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Набавка радова текућег одржавања и хитних
интервенција грађевинских радова на објектима
друмских граничних прелаза

Врста поступка:

Отвoрени поступак

Број јавне набавке:

10/19

I
OПШТИ
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:
- Републичка дирекција за имовину Републике Србије,
- Београд, Краља Милана 16,
- ПИБ 102199586,
- Матични број 17114450
- http://www.rdi.gov.rs/
2. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015).
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуга и радова.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о
јавној набавци.
5. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана
јавног отварања понуда.
6. Контакт
Лице за контакт: Горан Стојановић, телефон:011/ 3200856
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II
ПОДАЦИ
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуге текућег одржавања и
хитних интервенција грађевинских радова на објектима друмских граничних
прелаза.
Назив и ознака из општег речника: 71500000 – Услуге у вези са
грађевинарством.
45000000-7 – грађевински радови.

2. Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.
3. Предметна јавна набавка на период до једне године.
4. Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део
конкурсне документације.
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III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка радова текућег одржавања и
хитних интервенција грађевинских радова у објектима друмских граничног
прелаза
2. Место извршења услуга
Локације пружања радова је у и на објектима друмских граничног
прелаза и то:
Бадовинци, Бајина Башта, Ваган, Котроман, Љубовија, Мали Зворник - нови
мост, Мали Зворник - стари мост, Прибој, Сремска Рача, Трбушница, Увац,
Царево поље- мост, Вршка Чука, Градина, Мокрање, Рибарци, Стрезимировци,
Бајмок, Бачки Брег, Бачки Виногради, Ђала, Келебија, Растина , Хоргош, Хоргош
2, Голеш, Прешево, Прохор Пчињски, Ватин, Врбица, Ђердап I, Ђердап II, Јаша
Томић, Калуђерово, Наково, Српска Црња, Бачка Паланка, Батровци, Бездан,
Богојево, Љуба, Нештин, Сот, Шид, Врбница, Годово, Гостун, Јабука, Шпиљани
a. Начин извршења услуга и квалитет
Радови се врше на основу писаног захтева (позива) Наручиоца.
Наручилац доставља понуђачу захтев за вршењем услуга текућег
одржавања или хитних интервенција уз навођење објекта и описа радова које ће
се вршити. У случају да су радови већег обима, Понуђач доставља понуду, на коју
Наручилац даје сагласност. Након извршења услуга, понуђач је дужан да достави
рачун за извршене радове, као и оверене радне налоге која се односи на
предметну услугу.
Рачун понуђача оверава овлашћено лице Наручиоца за локацију на
којој се врше радови. Проверу радног налога и рачуна понуђача и усклађеност
истих са Уговором врши овлашћено лице које одреди Наручилац. Уколико налог
и рачун понуђача нису у складу са Уговором, Наручилац ће исте вратити на
исправку понуђачу. Рок плаћања предметне услуге почиње да тече од дана
достављања исправног рачуна.
Понуђач је дужан да услугу врши квалитетно у складу са важећим
стандардима за услуге које су предмет ове јавне набавке и правилима струке.
Понуђач је дужан да приликом пружања услуга уграђује нов
материјал и делове по важећим стандардима.
3. Време одзива и рок извршења услуга
Понуђач је дужан, да се за започињање услуге текућег одржавања,
одазове на писмени позив овлашћеног лица Наручиоца (e-mail,тел) у року који не
може бити дужи од пет (5) дана, од пријема позива овлашћеног лица Наручиоца.
У случају хитних интервенција понуђач је дужан да се одазове на
усмени или писмени позив овлашћеног лица Наручиоца (e-mail,тел) у року који не
може бити дужи од пет (5) сати.

4. Примопредаја

извршених

радова,

начин

спровођења
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контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Примопредају радова врше овлашћени представници Наручиоца и
понуђача потписивањем радног налога, који представља примопредају извршених
услуга. Овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се радови примају,
потписивањем радног налога констатује да је услуга стварно извршена у складу са
оквирном понудом и захтевом/позивом Наручиоца. Овлашћено лице Наручиоца
за локацију за коју се примају радови, након пријема рачуна понуђача, оверава
рачун потписом, печатом и наводи ,,радови извршени“. У случају записнички
утврђених недостатака у квалитету и обиму пружених радова, понуђач мора
започети са отклањањем недостатака, у року не дужем од два (2) дана од дана
сачињавања записника о рекламацији.
У случају трајних оштећења на опреми/материјалу која су предмет
пружања услуге, понуђач је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном
износу вредности оштећене опреме.
5. Цена
Цена услуга текућег одржавања и хитних интервенција које су
предмет набавке мора бити изражена у динарима, без ПДВ са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.
Изузетно за материјал који није обухваћен у структури цена,
признаће се тржишна цена по улазној фактури Понуђача, односно за специфичне
радове, за које су овлашћени одређени извођачи радова и услуга, а које су
потребне за завршетак тражених радова/услуга, признаће се фактура
испостављена Понуђачу.
Неспецифицирани материјали и делови: Уколико је потребно
уградити материјал или део који није наведен у спецификацији обрасца понуде,
понуђач може да угради материјал или део, или компоненту по претходно
прибављеној сагласности овлашћеног лица Наручиоца, а плаћање таквих
неспецифицираних делова и материјал) вршиће се по рачуну добављача
увећаном за 8% на име манипулативних трошкова и биће саставни део рачуна.

6. Гаранција и отклањање недостатака у гарантном року
Понуђач је дужан да за извршене радове и на уграђени
материјал/опрему да гаранцију која не може бити краћа од дванаест (12) месеци.
Уколико се у току гарантног рока појави недостатак на замењеном,
односно уграђеном материјалу који је последица лошег квалитета истог, понуђач
је дужан да отклони недостатаке, односно поново изврши рад без накнаде.
Започињање отклањања недостатака не може бити дуже од два (2) дана од дана
пријема рекламације. Замењени, односно уграђени материјал мора бити потпуно
нов и неупотребљаван, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у
потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према
техничкој документацији оригиналног произвођача. Понуђач се обавезује да ће у
свему поступати по условима датим у гаранцији оригиналног произвођача
материјала/опреме.
Након отклањања недостатака у гарантном року, понуђач је дужан
да материјал/опрему преда Наручиоцу. За замењени, уграђени материјал/опрему
по рекламацији гарантни рок поћиње да тече од дана примопредаје.
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ТЕХНИЧКА

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Групе радова које су предмет јавне набавке услуге текућег одржавања :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.



зидарске;
тесарске;
сувомонтажне;
кровопокривачке;
фасадерске;
подопокривачке;
молерско фарбарске
изолатерске;
лимарске;
керамичарске
ВиК и друге сродне групе радова неопходне за завршетак услуге

Понуђач је дужан да обезбеди извршење грађевинско – занатских радова
12 месеци у години, на основу писменог захтева (позива) Наручиоца.
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V
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. Закона о јавним набавкама)
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно из одговарајућег регистра;

2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за правно 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
лице: основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за1. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
предузетнике и полицијске управе МУП, којим се потврђује да није
за физичко лице: осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
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Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији;
Доказ за правно Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је
лице: измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
Доказ за Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је
предузетнике: измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је
физичко лице: измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време
подношења понуде.
Доказ за правно
лице:
Доказ за Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача
предузетнике: која је саставни део конкурсне документације.
Доказ за
физичко лице:
Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78.
Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде
достављају доказе о испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1, али су
обавезни да у оквиру понуде доставе изјаву на свом меморандуму да су
регистровани као понуђачи као и копију Решења из Регистра понуђача који води
Агенција за привредне регистре.

Страна 8

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

ДОДАТНИ УСЛОВИ
(члан 76. Закона о јавним набавкама)
1. Финансијски и пословни капацитет
1.1 Финансијски капацитет
Понуђач мора да располаже довољним финансијским капацитетом:
- да понуђач није био у блокади 2016, 2017 и 2018. години;
- да је понуђач у 2016, 2017. и 2018 години имао промет – минимум
20.000.000,00 динара без ПДВ (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним
набавкама.
Доказ за правно - Потврда НБС о броју дана блокаде
лице: - Биланс успеха за 2017 и 2018. годину на прописаном обрасцу
(АОП 1001) или Потврду о регистрацији редовног годишњег
финансијског извештаја за 2017 и 2018. годину од Агенције за
привредне регистре и
- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) не старији од
шест (6) месеци од дана објављивања позива на Порталу
јавних набавки.
Доказ за - Потврда о промету код пословне банке за 2017 и 2018.
предузетнике: годину.
- Потврда пословне банке о броју дана неликвидности
Доказ за - Потврда о промету код пословне банке за 2017 и 2018.
физичко лице: годину.
- Потврда пословне банке о броју дана неликвидности
1.2 Пословни капацитет
- Понуђач је дужан да достави оригинал документ (потврду или
копију уговора- вредност уговора за 2 године) којим се потврђује да је у 2017 и
2018. години потписао и реализовао најмање један уговор о превентивном и
редовном одржавању у укупној вредности не мањој од 20.000.000,00 динара без
ПДВ, (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).
Доказ за правно
лице:
Доказ за Документ мора бити потписан и оверен од стране
предузетнике: овлашћеног лица наручиоца и насловљен на предметну
јавну набавку.
Доказ за
физичко лице:
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Кадровски капацитет и технички капацитет
1.2 Кадровски капацитет
Понуђач мора имати у тренутку објављивања позива за подношење
понуда запослена лица на неодређено или одређено време или радно ангажоване
уговором о делу односно уговором о привременим и повременим пословима или
на други начин ангажоване раднике по било ком основу који је регулисан
Законом, од чега:
- најмање једног (1) запосленог грађевинског инжењера са важећом
лиценцом – број лиценце 410;
- најмање десет (10) запослених радника КВ и НК радника
грађевинске струке.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:

- Копије диплома о високој стручној спреми за
дипломиране инжењере, копије лиценци ИКС и потврде
којим се доказује да су лиценце важеће (лиценца мора
бити важећа у моменту отварања понуда), за сваког
инжењера појединачно.
- Копије доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3а,
М или другог одговарајућег обрасца, из којег се види да
су запослена лица пријављена на пензијско осигурање у
тренутку објављивања позива за подношење понуда, ), за
сваког запосленог појединачно и уколико су радно
ангажована - уговор о радном ангажовању у складу са
Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/2014 и 13/17-Одлука УС) из којег се види да је
запослени радно ангажован у тренутку објаљвљивања
позива за подношење понуда у предметном поступку, за
сваког запосленог појединачно.

2.2 Технички капацитет
- Да понуђач поседује у тренутку објављивања позива за
подношење понуда најмање 1 (једно) теретно возило која има већу носивност од
3,5 t а мање од 12 t, најмање 1 (једно) теренско возило мање носивости од 3,5 t
потребна за обављање теренских услуга у власништву, по основу закупа, или
уговора о лизингу;
Доказ за правно -Поседовање возила (власништво, лизинг или закуп)
лице: понуђач доказује достављањем очитаних саобраћајних
дозвола за возила.
За возила која користи по другом правном основу (лизинга
или пословног закупа), Понуђач је дужан да поред очитане
саобраћајне дозволе достави важећи Уговор закључен са
физичким или правним лицем у коме мора да буде
назначен рок важности истог.
-Приложити попуњену, потписану и оверену изјаву –
Изјава о доказивању техничког капацитета

Страна 10

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

III УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ
НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3),
као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона за део
набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је испуњење тог услова
тражено конкурсном документацијом.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази
10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана
75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке
то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која
се извршава преко тог подизвођача.
Наручилац је дужан да омогући понуђачу да приговори на захтев
подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у
понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути
уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у
понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и
уколико добије претходну сагласност наручиоца.
Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача
IV УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове
из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл.
75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а
додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не
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одреди другачије.
Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона,
испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди
другачије.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно
који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача
пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у
извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним
копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
писаним путем затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана
од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа.
Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа ако у понуди наведе интернет
страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка
јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописан начин.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да
провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених
услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није
могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога
што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду
приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да
накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази
из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да
приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним
бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена
изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на
српски
језик
и
оверена
од
стране
судског
тумача.
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ИЗЈАВА

којом понуђач: _________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема
забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач: _________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану
обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
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ИЗЈАВА

којом члан групе: _______________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема
забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
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Кадровски капацитет

Редни
број

Име и презиме дипломираног инжењера
грађевинске струке са важећом
лиценцом са лиценцом 410

Број и датум важења
лиценце

1

2

3

1.

Редни
број

Име и презиме запослених КВ радника

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Напомена:

Уписати потребне податке
Потпис овлашћеног лица

Технички капацитет
Ред.
бр.

Марка, тип и регистарски
број теретних возила

Правни основ коришћења
(својина, лизинг или закуп)

Марка, тип и регистарски
број теренских возила

Правни основ коришћења
(својина, лизинг или закуп)

1.

2.

Ред.
бр.
1.

2.

Потпис овлашћеног лица
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V
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на
српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.
2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања
понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у
обрасце који су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати
или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не
оштете листови или печат.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне
набавке делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор
између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у
уговору.
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке
понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно
који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача
пред наручиоцем и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у
извршењу уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди
конкурсном документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у
одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује
члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу
понуђача пред наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу” се не
попуњава.
Све изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу
попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих чланова групе.
3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да
иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за
подношење понуде.
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Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у
затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања
понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Републичка дирекција за имовину
Републике Србије, Краља Милана 16, Београд. Коверат или кутија са понудом на
предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и
број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од
стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.
Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда,
вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком
да су поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
4. Понуда са варијантама није дозвољена
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или
опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.
Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након
достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или
опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење
понуда.
Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде
припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна
понуда.
Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако
Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву
понуде пре истека рока за подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за
подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца:
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд,
са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну
набавку број 10/2019 – набавка радова текућег одржавања и хитних
интервенција грађевинских радова на објектима друмских граничних прелаза” –
КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека
рока за подношење понуда.
6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда.
7. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне
набавке делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
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поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор
између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у
уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ
код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о јавним набавкама), И
УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази
10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана
75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на
број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета
набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део
набавке која се извршава преко тог подизвођача.
Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев
подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у
понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути
уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у
понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и
уколико добије претодну сагласност Наручиоца.
8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:податке о члану групе који ће бити носилац посла,
односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред
Наручиоцем иопис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди
конкурсном документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у
одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају
неограничено солидарно према наручиоцу.
9. Валута и цена
Цена услуга текућег одржавања и хитних интервенција које су
предмет набавке, мора бити изражена у динарима без ПДВ са урачунатим свим
зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.
Изузетно за материјал који није обухваћен у структури цена, признаће се
тржишна цена по улазној фактури Понуђача, односно за специфичне радове, за
које су овлашћени одређени извођачи радова и услуга, а које су потребне за
завршетак тражених радова/услуга, признаће се фактура испостављена Понуђачу.
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Неспецифицирани материјали и делови: Уколико је потребно
уградити материјал или део који није наведен у спецификацији обрасца понуде,
понуђач може да угради материјал или део, или компоненту по претходно
прибављеној сагласности овлашћеног лица Наручиоца, а плаћање таквих
неспецифицираних делова и материјал) вршиће се по рачуну добављача
увећаном за 8% на име манипулативних трошкова и биће саставни део рачуна.
Јединичне цене предметних услуга не могу се мењати шест (6)
месеци од датума закључења уговора, а након истека овог периода могу се
мењати, писаном сагласношћу уговорних страна, а на основу месечног индекса
потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена Наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
10. Начин и услови плаћања
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана службеног
пријема исправног рачуна, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца за
локацију на којој се врши услуга, који мора да садржи број и датум предметног
уговора.
11. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања
понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не
може мењати понуду.
12. Средства финансијског обезбеђења
12.1. Понуђач коме буде додељен Уговор дужан је да у року од 15
дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу:
- меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним
износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране
лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о
платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник
РС”, бр. 43/2004, 62/2006,111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим
условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени
гласник РС”, бр. 56/2011 и 80/2015), са роком важења најмање 5 дана дуже од
истека рока важности уговора.
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности
уговора без ПДВ, може поднети на наплату без сагласности понуђача у случају
неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;
- Текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са
достављеном меницом;
- Потврду о регистрацији менице; - Копију картона депонованих
потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача,
оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана
закључења уговора).
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Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора
бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично
овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на
писани захтев понуђача.
13. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења
уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење
уговорних обавеза.
14. Заштита података Наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које
понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Изјава о чувању поверљивих података је саставни део конкурсне
документације и биће саставни део Уговора.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да
их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.
15. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима
садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је
као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити
давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних
услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде.
16. Додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење
понуда.
Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем
на начин одређен чланом 20. Закона.
Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у
вези са припремањем понуде мора да садржи назив и адресу заинтересованог
лица, e-mail адресу, број телефона и факса.
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Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу Републичка дирекција за имовину
Републике Србије, Краља Милана 16, Београд уз напомену „Објашњења – јавна
набавка број 10/19 чији је предмет набавка радова текућег одржавања и хитних
интервенција грађевинских радова на објектима друмских граничних прелаза ”,
предајом на писарници Наручиоца или путем imejla: goran.stojanovic@rdi.gov.rs
сваког радног дана од 07,30 до 15,00 часова.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са
конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.
17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће
му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и
контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може
захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику.
Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања
понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз
претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање
термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес
рада код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је
јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
18. Критеријум за оцењивање уговора
Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа
понуђена цена.
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19. Понуде са истом понуђеном ценом
Ако два или више понуђача имају исту понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни
рок за извршене услуге.
20. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из
важећих прописа
21. Накнада за коришћење патента
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa, снoси пoнуђaч.
22. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам (7) дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности,
а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из
претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до
истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет (10) дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли
бити познати разлози за његово подношење седам (7) дана пре истека рока за
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Уколико у предметном поступку јавне набавке поново буде поднет
захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не
могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао
знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15),
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која
мора да садржи следеће елементе:
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(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да
потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за
пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно
назначен број јавне набавке (10/2019) за коју се предметни захтев подноси;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: Буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног
лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева
за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне
банке Србије у складу са законом и другим прописом.
23. Измене током трајања уговора
Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а
све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
24. Обавештење о закључењу уговора
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу
којем је уговор додељен у року од осам (8) дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права.
Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним
набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту
права, ако је поднета само једна понуда, у року од пет (5) дана од дана доношења
Одлуке о додели уговора.
25. Подаци о државном органу или организацији, односно
органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се
могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити
животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су
везани за извршење уговора о јавној набавци.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,
Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у
Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштита
животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу
добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
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ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све
податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке
и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и
подизвођаче, и да ћу све информације које могу бити злоупотребљене у
безбедносном смислу, чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као
пословну тајну.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да
из чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

Потпис овлашћеног лица
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VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде за јавну набавку радова
текућег одржавања и хитних интервенција грађевинских радова на објектима
друмских граничних прелаза, број 10/19, дајем понуду како следи:

Понуда
број:
Датум:

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

Потпис овлашћеног лица

Страна 27

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:
______________________________________________________
______________________________________________________
В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(заокружити начин на који се подноси понуда)

Потпис овлашћеног лица
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
Место

седишта

Општина
Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Величина предузећа (микро,
мало, средње, велико)
Статус понуђача (правно лице,
предузетник, физичко лице)
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
Место

седишта

Општина
Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Величина предузећа (микро,
мало, средње, велико)
Статус понуђача (правно лице,
предузетник, физичко лице)
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити
поверено већем броју подизвођача
Потпис овлашћеног лица
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
Место

седишта

Општина
Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Величина предузећа (микро,
мало, средње, велико)
Статус понуђача (правно лице,
предузетник, физичко лице)
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка

Потпис овлашћеног лица
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
Место

седишта

Општина
Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Величина предузећа (микро,
мало, средње, велико)
Статус понуђача (правно лице,
предузетник, физичко лице)
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова
групе
Потпис овлашћеног лица
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РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана
отварања понуда.
Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке
важи ________________________________ дана од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

Потпис овлашћеног лица
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ИЗЈАВА

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу____ %
укупне вредности набавке, а што се односи на: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не
може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који
ће се извршити преко подизвођача.

Потпис овлашћеног лица
.
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VII
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише ,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

Страна 35

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Краља Милана 16
Београд
МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ,Краља Милана 16
Београд, ПИБ 1……, матични број ……., коју заступа
директор Јован Воркапић (у даљем тексту: Наручилац) и

2.

_________________________________________________ са
седиштем у____________, улица ___________________,
ПИБ __________________, матични број ______________
кога заступа ______________________________________,
директор (у даљем тексту: Добављач)

Напомена: Уговорну страну попуњава продавац који подноси самосталну понуду, понуду

са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће
у име групе понуђача потписати уговор

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак чији је
предмет набавка радова текућег одржавања и хитних интервенција грађевинских
радова на објектима друмских граничних прелаза, (број 10/2019) на основу позива
објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду
број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из
конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава
Наручилац), доделио уговор о пружању грађевинско занатских радова на текућем
одржавању и хитним интервенцијама за потребе објеката друмских граничних
прелаза (попуњава Наручилац);
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- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о
јавним набавкама;
- да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом уговору
делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 1.
Предмет Уговора је пружање радова текућег одржавања и хитних
интервенција грађевинских радова на објектима друмских граничних прелаза, и
то:
(спецификација услуга биће преузета из обрасца понуде)
Члан 2.
Укупна вредност уговора износи (попуњава Наручилац) динара и
словима (попуњава Наручилац) без ПДВ.
Изузетно за материјал који није обухваћен у структури цена, признаће
се тржишна цена по улазној фактури Понуђача, односно за специфичне радове, за
које су овлашћени одређени извођачи радова и услуга, а које су потребне за
завршетак тражених радова/услуга, признаће се фактура испостављена Понуђачу.
Неспецифицирани материјали и делови: Уколико је потребно
уградити материјал или део који није наведен у спецификацији обрасца понуде,
понуђач може да угради материјал или део, или компоненту по претходно
прибављеној сагласности овлашћеног лица Наручиоца, а плаћање таквих
неспецифицираних делова и материјал) вршиће се по рачуну добављача
увећаном за 8% на име манипулативних трошкова и биће саставни део рачуна.
Наведене јединичне цене се могу мењати након истека рока од 6
(шест) месеци од дана потписивања уговора, у висини индекса раста потрошачких
цена у Републици Србији, према званичним подацима Републичког завода за
статистику.
Да би Добављач остварио право на промену цена потребно је да
поднесе писмени захтев за корекцију цена.
О оправданости захтева за повећање цена одлучује Наручилац и
издаје писмену сагласност
Члан 3.
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана службеног
пријема исправног рачуна, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца за
локацију на којој се врши услуга, који мора да садржи број и датум предметног
уговора.

Страна 37

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

Члан 4.
Проверу радног налога и рачуна Добављача и усклађеност истих са
Уговором врши овлашћено лице које одреди Наручилац. Уколико налог и рачун
Добављача нису у складу са Уговором, Наручилац ће исте вратити на исправку
Добављачу. Рок плаћања предметне услуге почиње да тече од дана достављања
исправног рачуна.
Добављач је дужан да услугу врши квалитетно у складу са важећим
стандардима за услуге које су предмет ове јавне набавке и правилима струке.
Добављач је дужан да приликом пружања услуга уграђује нов
материјал и делове по важећим стандардима.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 5.
Добављач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог
уговора, као средство финансијског обезбеђења достави Наручиоцу:
- Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним
износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране
лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о
платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник
РС”, бр. 43/2004, 62/2006,111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим
условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени
гласник РС”, бр. 56/2011 и 80/2015), са роком важења најмање пет (5) дана дуже
од истека рока важности уговора.
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности
уговора без ПДВ, може поднети на наплату без сагласности Добављача у случају
неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;
- Текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са
достављеном меницом;
- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно
виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом
овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора
бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично
овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на
писани захтев Добављачу.
Члан 6.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико
Добављач не испуњава уговорне обавезе.
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МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И ОПИС УСЛУГА
Члан 7.
Место пружања услуга је у и на објектима друмских граничних
прелаза :
Бадовинци, Бајина Башта, Ваган, Котроман, Љубовија, Мали Зворник - нови мост,
Мали Зворник - стари мост, Прибој, Сремска Рача, Трбушница, Увац, Царево
поље- мост, Вршка Чука, Градина, Мокрање, Рибарци, Стрезимировци, Бајмок,
Бачки Брег, Бачки Виногради, Ђала, Келебија, Растина , Хоргош, Хоргош 2,
Голеш, Прешево, Прохор Пчињски, Ватин, Врбица, Ђердап I, Ђердап II, Јаша
Томић, Калуђерово, Наково, Српска Црња, Бачка Паланка, Батровци, Бездан,
Богојево, Љуба, Нештин, Сот, Шид, Врбница, Годово, Гостун, Јабука, Шпиљани
Радови текућег одржавања подразумевају отклањање недостатака са
демонтажом и монтажом новог материјала, заменом дотрајалих или оштећених
делова на објекту, ради довођења објекта у стање исправности и
функционалности.
НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГА И КВАЛИТЕТ
Члан 8.
Услуге се врше на основу писаног захтева (позива) Наручиоца.
Наручилац доставља Добављачу захтев за вршењем радова текућег
одржавања или хитних интервенција уз навођење објекта и описа услуга које ће се
вршити. Након извршења услуга, Добављач је дужан да достави рачун за
извршене радове, као и оверене радне налоге, а који се односи на предметну
услугу.
Радни налог и рачун Добављача оверава овлашћено лице Наручиоца
за локацију на којој се врши услуга. Проверу радног налога и рачуна Добављача и
усклађеност истих са Уговором врши овлашћено лице које одреди Наручилац.
Уколико налог и рачун Добављача нису у складу са Уговором, Наручилац ће исте
вратити на исправку Добављачу. Рок плаћања предметне радове почиње да тече
од дана достављања исправног рачуна.
Добављач је дужан да радове врши квалитетно у складу са важећим
стандардима за услуге које су предмет овог уговора и правилима струке.
Добављач је дужан да приликом пружања услуга уграђује нов
материјал и делове по важећим стандардима.
ВРЕМЕ ОДЗИВА И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
Члан 9.
Добављач је дужан, да се за услуге текућег одржавања, одазове на
писани позив овлашћеног лица Наручиоца (факс) у року од (биће преузето из
понуде) дана од дана пријема позива овлашћеног лица Наручиоца.
У случају хитних интервенција Добављач је дужан да се одазове на
усмени или писани позив овлашћеног лица Наручиоца (тел/факс) у року од (биће
преузето из понуде) сати.
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ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 10.
Примопредају радова врше овлашћени представници Наручиоца и
Добављача потписивањем радног налога, који представља примопредају
извршених услуга. Овлашћено лице Наручиоца за локацију на којој се услуга
прима, оверавањем радног налога констатује да је услуга стварно извршена у
складу са понудом и захтевом/позивом Наручиоца. Овлашћено лице Наручиоца за
локацију за коју се прима услуга, након пријема рачуна Добављача, оверава рачун
потписом, печатом и наводи ,,радови извршени”.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму пружених
радова, Добављач мора започети са отклањањем недостатака, у року од (биће
преузето из понуде) дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
У случају трајних оштећења на опреми/материјалу која су предмет пружања
услуге, Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету у пуном износу
вредности оштећене опреме.
ГАРАНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Члан 11.
Добављач је дужан да за извршене радове и на уграђени
материјал/опрему да гаранцију од (биће преузето из понуде) месеци.
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Уколико се у току гарантног рока појави недостатак на замењеном, односно
уграђеном материјалу који је последица лошег квалитета истог, Добављач је
дужан да отклони недостатаке, односно поново изврши услугу без накнаде.
Започињање отклањања недостатака је (биће преузето из понуде) дана од дана
пријема захтева Наручиоца. Замењени, односно уграђени материјал мора бити
потпуно нов и неупотребљаван, из текуће производње, без икаквих оштећења или
мана и у потпуности мора испуњавати техничке и технолошке норме и
карактеристике према техничкој документацији оригиналног произвођача.
Добављач се обавезује да ће у свему поступати по условима датим у гаранцији
оригиналног произвођача материјала/опреме.
Након отклањања недостатака у гарантном року, Добављач је дужан
да материјал/опрему преда Наручиоцу. За замењени, уграђени материјал/опрему
по рекламацији гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје.
ГАРАНТНИ ЛИСТ
Члан 12.
Добављач је дужан да за уграђену опрему, одмах након уградње
преда Наручиоцу гарантне листове, фабричке листове и упутства за употребу на
српском језику.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 13.
Добављач је дужан да приликом пружања грађевинско занатских
радова текућег одржавања и хитних интервенција примењује све потребне мере
заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник РС”, број 101/2005 и 91/2015).
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА
Члан 14.
Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као
поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као
пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о
чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 15.
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без
одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења
Уговора и да је документује на прописани начин.

Страна 41

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 17.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним
или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право,
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство
обезбеђења према трећим лицима.
Члан 18.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној
форми и уз обострану сагласност уговорних страна.
Члан 19.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Уговор се закључује на период до једне године.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у
случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје
уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем
обавестити другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по истеку рока од 15 дана од
дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.
Члан 20.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 21.
Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих
четири (4) добија Наручилац, а два (2) Добављач.
НАРУЧИЛАЦ
- потпис -

Јован Воркапић,
Директор

М.П.

ДОБАВЉАЧ
- потпис -

Директор
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VIII
О Б Р А З А Ц СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Бр.
поз.
1
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.
1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
2

Јед.
мере
3

Јед. цена
(без ПДВ-а)
4

ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
НАМЕШТАЈ
Пажљива демонтажа уграђеног плакара. Демонтиране плакаре
утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор.
Обрачун по м² површине плакара.
Изношење постојећег намештаја из простора који се адаптира.
Намештај депоновати у оквиру објекта и по завршеним радовима
вратити на првобитно место.
Обрачун по м² површине намештаја.

м2

м2

ШТЕМОВАЊЕ И ПРОБИЈАЊЕ
Бушење рупа за постављање инсталација, пресека од 10 до
30цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по комаду рупе.
Пробијање зида за пролаз водоводних и канализационих цеви,
као и цеви грејања и канала за климатизацију. Кроз зидове,
таванице и слично пажљиво пробити рупе за пролаз цеви за
водовод. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по комаду рупе.
Пажљиво шлицевање зида од опеке за пролаз водоводних цеви.
Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање цеви. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м шлица.
Пажљиво шлицевање зида од опеке за пролаз канализационих
цеви. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање цеви. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м шлица.
Пробијање преградног зида од опеке за израду отвора врата.
Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију. У цену улази и подупирање.
Обрачун по м² зида.
Пробијање конструктивног зида од опеке за израду отвора
врата. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију. У цену улази и подупирање.
Обрачун по м³ зида.
Пробијање армирано бетонске плоче, отвор димензија 100x100

ком.

ком.

м

м

м2

м3
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цм. Пробијање извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела,
сечење арматуре итд. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион
и одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду отвора.
1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

ком.

ОТВОРИ
Пажљива демонтажа прозора. Демонтиране прозоре склопити,
утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор.
Обрачун по комаду прозора.
а. до 2,оо м²
б. Од 2,оо - 5,оо м²
ц. Преко 5,оо м²
Пажљива демонтажа решетке прозора. Демонтирану решетку
прозора утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор.
Обрачун по м² решетке.
Пажљива демонтажа кровног прозора, површине до 2.0 м².
Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на
депонију коју одреди инвеститор.
Обрачун по комаду прозора.
Пажљива демонтажа врата заједно са штоком. Демонтирана
врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју
одреди инвеститор.
Обрачун по комаду врата.
а. до 2,оо м²
б. Од 2,оо - 5,оо м²
ц. Преко 5,оо м²
Пажљива демонтажа врата заједно са штоком. Демонтирана
врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју
одреди инвеститор.
Обрачун по комаду врата.
а. Улазна врата
б. Гаражна врата
ц. Метална врата
ОБИЈАЊЕ МАЛТЕРА И КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА
Обијање малтера са унутрашњих зидова. Обити малтер и
кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека
очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м² обијене површине. Отвори се одбијају.
Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером.
Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до
дубине 2 цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м² обијене површине. Отвори се одбијају.
Обијање малтера са плафона. Обити малтер, шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² плафона. Отвори се одбијају.

ком.
ком.
ком.

м2

ком.

ком.
ком.
ком.

ком.
ком.
ком.

м2

м2
м2
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1.4.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.
1.6.

1.6.1.

1.6.2.

Обијање малтера са фасадних зидова. По обијању малтера
кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину фасадних
зидова очистити челичним четкама и опрати водом. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м² плафона. Отвори се одбијају.
ПОДОВИ И СЛОЈЕВИ
Скидање бродског пода заједно са лајснама. Бродски под
скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² пода.
Скидање пода од паркета заједно са лајснама. Паркет скинути,
упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² пода.
Скидање пода од итисона. Итисон скинути, упаковати, утоварити
у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до
20 км.
Обрачун по м² пода.
Скидање пода од керамичких плочица, постављених у
цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до
бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² пода.
Скидање пода, цементне кошуљице. Цементну кошуљицу
скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² пода.
Скидање постојећег дотрајалог пода од гредица са ОСБ
плочама и линолеумом као завршним слојем. Шут изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
Рушење бетонске подне плоче, дебљине до 12 цм. Шут изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² плоче.
Скидање постављених оштећених префабрикованих ригола,
постављених дуж (око) асфалта.
Обрачун по м.

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2
м2
м

ЛАМПЕРИЈА И ЗИДНЕ ОБЛОГЕ
Скидање са зидова ламперије са конструкцијом. Издвојити
употребљив материјал, утоварити у камион и одвести на депонију
коју одреди инвеститор удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² ламперије.
Скидање спуштеног плафона од гипс картонских плоча са
конструкцијом. Издвојити употребљив материјал и сложити. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.

м2
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1.6.3.

1.6.4.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

Обрачун по м² плафона.
а. Гипс картонске плоче
б. Амстронг
ц. Хантер Даглас
Скидање опшивке стрехе. Издвојити употребљив материјал,
утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију.
Обрачун по м² стрехе.
Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером.
Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до
дубине 2 цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију. Отвори се одбијају.
Обрачун по м² обијене површине.

м2
м2
м2

м2

м2

РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА ЗИДОВА
Рушење фасадних зидова од опеке у продужном малтеру.
Рушење зидова извести заједно са серклажима,надвратницима и
свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити од малтера и
сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и
помоћна скела. Отвори се одбијају.
Обрачун по м³
Рушење зидова од блокова и сипорекс блокова. Рушење зидова
извести заједно са серклажима,надвратницима и свим облогама на
зиду. Употребљиве блокове очистити од малтера и сложити на
депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести
на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Отвори се
одбијају.
Обрачун по м³.
Рушење преградних зидова од опеке дебљине од 7 до 15цм.
Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и
свим облогама на зиду. Опеку очистити и сложити на градилишну
депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести
на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Отвори се
одбијају.
Обрачун по м².
Демонтажа
монтажних
преграда. Преграде
пажљиво
демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити
на грдилишну депонију за поновну употребу или утоварити на
камион и одвести на депонију удаљену до 20 км. Шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
Демонтажа лако преградних зидова, обложених гипс
картонским плочама. Зидови се састоје од роштиља од гредица,
гипс картонских плоча и термо изолације. Преграде пажљиво
демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити
на грдилишну депонију за поновну употребу или утоварити на
камион и одвести на депонију удаљену до 20 км. Шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².

м3

м3

м2

м2

м2
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1.7.6.

1.8.

1.8.1.

1.9.

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

1.9.5.

1.10.

1.10.1.

Демонтажа стаклене преграде. Преграде пажљиво демонтирати,
употребљив материјал очистити, спустити и сложити на
градилишну депонију за поновну употребу или утоварити на
камион и одвести на депонију удаљену до 20 км. Шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
СЕРКЛАЖИ И ПОДВЛАКЕ
Демонтажа челичних носача. Пажљиво демонтирати, грубо
очистити и сложити у магацин, за поновну употребу или утоварити
на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену
до 20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести
на градску депонију.
Обрачун по кг.

м2

кг

СТЕПЕНИШТА
Рушење комплет степеништа од армираног бетона. Рушење
степеништа извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела,
сечење арматуре итд. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион
и одвести на градску депонију.
Обрачун по м³.
Рушење ограде степеништа од опеке. Употребљиву опеку
очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м.
Демонтажа металног степеништа. Пажљиво демонтирати
металну конструкцију степеништа, газишта, ограду, подест. Делове
степеништа грубо очистити и сложити у магацин, за поновну
употребу или утоварити на камион и одвести на депонију коју
одреди инвеститор удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
Демонтажа степенишне металне конструкције. Демонтађу
извршити пажљиво, делове конструкције степеништа очистити и
сложити у магацин, за поновну употребу или утоварити на камион
и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 20 км.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по кг.
Демонтажа ограде степеништа. Демонтажу извршити пажљиво,
делове ограде очистити и сложити у магацин, за поновну употребу
или утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по кг.
КРОВОВИ И ПОКРИВАЧ
Скидање кровног покривача од црепа. Цреп пажљиво
демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну
депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на
депонију удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.

м3

м

м2

кг

кг
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1.10.2.

1.10.3.

1.10.4.

1.10.5.

1.10.6.

1.10.7.

1.10.8.

1.11.
1.11.1.

Обрачун по м².
а. Од бибер црепа - просто покривање
б. Од бибер црепа - једноструко покривање
ц. Од бибер црепа - двоструко покривање
д. Од фалцованог црепа
е. Од медитеран црепа
ф. Од ћерамиде
Скидање грбина и слемена од слемењака. Грбине и слемена
скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м.
а. Од слемењака
б. Од ћерамиде
ц. Од салонита
Скидање хидроизолације и термоизолације крова. Скинути
изолацију на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
а. Хидроизолације
б. Термоизолације
Скидање кровних летви. Скинути летве, утоварити у камион и
одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 20 км. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м².
Скидање дашчане подлоге са кровне конструкције. Даске
пажљиво скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју
одреди инвеститор удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
Скидање дрвене кровне конструкције. Скинуту грађу утоварити
у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до
20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по м².
а. Кровне конструкције
б. Рогова крова
Скидање кровног покривача од лима. Лим пажљиво
демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну
депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на
депонију удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
Демонтажа металне надстрешнице. Прво демонтирати лексан а
затим металне делове надстрешнице, потом утоварити у камион и
одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 20 км. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м².

м2
м2
м2
м2
м2
м2

м
м
м

м2
м2

м2

м2
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ЛИМАРИЈА
Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки прозора,

м
Страна 48

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

1.11.2.

1.11.3.

1.11.4.

1.11.5.

1.11.6.

1.11.7.

1.11.8.

1.11.9.
1.12.

1.12.1.

димњака и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати,
утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 20 км.
Обрачун по м.
Скидање кровног покривача од лима. Лим скинути са крова на
безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
Демонтажа кровних прозора. Кровне прозоре демонтирати,
упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 20 км.
Обрачун по комаду.
Демонтажа опшивке иксне. Опшивку демонтирати, упаковати,
утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 20 км.
Обрачун по м².
Демонтажа водоскупљача. Водоскупљач демонтирати, упаковати,
утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 20 км.
Обрачун по комаду.
Демонтажа самплекса изнад олука. Опшивку демонтирати,
упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 20 км.
Обрачун по м.
Демонтажа опшивке солбанка. Опшивку демонтирати, упаковати,
утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 20 км.
Обрачун по м.
Демонтажа вентилационе капе. Вентилациону капу утоварити у
камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до
20 км.
Обрачун по комаду.
Демонтажа снегобрана. Снегобран демонтирати, упаковати,
утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 20 км.
Обрачун по м.
ОСТАЛИ РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ
Демонтажа држача заставе. Држач депоновати за поновну
уградњу или предати инвеститору.
Обрачун по комаду.
а. Држача заставе
б. Тракасте завесе
ц. Венецијанери
д. Гарнишле

м2

ком.

м2

ком.

м

м

ком.

м

ком.
ком.
ком.
ком.
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2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

РАШЧИШЋАВАЊА
Сечење постојећег густог шибља пре почетка радова. Посечено
шибље и остали отпадни материјал прикупити, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
Сечење постојеће ниске вегетације и шибља са чишћењем
терена пре почетка радова. Посечену вегетацију, шибље и остали
отпадни материјал прикупити, утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по м².
Ручна сеча стабла са вађењем пања и корена. Стабло одсећи,
гране исећи, откопати земљу око стабла и извадити пањ и корен.
Рупу пања насути земљом са набијањем. Стабло, гране, пањ и корен
утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 20 км.
Обрачун по комаду.
а. Пречника до 10цм.
б. Пречника до 20цм.
ц. Пречника до 30цм.
д. Пречника до 50цм.
е. Пречника преко 50цм
Ручно чишћење терена и скидање површинског слоја земље
дебљине до 20цм. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити
на посебну депонију, што улази у цену. Вишак земље утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².

м2

м2

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

м2

ШИРОКИ ИСКОПИ
Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са
унутрашњим транспортом колицима до 30м. . Ископ извести и
нивелисати према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно
одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и
одвести на градску депонију.
Обрачун по м³, мерено урасло.
Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са
депоновањем. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне
стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу
утоварити на колица, превести и депоновати на градилишну
депонију.
Обрачун по м³, мерено урасло.
Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са
насипањем. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне
стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу
утоварити на колица, превести и насути предвиђени део терена.
Земљу набити и грубо нивелисати.
Обрачун по м³, мерено урасло.
Машински ископ земље III категорије у широком откопу
терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и
датим котама. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по м³.

м3

м3

м3

м3
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2.2.5.

2.2.6.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.
2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

Машински ископ земље III категорије у широком откопу
терена са депоновањем. Ископ извести и нивелисати према
пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно
нивелисати. Ископану земљу превести и депоновати на градилишну
депонију.
Обрачун по м³, мерено урасло.
Машински ископ земље III категорије у широком откопу
терена са насипањем. Ископ извести према пројекту и датим
котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану
земљу пре-вести и насути у слојевима предвиђени део терена, са
набијањем.
Обрачун по м³, мерено урасло.
ЗАШТИТНИ РАДОВИ
Разупирање ископаног рова фоснама. Разупирање рова извршити
грађом одговарајућег пресека и даскама дебљине 2 цм, а по прописима за ову врсту радова.
Обрачун по м².
Црпљење воде из ископа. Воду која се појављује у рову избацити
ручно или пумпом.
Обрачун по м².
НАСИПАЊЕ И НАБИЈАЊЕ
Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино
планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју и
набити, до потребне збијености.
Обрачун по м³ (дати цену за дебљину до 10цм).
Набавка и разастирање слоја песка испод подова. Тампонски
слој песка насути у слојевима, набити и фино испланирати са
толеранцијом по висини +/- 1 цм.
Обрачун по м³ (дати цену за дебљину до 10цм).
Набавка и насипање песка у ров за водоводну мрежу. Испод и
преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на
насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у
слојевима, дрвеним набијачима.
Обрачун по м³.
а. За водоводну мрежу
б. За канализациону мрежу
ПРЕВОЗ И ОДВОЗ
Прикупљање шута. У току и по завршеним радовима са
градилишта прикупити шут, вишак земље и други отпадни
материјал и одвести на градилишну депонију приступачну за утовар
у камион.
Обрачун по м³.
Ручни и машински утовар и одвоз шута са градилишне
депоније. Утоварити шут на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м³, мерено у камиону.
а. Ручни утовар
б. Машински утовар
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м3

м2
м2

м3

м3
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м3
м3
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3.

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

3.1.

ТЕМЕЉИ

3.1.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Израда хоризонталне хидроизолације пресецањем зидова од
опеке, дебљине до 30 цм. Постојеће зидове штемовати (просецати)
у ламелама дужине 80-100 цм висине неопходне за рад, доњу
површину зида опрати и поравнати цементним малтером. Малтер
премазати битулитом „А“, нанети врућ премаз битумена „МТХ“,
залепити Кондорфлекс В4 и нанети други врућ премаз битумена
„МТХ“. Зид зазидати пуном опеком. Водити рачуна о распореду и
редоследу ламела и обавезном преклопу Кондорфлекса између
ламела. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по м.
а. Дебљине зида 30цм
б. Дебљине зида 45цм
ц. Дебљине зида 60цм
д. Дебљине зида 75цм
ЗИДОВИ
Зидање зидова, д=25 цм и више, пуном опеком у продужном
малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити водом. Зидове
радити са правилном слогом. Спојнице очистити до дубине 2 цм. У
цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м³.
Зидање зидова гитер блоковима димензија 19x19x25 цм у
продужном малтеру размере 1:2:6. Дебљина зида је 19 цм.
Блокове пре уградње квасити водом. По завршеном зидању
спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м³.
а. Дебљине 19цм
б. Дебљине 25цм
Зидање сипорекс зидова, дебљине 10 цм, термо изолационим
блоковима 10x60x25 цм у продужном малтеру размере 1:3:9 или
грађевинским лепком по систему блок везе. Пре зидања блокове
добро очистити и поквасити водом да малтер не прегори. Везу
између носећих и преградних зидова остварити остављањем
шморцева по вертикали или помоћу алуминијумских клинова.
Зидање извести по упутству произвођача. У цену улазе и
надвратници, серклажи, арматура, оплата и подупирачи.
Обрачун по м².
а. Дебљине 10цм
б. Дебљине 15цм
Зидање зидова дебљине 14 цм шупљим бетонским блоковима у
цементном малтеру, размере 1:3. Блокове пре зидања квасити. У
цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м².
а. Дебљине 14цм
б. Дебљине 20цм

м
м
м
м
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3.3.

3.3.1.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.6.

3.6.1.

3.7.

3.7.1.

3.8.
3.8.1.

ПРЕГРАДНИ ЗИДОВИ
Зидање преградних зидова дебљине 6,5 цм пуном опеком у
продужном малтеру размере 1:2:6. Превез радити на пола опеке, а
везу са осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању
спојнице очистити. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м².
а. Дебљине 6,5цм
б. Дебљине 12цм
РАБИЦИРАЊА
Набавка и постављање мрежасте арматуре Ø 5 мм, са окцима
15/15 цм. Мрежасту арматуру причврстити анкерима, брковима и
слично. Поставити је као подлогу за рабиц плетиво, које се посебно
плаћа. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м².
Рабицирање кошуљице пода. Поставити поцинковано рабиц
плетиво преко подлоге, као арматуре цементне кошуљице.
Обрачун по м².
Рабицирање кошуљице пода, преко арматурне мреже.
Поставити мрежасту арматуру Ø6мм, са окцима15/15цм и
поцинковано рабиц плетиво преко подлоге, као арматуре цементне
кошуљице. Рабиц плетиво везати за мрежасту арматуру.
Обрачун по м².
ПОДЛОГЕ
Израда цементне кошуљице дебљине 3 цм, као подлоге. Подлогу
за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер
за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“,
размере 1:3 и неговати је док не очврсне.
Обрачун по м².
Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 3 цм, као
подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице,
очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним
шљунком „јединицом“, размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом,
постављеним у средини слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне.
Обрачун по м².

м2
м2

м2
м2

м2

м2

м2

СТЕПЕНИЦЕ
Израда цементне кошуљице преко степеника. Подлогу пре
наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу
справити са просејаним шљунком “јединицом“, размере 1:3. Горњу
површину кошуљице обрадити по избору инвеститора.
Обрачун по м².

м2

СТАЗЕ
Израда стаза од кулије плоча, димензија 40x40x5 цм, у
цементном малтеру. Плоче поставити у слоју цементног малтера
дебљине 3 цм, размере 1:3 и залити цементним млеком. Спојнице
фуговати, а плоче очистити. У цену улази и набавка кулије плоча.
Обрачун по м².
МАЛТЕРИСАЊА
Набацивање
цементног
шприца
преко
зидних

м2
м2
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3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.

3.8.6.

3.8.7.

површина, цементним млеком са додатком оштрог просејаног
речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине
поквасити. Нанети слој дебљине 3-4 мм не сме испунити спојнице.
Обрачун по м².
Набацивање цементног шприца преко плафона, цементним
млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1.
Обрачун по м².
Малтерисање кречним малтером у два слоја. Пре малтерисања
површине очистити и испрскати разређеним малтером. Први слој,
грунт, радити кречним малтером размере 1:3 дебљине слоја до 2 цм
од просејаног шљунка, „јединице“ и креча. Малтер стално мешати
да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и
нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој, размере
1:3, справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и
органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим
пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без
прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не
дође до брзог сушења и „прегоревања“.
Обрачун по м².
Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре
малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој,
грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од
просејаног шљунка, „јединице“ и креча. Малтер стално мешати да
се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и
нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити
са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских
материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама.
Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а
ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и
„прегоревања“.
Обрачун по м².
Малтерисање зидова, подлоге за лепљење плочица продужним
малтером. Пре малтерисања зидне површине добро очистити и
испрскати цементним млеком. Нанети слој малтера справљен са
просејаним шљунком, „јединицом“ и изравнати га. Омалтерисане
површине морају бити равне и рапаве. У цену улази и помоћна
скела.
Обрачун по м².
Малтерисање сокле водонепропусним малтером Полимаг СБТ02В, „Први мај“ Чачак, специјалним полимером модификованим
двокомпонентним цементним малтером, отпорним на хабање,
замор материјала, напрезања и температурне разлике. Подлогу
припремити да буде чврста, чиста, без прашине и сува. На подлогу
нанети двокомпонентни Полимаг шприц, припремљен сипањем
течне компоненте, потом прашкасте и мешањем три минута
миксером. Полимаг шприц набацити на подлогу да одлежи 24 часа.
Преко шприца нанети Полимаг малтер у слоју дебљине 1-2 цм.
Површину обрадити по избору инвеститора.
Обрачун по м².
Малтерисање плафона од опекарских блокова продужним
малтером. Преко подлоге набацати цементни шприц. Први слој,
грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка,

м2
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м2

м2

м2
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3.8.8.

3.8.9..

3.9.

3.9.1.

3.10.

3.10.1.

„јединице“.Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и
нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без
примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја.
Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Површине
морају бити равне, без прелома и таласа. Малтер квасити да не дође
до брзог сушења и „прегоревања“. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м².
Малтерисање димњака од опеке продужним малтером у два
слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати
млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од
просејаног шљунка, „јединице“.Подлогу поквасити, нанети први
слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим
песком и пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама.
Површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре
и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и
„прегоревања“. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м².
Малтерисање фасаде продужним малтером у два слоја.
Површине фасаде очистити, по потреби опрати водом и испрскати
цементним млеком. Продужни малтер справити са просејаним
шљунком, „јединицом“, нанети први слој малтера и нарезати га.
Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и
органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз
квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине
морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве.
Малтер квасити да не дође до брзог сушења и „прегоревања“. У
цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м².
ФУГОВАЊА
Фуговање зидова од фасадне опеке цементним малтером.
Површине за фуговање очистити, отпрашити и опрати водом.
Спојнице добро испунити малтером и обрадити на начин по избору
инвеститора. Малтер не сме да буде редак да не дође до цурења
материјала. По завршеном фуговању спојнице и опеку очистити.
Обрачун по м².

м2

м2

м2

ЗИДАРСКА ИЗОЛАЦИЈА
Наношење хладног премаза битулита „А“ преко бетонске
подлоге. Подлога мора бити сува и добро очишћена. Хладни
премаз битулит „А“ нанети четком или прскањем, на температури
вишој од 10 степени.
Обрачун по м².

м2
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3.10.2.

3.10.3.

3.10.4.

Израда
хоризонталне
хидроизолације,
варењем
Кондора.Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге.
Хладни премаз битулит „А“ нанети четком или прскањем, на
температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака
извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном,
размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и
слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом
површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити
варењу спојева.
А. Варен Кондор 4 мм.
Хидроизолацију извести од следећих слојева:
хладан премаз битулитом „А“
Кондор 4, варен за подлогу
Обрачун по м².
Б. Варена два слоја Кондора 4.
Хидроизолацију извести од следећих слојева:
- хладан премаз битулитом „А“
- Кондор 4, варен за подлогу
- Кондор 4, варен за претходни слој и померен за 50 цм.
Обрачун по м².
Зидање зидова од опеке дебљине 7 цм ради заштите
хидроизолације и формирања ваздушне изолације. Зидати
цементним малтером размере 1:2 на одстојању 6,5-10 цм од
конструктивног зида, на који ослонити испуштене везаче. Везаче
испустити у сваком четвртом реду на одстојању 75-100 цм и пре
уградње их умочити у врућ битумен. Приликом зидања водити
рачуна да малтер не упадне у међупростор између озиданих зидова.
Обрачун по м² (у цену улази и заштита изолације).
Пресецање капиларне влаге зида дебљине до 45 цм Изолитом 5,
„Драмин“ Земун. Изнад терена, на висини по пројекту, обити траку
малтера висине 30 цм и избушити рупе пречника 20-30 мм под
углом од 30-40 степени у односу на вертикалу зида. Рупе бушити у
два хоризонтална реда, на висинском растојању око 20 цм.
Хоризонтално у једном реду рупе су на растојању од 40 цм, а рупе
другог реда смакнуте су на пола у односу на први. Рупе бушити са
обе стране зида, на истој висини, издувати од прашине и налити до
врха Изолитом 5. По упијању поступак понављати 5-6 пута,
односно до потпуног засићења зида. Рупе засићеног зида попунити
течним цементним малтером. Спољну површину зида три пута
премазати Изолит Пенетратом YU.
Обрачун по м².

м2

м2

м2

м2
3.11.
3.11.1.

3.11.2.
3.11.3.

ОСТАЛИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Постављање решетки на прозорима. Рад извршити у свему према
детаљима.
Обрачун по комаду.
Постављање држача заставе. Избушити рупе, поставити металне
типлове и зашрафити држач.
Обрачун по комаду.
Постављање гарнишли. Избушити рупе, поставити типлове и
зашрафити гарнишлу.

ком.
ком.
ком.
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Обрачун по комаду.
СВЕГА: ЗИДАРСКИ РАДОВИ

4.
4.1.

4.1.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.3.

4.3.1.

4.4.

4.5.

БЕТОНСКИ РАДОВИ
ТЕМЕЉИ
Израда армирано бетонских темеља и темеља самаца марке МБ
25. Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, детаљима и
статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно
разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати
по прописима. У цену улазе и одговарајућа оплата, арматура и
тампон шљунка.
Обрачун по м³.
ЗИДОВИ
Израда армирано бетонских темељних зидова МБ 25. Израдити
оплату темељних зидова и армирати по пројекту, детаљима и
статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У
цену улазе и одговарајућа оплата и арматура.
Обрачун по м³.
Израда армирано бетонских зидова потпорних зидова МБ 25.
Израдити оплату зидова и армирати по пројекту, детаљима и
статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У
цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела.
Обрачун по м³.
Израда армиранобетонских препрека МБ 25, ради заштите
хидраната од камиона (код маневрисања долази до оштећења) у
дужини од 1м. Израдити оплату, бетон уградити и неговати по
прописима. У цену улазе и одговарајућа оплата и арматура.
Димензије препреке л=3,0м; б=0,5м; х=1,5м
Обрачун по м³.
СЕРКЛАЖИ, НАДВРАТНИЦИ И НАДПРОЗОРНИЦИ
Израда армирано бетонских серклажа, надвратника и
надпрозорника марке МБ 25. Израдити оплату и серклаже
армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и одговарајућа
оплата, арматура и помоћна скела.
Обрачун по м³.
ПОДВЛАКЕ
Израда армирано бетонских подвлака, марке МБ 25. Израдити
оплату са подупирачима и подвлаке армирати по пројекту,
детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по
прописима. У цену улазе и одговарајућа оплата, подупирачи,
арматура и помоћна скела.
Обрачун по м³.
СТУБОВИ
Израда армирано бетонских стубова, марке МБ 25. Израдити
оплату и стубове армирати по пројекту, детаљима и статичком

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3
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4.6.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.7.

4.8.

4.8.1.

4.9.
4.9.1.
4.10.
4.10.1.

4.10.2.

прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе
и одговарајућа оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела.
Обрачун по м³.
ПЛОЧЕ
Израда армирано бетонских плоча, дебљине 12 цм, марке
МБ 25. Израдити оплату са подупирачима и плоче армирати по
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и
неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи,
арматура и помоћна скела.
Обрачун по м².
Израда балконских армирано бетонских плоча и надстрешница,
марке МБ 25. Израдити оплату са подупирачима и балконске
плоче армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну.
Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата,
подупирачи, арматура и помоћна скела.
Обрачун по м³.
Израда лако армирано бетонских плоча, дебљине до 12 цм,
марке МБ 25. Плоче армирати по пројекту, детаљима и статичком
прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе
и арматура.
Обрачун по м².
ТАВАНИЦЕ
Израда међуспратне таванице ТМ-3, дебљине 16+4 цм Блокове
претходно обрадити постављањем арматуре у жљебове и
попуњавањем цементним малтером. Готове носаче поставити преко
фетни-носача. Плочу и ребра армирати по пројекту и детаљима.
Бетонирати бетоном марке МБ 30. У цену улазе и фетне-носачи са
подупирачима. Оплата мора остати најмање 14 дана.
Обрачун по м².
СТЕПЕНИШТА
Израда комплетног армираног бетонског степеништа марке
МБ 25. Израдити оплату и армирати по пројекту, детаљима и
статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У
цену улази и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела.
Обрачун по м³.

м2

м3

м2

м2

м3

ПОДЛОГЕ
Израда слоја за пад равног крова од бетона просечне дебљине 10
цм марке МБ 15. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а
бетон неговати.
Обрачун по м².
СТАЗЕ
Израда стазе од бетона, дебљине 8 цм, марке МБ 20. Горњу
површину стазе обрадити по упутству пројектанта и бетон
неговати.
Обрачун по м².
Израда стазе од лако армираног бетона, дебљине 8 цм, марке
МБ 25. Стазу армирати мрежастом арматуром, по статичком
прорачуну и бетонирати. Горњу површину стазе обрадити по
упутству инвеститора и бетон неговати. У цену улази и арматура.

м2

м2

м2
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4.11..

4.11.1.

4.11.2.

4.11.3.

4.11.4.

4.12..

4.13.

4.13.1.

4.13.2.

4.13.3.

4.13.4.

Обрачун по м².
КАНАЛИ
Израда армирано бетонских ригола од бетона МБ 25. Израдити
оплату ригола и армирати по детаљима и пројекту. Риголу
бетонирати преко слоја шљунка. Извести разделнице и залити их
битуменом. Бетон уградити и неговати. У цену улазе и оплата и
арматура.
Обрачун по м.
Набавка и постављање префабрикованих армирано бетонских
ригола, домаће производње, одговарајуће према затеченим
риголама. Риголе поставити у слоју цементног малтера размере
1:2. Спојнице фуговати техником по избору инвеститора.
Обрачун по м (цену дати према дименз. 40x40x12cm).
Бетонирање канала за одвод воде 25x30 цм, дебљине зидова 10
цм, према пројекту. Дно канала радити у паду, а на најнижој тачки
канала уградити ливени лук Ø 100 мм за одвод воде. Пре
бетонирања поставити рам од угаоника 30/20/3 мм са анкерима, као
ослонац за решетку. Дно канала углачати. У цену улазе и угаоник,
ливени лук и оплата.
Обрачун по м.
Бетонирање канала за инсталације са поклопцима, дебљине
зидова 10 цм. Поставити оплату, армирати и бетонирати бетоном
МБ 20, а по пројекту. Преко канала поставити изливене покретне
армирано бетонске поклопце, који улазе у цену. У цену улазе и
арматура и оплата.
Обрачун по м².
БЕТОНСКА ГАЛАНТЕРИЈА
Набавка и поплочавање у слоју песка сивим „Бехатон“
плочама, дебљине 5 цм, димензија 16x20 цм, „1. мај“
Лапово. Плоче поставити у слоју песка и спојнице фуговати по
упутству инвеститора.
Обрачун по м².
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Набавка и постављање глатке арматуре Ч240/360. Арматуру
очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким
детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим
путем одобри статичар.
Обрачун по килограму.
Набавка и постављање глатке арматуре Ч340/500. Арматуру
очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким
детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим
путем одобри статичар.
Обрачун по килограму.
Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБР 400/500.
4Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и
статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и
писменим путем одобри статичар.
Обрачун по килограму.
Набавка и постављање мрежасте арматуре ЧБМ 500/560.
Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и

м
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статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и
писменим путем одобри статичар.
Обрачун по килограму.
СВЕГА: БЕТОНСКИ РАДОВИ

5.
5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.

5.2.1.

ТЕСАРСКИ РАДОВИ
КРОВОВИ
Израда двоводне кровне конструкције од суве јелове грађе.
Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима
ослонаца поставити слој Крабероида и греде анкеровати. Урадити
све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично.
Обрачун по м².
а. Двоводни кров
б. Четвороводни кров
ц. Сложени кров
д. Мансардни кров
е. Кров са баџама
ф. Кров са лежећим прозорима
Израда конструкције кровних лежећих прозора од суве јелове
грађе. Контрукцију прозора извести у свему према пројекту и
детаљима са тесарским везама.
Обрачун по комаду.
Израда конструкције кровних баџа од суве јелове грађе. Баџе
извести у свему према пројекту и детаљима. Урадити све прописане
тесарске везе кровних баџа и ојачања од флах гвожђа, котви,
завртњева.
Обрачун по м².
Замена дотрајалих и оштећених рогова кровне конструкције.
Извршити пажљиво демонтажу дотрајалих рогова. Од суве
четинарске грађе по узору на демонтиране елементе обрадити нове
и уградити их са свим потребним везама. У цену улазе и
подупирања и обезбеђења.
Обрачун по м³.
а. Рогова
б. Стубова
ц. Косника
д. Кљешта
е. Рожњача
ф. Венчаница

м2
м2
м2
м2
м2
м2

ком.

м2

м3
м3
м3
м3
м3
м3

ЛЕТВИСАЊА
Летвисање крова летвама 24/48 мм, на размаку од 23 цм за
једноструко покривање бибер црепом. Летвисање извести сувим,
правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине.
Обрачун по м².
а. За једноструко покривање на 23 цм, 24/48 мм
б. За густо покривање на 15 цм, 24/48 мм

м2
м2
м2
м2
м2
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5.2.2.

5.3.
5.3.1.
5.4.
5.4.1.
5.5.

5.5.1.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

ц. За крунско покривање на 25 цм, 24/48 мм
д. За фалцовани цреп на 32 цм, 24/48 мм
е. За медитеран на 33,5 цм, 24/48 мм
Летвисање крова летвама 24/48 мм, паралелно са роговима,
преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод
покривача. Летве поставити на размаку од 40 цм. Летвисање
извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне
дужине.
Обрачун по м².
а. Пресека 24/48 мм
б. Пресека 48/48 мм
ОПШИВАЊЕ
Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне
конструкције. Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне
јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати.
Обрачун по м².
ПОДОВИ
Набавка и постављање пода од гредица са ОСБ плочама и
линолеумом као завршним слојем који мора бити бољег квалитета
од затеченог (замењеног) пода и постојанији на влагу.
Обрачун по м².
ПОДУПИРАЊА
Подупирање
зидова
ради
пробијања
отвора. Набавка,
постављање и демонтажа подупирача за подупирање зидова и
међуспратне конструкције ради пробијања нових отвора. Оплату
израдити од гредица и подупирача.
Обрачун по м.

м2
м2

м2

м2

м

ОСТАЛИ ТЕСАРСКИ РАДОВИ
Заштитно прскање дрвених елемената против пожара и
инсеката. Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче
и друго заштити од пожара и инсеката специјалним
импрегнирајућим средствима.
Обрачун по м².
Заштитни премаз дрвених елемената. Дрвене елементе
конструкције крова, таванице, тавањаче и друго заштити од
инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три премаза,
хемијским средством, по избору инвеститора.
Обрачун по м².

м2

м2

СВЕГА: ТЕСАРСКИ РАДОВИ

6.
6.1.
6.1.1.

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
ПОДЛОГЕ
Израда хидроизолације преко бетонске подлоге изнад тла.
Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни
премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури

м2
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6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.
6.2.

6.2.1.

вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести
загревањем траке пламеником са отвореним пламеном,
размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и
слепљивањем сопственом масом за подлоги; Траку залепити целом
површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити
варењу спојева.
А. Варен слој Кондор 4.
Хидроизолацију извести од следећих слојева:
- Хладан премаз битулитом "А"
- Кондор 4, варен за подлогу
- Два слоја полиетиленске фолије, УРСА СЕЦО 500
Обрачун по м².
Б. Варена два слоја Кондора 4.
Хидроизолацију извести од следећих слојева:
- Хладан премаз битулитом "А"
- Кондор 4, варен за подлогу
- Кондор 4, варен за претходни слој и померен за 50 цм.
- Два слоја полиетиленске фолије, УРСА СЕЦО 500
Обрачун по м².
Набавка и постављање камене вуне у облику врло тврдих
плоча, "Вунизол З плус" дебљине 2 цм, густине 150
кг/м³. Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и
противпожарну заштиту изнад хидроизолације, по детаљима и
упутству инвеститора.
Обрачун по м².
а. Дебљине 2 цм
б. Дебљине 3 цм
ц. Дебљине 4 цм
д. Дебљине 5 цм
е. Дебљине 8 цм
ф. Дебљине 10 цм
Набавка и постављање преко подлоге термоизолационих плоча,
Стиродур 2800 Ц, дебљине 3 цм, од екструдиране полистиролске
пене, масе 30 кг/м³. Плоче поставити по пројекту, датим детаљима
и упутству инвеститора.
Обрачун по м².
а. Дебљине 3 цм
б. Дебљине 4 цм
ц. Дебљине 5 цм
д. Дебљине 6 цм
е. Дебљине 8 цм
Постављање једног слоја Ал. фолије, дебљине 0,15 мм. Алумин.
фолију на саставима преклопити за 15 цм.
Обрачун по м².

м2

м2
м2
м2
м2
м2
м2

м2
м2
м2
м2
м2
м2

РАВНИ КРОВОВИ
Израда хидроизолације равног крова, преко бетонске подлоге,
двокомпонентним
полимерним
материјалом
Изолит
ПОЛИФЛЕX, "Драмин" Земун. Бетонску подлогу припремити да
буде чиста, одмашћена и без пукотина. Масу за премазивање
припремити мешањем течне и прашкасте компоненте, и уградити у
року од 20-30 минута. Четком нанети први слој и утиснути

м2
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6.2.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.5.
6.5.1.

мрежицу. После сушења, 6-8 х, нанети други слој и утиснути другу
мрежицу. Завршни, трећи, слој нанети после 6-8 х. Изолит
ПОЛИФЛЕX је отпоран на високе и ниске температуре, УВ зраке и
термоотпоран је, тако да му није потребна заштита од сунца у
летњем периоду. Боја по избору инвеститора.
Обрачун по м².
Израда хидроизолације равног крова, са скидањем постојећег
слоја хидроизолације на којем је дошло до оштећења или је трошан
на крововима објеката-контејнера и контролних кабина. У цену
урачунати рад и потребан материјал.
Обрачун по м².
КОСИ КРОВОВИ
Набавка и постављање на крову преко дрвене оплате, са спољне
стране испод покривача, термоизолационих плоча, УРСА
ФОАМ, дебљине 10 цм, екструдирани полистирен (XПС), масе
36 кг/м³. Плоче од екструдираног полистирена поставити по
пројекту, датим детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м².
Набавка и постављање на косом крову преко дрвене оплате,
испод покривача, термоизолационих плоча, Стиродур 3035 ЦС
БАСФ, дебљине 10 цм, од екструдиране полистиролске пене,
масе 33 кг/м³. Плоче поставити по пројекту, датим детаљима и
упутству инвеститора.
Обрачун по м².
Набавка и постављање једног слоја полиетиленске фолије,
УРСА СЕЦО 500. Фолију поставити и спојеве залепити обострано
лепљивом армираном акрилном траком, УРСА СЕЦО 41, по
упутству произвођача.
Обрачун по м².
а. Један слој
б. Два слоја
Набавка и постављање слоја паропропусне полипропиленске
фолије, УРСА СЕЦО 2000. Фолију поставити и спојеве залепити
обострано лепљивом армираном акрилном траком, УРСА СЕЦО 41,
по упутству произвођача.
Обрачун по м².
ПЛАФОНИ
Набавка и постављање камене вуне у облику специјално меких
плоча, "Вунизол С плус", дебљине 3 цм, густине 35 кг/м³.Камену
вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну
заштиту спуштених плафона, перфорираних касета и слично, по
детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м².
Набавка и постављање камене вуне у облику меких плоча,
"Вунизол М плус", дебљине 5 цм. Камену вуну поставити као
термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту спуштених
плафона и слично, по детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м².
ПОДОВИ
Набавка и постављање подних изолационих плоча од

м2

м2

м2

м2
м2

м2

м2

м2
м2
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6.5.2.

6.6.
6.6.1.

6.6.2.

6.7.
6.7.1.

6.7.2.

минералне вуне, УРСА ПИП, дебљине 50/15 мм. Плоче
минералне вуне поставити као термо и звучну изолацију пода испод
цементног естриха, по детаљима и упутству пројектанта.
Обрачун по м².
Набавка и постављање подних термоизолационих плоча,
Стyродур 5000 ЦС БАСФ, дебљине 3 цм, од екструдиране
полистиролске пене, масе 45 кг/м³. Стyродур плоче поставити као
термо изолацију подова, по детаљима и упутству пројектанта.
Обрачун по м².
ФАСАДЕ
Набавка и постављање на фасади термоизолационих плоча,
Стиропор, самогасив, дебљине 6 цм. Плоче поставити по
пројекту, датим детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м².
Набавка и постављање камене вуне у облику полутврдих плоча,
"Вунизол П плус", дебљине 8 цм. Камену вуну поставити као
термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту фасадних
зидова, по детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м².

м2

м2

м2

ОСТАЛИ ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Заптивање састава ПВЦ прозора и зида Пурпеном. На суве и
очишћене површине састава нанети Пурпен и након сушења
обрадити га одговарајућим алаткама.
Обрачун по м.
Обрада бетонских зидова резервоара за питку воду заштитним
и хидроизолационим, еколошким премазом Полицем, "Први
мај"
Чачак. Полицем
је
двокомпонентна
полимером
модификована смеша на бази цемента. Подлогу припремити да
буде чврста, чиста, без прашине и сува. Евентуалне напрслине веће
од 0,5 мм санирати ПОЛИСАНОМ. На подлогу нанети, четком или
ваљком, премаз Полицем Прајмера. Полицем премаз припремити,
по упутству произвођача, и нанети у два премаза, четком или
ваљком. Временски размак наношења премаза је 24-72h. Премазе
нанети унакрсно.
Обрачун по м².

м

м2

СВЕГА: ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

7.
7.1.

7.1.1.

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
ШПЕРОВАНА ВРАТА
Израда и постављање једнокрилних обострано шперованих
врата, димензија 70x205 цм. Врата израдити од првокласне и суве
јеле и смрче, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано
обложити шпер плочом дебљине 4 мм, по шеми столарије и
детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама.
Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са
два кључа, три усадне шарке по крилу. Врата заштитити безбојним

ком.
ком.
ком.
ком.
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7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x205 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних обострано шперованих
врата са надсветлом, димензија 70x205+60 цм. Врата израдити од
првокласне и суве јеле и смрче, а рамовску конструкцију крила са
саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, по шеми
столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити
лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву
укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу. Надсветло
застаклити равним провидним стаклом дебљине 4 мм. Врата
заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити
гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205+60 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205+60 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205+60 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x205+60 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних застакљених обострано
шперованих врата, димензија 70x205 цм. Врата израдити од
првокласне и суве јеле и смрче, а рамовску конструкцију крила са
саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, по шеми
столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити
лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву
укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору
инвеститора. Врата застаклити мат стаклом и пре уградње
заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити
гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x205 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних застакљених обострано
шперованих врата са надсветлом, димензија 70x205+60
цм. Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, а рамовску
конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом
дебљине 4 мм, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у
ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног
алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по
крилу, по избору инвеститора. Врата застаклити мат стаклом
дебљине 5 мм, а надсветло равним провидним стаклом дебљине 4
мм. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду
поставити гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205+60 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205+60 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205+60 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x205+60 цм, двокрилна

ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
ком.
ком.
ком.
Страна 65

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

7.1.5.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

Израда и постављање једнокрилних клизних обострано
шперованих врата, димензија 80x205 цм. Врата израдити од
првокласне и суве јеле и смрче, а рамовску конструкцију крила са
саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, по шеми
столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити
лајснама. У поду уградити вођицу врата а у горњој зони шину са
клизачима и маску. Поставити оков од елоксираног алуминијума по
избору инвеститора. Врата заштитити безбојним премазом за
импрегнацију.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 140x205 цм, двокрилна
ФУРНИРАНА ВРАТА
Израда и постављање једнокрилних фурнираних врата,
димензија 70x205 цм. Довратник израдити од првокласне и суве
храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано
обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном храстовим
фурниром I класе, по шеми столарије и детаљима. Довратник
извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од
месинга, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по
крилу, по избору инвеститора. Врата заштитити безбојним
премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x205 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних фурнираних врата са
надсветлом, димензија 70x205+60 цм. Довратник израдити од
првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са
саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм,
фурнираном храстовим фурниром I класе, по шеми столарије и
детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама.
Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са два кључа, три
усадне шарке по крилу, по избору инвеститора. Надсветло
застаклити равним провидним стаклом дебљине 4 мм. Врата
заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити
гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205+60 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205+60 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205+60 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x205+60 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних фурнираних и застакљених
врата, димензија 70x205 цм. Довратник израдити од првокласне и
суве храстовине, рамовска конструкција крила обострано је
обложена шпер плочом дебљине 4 мм, фурниране храстовим
фурниром I класе, по шеми столарије и детаљима. Довратник
извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од
месинга, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по
крилу, по избору инвеститора. Врата застаклити мат стаклом и пре
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7.2.4.

7.2.5.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду
поставити гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x205 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних фурнираних и застакљених
врата са надсветлом, димензија 70x205+60 цм. Довратник
израдити од првокласне и суве храстовине, рамовска конструкција
крила обострано је обложена шпер плочом дебљине 4 мм,
фурниране храстовим фурниром I класе, по шеми столарије и
детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама.
Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са два кључа, три
усадне шарке по крилу, по избору инвеститора. Врата застаклити
мат стаклом дебљине 5 мм, а надсветло равним провидним стаклом
дебљине 4 мм. Врата заштитити безбојним премазом за
импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205+60 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205+60 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205+60 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x205+60 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних и фурнираних клизних
врата, димензија 80x205 цм. Довратник израдити од првокласне и
суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем
обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном
храстовим фурниром I класе, по шеми столарије и детаљима.
Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. У поду
уградити вођицу врата а у горњој зони шину са клизачима и маску
од храстовине. Поставити оков од месинга по избору инвеститора.
Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 140x205 цм, двокрилна
ХРАСТОВА ВРАТА
Израда и постављање једнокрилних храстових врата, димензија
70x205 цм. Врата израдити од првокласне и суве храстовине, по
шеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и
опшити лајснама. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са
два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору инвеститора.
Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду
поставити гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x220 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних храстових врата са
надсветлом, димензија 70x205+60 цм. Врата израдити од
првокласне и суве храстовине, по шеми столарије и детаљима.
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7.3.3.

7.4.

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

7.4.6.

7.4.7.

Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити
оков од месинга, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке
по крилу, по избору инвеститора. Надсветло застаклити равним
провидним стаклом дебљине 4 мм. Врата заштитити безбојним
премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205+60 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205+60 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205+60 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x220+60 цм, двокрилна
Израда и постављање балконских застакљених храстових
врата, димензија 80x220 цм. Врата израдити од првокласне и суве
храстовине, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од
месинга, рубни затварач, три усадне шарке по крилу, по избору
пројектанта. Врата застаклити термо изолационим Флот стаклом
д=4+12+4 мм и заштитити безбојним премазом за импрегнацију.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x220 цм, једнокрилна
б. Димензија 90x220 цм, једнокрилна
б. Димензија 100x220 цм, једнокрилна
ц. Димензија 140x220 цм, двокрилна
РЕСТАУРАЦИЈА ВРАТА
Постојећа врата са оковом, димензија 90x205 цм, прегледати и
ампасовати. Фалц и ивице врата обрадити да крило фино належе,
дихтује и лако затвара. По потреби подесити браву врата. Оштећен
и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 105x210 цм, једнокрилна
д. Димензија 120x220 цм, двокрилна
е. Димензија 140x260 цм, двокрилна
Постојећу браву на вратима заменити новом, по узору на
постојећу. Браву испоручити са два кључа.
Обрачун по комаду.
Постојећу браву на вратима заменити новом, по узору на
постојећу. Брава је са цилиндер улошком и три кључа.
Обрачун по комаду.
Замена шилдова и трукера врата. Постојеће алуминијумске
шилдове и трукере са врата демонтирати и заменити новим, по
избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Замена окова на вратима. Постојеће окове са врата демонтирати и
заменити новим, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Уградња амортизера на улазним спољним вратима објекатаконтејнера и на контролним кабинама. Одредити тип амортизера
и најпогодније место за његову уградњу како би се спречило нагло
затварање врата.
Обрачун по комаду.
Уградња амортизера на улазним спољним вратима објеката-
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контејнера и на контролним кабинама. Одредити тип амортизера
и најпогодније место за његову уградњу како би се спречило нагло
затварање врата.
Обрачун по комаду.
7.5.

7.5.1.

7.6.
7.6.1.
7.7.

7.7.1.

7.7.2.

7.8.

7.8.1.

КРОВНИ ПРОЗОРИ
Набавка и постављање појединачног кровног прозора, „Velux“
тип ГГЛ, димензија 78x140 цм, са алуминијумском опшивком
прозора ознаке ЕДХ, укупне висине профила до 90 мм. Прозор је
израђен од нордијске боровине, заштићен са два слоја лака и
застакљен нискоемисионим троструким стаклом дебљине
4+8+4+8+4 мм, пуњеним аргоном. Унутрашње стакло је флотирано
а спољно од каљеног стакла. На врху прозора је вентилациони
отвор са преклопом и уграђеним филтером за заштиту од прашине и
инсекта. Крило се обрће око средње хоризонталне осе са ручицом
на врху крила. Прозор поставити по упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 66x118 цм
б. Димензија 78x98 цм
ц. Димензија 78x118 цм
д. Димензија 78x140 цм
е. Димензија 78x160 цм
ф. Димензија 114x110 цм
г. Димензија 114x140 цм
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ЗИДОВИ
Облагање зидова заштитном даском од универа у висини до
80ц, као заштита зида од физичких оштећења. У цену улази
материјал и рад.
Обрачун по м².
ПОДОВИ
Набавка и постављање јеловог бродског пода дебљине 22 мм, на
перо и жљеб. Првокласан, без чворова и сув бродски под израдити
по детаљима и упутству инвеститора. Даске спојити на перо и
жљеб. Поред зидова поставити храстову профилисану соклу висине
8 цм, дебљине 2,2 цм. Сучељавања геровати и соклу причврстити
месинганим холшрафовима са типловима на размаку до 80 цм.
Сокла улази у цену пода.
Обрачун по м².
Израда и постављање јелових лајсни, на саставу пода и
зидова. Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавања
геровати. Лајсне причврсти месинганим холшрафовима са
типловима на размаку од 80 цм.
Обрачун по м.
СТЕПЕНИШТА
Израда и постављање боровог рукохвата ограде. Рукохват
израдити и поставити од првокласне и суве боровине, по детаљима
и упутству инвеститора. Саставе рукохвата геровати.
Обрачун по м.
а. Од боровине
б. Од храстовине
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7.9.

7.9.1.

ЕЛЕМЕНТИ КРОВА
Израда и опшивање стрехе крова јеловим бродским подом.
Бродски под израдити од првокласне и суве јеловине, дебљине 22
мм, а ширине и дужине по избору инвеститора. У цену улазе и
лајсне.
Обрачун по м².
а. Јелов бродски под
б. Боров бродски под

м2
м2

СВЕГА: СТОЛАРСКИ РАДОВИ
8.
8.1.

8.1.1.

8.2.

8.2.1.

8.3.

8.3.1.

БРАВАРСКИ РАДОВИ
КОНСТРУКЦИЈЕ
Набавка, обрада и уградња надвратника од челичних носача у
постојећем зиду од опеке. Челичне носаче обрадити, очистити и
обојити антикорозивном бојом у два слоја, по детаљу и упутству
статичара. Оштемовати половину зида, израдити ослонце и
поставити челични носач. Носач убетонирати, подбити или
подзидати, да прими оптерећење. Поновити цео поступак на другој
половини зида. У цену улазе и подупирање, штемовање, израда
ослонаца, подбетонирање, скела, одвоз шута.
Обрачун по килограму.
а. Надвратника
б. Надпрозорника

кг
кг

МЕТАЛНИ ПРОЗОРИ
Израда и постављање једноструког металног застакљеног
прозора, димензија 80x120 цм. Прозор израдити од кутијастих
челичних профила и застаклити нискоемисионим троструким
стаклом дебљине 4+8+4+8+4 мм, по пројекту и детаљима. Оков по
избору инвеститора. Пре бојења метал очистити од корозије и
прашине, брусити и опајати. На прозор нанети импрегнацију и
основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој
боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x120 цм
б. Димензија 120x160 цм
ц. Димензија 180x160 цм
д. Димензија 240x160 цм
МЕТАЛНА ВРАТА
Израда и постављање једнокрилних металних врата димензија
90x200 цм. Врата израдити од кутијастих челичних профила, по
детаљима и упутству инвеститора. Крило врата обложити
једнострано челичним лимом. На крило поставити три шарке. Оков,
шарке и брава цилиндар са три кључа по избору пројектанта. Пре
бојења метал очистити од корозије и прашине, нанети
импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити.
Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно
обојити други пут.
Обрачун по комаду
а. Са једноструким лимом
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8.3.2.

8.4.

8.4.1.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

8.6.

8.6.1.

б. Са двоструким лимом
Израда и постављање једнокрилних противпожарних врата,
димензија 90x200 цм, ватроотпорних 90 минута. Врата израдити
од челичног профилисаног лима и крило врата обложити
двоструким челичним лимом са противпожарном испуном. Оков,
шарке, брава цилиндар са три кључа и уређај за аутоматско
затварање по избору инвеститора. Пре бојења метал очистити од
корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, а затим
предкитовати и брусити. На'нети први слој ватроотпорне боје за
метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Врата
израдити по детаљима и упутству пројектанта и атестирати.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 90x200 цм, једнокрилна
б. Димензија 160x200 цм, двокрилна
МЕТАЛНЕ РЕШЕТКЕ
Израда и уградња металне решетке изнад канала, ширине 30
цм. Рам решетке израдити од угаоника 30/30/3 мм испуну од
флахова 30x3 мм, на размаку до 3 цм. Решетке радити у ламелама
дужине до 120 цм. Фиксни рам, носач извести и уградити од
угаоника 35/35/4 мм. Решетку са носачем очистити, премазати
минијумом и обојити бојом за метал, два пута.
Обрачун по м.
СТЕПЕНИШТА И ОГРАДЕ
Набавка, израда и постављање конструкције степеништа од
челичних
носача,
лимова,
угаоника,
флахова
и
слично. Конструкцију степеништа израдити и уградити по
пројекту, детаљима и упутству инвеститора. Спојеве и варове
идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње конструкцију
очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну
боју, по извршеној монтажи поправити је. У цену улазе и анкери,
завртњи, подлошке, скела, као и атестирање конструкције и варова.
Обрачун по килограму.
а. Конструкција степеништа
б. Конструкција подеста
д. Образни носачи степеништа
Израда и постављање ограде степеништа од челичних
елемената са испуном од армираног стакла. Ограду израдити и
уградити по детаљима и упутству инвеститора. Спојеве и варове
идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду
очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и обојити
основном бојом. Поставити ограду, поправити основну боју,
предкитовати и брусити. Застаклити и обојити два пута бојом за
метал. Финална обрада улази у цену, а стакло се посебно плаћа.
Обрачун по килограму.
БАЛКОНСКЕ ОГРАДЕ
Израда и постављање ограде балкона од челичних
елемената. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству
инвеститора. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и
обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине,
нанети импрегнацију и обојити основном бојом. Поставити ограду,
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8.7.

8.7.1.

8.7.2.

8.8.

8.8.1.

8.9.

8.9.1.

8.9.2.

поправити основну боју, предкитовати и брусити.
Обрачун по килограму.
НАДСТРЕШНИЦЕ
Израда и постављање надстрешнице од челичних профила и
флахова. Надстрешницу израдити и уградити по детаљима и
упутству инвеститора. Спојеве и варове идеално израдити, очистити
и обрусити. Пре уградње надстрешницу очистити од корозије и
прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и
поставити надстрешницу. Након уградње поправити основну боју,
предкитовати и брусити и обојити два пута.
Обрачун по килограму.
Рестаурација надстрешнице од челичних профила и
флахова. Делове који недостају или су дотрајали израдити и
поставити по узору на постојеће, према детаљима и упутству
инвеститора. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и
обрусити. Пре бојења скинути стару боју хемијским и физичким
средствима, брусити и очистити. На надстрешницу нанети
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за
метал.
Обрачун по м².

кг

м2

ФАСАДЕ И ПОКРИВАЊА
Покривање
крова
трапезастим
алуминијумским
пластифлцираним лимом ТР 60/150, у боји по избору
пројектанта. Дебљина алуминијумског лима је д=0,80 мм.
Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача
и инвеститора.
Обрачун по м².
а. Пластифицирани лим ТР 60/150
б. Пластифицирани лим ТР 40/230
ц. Поцинковани лим ТР 60/175
д. Поцинковани лим ТР 35/200
ОСТАЛИ БРАВАРСКИ РАДОВИ
Израда и уградња јарбола за заставу од челичних цеви, висине
6,00 м. Јарбол са механизмом за подизање заставе израдити по
детаљима и упутству инвеститора. На дну јарбола израдити анкере
од челика. Јарбол очистити, обојити минијумом и два пута бојити
бојом за метал. У цену улази израда, бојење и постављање јарбола,
са израдом бетонског темеља димензија 40x40x70 цм.
Обрачун по комаду.
а. Висине 6,00 м
б. Висине 8,00 м
ц. Висине 10,00 м
Израда и уградња конзоле за заставу. Зидну конзолу израдити од
челичног профила ø 35 мм, са анкером од пљоштег челика
димензија 30x30x5 мм и анкерованих за зид. Конзолу минизирати и
бојити бојом за метал у тону по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. ø 35 мм
б. ø 45 мм

м2
м2
м2
м2
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8.10.

8.10.1.

8.10.2.

8.11.
8.11.1.

АЛУ ПРОЗОРИ
Израда и постављање застакљених алуминијумских прозора.
Прозоре израдити од елоксираног алуминијума са трокоморним
системом профила и термо прекидом, по шеми столарије и
детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом,
вулканизованом на угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума,
по избору инвеститора. Крила прозора застаклити нискоемисионим
троструким стаклом дебљине 4+8+4+8+4 мм и дихтовати ЕПДМ
гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 60x60 цм
б. Димензија 80x80 цм
ц. Димензија 80x120 цм
д. Димензија 100x100 цм
е. Димензија 100x140 цм
ф. Димензија 120x100 цм
г. Димензија 120x120 цм
х. Димензија 120x140 цм
и. Димензија 140x100 цм
ј. Димензија 140x120 цм
к. Димензија 140x140 цм
1. Димензија 140x180 цм
м. Димензија 160x120 цм
н. Димензија 180x140 цм
Израда и постављање застакљених алуминијумских прозора са
еслингер ролетном, димензија 60x60+30 цм. Прозоре и ролетне
израдити од елоксираног алуминијума са трокоморним системом
профила и термо прекидом, по шеми столарије и детаљима.
Прозоре
дихтовати
трајно
еластичном
ЕПДМ
гумом,
вулканизованом на угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума,
по избору инвеститора. Крила прозора застаклити нискоемисионим
троструким стаклом дебљине 4+8+4+8+4 мм и дихтовати ЕПДМ
гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 60x60+30 цм
б. Димензија 80x80+30 цм
ц. Димензија 80x120+30 цм
д. Димензија 100x100+30 цм
е. Димензија 100x140+30 цм
ф. Димензија 120x100+30 цм
г. Димензија 120x120+30 цм
х. Димензија 120x140+30 цм
и. Димензија 140x100+30 цм
ј. Димензија 140x120+30 цм
к. Димензија 140x140+30 цм
1. Димензија 140x180+30 цм
м. Димензија 160x120+30 цм
н. Димензија 180x140+30 цм

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
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ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
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ПВЦ ПРОЗОРИ
Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора, димензија
60x60цм. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са
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8.11.2.

8.11.3.

петокоморним системом профила, са ојачаним челичним
нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре
дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на
угловима. Оков и боја прозора, по избору инвеститора. Крила
прозора застаклити нискоемисионим троструким стаклом дебљине
4+8+4+8+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 60x60 цм
б. Димензија 80x80 цм
ц. Димензија 80x120 цм
д. Димензија 100x100 цм
е. Димензија 100x140 цм
ф. Димензија 120x100 цм
г. Димензија 120x120 цм
х. Димензија 120x140 цм
и. Димензија 140x100 цм
ј. Димензија 140x120 цм
к. Димензија 140x140 цм
1. Димензија 140x180 цм
м. Димензија 160x120 цм
н. Димензија 180x140 цм
Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора са ПВЦ
еслингер ролетнама, димензија 60x60+30 цм. Прозоре израдити
од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом
профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми
столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном
ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора,
по избору инвеститора. Крила прозора застаклити нискоемисионим
троструким стаклом дебљине 4+8+4+8+4 мм и дихтовати ЕПДМ
гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 60x60+30 цм
б. Димензија 80x80+30 цм
ц. Димензија 80x120+30 цм
д. Димензија 100x100+30 цм
е. Димензија 100x140+30 цм
ф. Димензија 120x100+30 цм
г. Димензија 120x120+30 цм
х. Димензија 120x140+30 цм
и. Димензија 140x100+30 цм
ј. Димензија 140x120+30 цм
к. Димензија 140x140+30 цм
1. Димензија 140x180+30 цм
м. Димензија 160x120+30 цм
н. Димензија 180x140+30 цм
Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора са Алу.
еслингер ролетнама, димензија 60x60+30 цм. Прозоре израдити
од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом
профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми
столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном
ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора,
по избору инвеститора. Крила прозора застаклити нискоемисионим
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троструким стаклом дебљине 4+8+4+8+4 мм и дихтовати ЕПДМ
гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 60x60+30 цм
б. Димензија 80x80+30 цм
ц. Димензија 80x120+30 цм
д. Димензија 100x100+30 цм
е. Димензија 100x140+30 цм
ф. Димензија 120x100+30 цм
г. Димензија 120x120+30 цм
х. Димензија 120x140+30 цм
и. Димензија 140x100+30 цм
ј. Димензија 140x120+30 цм
к. Димензија 140x140+30 цм
1. Димензија 140x180+30 цм
м. Димензија 160x120+30 цм
н. Димензија 180x140+30 цм
8.12.

8.12.1.

8.12.2.

8.12.3.

8.12.4.

ком.
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ком.
ком.
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ком.
ком.
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ком.
ком.
ком.

АЛУ ВРАТА
Израда и постављање застакљених улазних једнокрилних
алуминијумских врата, димензија 105x210 цм. Врата израдити од
елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила, са
термо прекидом, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по
шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног
алуминијума, браву са цилиндер улошком и три кључа, три шарке
по крилу, по избору пројектанта. Врата застаклити једноструким
орнамент стаклом дебљине 5 мм и дихтовати трајно еластичном
ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 100x210 цм, једнокрилна
б. Димензија 160x210 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних алуминијумских врата,
димензија 90x210 цм. Врата израдити од елоксираног
алуминијурна, са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми
столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног
алуминијума, браву укопавајућу са два кључа И три шарке по
крилу, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Израда
и постављање једнокрилних
алуминијумских
застакљених врата. Врата израдити од елоксираног алуминијума,
са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми столарије и
детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву
укопавајућу са два кључа и три шарке по крилу, по избору
инвеститора. Врата застаклити мат стаклом дебљине 5 мм и
дихтовати гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x210 цм, двокрилна
Израда и постављање балконских једнокрилних застакљених
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8.12.5.

8.13.

8.13.1.

8.13.2.

8.13.3.

алуминијумских врата, димензија 80x220 цм. Врата израдити од
елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила,
термо прекидом и системом дуплог заптивања ЕПДМ гумом, по
шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног
алуминијума, браву и три шарке по крилу, по избору инвеститора.
Врата застаклити нискоемисионим троструким стаклом дебљине
4+8+4+8+4 мм и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом,
вулканизованом на угловима.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x220 цм, једнокрилна
б. Димензија 100x220 цм, једнокрилна
ц. Димензија 140x220 цм, двокрилна
Израда и постављање балконских једнокрилних застакљених
алуминијумских врата са еслингер ролетном, димензија
80x220 цм. Врата израдити од елоксираног алуминијума са
вишекоморним системом профила, термо прекидом и системом
дуплог заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима.
Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву и три шарке по
крилу, по избору инвеститора. Еслингер ролетне извести од
алуминијума. Врата застаклити термо изолационим Флот стаклом
д=4+12+4 мм И дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом,
вулканизованом на угловима.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x220 цм, једнокрилна
б. Димензија 100x220 цм, једнокрилна
ц. Димензија 140x220 цм, двокрилна

ком.
ком.
ком.

ком.
ком.
ком.

ПВЦ ВРАТА
Израда и уградња једнокрилних балконских врата од ПВЦ
профила. Крило се отвара на дрехе-кееп систем. Профили су
стандардне беле боје и они су петокорни, а застакљивање је
нискоемисионим троструким стаклом д=4+8+4+8+4 мм. Врата
се испоручују са Алу ролетном без солбанка (ради се од керамике).
Висина врата су дата са ролетном и кутијом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x220 цм, једнокрилна
б. Димензија 100x220 цм, једнокрилна
ц. Димензија 140x220 цм, двокрилна
Израда и уградња двокрилних улазних врата са надсветлом од
ПВЦ профила. Крило се отварају око крајње вертикалне осе .
Профили су стандардне беле боје и они су петокорни, а
застакљивање је нискоемисионим троструким стаклом
д=4+8+4+8+4 мм.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 160x260 цм
Израда и постављање улазних једнокрилних ПВЦ застакљених
врата, димензија 105x210 цм. Врата израдити од високоотпорног
тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног
челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања
ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са
цилиндер улошком и три кључа, три шарке и боја врата, по избору
инвеститора. Врата застаклити једноструким орнамент стаклом

ком.
ком.
ком.

ком.
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8.13.4.

8.13.5.

8.13.6.

8.13.7.

дебљине 5 мм и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 105x210 цм, једнокрилна
б. Димензија 130x210 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата, димензија
70x205 цм. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са
петокоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим
профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми
столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја
врата, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x210 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних ПВЦ застакљених врата,
димензија 70x205 цм. Врата израдити од високоотпорног тврдог
ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним
нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ
гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа,
три шарке и боја врата, по избору инвеститора. Врата застаклити
мат стаклом дебљине 5 мм и дихтовати гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x210 цм, двокрилна
Израда и постављање балконских једнокрилних застакљених
ПВЦ врата, димензија 80x220 цм. Врата израдити од
високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила
и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом
заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков,
брава, три шарке и боја врата, по избору инвеститора. Врата
застаклити термо изолационим Флот стаклом д=4+12+4 мм и
дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x220 цм, једнокрилна
б. Димензија 100x220 цм, једнокрилна
ц. Димензија 140x220 цм, двокрилна
Израда и постављање балконских једнокрилних застакљених
ПВЦ врата са еслингер ролетном, димензија 80x220 цм. Врата и
ролетне израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са
вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим
профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми
столарије и детаљима. Оков, брава, три шарке и боја врата, по
избору инвеститора. Врата застаклити нискоемисионим
троструким стаклом
д=4+8+4+8+4 мм и дихтовати трајно
еластичном ЕПДМ гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x220 цм, једнокрилна
б. Димензија 100x220 цм, једнокрилна

ком.
ком.

ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
ком.
ком.

ком.
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ц. Димензија 140x220 цм, двокрилна
8.14.

8.14.1.

ЦРНА БРАВАРИЈА
Набавка и монтажа једнокрилних металних противпожарних
врата. Крило се стандардно отвара око крајње вертикалне осе и
израђено је од сразмерно лаког, несагорљивог >>сендвича<<, а
довратак је од метала. Заптивачи и уређаји за самозатварање морају
да обезбеде лако и меко затварање, декларисану отпорност против
ватре, као и потпуно заптивање и непробојност за дим и гасове у
случају пожара. Ватроотпорност износи минимум 90минута.
Метални делови морају бити заштићени од корозије и финално
бојени. Ознаке и димензије дати су у пројекту.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 1,0x220 цм

ком.
ком.

ком.

СВЕГА: БРАВАРСКИ РАДОВИ

9.
9.1.

9.1.1.

9.2.
9.2.1.

РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ
РОЛЕТНЕ
Израда и монтажа еслингер ролетни, од ПВЦ профилисаних,
просторних ламела, по избору пројектанта. Покретни рам, оквир
ролетни урадити од "У" профила, по детаљима и упутству
пројектанта. Ролетне опремити аутоматима са гуртном. Рам
очистити, минизирати и обојити.
Обрачун по м².
ОСТАЛИ РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ
Замена гуртне еслингер ролетне. Постојећу оштећену гуртну
еслингер ролетни демонтирати и поставити нову, по узору на
постојећу.
Обрачун по комаду.

м2

ком.

СВЕГА: РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ

10.
10.1.

10.1.1.

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
ЗИДОВИ
Постављање зидних керамичких плочица, димензија 20x20 цм
или по жељи инвеститора, у цементном малтеру или на
лепак. Подлогу испрскати цементним млеком. Плочице I класе,
домаће производње, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби
ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити
равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити
пиљевином. У цену улази и набавка плочица.
Обрачун по м².

м2
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10.2.

ПОДОВИ

Постављање подних керамичких плочица, димензија 30x30 цм
или по жељи инвеститора, у цементном малтеру или на
лепак. Плочице I класе, домаће производње, поставити у
цементном малтеру у слогу по избору инвеститора. Подлогу
10.2.1. претходно испрскати цементним млеком. По потреби ивице
плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице
залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и
очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица.
Обрачун по м².
Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до
15 цм, у цементном малтеру или на лепак. Подлогу претходно
испрскати цементним млеком. Плочице су I класе, домаће
10.2.2.
производње. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У
цену улази и набавка плочица.
Обрачун по м.
* Варијанта решавања проблема са подовима у контејнерима од
ОСБ плоча и линолеумом као завршним слојем.
Набавка и уградња нових подова који се састоје из парне бране
преко које иде слој цементног малтера у дебљини 3цм и као
*10.2.3.
завршна облога противклизне крамичке плочице I класе домаће
производње дим. 30x30 цм или 40x40 цм (уместо ОСБ плоча које су
од иверице са завршним слојем од линолеума).
Обрачун по м2.
10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.4.

10.4.1.

10.4.2.

м2

м

м2

СТЕПЕНИШТА
Облагање степеника и сокли керамичким плочицама. Облагање
извести плочицама I класе, домаће производње у цементном
малтеру, по избору инвеститора. Подлогу претходно испрскати
цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити.
Обложене површине морају бити равне. Постављене плочице
фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица.
Обрачун по м.
а. Степеник
б. Сокла
Облагање подеста керамичким плочица. Облагање извести
плочицама И класе, домаће производње у цементном малтеру, по
избору инвеститора. Подлогу претходно испрскати цементним
млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене
површине морају бити равне. Постављене плочице фуговати и
очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица.
Обрачун по м².

м
м

м2

ОСТАЛИ КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Замена оштећених зидних плочица. Оштећене зидне плочице
заменити истим по узору на постојеће. Постојеће оштећене плочице
са малтером пажљиво извадити, да се додирне плочице не оштете,
уградити нове и фуговати.
Обрачун по комаду.
Замена оштећених подних плочица. Оштећене зидне плочице
заменити истим по узору на постојеће. Постојеће оштећене плочице

ком.
ком.
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10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.

са малтером пажљиво извадити, да се додирне плочице не оштете,
уградити нове и фуговати.
Обрачун по комаду.
Фуговање керамичких плочица. Плочице фуговати белим
цементом или масом за фуговање и затим их очистити.
Обрачун по м².
Фуговање постојећих керамичких плочица. Очистити постојеће
фуге, опрати и фуговати белим цементом или масом за фуговање, а
затим их очистити.
Обрачун по м².
Фуговање зидних керамичких плочица, фуге ширине 1-1,5
цм. Плочице фуговати белим цементом или масом за фуговање и
плочице обрисати.
Обрачун по м².

м2

м2

м2

СВЕГА: КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

11.

ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

11.1.

ПОДЛОГЕ

11.1.1.
11.2.

11.2.1.

11.3.

11.3.1.

11.4.
11.4.1.

Изравнавање постојеће рапаве подлоге олма масом. Подлогу
очистити и нанети масу за изравнање, да чврсто и трајно веже за
подлогу. Нанета маса мора да има потребну отпорност на притисак.
Обрачун по м².

м2

ПОДОВИ
Набавка и постављање стандард храстовог паркета укивањем у
подлогу, дужине до 450мм. Поставити паркет I класе, дебљине 22
мм, у слогу по избору пројектанта, а преко претходно очишћене
подлоге. Све додирне спојнице дашчица морају бити затворене.
Закивати сваку другу дашчицу за подлогу, а поред зида сваку.
Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред
зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм
причврстити их за зид. Сучељавања геровати.
Обрачун по м² (ценом обухватити хобловање, штуковање и
лакирање x 3 лаком домаће производње и паркет лајсну).
а. Храстов
б. Буков

м2
м2

ПРАГОВИ
Израда и постављање храстових прагова. Дрво за прагове мора
бити суво без чворова и првокласно. Прагове причврсти
месинганим холшрафовима са типловима.
Обрачун по комаду.
а. Храстов
б. Буков
ЛАЈСНЕ
Израда и постављање профилисане борове сокле, висине до 8
цми дебљине 22 мм, на саставу пода и зидова. Соклу урадити и
профилисати по датим детаљима од првокласне, праве и суве

ком.
ком.
м
м
м
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11.5.

11.5.1.

11.6.

11.6.1.

11.6.2.

боровине, а сучељавања геровати. На сваких 80 цм соклу
причврстити за зид, месинганим холшрафовима са типловима.
Обрачун по м.
а. Борова сокла, висине до 8 цм
б. Храстова сокла, висине до 8 цм
ц. Храстова сокла, висине до 15 цм
д. Храстова сокла, висине до 25 цм
ЗАВРШНА ОБРАДА
Стругање и лакирање старог паркета машинским путем.
Хобловати x 2 и лакирати x 3 са међуполирањем. Паркет стругати
машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи финоће
најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана
површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова.
Обрусити све лајсне.
Обрачун по м².
ОСТАЛИ ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ
Крпљење пода од паркета на месту срушеног зида. Набавити и
поставити паркет по узору на постојећи. Пре постављања паркета
подлогу очистити и припремити. Водити рачуна да састави
постојећег и новоуграђеног паркета буду што мањи и да су
спојнице између суседних дашчица паркета затворене.
Обрачун по м.
Крпљење пода од паркета на месту нових врата. Набавити и
поставити паркет по узору на постојећи. Пре постављања паркета
подлогу очистити и припремити. Водити рачуна да састави
постојећег и новоуграђеног паркета буду што мањи и да су
спојнице између суседних дашчица паркета затворене.
Обрачун по комаду.

м

м2

м

ком.

СВЕГА: ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

12.
12.1.
12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Померање постојећег намештаја из простора који се адаптира.
Намештај по завршеним радовима вратити на првобитно место.
Обрачун по м².
Изношење постојећег намештаја из простора који се адаптира.
Намештај депоновати у оквиру објекта.
Обрачун по м².
Набавка и постављање полиетиленске фолије преко отвора,
врата и прозора, ради заштите. Фолију учврстити дрвеним
летвама, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија. Сва
евентуална оштећења падају на терет извођача.

м2
м2

м2
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12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

12.1.10.

12.1.11.

12.1.12.

12.1.13.

Обрачун по м².
Набавка и постављање полиетиленске фолије преко отвора,
врата и прозора, ради заштите. Фолију учврстити дрвеним
летвама, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија. Сва
евентуална оштећења падају на терет извођача.
Обрачун по м².
Набавка и постављање заштите подова од дебље полиетиленске
фолије. Сва евентуална прљања или оштећења пода падају на терет
извођача.
Обрачун по м².
Монтажа и демонтажа помоћне скеле у објекту, за рад у
просторијама. Скела мора бити изведена по свим ХТЗ прописима.
Користи се за све време трајања радова и плаћа само једанпут.
Обрачун по м².
Чишћење и прање прозора и врата по завршетку радова.
Пажљиво механички очистити све површине и опрати водом са
додатком одговарајућих хемијских средстава.
Обрачун по м².
Прикупљање шута и другог отпадног материјала са објекта,
утовар у камион и одвоз на градску депонију.
Обрачун по м².
Чишћење и прање градилишта по завршетку свих
радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање
свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих
унутрашњих простора и спољних површина.
Обрачун по м².
Лакирање површина врата и прозора, преко лазурне боје. Све
површине лакирати мат или сјајним лаком, по избору инвеститора.
Лакирати први пут, после 24 х прећи најфинијом шмирглом,
опајати и лакирати други пут.
Обрачун по м².
Бојење основном бојом металних прозора и врата, са
претходним чишћењем. Металне прозоре очистити од корозије и
прашине хемијским и физичким средствима, брусити и очистити.
Нанети импрегнацију и обојити основном бојом.
Обрачун по м².
а. Прозора
б. Врата
Бојење нових металних прозора, бојом за метал. Пре бојења са
метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а
затим све површине брусити и очистити. Напрозоре нанети
импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити.
После наношења првог слоја боје за метал, китовати и брусити.
Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору инвеститора.
Обрачун по м².
а. Прозора
б. Врата
ц. Противпожарних врата
д. Гаражних врата
Бојење нових металних решетки прозора, бојом за метал. Пре
бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким
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средствима, а затим све површине брусити и очистити. На решетке
нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и
брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и
брусити. Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору
инвеститора.
Обрачун по м².
а. Решетки прозора
б. Решетки врата
ц. Металних ролетни
Бојење старих металних прозора, бојом за метал, са претходним
скидањем старе боје. Пре бојења скинути стару боју и корозију
хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. Напрозоре
нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и
брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и
брусити. Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору
12.1.14.
инвеститора.
Обрачун по м².
а. Прозора
б. Врата
ц. Противпожарних врата
д. Гаражних врата
Бојење старих металних решетки прозора, бојом за метал, са
претходним скидањем старе боје. Пре бојења скинути стару боју
и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити.
На решетке нанети импрегнацију и основну боју, а затим
предкитовати и брусити. После наношења првог слоја боје за метал,
12.1.15. китовати и брусити. Обојити други пут бојом за метал, у тону по
избору инвеститора.
Обрачун по м².
а. Решетки прозора
б. Металних ролетни
ц. Решетки врата
12.2.
ЗИДОВИ И ПЛАФОНИ
Глетовање фино малтерисаних зидова и плафона, глет масом.
дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити
12.2.1 неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и
пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута.
Обрачун по м².
Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим
китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити,
очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања
12.2.2. оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом
први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати
емулзионим китом други пут.
Обрачун по м².
Стругање уљане боје са зидова. Све површине остругати и
12.2.3. опрати.
Обрачун по м².
Скидање постојеће уљане боје са зидова, паљењем. Површине
12.2.4. обојене уљаном бојом помоћу плина и бренера загрејати и
шпахтлама и другим пригодним алаткама скинути. Поступак
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понављати док се боја не скине.
Обрачун по м².
Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази
акрилата. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати.
12.2.5.
Бојити бојама на бази акрилата више пута.
Обрачун по м².
Бојење глетованих зидова и плафона, бојама по избору
пројектанта. Све површине брусити, импрегнирати и китовати
мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим
12.2.6. китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут."
Обрачун по м².
а. Полудисперзивним бојама
б. Дисперерзивним бојама
Бојење са глетовањем зидова. Малтерисане зидове и плафоне
глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и
извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења
и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута.
Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења.
Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим
12.2.7.
бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по
избору инвеститора.
Обрачун по м².
а. Полудисперзивним бојама
б. Дисперерзивним бојама
Стругање старе боје и бојење зидова и плафона. Све површине
остругати и опрати од боје и кита. Брусити, предимпрегнирати,
китовати пластичним китом мања оштећења и китовати
емулзионим китом. Брусити, импрегнирати и бојити први пут, а
затим исправити дисперзионим китом мања оштећења. Бојит
12.2.8.
иполудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору
инвеститора. Обрачун по м² обојене површине.
Обрачун по м².
а. Полудисперзивним бојама
б. Дисперерзивним бојама
Бојење гипс картонских зидова и плафона. Главе холшрфова или
ексера минизирати, површине натопити фирнисом и китовати фуге
дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први пут.
Исправити
тонираним
дисперзионим
китом.
Бојити
12.2.9.
полудисперзивном бојом други и трећи пут. Боја и тон по избору
инвеститора.
Обрачун по м².
а. Полудисперзивним бојама
б. Дисперерзивним бојама
Бојење зидова уљаном бојом. Извршити основно кречење,
глетовање и натапање фирнисом. Китовати и превући китом,
12.2.10. брусити, надкитовати и бојити уљаном бојом први пут. Бојити
уљаном бојом други пут. Боја и тон по избору инвеститора.
Обрачун по м².
Бојење старих зидова уљаном бојом, преко старе уљане
боје. Зидове очистити и опрати детерџентом. Брусити, китовати
12.2.11.
оштећења и пукотине, предбојити и закитовати подлогу.
Надкитовати уљаним китом. Брусити и бојити други пут уљаном
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бојом. Бојити уљаном бојом трећи пут. Боја и тон по избору
инвеститора.
Обрачун по м².
Обрада зидова пластичним малтером (Бавалит) прскањем,
Врста и боје по избору пројектанта. Зидна подлога мора бити
здрава и сува. Подлогу очистити и импрегнирати изолационом
масом ради боље везе. Нанети молерском четком у једном слоју, а
ако подлога јако упија премазати два пута. На осушену подлогу
нанети малтер, направљен и добро измешан да се добије једнолична
12.2.12. и конзистентна маса. Пластични малтер се наноси помоћу јежа или
компресора са пиштољем. Прскање се врши 2-3 пута, односно да
пластични малтер равномерно покрије површину и да добије
једноличан изглед у тону и структури. Отворе и друго заштитити
ПВЦ фолијом што улази у цену, али се отвори не одбијају од
површине зидова.
Обрачун по м².
Обрада зидова пластичним малтером (Бавалит) са
зарибавањем. Врста и боје по избору пројектанта. Зидна подлога
мора бити здрава и сува. Подлогу очистити и импрегнирати
изолационом масом, ради боље везе. Нанети молерском четком у
једном слоју, а ако подлога јако упија премазати два пута. На
осушену подлогу нанети малтер, направљен и добро измешан да се
12.2.13. добије једнолична и конзистентна маса. Припремљен материјал
нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна.
Структуру малтера извући кружним зарибавањем гуменом глет
хоблом или вертикалним или хоризонталним зарибавањем
Стиропором. Отворе и друго заштитити ПВЦ фолијом што улази у
цену, али се отвори не одбијају од површине зидова.
Обрачун по м².
12.3.

12.3.1.

12.4.

12.4.1.

12.4.2.

м2

м2

ЛАМПЕРИЈА
Бојење старе ламперије, преко постојеће боје, квалитетније
бојење. Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре
бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и
пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити
уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним
китом. Бојити уљаном бојом, други пут. Фино брусити, исправити
емајл китом и бојити емајл лаком.
Обрачун по м².
СТРЕХЕ
Бојење нове стрехе. Врста боје, произвођач и тон по избору
пројектанта. Пре бојења дрво очистити од малтера и прашине, а
затим натопити разређеним фирнисом. Извршити брушење и
предкитовање уљаним китом. Превући уљаним китом први пут,
брусити и поновно китовати. Бојити уљаном бојом. Фино брусити и
бојити емајл лаком.
Обрачун по м².
Бојење старе стрехе, преко постојеће боје. Врста боје, произвођач
и тон по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити,
очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом,
брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом. Фино брусити и

м2

м2

м2
Страна 85

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

12.4.3.

12.5.

12.5.1.

12.5.2.

12.6.

12.6.1.

бојити емајл лаком.
Обрачун по м².
Бојење дрвених кровних опшивки, лазурним бојама. Бојити
садолином или неким сличним средством по избору пројектанта.
Пре бојења све прећи фином шмирглом, да остане глатка
површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 h, по
потреби бојити и трећи пут.
Обрачун по м².
СТЕПЕНИШТА
Бојење дрвених кровних опшивки, лазурним бојама. Бојити
садолином или неким сличним средством по избору пројектанта.
Пре бојења све прећи фином шмирглом, да остане глатка
површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 h, по
потреби бојити и трећи пут.
Обрачун по м².
Бојење степенишне челичне конструкције, бојом за метал. Пре
бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким
средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети
импрегнацију и обојити основном бојом. Бојити два пута бојом за
метал.
Обрачун по м².
ОБРАДА ФАСАДА
Чишћење слојева старе боје са равних површина фасаде.
Пажљиво очистити старе слојеве боје са равних делова фасаде, за
поновно бојење фасаде. Чишћење извршити механичким и
хемијским путем. Приликом чишћења водити рачуна да се не
оштети подлога.
Обрачун по м².
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12.7.

12.7.1.

12.7.2.

12.7.3.

БОЈЕЊЕ ФАСАДА
Глетовање фасаде глет масом. Све површине фасаде очистити од
наслага. Импрегнирати подлогу. Фасаду глетовати глет масом за
спољно глетовање. Све површине пребрусити и опајати. Водити
рачуна да је глет маса на истој бази као боја за фасаду.
Обрачун по м².
Глетовање фасаде глет масом, са санацијом пукотина. Све
површине фасаде очистити од наслага. Импрегнирати подлогу и
извршити санацију пукотина. Санацију извршити отварањем
пукотина, китовањем и лепљење стаклене мреже преко санираних
пукотина. Фасаду глетовати глет масом за спољно глетовање. Све
површине пребрусити и опајати. Водити рачуна да је глет маса на
истој бази као боја за фасаду.
Обрачун по м².
Бојење са глетовањем постојеће фасаде акрилном бојом,
Фасакрил. Са површина фасаде одстранити све старе премазе и
фасадне површине прећи шмирглом и опајати. Фасаду глетовати
глет масом, исте базе као и боја, за спољно глетовање и суве
површине пребрусити и опајати. Фасакрил за први премаз
разредити са 10% фасакрил разређивача и као подлогу нанети
четком. Након сушења нанети други и трећи премаз Фасакрила, са
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12.8.

12.8.1.

12.8.2.

12.9.

12.9.1.

12.9.2.

12.9.3.

12.9.4.

12.9.5.

размаком за сушење од најмање 10-12 сати. Ивице различитих
тонова извући прецизно. Малтерисане површине морају бити
потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења у сарадњи са
пројектантом урадити пробне узорке.
Обрачун по м².
а. Бојење у једном тону
б. Бојење у два тона
ЗАШТИТА ФАСАДА
Заштита фасадних зидова од фасадне опеке од утицаја влаге и
атмосферилија силиконским премазом Фобогал, "Галеника Магмасил". На чисту површину камена нанети два транспарентна
силикатна премаза Фобогала.
Обрачун по м².
Заштита сокле фасаде од утицаја влаге и атмосферилија
силиконским премазом Фобогал, "Галеника - Магмасил". На
чисту и суву површину сокле нанети два безбојна силикатна
премаза Фобогала.
Обрачун по м².
ЛИМАРИЈА
Бојење нових олука и олучних вертикала, бојом за метал. Пре
бојења лим одмастити и подлогу опрати органским растварачима.
На лим нанети антикорозивни премаз вош прајмер. После сушења
олуке и олучне вертикале обојити бојом за метал два пута, у тону
по избору инвеститора.
Обрачун по м.
Бојење постојећих олука и олучних вертикала, бојом за метал.
Пре бојења лим очисти физичким и хемијским средствима, а
подлогу опрати органским растварачима. На очишћене површине
нанети антикорозивни премаз вош прајмер, а после сушења обојити
бојом за метал два пута, у тону по избору инвеститора.
Обрачун по м.
Бојење постојеће лимене опшивке солбанка, самарица и друго,
бојом за метал. Пре бојења лим очисти физичким и хемијским
средствима, а подлогу опрати органским растварачима. На
очишћене површине нанети антикорозивни премаз вош прајмер, а
после сушења обојити бојом за метал два пута, у тону по избору
пројектанта.
Обрачун по м.
Бојење кровног покривача и опшивки од лима, бојом за
метал. Пре бојења лим одмастити и подлогу опрати органским
растварачима. На кровни покривач нанети антикорозивни премаз
вош прајмер, а после сушења обојити бојом за метал два пута, у
тону по избору пројектанта.
Обрачун по м².
Бојење старог кровног покривача и опшивки од лима, бојом за
метал. Пре бојења лим очисти физичким и хемијским средствима, а
подлогу опрати органским растварачима. На очишћене површине
нанети антикорозивни премаз цинколит у два слоја, а после сушења
обојити бојом за метал два пута, у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м².

м2

м2

м

м

м

м2

м2
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12.9.6.

12.9.7.

12.10.

12.10.1.

12.10.2.

12.10.3.

12.10.4.

12.11.

Премазивање кровног покривача од лима, цинковитом и
битулитом. Пре бојења лим одмастити и подлогу опрати
органским
растварачима.
На
кровни
покривач
нанети
антикорозивни премаз цинколит у два слоја, а после сушења
премазати два пута битулитом, са довољним размаком за сушење.
Обрачун по м².
Бојење кровних опшивки од лима, бојом за метал. Пре бојења
лим одмастити и подлогу опрати органским растварачима. На
опшивке нанети антикорозивни премаз вош прајмер, а после
сушења обојити бојом за метал два пута, у тону по избору
пројектанта.
Обрачун по м²
а. Кровних опшивки
б. Разних опшивки

м2

м2
м2

ОГРАДЕ
Бојење металне ограде бојом, за метал. Пре бојења са метала
скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све
површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и
основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.
Обрачун по м².
а. Ограде
б. Степенишне ограде
ц. Балконске ограде
Скидање старе боје и бојење металне ограде, бојом за метал. Пре
бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким
средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и
основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.
Обрачун по м².
а. Ограде
б. Степенишне ограде
ц. Балконске ограде
Бојење дрвене ограде, лазурним бојама. Бојити садолином или
неким сличним средством по избору инвеститора. Пре бојења све
површине прећи фином шмирглом, да остане глатка површина.
Бојити два пута са размаком за сушење од 24 х, прећи најфинијом
шмирглом и бојити по трећи пут.
Обрачун по м².
а. Ограде
б. Степенишне ограде
ц. Балконске ограде
Бојење дрвене ограде, лазурним бојама, са лакирањем. Бојити
садолином или неким сличним средством по избору инвеститора.
Пре бојења све површине прећи фином шмирглом, да остане глатка
површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 х, прећи
најфинијом шмирглом, па бојити трећи пут и лакирати лаком.
Обрачун по м².
а. Ограде
б. Степенишне ограде
ц. Балконске ограде

м2
м2
м2

м2
м2
м2

м2
м2
м2

м2
м2
м2

ИНСТАЛАЦИЈЕ
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Бојење радијатора, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути
корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине
брусити и очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и основну
12.11.1. боју, а затим бојити два пута бојом за метал.
Обрачун по м².
а. Радијатора
б. Канала за вентилацију
Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са метала
скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све
12.11.2. површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и
основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.
Обрачун по м.
12.12.

12.13.2.

12.13.3.

12.13.4.

м

МОБИЛИЈАР

Бојење плакара, лазурним бојама, са лакирањем. Бојити
садолином или неким сличним средством по избору пројектанта.
Пре бојења све површине прећи фином шмирглом, да остане глатка
површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 х, прећи
12.12.1.
најфинијом шмирглом, па бојити трећи пут и лакирати лаком.
Обрачун по м².
а. Са лакирањем
б. Без лакирања
12.13. ОСТАЛИ МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ

12.13.1.

м2
м2

Заштитно прскање дрвене кровне конструкције, средством
против пожара и црвоточине. Целокупну кровну конструкцију
очистити од прашине, а затим је прскати средством против пожара
и црвоточине два пута.
Обрачун по м².
Бојење подне металне решетке са носачем, бојом за метал. Пре
бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким
средствима, брусити и очистити. На решетку и носач нанети
основну боју и бојити два пута бојом за метал.
Обрачун по м².
Чишћење и бојење челичних носача, основном бојом. Челичне
носаче очистити од корозије и прашине хемијским и физичким
средствима, брусити и очистити. Нанети импрегнацију и обојити
основном бојом.
Обрачун по м².
а. Челичних носача
б. Челичних конструкција
ц. Челичне кровне конструкције
Бојење челичних носача, бојом за метал. Пре бојења са метала
скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све
површине брусити и очистити. На челичне носаче нанети основну
боју и бојити два пута бојом за метал.
Обрачун по м².
а. Челичних носача
б. Челичних конструкција
ц. Челичне кровне конструкције

м2
м2

м2

м2

м2
м2
м2

м2
м2
м2

СВЕГА: МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
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13.
13.1.

13.1.1.

13.2.

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.
13.3.

13.3.1.

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
ЛАМИНАТНЕ ОБЛОГЕ
Набавка и постављање подне облоге ламинат, лепљен, дебљине
11 мм, за најлакша оптерећења (класа 23), по избору
пројектанта. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући
под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач
плоча високе густине, ХДФ, ивице импрегниране. Подну облогу
унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у
атмосфери просторије. Лепак мора бити квалитетан и стабилан.
Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред
зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10 мм. Лепак нанети
равномерно на целу ширину фалца. Подну облогу пажљиво
поставити и саставити, са потпуно затвореним спојницама.
Обрисати лепак. Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 цм
лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати.
Обрачун по м².
ЛАЈСНЕ И РАЗДЕЛНИЦЕ
Набавка и постављање ПВЦ тврдих лајсни на саставима пода и
зидова. Лајсне морају бити праве и првокласне, сучељавања
геровати. Лајсне причврсти месинганим холшрафовима са
типловима на размаку до 80 цм.
Обрачун по м.
Набавка и постављање ПВЦ меких лајсни на саставима пода и
зидова. Праве и првокласне лајсне залепити одговарајућим лепком,
а сучељавања геровати.
Обрачун по м.
Набавка и постављање месинганих разделница. Разделнице
поставити по пројекту и детаљима.
Обрачун по м.
ОТИРАЧИ
Набавка и постављање отирача од велура, димензија 60x80 цм,
по избору пројектанта.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 60x80 цм.
б. Димензија 60x100 цм.
ц. Димензија 80x120 цм.
д. Димензија 100x150 цм

м2

м

м
м

ком.
ком.
ком.
ком.

СВЕГА: ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

14.
14.1.

ГИПСАРСКИ РАДОВИ
ОБИЈАЊА
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14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.
14.2.

14.2.1.

14.2.2.

14.3.

14.3.1.

14.4.

14.4.1.

Скидање спуштеног плафона. Издвојити употребљив материјал и
сложити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести
на градску депонију.
Обрачун по м².
Скидање конструкције гипс картонских плоча. Конструкцију
демонтирати, очистити, сложити по врсти, упаковати, утоварити у
камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до
20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по м².
Скидање спуштеног плафона, "Hanter Daglas". Издвојити
употребљив материјал и сложити. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
Скидање
спуштеног
плафона,
"Amstrong". Издвојити
употребљив материјал и сложити. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
КОНСТРУКЦИЈЕ, РАБИЦ
Израда плафонске конструкције за постављање гипс
картонских плоча. Конструкцију плафона израдити од јелових
летви пресека 24/48 мм, на размаку од 30 цм. Летвисање извести
сувим, правим и квалитетним летвама, оптималне дужине. У цену
улази и помоћна скела.
Обрачун по м².
Израда плафонске конструкције поткровља за постављање
гипс картонских плоча. Конструкцију плафона поткровља
израдити од јелових летви пресека 24/48 мм, на размаку од 30 цм.
Летвисање извести сувим, правим и квалитетним летвама,
оптималне дужине. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м².

м2

м2

м2

м2

м2

м2

ГЛЕТОВАЊА
Глетовање нових и старих плафона гипсним малтером x 2.
Припремити површине за глетовање и нанети слој чистог гипса
дебљине 1-3 мм. Глетовати док се не добије равна и глатка
површина, без видљивих трагова глетелице.Пре бојења машински
обрадити површине.
Обрачун по м².
а. Плафона
б. Зидова
ц. Стубова
д. Округлих стубова
е. Ограде
ЛАЈСНЕ

м2
м2
м2
м2
м2
м2

Израда и монтажа лајсни од гипса, ортогоналне ширине до 10
цм. Гипсане лајсне извући челичним шаблонима чистим гипсом, уз
претходно армирање лајсни. Профил лајсни мора бити оштар, све
ивице праве и површине по датим детаљима. Обележити места
постављања лајсни, лежиште и додирну страну лајсне орапавити,
ради бољег везивања. Лајсну намазати мешавином туткала и гипса,
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14.5.

14.5.1.

поставити и залепити, по датим детаљима. Састав лајсне и
површине фино обрадити. Све саставе или укрштања лајсни
геровати, што улази у цену по м.
Обрачин по м.
ОСТАЛИ ГИПСАРСКИ РАДОВИ
Израда преградних зидова гипс плочама. Плоче димензија
66x50x6 цм уградити са укрућењем спојница, кајловањем и
затварањем фуга између зидова, подова и плафона. Дебљина гипса
мора бити 12мм. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м².
а. Дебљине 6 цм
б. Дебљине 7 цм
ц. Дебљине 8 цм
д. Дебљине 10 цм

м

м2
м2
м2
м2

СВЕГА: ГИПСАРСКИ РАДОВИ

15.
15.1.

15.1.1.

15.1.2.

15.2.

15.2.1.

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
ПРЕЗИЂИВАЊА
Презиђивање и блоковање растресених делова фасаде. По
обијању малтера са фасаде, које се посебно плаћа, прегледати,
президати или блоковати растресене делове фасадног платна.
Растресене делове пажљиво извадити, подлогу очистити, опрати
водом под притиском и добро натопити ретким цементним
малтером. Демонтирану опеку очистити од малтера и поново
уградити са додатком опеке старог формата. Зида се у продужном
малтеру.
Обрачун по м².
Зазиђивање прозора опеком у продужном малтеру размере
1:2:6. Пре зидања у постојећем зиду оштемовати шморцеве за
превез. Опеку пре уградње квасити водом. Зидање извести у
правилном слогу, а спојнице по завршеном зидању очистити до
дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м³.
а. Прозора
б. Портала
ц. Врата
МАЛТЕРИСАЊА
Крпљење шлицева продужним малтером у два слоја. Пре
малтерисања шлицеве опрати водом и испрскати цементним
млеком. На влажну зидну површину нанети слој малтера,
справљеног са просејаним шљунком, "јединицом". На просушени
први слој нанети други, справљен са ситним песком и фмо га
испердашити уз квашење. Површине морају бити равне, без
прелома и таласа, састави не смеју бити видљиви.
Обрачун по м.

м2

м3
м3
м3

м
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15.3.
15.3.1.
15.4.

15.4.1.

15.4.2.

15.4.3.

ЗАВРШНА ОБРАДА
Финална обрада Демит фасаде (стиропор д=5цм). Ради се у виду
глетовања грађевинским лепком x2 са претходном монтажом
стаклене мреже.
Обрачун по м².
ОСТАЛИ ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Чишћење слојева старе боје са равних површина
фасаде. Пажљиво очистити старе слојеве боје са равних делова
фасаде, за поновно бојење фасаде. Чишћење извршити механичким
и хемијским путем. Приликом чишћења водити рачуна да се не
оштети подлога.
Обрачун по м².
Глетовање фасаде глет масом. Све површине фасаде очистити од
наслага. Импрегнирати подлогу. Фасаду глетовати глет масом за
спољно глетовање. Све површине пребрусити и опајати. Водити
рачуна да је глет маса на истој бази као боја за фасаду.
Обрачун по м².
Глетовање фасаде глет масом са санацијом пукотина. Све
површине фасаде очистити од наслага. Импрегнирати подлогу и
извршити санацију пукотина. Санацију извршити отварањем
пукотина, китовањем и лепљењем стаклене мреже преко санираних
пукотина. Фасаду глетовати глет масом за спољно глетовање. Све
површине пребрусити и опајати. Водити рачуна да је глет маса на
истој бази као боја за фасаду.
Обрачун по м².

м2

м2

м2

м2

СВЕГА: ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

16.

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

16.1.

КРОВОВИ

16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

Покривање равних кровних површина поцинкованим лимом,
дебљине 0,50 мм. Све саставе нитовати и летовати у свим
правцима. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству
инвеститора. Испод лима поставити слој "Изолим" траке, "Грмеч"
Београд, који улази у цену покривања.
Обрачун по м².
Покривање
крова
трапезастим
алуминијумским
пластифицираним лимом ТР 60/150 дебљине 0,80 мм, у боји по
избору пројектанта. Покривање извести по пројекту, детаљима и
упутству произвођача и инвеститора.
Обрачун по м².
а. Пластифицираним лимом ТР 60/150
б. Пластифицираним лимом ТР 40/230
Набавка и постављање кровног "сендвич" покривача који се
састоји из:"
* Доњег лима ТР 40/230/0,7 мм.
* Дистанцера д=2 мм х=14 цм.

м2

м2
м2
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16.1.4.

16.2.

16.2.1.

16.3.

16.3.1.

16.3.2.

16.4.

16.4.1.

* Минералне вуне д=12 цм.
* ПВЦ фолије
* Горњег лима ТР 60/150/0,7 мм.
У цену урачунати све потребне ивичне опшивке, слеме и опшивке
око
продора
кроз
кров.
Покривање
извести
по пројекту, детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м².
Покривање крова фабричким панелима. Кровни панел се састоји
од 2 слоја ТР лима и испуне од полиуретана дебљине 10 цм. У цену
урачунати све потребне ивичне опшивке, слеме и опшивке око
продора кроз кров. Покривање извести по пројекту, детаљима и
упутству инвеститора.
Обрачун по м².

м2

м2

ФАСАДЕ
Набавка и постављање фасадне "сендвич" облоге који се
састоји из:"
* Унутрашњег лима ТР 40/230/0,7 мм.
* Дистанцера д=2 мм х=10 цм.
* Минералне вуне д=8 цм.
* ПВЦ фолије
* Спољњег лима ТР 60/150/0,7 мм.
"У цену урачунати све потребне ивичне опшивке и опшивке око
отвора. Облагање извести по пројекту, детаљима и упутству
инвеститора.
Обрачун по м².
КРОВНЕ ИВИЦЕ
Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, поцинкованим лимом,
развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине 0,60 мм. Опшивање
извести по пројекту, детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м.
а. РШ 25 цм
б. РШ 33 цм
ц. РШ 40 цм
Опшивање ивица равних кровова са шодер лајсном
поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 25+12,5 цм,
дебљине, 0,60 мм. Опшивање извести по пројекту, детаљима и
упутству инвеститора.
Обрачун по м.
а. РШ 25+12,5 цм
б. РШ 33+12,5 цм

м2

м
м
м

м
м

ДИМЊАЦИ
Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене ширине
(РС) 40 цм, дебљине 0,60 мм. Лим уз зид димњака подићи најмање
за 20 цм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. Опшивање
димњака извести по детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м.
а. РШ до 40 цм
б. РШ до 50 цм
ц. РШ до 66 цм

м
м
м
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16.5.

16.5.1.

16.5.2.

16.6.

16.6.1.

16.7.

16.7.1.

16.8.

16.8.1.

16.8.2.

УВАЛЕ
Опшивање увале, иксне, поцинкованим лимом, развијене
ширине (РШ) 40 цм, дебљине 0,60 мм. Увалу извести по детаљима
и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој "Изолим" траке,
"Грмеч" Београд, који улази у цену опшивања.
Обрачун по м.
а. РШ до 40 цм
б. РШ до 50 цм
ц. РШ до 66 цм
Опшивање увале уз зид, вандиксне, поцинкованим лимом,
развијене ширине (РШ) 40 цм, дебљине 0,60 мм. Лим уз зид
подићи најмање за 20 цм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу зида.
Увалу извести по детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м.
а. РШ до 40 цм
б. РШ до 50 цм
ц. РШ до 66 цм

м
м
м

м
м
м

КАЛКАНИ
Опшивање калканског зида и његове увале поцинкованим
лимом, развијене ширине (РС) до 50 цм, дебљине 0,60
мм. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод
лима на зиду поставити слој тер папира, који улази у цену
опшивања.
Обрачун по м.
a. РШ до 50 цм
б. РШ до 66 цм
ц. РШ до 80 цм

м
м
м

ПУЦ ЛАЈСНЕ
Израда и постављање пуц лајсни од поцинкованог
лима, развијене ширине (РШ) до 20 цм, дебљине 0,60 мм са
подвлачењем испод малтера, закивањем лимарским ексерима на
размаку 33-50 цм и превијањем преко постављене доње лимене
опшивке а по детаљу и упутству пројектанта.
Обрачун по м.

м

ОЛУЦИ
Израда и монтажа висећих полукружних олука од
поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине
олука 10 цм и дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама,
једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од
најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог
флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0 4 мм,
на размаку до 80 цм.
Обрачун по м.
а. РШ до 25 цм, ширине олука 10цм
б. РШ до 33 цм, ширине олука 15цм
ц. РШ до 40 цм, ширине олука 20цм
Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине олука 8 цм,
дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са макси-

м
м
м
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16.8.3.

16.8.4.

16.8.5.

16.8.6.
16.9.

16.9.1.

малним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче
висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати
са предње стране олука нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм.
Обрачун по м.
а. РШ до 25 цм, ширине олука 10цм
б. РШ до 33 цм, ширине олука 15цм
ц. РШ до 40 цм, ширине олука 20цм
Израда и монтажа лежећих олука од поцинкованог лима,
развијене ширине (РШ) до 33 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати
нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати
калајем од најмање 40%. Држаче лежећих олука урадити од
поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука
нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм.
Обрачун по м.
а. РШ до 33 цм
б. РШ до 40 цм
ц. РШ до 50 цм
д. РШ до 66 цм
Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене
ширине (РШ) до 33 цм, Ø10 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови
олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се
залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са
држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица
поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида
минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви по детаљу.
Обрачун по м.
а. РШ до 33 цм, Ø10 цм.
б. РШ до 40 цм, Ø12 цм.
ц. РШ до 50 цм, Ø15 цм
Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене
ширине (РШ) до 40 цм, пресека 10x10 цм, дебљине лима 0,60
мм.Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50
мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице
са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица
поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида
минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви по детаљу.
Обрачун по м.
а. РШ до 40 цм, 10x10 цм
б. РШ до 50 цм, 12x12 цм.
ц. РШ до 66 цм, 15x15 цм
Израда и монтажа водоскупљача од поцинкованог лима
дебљине 0,60 мм, по детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по комаду.

м
м
м

м
м
м
м

м
м
м

м
м
м
ком.

САМПЛЕКС
Израда и монтажа самплекса изнад висећег олука од
поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине
0,60 мм. Самплех спојити са олуком у виду дуплог контра фалца и
залетовати калајем.
Обрачун по м.
а. РШ 25 цм

м
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16.9.2.

16.10.

б. РШ 33 цм
ц. РШ 40 цм
д. РШ 50 цм
е. РШ 66 цм
Израда и монтажа самплеха изнад лежећег олука од
поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине
0,60 мм.Самплех спојити са олуком у виду дуплог контра фалца и
залетовати калајем.
Обрачун по м.
а. РШ 25 цм
б. РШ 33 цм
ц. РШ 40 цм
д. РШ 50 цм
е. РШ 66 цм

м
м
м
м
м

НАДЗИДАК

Опшивање надзидака поцинкованим лимом, развијене ширине
(РШ) 25 цм, дебљине 0,60 мм. Окапницу препустити за 3 цм.
Опшивање извести по детаљима и упутству инвеститора. Испод
лима поставити слој тер папира, који улази у цену опшивања.
16.11.1. Обрачун по м.
а. РШ 25 цм
б. РШ 33 цм
ц. РШ 40 цм
д. РШ 50 цм
16.12.

м
м
м
м
м

СОЛБАНЦИ

Опшивање солбанка прозора поцинкованим лимом, развијене
ширине (РШ) до 20 цм, дебљине 0,60 мм. Стране солбанка према
зиду и штоку прозора подићи у вис до 25 мм, у шток прозора
учврстити укивањем на размаку 50-80 рхм. Предњу страну солбанка
причврстити за дрвене пакнице или избушити подлогу, поставити
пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима.
Преко главе холшрафа поставити "машницу" и залемити. Испод
16.10.1.
лима поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка.
Обрачун по м.
а. РШ 20 цм
б. РШ 25 цм
ц. РШ 33 цм
д. РШ 40 цм
е. РШ 50 цм
16.11.

м
м
м
м

м
м
м
м

ВЕНТИЛАЦИЈЕ

Израда и монтажа зидне вентилације, димензија 12x12x10 цм,
према детаљу. Капу зидне вентилације израдити од поцинкованог
лима дебљине 0,60 мм.
16.12.1.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 12x12x10 цм
б. Димензија 18x15x10 цм
Израда и монтажа вентилационих цеви, пречника 75 мм, од
16.12.2. поцинкованог лима дебљине 0,60 мм. Поједини делови
вентилационих цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм

ком.
ком.
м
м
м
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и да се залетују калајем од најмање 40%. Цеви поставити по
детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м.
а. Пречника 75 мм
б. Пречника 100 мм
ц. Пречника 120 мм
Израда и монтажа вентилационих глава, пречника 100 мм, од
поцинкованог лима дебљине 0,60 мм, по детаљима и упутству
пројектанта. Вентилационе главе поставити на цеви пречника 75
мм. Део цеви главе мора до уђе у вентилациону цев минимум 50 мм
и да се залетује калајем од најмање 40%. У цену улази и обрада
16.12.3.
продора са израдом подметача приближних димензија 50x50 цм.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 100 мм
б. Пречника 120 мм
ц. Пречника 150 мм
16.13.

ОПШИВКЕ

Хоризонтално опшивање доњег дела надстрешница (испод
вертикалне
опшивке)
профилисаним
алуминијумским
пластифицираним лимом ТР 60/150 дебљине 0,80 мм, у боји по
избору инвеститора или усаглашено са постојећом бојом.
Направити везу опшивке са носећим елементима челичне
16.13.1.
конструкције. Покривање извести по пројекту, детаљима и
упутству произвођача и инвеститора.
Обрачун по м².
а. Пластифицираним лимом ТР 60/150
б. Пластифицираним лимом ТР 40/230
16.14.

ком.
ком.
ком.

м2
м2

ОСТАЛИ ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Израда и монтажа снегобрана од флах гвожђа по пројекту и
детаљима. Држачи су флаховима анкеровани за подлогу. Снего16.14.1.
бране очистити, премазати минијумом и два пута бојом за метал.
Обрачун по м.
Израда и монтажа балконске луле од поцинкованог лима,
дебљине 0,60 мм. Лулупречника 50 мм, дужине 30 цм и са шајбном
30x30 цм, израдити по детаљу и упутству пројектанта.
16.14.2.
Обрачун по комаду.
а. Лула пречника 50 мм
б. Лула димензија 40x50 мм

м

ком.
ком.

СВЕГА: ЛИМАРСКИ РАДОВИ

17.
17.1.
17.1.1.

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
ПОКРИВАЊА
Набавка и једноструко (просто) постављање равног бибер
црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. Испод
додирних спојница горња два црепа, које не належу на доњи цреп
целом својом видном дужином поставити траке од цинчаног лима
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17.1.2.

величине 5x34 цм. У првом и последњем реду поставити по два
реда црепа. У цену улазе и постављање слемена и грбина од
ћерамиде у продужном малтеру.
Обрачун по м².
Набавка и густо постављање равног бибер црепа. Цреп мора
бити раван, неоштећен и квалитетан. У првом и последњем реду
поставити по два реда црепа. У цену улазе и постављање слемена и
грбина од ћерамиде у продужном малтеру.
Обрачун по м².

м2

м2

17.1.3.

17.1.4.

17.1.5.

17.1.6.

17.1.7.

17.1.8.

17.1.9.

Набавка и двоструко (крунско) постављање равног бибер
црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У првом и
последњем реду поставити по два реда црепа. У цену улазе и
поставИјање слемена и грбина од ћерамиде у продужном малтеру.
Обрачун по м².
Набавка и постављање фалцованог црепа. Цреп мора бити раван,
неоштећен и квалитетан. У цену улазе и постављање слемена и
грбина од слемењака у продужном малтеру.
Обрачун по м².
Набавка и постављање медитеран црепа. Цреп мора бити раван,
неоштећен и квалитетан. У цену улазе и постављање слемена и
грбина од слемењака у продужном малтеру.
Обрачун по м².
Набавка и постављање ћерамиде у суво, преко дашчане подлоге
и тер папира. Ћерамиду пажљиво поставити у суво. Хоризонтални,
почетни и сваки трећи ред ћерамиде анкеровати хафтерима од
поцинкованог лима. У цену улазе и постављање слемена и грбина
од ћерамиде у продужном малтеру.
Обрачун по м².
Набавка и постављање ћерамиде са штафнама постављене
дашчане подлоге и хидроизолације. Паралелно са роговима
приковати импрегниране штафне, према детаљу. Доњу површину
штафни премазати битулитом непосредно пре закуцавања.
Хоризонтални, почетни и сваки трећи ред ћерамиде анкеровати за
штафне хафтерима од поцинкованог лима. Ћерамиде пажљиво
углавити једну преко друге. Ћерамиде горњег реда поставити преко
слоја густог продужног малтера. Простор измеду доњих ћерамида
мора остати чист ради струјања ваздуха и привременог отицања
воде у случају оштећења кровног покривача. У цену улазе и
постављање штафни, слемена и грбина од ћерамиде у продужном
малтеру.
Обрачун по м².
Набавка и постављање слемењака и грбина крова од
ћерамиде. Ћерамиду поставити у продужном малтеру и саставе
обрадити.
Обрачун по м.
Набавка и постављање кровне битуменске шиндре, "Тegola
Canadese", типа Стандард, по избору пројектанта. Шиндру
причврстити за подлогу, која се обрачунава посебно, нердајућим
ексерима са широком главом или нердајућим спојкама. Теголу
поставити по упутству производача и пројектанта. У цену улазе и

м2

м2

м2

м2

м2

м
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покривање увала, грбина, слемена и слично.
Обрачун по м².
17.2.

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

17.2.4.

17.2.5.

м2

ПРЕПОКРИВАЊА
Демонтажа и поновно постављање кровног покривача од бибер
црепа, просто покривање. Цреп пажљиво демонтирати, очистити
и припремити за постављање. Оштећен или витоперан цреп
одбацити, гут прикупити, утоварити и одвести на градску депонију.
Цреп поставити једноструко (просто) са додатком до 20% новог по
узору на постојећи. Испод додирних спојница горња два реда
црепа, које не належу на доњи цреп целом својом видном дужином
поставити траке од цинчаног лима величине 5x34 цм. У првом и
последњем реду поставити по два реда црепа. У цену улазе и
поставИјање слемена и грбина од ћерамиде у продуженом малтеру.
Обрачун по м².
Демонтажа и поновно постављање кровног покривача од бибер
црепа, густо покривање. Цреп пажљиво демонтирати, очистити и
припремити за постављање. Оштећен и1и витоперан цреп
одбацити, шут прикупити, утоварити и одвести на градску
депонију. Цреп поставити густо са додатком до 20% новог по узору
на постојећи. У првом и последњем реду поставити по два реда
црепа. У цену улазе и постављање слемена и грбина од ћерамиде у
продужном малтеру.
Обрачун по м².
а. Бибер црепом, густо
б. Бибер црепом, двоструко
Демонтажа и поновно постављање кровног покривача од
фалцованог црепа. Цреп пажљиво демонтирати, очистити и
припремити за постављање. Оштећен или витоперан цреп
одбацити, гут прикупити, утоварити и одвести на градску депонију.
ју. Цреп поставити са додатком до 20% новог по узору на
постојећи. У цену улазе и постављање слемена и грбина од
слемењака у продужном малтеру.
Обрачун по м².
а. Фалцованим црепом
б. Медитеран црепом
Демонтажа и поновно постављање кровног покривача од
ћерамиде. Ћерамиду
пажљиво
демонтирати,
очистити
и
припремити за постављање. Оштећене или витопеме ћерамиде
одбацити, шут прикупити, утоварити и одвести на градску
депонију. Ћерамиду поставити са додатком до 20% нове или старе
по узору на постојећу, преко дашчане подлоге и тер папира.
Ћерамиду пажљиво поставити усуво. Хоризонтални, почетни и
сваки трећи ред ћерамиде анкеровати хафтерима од поцинкованог
лима. У цену улазе и постављање слемена и грбина од ћерамиде у
продужном малтеру.
Обрачун по м².
Демонтажа и поновно постављање кровног покривача од
ћерамиде, преко штафни. Ћерамиду пажљиво демонтирати,
очистити и припремити за постављање. Оштећене или витоперне
ћерамиде одбацити, шут прикупити, утоварити и одвести на
градску депонију. Ћерамиду поставити са додатком до 20% нове
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17.2.6.

17.3.

17.3.1.

17.3.2.

17.3.3.

или старе по узору на постојећу, преко дашчане подлоге и тер
папира. Паралелно са роговима приковати импрегниране штафне,
према детаљу. Доњу повр9инЉ штафни премазати битулитом
непосредно пре закуцаван.ја. Хоризонтални, почетни и сваки трећи
ред 6црамиде анкеровати за штафне хафтерима од поцинкованог
лима. Ћерамиде пажљиво углавити једну преко друге. Ћерамиде
горњег, реда поставити преко слоја густог продужног малтера.
Простор измеду доњих ћерамида мора остати чист ради струјања
ваздуха и привременог отицања воде у случају оштећења кровног
покривача. У цену улазе. и постављање јан.је штафни, рабица,
слемена и грбина од ћерамиде у продужном малтеру.
Обрачун по м².
Демонтажа и поновно постављање грбина и слемена крова од
ћерамиде. Ћерамиду
пажљиво
демонтирати,
очистити
и
припремити за поставИјање. Оштећене или витопениц ћерамиде
одбацити, гут прикупити, утоварики и одвести на градску депонију.
Ћерамиду поставити са додатком до 20% нове или старе по узору
на постојећу. Ћерамиду пажљиво поставити у густом продужном
малтеру.
Обрачун по м.
ОСТАЛИ ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Замена поломљеног бибер црепа. Прегледати кров, оштећен или
поломљен цреп пажијиво демонтирати и поставити нови, по узору
на постојећи. Поломљени цреп одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду.
а. Бибер цреп
б. Фалцовани цреп
ц. Медитеран цреп
Замена поломљених ћерамида. Прегледати кров, оштећену или
поломљену ћерамиду пажљиво демонтирати и поставити нову.
Новопостављена ћерамида мора бити по узору на постојећу.
Поломљену ћерамиду одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду.
Замена поломљене ћерамиде на слеменима и грбинама.
Прегледати слемена и грбине, оштећене или поломљене ћерамиде
пажљиво демонтирати, очистити лежишта од малтера за нову
уградњу. Новопоставијена ћерамида мора бити по узору на
постојећу. Ћерамиду поставити у продужном малтеру и саставе
обрадити. Поломљену ћерамиду и шут одвести на градску
депонију.
Обрачун по комаду.
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м
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18.

КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

18.1.

СТЕПЕНИШТА

18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.

Набавка мермера, машинска обрада и постављање пуних
степеника у цементном малтеру. Мермер за степенике мора бити
једар, без напрслина, врсте и боје по избору пројектанта. Мермер
обрадити по детаљима и упутству пројектанта. Фуговање извести у
техници по избору пројектанта.
Обрачун по м³.
а. Од мермера
б. Од гранита
Набавка мермера, машинска обрада и облагање подеста
плочама дебљине 3 цм. Врста и боја мермера по избору
пројектанта. Обрада плоча по пројекту и детаљима. Плоче
поставити у цементном малтеру, фуговати, очистити спојнице и
камен.
Обрачун по м².
а. Од тераца
б. Од гранита
Набавка мермера, машинска обрада и облагање чела и газишта
степеника. Газишта радити од плоча дебљине 3 цм, а чела дебљине
2 цм. Врста и боја мермера по избору пројектанта. Обрада плоча по
пројекту и детаљима. Плоче поставити у цементном малтеру,
фуговати, очистити спојнице и камен.
Обрачун по м.
а. Од мермера
б. Од гранита
Набавка мермера, машинска обрада и облагање газишта
степеника. Газишта радити од плоча дебљине 3 цм. Врста и боја
мермера по избору пројектанта. Обрада плоча по пројекту и
детаљима. Плоче поставити у цементном малтеру, фуговати,
очистити спојнице и камен.
Обрачун по м.
а. Од мермера
б. Од гранита
Набавка мермера, машинска обрада и облагање чела
степеника. Газишта радити од плоча дебљине 3 цм. Врста и боја
мермера по избору пројектанта. Обрада плоча по пројекту и
детаљима. Плоче поставити у цементном малтеру, фуговати,
очистити спојнице и камен.
Обрачун по м.
а. Од тераца
б. Од гранита
Израда и постављање сокле степеница од мермера. Врста и боја
мермера по избору пројектанта. Соклу висине до 15 цм, поставити у
цементном малтеру, по детаљима и упутству пројектанта.
Постављену соклу фуговати и очистити.
Обрачун по м.
а. Од тераца
б. Од гранита
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18.1.7.

18.1.8.

18.2.

18.2.1.

Израда и постављање сокле подеста од мермера. Врста и боја
мермера по избору пројектанта. Соклу висине до 15 цм поставити у
цементном малтеру, по детаљима и упутству пројектанта.
Постављену соклу фуговати и очистити.
Обрачун по м.
а. Од тераца
б. Од гранита
Реконструкција степеништа обложеног плочама од гранита са
заменом оштећених комада. Плоче обележити, пажљиво
демонтирати и очистити. Оштећене плоче заменити новим од исте
врсте камена, по узору на оригиналне. Очистити подлогу. Плоче
поставити у цементном малтеру, фуговати и очистити. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м².

м
м

м2

ПОДОВИ
Набавка и постављање подних плоча од гранита, димензија
30x30x2 цм, по избору пројектанта. Плоче поставити у цементном
малтеру размере 1:3, фуговати и очистити, у слогу по пројекту и
упутству пројектанта. У цену улазе и припрема подлоге и
фуговање.
Обрачун по м².

м2

СВЕГА: КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

19.

ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ

19.1.

ОСТАЛИ ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ

19.1.1.

19.1.2.

Тапацирање кожом једне стране једнокрилних врата. На
демонтирана врата прикуцати летве, испунити материјалом између
летви, шпановати материјал, обложити, поставити кожну превлаку.
Око шилдова браве прикуцати бешлаг ексере.
Обрачун по:
а. Једне стране
б. Обе стране
ц. Кожом, по м²
Тапацирање вештачком кожом са једне стране једнокрилних
врата. На демонтирана врата прикуцати летве, испунити
материјалом између летви, шпановати материјал, обложити,
поставити превлаку од вештачке коже. Око шилдова браве
прикуцати бешлаг ексере.
Обрачун по:
а. Једне стране

ком.
ком.
м2

ком.
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б. Обе стране
ц. Вештачком кожом, по м²

ком.
м2
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20.

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

22.1.

СУВИ МАЛТЕР

20.1.1.

20.2.

20.2.1.

20.2.2.

20.2.3.

Облагање зидова са неравнинама већим од 20 мм, суво
малтерисање са додатним тракама, гипс картонски мплочама
ГКБ дебљине 12,5 мм, систем Кнауф W611. Траке од ГК плоча
ширине 100 мм залепити на неравну подлогу Перлиx лепком, а гипс
картонске плоче залепити за траке танкослојно Фугенфуллер
лепком. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству
пројектанта. У цену улази и радна скела.
Обрачун по м².
а. Плоче ГКБ 12,5 мм
б. Импрегниране плоче ГКБ-И 12,5 мм

м2
м2

ОБЛАГАЊЕ ЗИДОВА
Облагање зидова гипс картонским плочатна ГКБ дебљине 12,5
мм, са израдом металне потконструкције причвршћенц за зид,
систцм Кнауф W623. Укупна дебљина облоге је 48 мм. Металну
потконструкцију израдити од поцинкованих профила ЦД 60x27 мм,
а по пројекту и упутству произвођача. Зид обложити минералном
вуном дебљине 75 мм, а затим поставити и причврстити гипс
картонске плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по
упутству пројектанта. У цену улази и радна скела.
Обрачун по м².
а. Плоче ГКБ 12,5 мм
б. Импрегниране плоче ГКБ-I 12,5 мм
ц. Плоче ГКБ12.5 мм, каширане ПЕ или Ал.фолијом
д. Импрегниране плоче ГКБ-112,5 мм, каширане ПЕ или Ал
фолијом
Облагање челичних греда ватроотпорним гипс картонским
плочама Кнауф ГКФ 15 мм. Гипс картонске плоче учврстити
помоћу угаоника, трака од ГКФ плоча и учврстити челичним
кламфицама на максималном растојању 100 мм, по детаљима и
упутству пројектанта. Све саставе обрадити и површине
преглетовати.
Обрачун по м².
Облагање челичних стубова ватроотпорним гипс картонским
плочама Кнауф ГКФ 15 мм. Гипс картонске плоче учврстити
челичним кламфицама на максималном растојању 100 мм, по
детаљима и упутству пројектанта. Све саставе обрадити и
површине преглетовати.
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Обрачун по м².
20.3.

20.3.1.

20.3.2.

20.3.3.

20.3.4.

20.3.5.

м2

УГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ
Израда потконструкције за монтажу довратника за
једнокрилна врата у гипс картонском зиду, дебљине 80мм, за
висину зида до 2,80 м. Потконструкцију извести од ЦW и УW
профила ширине 50 мм и дебљине 0,6 мм.
Обрачун по комаду.
а. У зиду дебљине 80 мм
б. У зиду дебљине 100 мм
ц. У зиду дебљине 105 мм
д. У зиду дебљине 125 мм
е. У зиду дебљине 150 мм
Постављање довратника димензија 600/2000 мм за гипс
картонски зид дебљине 75 мм, систем Кнауф W416. Челични
оквир врата израђен је од поцинкованог челичног лима дебљине 1,5
мм и обојен основном бојом. Опремљен је гумом за дихтовање.
Довратник испоручити са папучом од 60 мм, заптивним профилом
и кутијом која штити отворе за оков. Код тежих врата од 25 кг.
ојачати наглавке за шарке или додати профил за укрућење у
довратнику.
Обрачун по комаду.
а. Св. мере 600-1000/2000 мм.зид 80 мм
б. Св. мере 600-1000/2000 мм.зид 100 мм
ц. Св. мере 600-1000/2000 мм.зид 105 мм
д. Св. мере 600-1000/2000 мм.зид 125 мм
е. Св. мере 600-1000/2000 мм.зид 150 мм
ц. Св. мере 700-1000/2000 мм.зид 220 мм
Постављање носача WТ 150 за умиваоник са стојећом или
зидном батеријом, систем КНАУФ W221. Носач од челичних
поцинкованих профила за једнострано вешање, подесив по висини
и ширини, поставити у зидној шупљини. Максимално оптерећење
до 150 кг. Монтира се са елементом за учвршћење цеви, монтажним
носачем за угаоне вентиле и обујмицом одводне цеви. Носач
поставити по упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
Постављање носача WТ 150 за писоар са зидним или уградним
вентилом, систем КНАУФ W221. Носач од челичних
поцинкованих профила за једнострано вешање, подесив по висини
и ширини, поставити у зидној шупљини. Максимално оптерећење
до 150 кг. Монтира се са елементом за учвршћење цеви, монтажним
носачем за вентил и обујмицом одводне цеви. Носач поставити по
упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
Постављање носача WТ 200 са траверзом за обострану монтажу
умиваоника, систем КНАУФ W222. Носач од челичних
поцинкованих профила за једнострано вешање, подесив по висини
и ширини и додатну траверзу поставити у зидној шупљини.
Максимално оптерећење до 200 кг. Монтира се са елементом за
учвршћење цеви, монтажним носачем за угаоне вентиле и
обујмицом одводне цеви. Носач поставити по упутству
произвођача.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

ком.

ком.
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Обрачун по комаду.
Постављање носача за бојлер запремине до 150 литара, систем
КНАУФ W228. Систем се састоји од челичних поцинкованих
профила УА 50 дебљине 2,0 мм који се постављају по читавој
20.3.6. висини просторије, две траверзе, носача, бојлера и носача са
монтажним плочицама. Носач поставити у зидној шупљини по
упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
Постављање носача за лагани умиваоник, систем КНАУФ
W231. Носач од челичних поцинкованих профила за једнострано
вешање, подесив по висини и ширини поставити у зидној
20.3.7.
шупљини. Монтира се на већ постављене вертикалне профиле ЦW
50. Носач поставити по упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
Постављање носача за обострану монтажу лаганих умиваоника,
систем КНАУФ W232. Носач за монтажу умиваоника са обе
стране зида од челичних поцинкованих профила за једнострано
20.3.8. вешање, подесив по висини и ширини поставити у зидној
шупљини. Монтира се на већ постављене вертикалне профиле ЦW
75. Носач поставити по упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
Постављање носача батерије за топлу и хладну воду, систем
КНАУФ W235. Носач од челичних поцинкованих профила за
батерију са монтажним прибором, подесив по висини и
20.3.9.
хоризонтали, а за класичан довод воде или за систем цев/цев
поставити у зидној шупљини, по упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
Постављање носача батерије за топлу и хладну воду и туш,
систем КНАУФ W235. Носач од челичних поцинкованих профила
за батерију са монтажним прибором, подесив по висини и
20.3.10.
хоризонтали, а за класичан довод воде или за систем цев/цев
поставити у зидној шупљини, по упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
20.4.
ПОДОВИ

20.4.1.

20.4.2.

Изравнање подлоге са неравнима 2-5 цм за постављање
пливајућег пода, сувог естриха. Подлогу изравнати применом
перлитног сувог насипа за изравнање Кнауф Троцкенсцхуттунг ПА
по упутству произвођача.
Обрачун по м².
Изједначавање висине подлоге 5-10 цм за постављање
пливајућег пода, сувог естриха. Подлогу изравнати применом
перлитног сувог насипа за изравнање Кнауф Троцкенсцхуттунг ПА
са набијањем по упутству произвођача.
Обрачун по м².
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21.

СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
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21.1.

21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

21.2.

21.2.1.

РАВНО СТАКЛО
Замена равног провидног стакла, дебљине 3-5 мм, са скидањем
постојећег стакла и чишћењем фалца од кита. Стакло мора бити
равно, без таласа, мехурића и оштећења. Стакло је мање за 2-3 мм
од фалца, да не би пуцало. Стакло причврстити и заптити
одговарајућим китом.
Обрачун по м².
Набавка и постављање равног Флот стакла I класе, различите
дебљине. Стакло мора бити равно, без таласа, мехурића и
оштећења. Стакло је мање за 2-3 мм од фалца, да не би пуцало.
Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом.
Обрачун по м².
а. Дебљине 3 мм
б. Дебљине 4 мм
ц. Дебљине 6 мм
д. Дебљине 8 мм
е. Дебљине 10 мм
Набавка и постављање равног мат стакла I класе, различите
дебљине. Стакло мора бити равно, без таласа, мехурића и
оштећења. Стакло је мање за 2-3 мм од фалца, да не би пуцало.
Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом.
Обрачун по м².
а. Дебљине 3 мм
б. Дебљине 4 мм
ц. Дебљине 6 мм
Замена равног мат стакла I класе, са скидањем постојећег
стакла и чишћењем фалца од кита. Стакло мора бити равно, без
таласа, мехурића и оштећења. Стакло је мање за 2-3 мм од фалца,
да не би пуцало. Стакло причврстити и заптити одговарајућим
китом.
Обрачун по м².
а. Дебљине 3 мм
б. Дебљине 4 мм
ц. Дебљине 6 мм
Набавка и постављање равног провидног стакла I класе,
различите дебљине. Стакло мора бити равно, без таласа, мехурића
и оштећења. Стакло је мање за 2-3 мм од фелца, да не би пуцало.
Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом.
Обрачун по м².
а. Дебљине 3 мм
б. Дебљине 4/5 мм
ц. Дебљине 5/6 мм
д. Дебљине 8 мм
е. Дебљине 10 мм
ТЕРМО СТАКЛО

м2

м2
м2
м2
м2
м2

м2
м2
м2

м2
м2
м2

м2
м2
м2
м2
м2

Набавка и постављање термоизолационог стакла, дебљине
4+12+4 мм. Термо сендвич израдити од равног провидног стакла,
без таласа, мехурића и оштећења. Термо стакло приликом уградње
поставити на подметаче од нерђајућег материјала (олово, дрво,
пластични материјал). Китовати одговарајућим пластичним китом,
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21.2.2.

21.3.

21.3.1.

21.3.2.

21.4.

21.4.1.

21.4.2.

21.5.
21.5.1.

метални оквир термо стакла не сме да се види.
Обрачун по м².
а. Дебљине 4+12+4 мм
б. Дебљине 5+12+5 мм
ц. Дебљине 6+12+6 мм
д. Дебљине 8+12+8 мм
е. Дебљине 10+12+10 мм
Набавка и постављање нискоемисионог троструког стакла,
дебљине 4+8+4+4+8 мм. Термо сендвич израдити од равног
провидног стакла, без таласа, мехурића и оштећења. Термо стакло
приликом уградње поставити на подметаче од нерђајућег
материјала (олово, дрво, пластични материјал). Китовати
одговарајућим пластичним китом, метални оквир термо стакла не
сме да се види.
Обрачун по м².
а. Димензије стакла 100x100 цм
ТЕРМО СТОПСОЛ СТАКЛО
Набавка и постављање термоизолационог стакла, дебљине
4+12+4 мм. Термо сендвич израдити од безбојног, провидног Флот
и СТОПСОЛ стакла. Термо стакло приликом уградње поставити на
подметаче од нерђајућег материјала (олово, дрво, пластични
материјал). Китовати одговарајућим пластичним китом, метални
оквир термо стакла не сме да се види.
Обрачун по м².
а. Димензије стакла 100x100 цм
б. Димензије стакла 200x200 цм
Набавка и постављање нискоемисионог троструког стакла,
дебљине 4+8+4+4+8 мм. Термо сендвич израдити од безбојног,
провидног нискоемисионог и СТОПСОЛ стакла. Термо стакло
приликом уградње поставити на подметаче од нерђајућег
материјала (олово, дрво, пластични материјал). Китовати
одговарајућим пластичним китом, метални оквир термо стакла не
сме да се види.
Обрачун по м².
а. Димензије стакла 100x100 цм
б. Димензије стакла 200x200 цм
АРМИРАНО СТАКЛО
Набавка и постављање армираног стакла, дебљине 6/7
мм. Стакло мора бити без мехурића и оштећења и мање за 2-3 мм
од фалца, да не би пуцало. Стакло причврстити и заптити
одговарајућим китом.
Обрачун по м².
Замена армираног стакла на прозорима, дебљине 6/7 мм, са
скидањем постојећег стакла и чишћењем фалца од кита. Стакло
мора бити без мехурића и оштећења и мање за 2-3 мм од фалца, да
не би пуцало. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом.
Обрачун по м².

м2
м2
м2
м2
м2

м2

м2
м2

м2
м2

м2

м2

ПАНЦИР СТАКЛО
Застакљивање вишеслојним Панцир стаклом, дебљине 17-18
мм. Застакљивање извршити по пројекту, детаљима и упутству
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21.6.

21.6.1.

21.7.
21.7.1.

инвеститора.
Обрачун по м².
а. Дебљине 17-18 мм
б. Дебљине 26-28 мм
ц. Дебљине 40-43 мм, петослојно
ПРИЗМЕ
Застакљивање стакленим призмама, димензија 20x20x8
цм. Призме поставити и залити цементним малтером. По
хоризонтали, између редова призми поставити арматуру 2 0 6 мм и
анкеровати је за ослонце.
Обрачун по м².
а. Димензија 20x20x8 цм
б. Димензија 20x20x10 цм
ОСТАЛИ СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
Матирање стакла. Цена стакла и уградња плаћа се посебно.
Обрачун по м².

м2
м2
м2

м2
м2

м2
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22.
22.1.

22.1.1.

22.1.2.

22.1.3.

22.1.4.
22.2.
22.2.1.

22.2.2.

РАЗНИ ДРУГИ РАДОВИ
РАДОВИ НА ЧИШЋЕЊУ, ЗАМЕНАМА И ИЗБИЈАЊУ
Чишћење постојећих вертикала (које су ушлицане уз носеће
челичне Л профиле - стубове) на крову за одвођење атмосферских
вода на објектима-контејнерима од зачепљења, укључујући и
чишћење комплетне површине равног крова контејнера.
Предвидети могућност замене до 50% вертикала које би евентуално
могле бити оштећене корозијом и пропуштати воду унутар зидова.
Обрачун по м вертикале.
Избијање отвора у панелном зиду контејнера, ради повезивања
са другим просторијама. Искључиво уз знање и сагласност
инвеститора.
Обрачун по м² отвора панела.
Померање панела. Ради се у случају потребе за другачијом
организацијом простора у контејнерима.
Обрачун по м² панела.
Скидање свих пластичних држача (везача). Скинути сваки држач
који везује мрежасту челичну ограду за стубове од кутијастих
челичних профила (крти су и лако пуцају).
Обрачун по комаду држача.
ШМИРГЛАЊЕ И АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА
Шмирглање панел зидова у тоалетима од појаве рђе на дну
панела и премазивање заштитним средствима у висини од 20цм.
Обрачун по м.
Замена панел зидова у тоалетима код којих се корозија
проширила и на горње делове панела и премазати их заштитним
средствима у висини од 20цм. У цену урачунати и панела и

м

м2
м2

ком.

м
м2
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22.2.3.

22.2.4.

22.2.5.

22.3.
22.3.1.

22.3.2.

22.3.3.

22.3.4.

22.4.

22.4.1.

22.4.2.

22.5.
22.5.1.

заштитни премаз.
Обрачун по м².
Шмирглање корозије и заштита антикорозивним премазним
средствима постојећих контролних кабина, на делу између
шасије (челика) и алуминијумских панела у висини од 20цм.
Обрачун по м.
Заштита антикорозивним премазним средствима нових
контролних кабина, на делу између шасије (челика) и
алуминијумских панела у висини од 20цм.
Обрачун по м.
Шмирглање корозије и фарбање металних степеница, које воде
ка контролним кабинама теретног саобраћаја.
Обрачун по:
а. Степеници
б. Ограда

м

м

м2
м

САНАЦИЈЕ И ИЗМЕШТАЊА
Санација постојећих надстрешница изнад улазних врата у
контејнере (вода цури на споју надстрешнице и контејнера). Исту
довести у исправно стање.
Обрачун по м² површине надстрешнице.
Измештање-померање рампи из практичних разлога код
контролних кабина за теретни саобраћај.
Обрачун по м померене дужине рампе.
Открити узрок цурења око појединих прозора контејнера.
Открити разлог цурења и отклинити. Уколико је проблем у самим
прозорима и није га могуће отклонити, у том случају се приступа
замеми прозора према позицијама прозора.
Обрачун по комаду.
Насипање шута или шодера у ширини од 1м и висини у просеку
15цм уз асфалтни пут на теретном терминалу. Ово је потребно на
трасама где постоји опасност од превртања теретних моторних
возила, а у договору са инвеститором.
Обрачун по м3.

м2
м

ком.

м3

КОМАРНИЦИ
Уградња роло комарника на већ постојеће прозоре. Кућиште и
вођице роло комарника су направљени комплет од алуминијума,
пластифицирано у боји по жељи инвеститора. Мрежица мора бити
високог квалитета која издржава све временске услове. Уграћује се
на кутију која је уједно и рам комарника.
Обрачун по:
a. Димензије роло комарника 90x110цм
Уградња покретног комарника на већ постојеће прозоре. Рам
треба да се налази на шаркама како би се могао подићи, и на раму
се мора поставити густа мрежа која штити од уласка непожељних
летећих и гмижућих посетилаца.
Обрачун по:
a. Димензије роло комарника 90x110цм
ВЕНЕЦИЈАНЕРИ И ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ
Набавка и уградња венецијанера. Венецијанер се састоји из

ком

ком.
м2
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22.5.1.

22.6.
22.6.1.

22.6.2.

22.6.3.

22.6.4.

22.6.5.

металне пластифициране кутије, механизма, палице за отварање и
затварање, као и од алуминијумске траке са завршном
полиестерском обрадом у колору.
Обрачун по м2.
Набавка и уградња тракасте завесе. Завесе су сачињене од
вертикалних трака повезаних механизмом са могућношћу
закретања трака због потребе подешавања продора светлости и
видљивости. Траке се осим закретања могу померати хоризонтално
у страну. Платна су израђена од полиестера, антистатичка су и
антиалергијска. Могу бити од тањих или дебљих материјала,
различите светлопропустљивости, једнобојна, шарена или
дезенирана. Према начину померања могу бити једностране или
двостране (са бочним или централним скупљањем).
Обрачун по м2:
а. Ширине завесе 89мм
б. Ширине завесе 127мм

м2
м2

ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ И КАВЕЗИ
Поправка постојеће мрежасте челичне ограде у мери у којој је
то могуће. Битно је затворити пролазе за мигранте и дивљач.
Обрачун по м (поље од стуба до стуба).
Набавка и уградња нових металних држача (везача) који везују
жичану ограду за стубове од челичних профила.
Обрачун по комаду.
Набавка и уградња нове мрежасте челичне ограде (са следећим
распоредом поља: два квадратна поља у доњој зони, три
правоугаона поља у висини у три зоне, два квадратна поља, два
правоугаона поља, два квадратна поља, три правоугаона поља, два
квадратна поља и мали препуст на врху, укупне висине висине
ограде око 2.00м) са стубовима од правоугаоних челичних профила
(висина стубова око 2.80м) на местима на којима се мења постојећа
ограда.
Обрачун по м.
Набавка и уградња мрежасте челичне ограде. Поставља се на
делу трасе која ће раздвојити путнички од теретног саобраћаја.
Ограда мора у свему да одговара постојећој огради.
Обрачун по м.
Израда и уградња металног кавеза (три стране). Кавез треба да је
са вратима за улаз-излаз у простор кавеза који служи за заштиту
топлотних пумпи (вода-ваздух). Кавез безбедно причврстити у
доњем делу. Димензије кавеза су: дубина 220цм, ширина 350цм и
висина 250цм.
Обрачун по комаду.

м
ком.

м

м

ком.

СВЕГА: РАЗНИ ДРУГИ РАДОВИ

23.
23.1.

ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ
СКЕЛЕ
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23.1.1.

23.1.2.

23.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

21.1.6.

23.2.

23.2.1.

23.2.2.

Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове
у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити
статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На
сваких 2м висине поставити радне платхорме од фосни. Са спољне
стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину
скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко
дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све
време трајања радова.
Обрачун по м² вертикалне пројекције монтиране скеле.
Монтажа и демонтажа просторне металне цевасте скеле, за
радове у свему по важећим прописима и ХТЗ-а. Скела мора бити
статички стабилна, анкерована и прописно уземљена. Поставити
радне платформе од фосни. Скелу прима и преко дневника даје
дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања
радова.
Обрачун по м³ скеле.
Монтажа и демонтажа скеле за унутрашње радове на зидовима
и платформама објекта. Скела мора бити статички стабилна и ако
је метална прописно уземљена. Користи се за све време трајања
радова и плаћа само једанпут.
Обрачун по м³ скеле.
Монтажа и демонтажа помоћне цевасте скеле у објекту за рад у
просторијама. Скела мора бити изведена по свим ХТЗ Прописима.
Користи се за све време трајања радова и плаћа само једанпут.
Обрачун по м² хоризонталне површине.
Монтажа и демонтажа конзолне скеле за радове у свему по
прописима и мерама ХТЗ-а, по датом пројекту скеле. Скела мора
бити статички стабилна и прописно уземљена. Поставити радне
платформе од фосни, а са спољне стране платформи поставити
фосне на "кант". Скелу прима и преко дневника даје дозволу за
употребу статичар. Користи се за све време трајања радова.
Обрачун по м монтиране скеле.
Монтажа и демонтажа висеће скеле за радове у свему по
прописима и мерама ХТЗ-а, по датом пројекту скеле. Скела мора
бити статички стабилна и прописно уземљена. Скелу прима и преко
дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све
време трајања радова.
Обрачун по м² површине покривене скелом.
ОГРАДЕ
Монтажа и демонтажа заштитне ограде од жичаног плетива. На
сваких 2м поставити стубове за затезање плетива, висине 2м.
Поставити капије за пролаз и на ограду поставити табле са
упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања
радова.
Обрачун по м² ограде.
а. Од жичаног плетива
б. Од арматурне мреже
Монтажа и демонтажа заштитне ограде од цеви за фасадну
скелу, висине 1м. На сваких 2м поставити стубове. На ограду
поставити таблу са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за
све време трајања радова.

м2

м3

м3

м2

м

м2

м2
м2
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23.3.

23.3.1.

23.4.
23.4.1.

23.4.2.

23.4.3.

23.5.

23.5.1.

23.5.2.

23.5.3.

23.5.4.

23.5.5.

23.5.6.

Обрачун по м ограде.
м
НАДСТРЕШНИЦЕ
Израда заштитне надстрешнице. Надстрешницу урадити од
челичних цеви за скелу са косницима и укрућењима. Покрити је
даскама дебљине 25мм и тер папиром који се причвршћује дрвеним
летвама. Користи се за све време трајања радова и плаћа се једанпут
без обзира да ли се у току радова демонтира и поново монтира.
Обрачун по м² надстрешнице.
м2
СИГНАЛИЗАЦИЈА
Израда и постављање табли обавештења да се изводе
грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу,
инвеститору и пројектанту. Табла је димензија 200 x 100 цм.
Обрачун по комаду табле.
ком.
Израда и постављање табли и других ознака са упозорењем, а
по техничким прописима. Табла је димензија 80 x 60 цм.
Обрачун по комаду табле.
ком.
Израда и постављање сигналног осветљења градилишта,
постављеног на огради или/или скели. Инсталацију под напоном од
12В, са светиљкама заштићеним мрежом поставити у договору са
надзорним органом, а у свему према прописима.
Обрачун паушално.
пауш.
ЗАШТИТЕ
Набавка и постављање застора фасадне скеле од јуте.
Целокупну површину скеле покрити јутаним застором. Јута мора
бити прошивена по вертикали и причвршћена за скелу да не виси. У
току радова уколико је потребно застор поправити.
Обрачун по м² заштићене површине.
Набавка и постављање заштите за подове од дебље ПВЦ
фолије. Сва евентуална прљања или оштећења пода падају на терет
извођача.
Обрачун по м² пода.
Набавка и постављање заштитних дасака преко подова.
Поставити слој тер папира са преклопом и заштиту од дасака
дебљине 25мм. Сва евентуална оштећења пода падају на терет
извођача.
Обрачун по м² пода.
Набавка и постављање полиетиленске фолије преко отвора на
фасади, врата и прозора, ради заштите. Фолију учврстити
дрвеним летвама, водећи рачуна да се не оштети постојећа
столарија. Сва евентуална прљања или оштећења падају на терет
извођача.
Обрачун по м² фолије.
Набавка и постављање дебље полиетиленске фолије преко
намештаја ради заштите. Сва евентуална прљања и оштећења
намештаја падају на терет извођача.
Обрачун по м² фолије.
Заштита кровних површина и таванске конструкције од
атмосферских падавина дебљом полиетиленском фолијом. У
току препокривања крова по потреби заштитити откривене
површине ПВЦ фолијом.

м2

м2

м2

м2

м2

м2
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23.5.7.

23.6.
23.6.1.

23.6.2

23.6.3.

23.6.4.
23.7.

23.7.1.

23.7.2.

23.7.3.

23.8.

23.8.1.

23.8.2.

Обрачун по м² заштићене површине.
Заштита таванске конструкције од атмосферских падавина
даскама и дебљом полиетиленском фолијом или тер папиром. У
току радова по потреби заштитити откривене површине даскама и
ПВЦ фолијом.
Обрачун по м² заштићене површине.
ЧИШЋЕЊА
У току радова извршити више пута грубо чишћење
градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију
градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења.
Обрачун по м² површине градилишта.
Чишћење просторија објекта од грађевинског шута са преносом
шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број
чишћења.
Обрачун по м² очишћене површине.
Чишћење тротоара око објекта од грађевинског шута и другог и
превоз на градилишну депонију. Плаћа се једанпут без обзира на
број чишћења.
Обрачун по м² очишћене површине.
Чишћење простора у објекту и око објекта од грађевинског
шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут
без обзира на број чишћења.
Обрачун по м² очишћене површине.

м2

м2

м2

м2

м2

ПРАЊА
Чишћење и прање градилишта по завршетку свих
радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање
свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих
унутрашњих простора и спољњих површина.
Обрачун по м² очишћене површине.
Чишћење и прање прозора и врата по завршетку радова.
Пажљиво механички очистити све површине и опрати водом са
додатком одговарајућих хемијских средстава.
Обрачун по м² очишћене површине.
По завршетку радова очистити од грађевинског шута и опрати
водом под притиском тротоар и коловоз.
Обрачун по м² очишћене површине.
а. Тротоар и коловоз
б. Стазе и плато

м2

м2

м2
м2

ОСТАЛИ ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
Набавка, утовар, довоз и разастирање плодне чисте земље у
слоју по пројекту са давањем надвишења од 20% како би после
слегања земља заузела пројектоване коте. Извршити фино
планирање и ваљање дрвеним ваљком.
Обрачун по м³ насуте земље.
а. Чиста земља
б. Плодни хумус
Набавка и постављање бусена са травом. Са постојећих
површина скинути стерилну земљу у слоју дебљине 5цм. Довести,
разастрети и уваљати хумусне земље у слоју дебљине 5цм.

м3
м3
м2
м2
м2
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23.8.3.

23.8.4.

23.8.5.

23.8.6.

Поставити бусен са травом, изваљати га и причврстити. Фуге
између блокова бусена попунити земљом са мало травног семена.
Траву редовно заливати и први пут ручно косити.
Обрачун по м² обрађене површине.
а. Слој дебљине 5цм
б. Слој дебљине 10цм
ц. Слој дебљине 15цм
д. Слој дебљине 20цм
Вађење ружа са постојећих површина. Руже пажљиво извадити
са бусеном, упаковати и предати инвеститору.
Обрачун по комаду руже.
Набавка и садња ружа. На местима означеним у пројекту
ископати јаме кружног облика пречника 0.40м. Извршити садњу
ружа са додатком ђубрива 3-5кг уз сваку садницу. После садње
земљу оцанковати и добро залити.
Обрачун по комаду руже.
Садња листопадних садница. На местима означеним у пројекту
ископати јаме пречника и дубине 0.50м. Из јаме избацити стерилну
земљу и отпатке. Садњу обавити мешавином хумусне земље,
тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом садње саднице
затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном мешавином а горњу
трећину обогатити додатком тресетног ђубрива са 3кг по садници.
Након обављене садње саднице оценковати и добро залити.
Обрачун по комаду саднице.
а. Листопадне саднице
б. Четинарске саднице
Садња живе ограде. На местима означеним у пројекту ископати
ров дубине и ширине 0.50м. Из јаме избацити стерилну земљу и
отпатке. Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног
ђубрива и песка у односу 6:3:1 и то по 9 садница по м1. Приликом
садње саднице затрпати до 2/3 дубине рова направљеном
мешавином а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива
са 5кг по м1 рова. Након обављене садње земљу око садница
оцанковати и обилно залити.
Обрачун по м живе ограде.

м2

ком.

ком.

ком.
ком.

м

СВЕГА: ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ

24.
24.1.

24.1.1.

КАНАЛИЗАЦИЈА
ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
Демонтажа канализационе мреже, од керамичких цеви.
Демонтирати
канализационе
цеви,
утоварити
иодвести
неупотребљив материјала на депонију удаљену до 20 км, по избору
инвеститора. Објекат површине до 100 м².
Обрачун паушално.
пауш.
а. Керамичке цеви
пауш.
б. Ливене цеви
пауш.
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ц. ПВЦ цеви
Демонтажа керамичких канализационих цеви. Демонтирати
канализационе цеви, утоварити и одвести неупотребљив материјала
на депонију удаљену до 20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по м.
24.1.2.
а. Пречника 75 мм
б. Пречника 100 мм
ц. Пречника 125 мм
д. Пречника 150 мм
Демонтажа
гвоздено
ливених
канализационих
цеви.
Демонтирати канализационе цеви, утоварити и одвести
неупотребљив материјала на депонију удаљену до 15 км, по избору
инвеститора.
Обрачун по м.
24.1.3.
а. Пречника 50 мм
б. Пречника 70 мм
ц. Пречника 100 мм
д. Пречника 125 мм
е. Пречника 150 мм
Пажљива демонтажа одводне решетке, пречника 50мм.
Демонтирати одводну решетку и одвести на депонију удаљену до
24.1.4.
20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Демонтажа гајгер олучњака. Пажљиво демонтирати гајгер
олучњак, очистити, утоварити у камион и одвести на депонију коју
24.1.5.
одреди инвеститор удаљену до 20 км.
Обрачун по комаду.
Демонтажа дом сливника. Пажљиво демонтирати Дом сливник,
очистити, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди
24.1.6.
инвеститор удаљену до 20 км.
Обрачун по комаду.
Бушење рупа, за постављање инсталација. Шут прикупити,
24.1.7. изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду.
Пробијање зида, за пролаз канализационих цеви. Кроз зидове,
таванице и слично пажљиво пробити рупе за пролаз цеви за
24.1.8. канализацију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду.
Пробијање конструктивних зидова. Пробијање конструктивних
зидова извршити пажљиво. У цену улази евентуално подупирање и
24.1.9. скела. Сут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по комаду.
Пробијање бетонске плоче. Пробијање извести пажљиво. У цену
улази и помоћна скела, сечење арматуре итд. Шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
24.1.10. Обрачун по комаду.
а. Бетонске плоче
б. Армирано бетонске плоче
ц. Међуспратне конструкције
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Пажљиво шлицевање зида, од опеке, за пролаз канализационих
цеви. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање
24.1.11. канализационих цеви. Сут прикупити, изнети, утоварити на камион
и одвести на градску депонију.
Обрачун по м.
24.2.

24.2.1.

24.2.2.

24.2.3.

24.2.4.

24.2.5.

24.2.6.

24.2.7.

24.2.8.

24.2.9.

м

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – РУЧНИ ИСКОПИ
Ручни ископ рова у земљи, III категорије, за постављање
канализационе мреже, дубине до 4,0 м. Ископ извести према
пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно
нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова.
Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу
насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима,
насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун м³.
Машински ископ земље, III категорије, рова. Ископ извести
према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а
дно нивелисати. Ископану земљу превести, насути и нивелисати
терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун м³.
Ручни ископ земље, III категорије, за канализациони
шахт. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно
одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима,
насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по м³.
а. Канализациони шахт
б. Септичка јама
Разупирање ископаног рова, фоснама. Извршити разупирање
рова грађом одговарајућег пресека и даскама дебљине 2", а по
прописима за ову врсту радова.
Обрачун по м².
Црпљење воде из рова. Воду која се појављује у рову избацити
ручно или путем пумпи.
Обрачун по м.
Одбацивање земље, од ивица ископа. Ископану земљу из рова
одбацити на удаљеност од 3-5 м.
Обрачун по м³.
Планирање дна рова. Све површине грубо и фино испланирати са
тачношћу од +/-3 цм. У цену улазе и попуњавање и набијање,
односно скидање земље и извоз на градилишну депонију.
Обрачун по м².
Набавка и насипање песка, у ров за канализациону мрежу.
Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу
обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво
набити у слојевима, дрвеним набијачима.
Обрачун по м³.
Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино
планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју и
набити, до потребне збијености.
Обрачун по м³.
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24.2.10.

24.2.11.

24.2.12.

24.2.13.

24.2.14.

24.2.15.

24.2.16.

24.2.17.

24.2.18.

24.2.19.

24.2.20.

Набавка и насипање слоја шљунка, преко туцаника, у
дренажни ров. Преко постављених дренажних цеви и туцаника
насути природан шљунак. Шљунак се насипа у слојевима и
пажљиво набија дрвеним набијачима.
Обрачун по м³.
Набавка и насипање камена, у ров. Насути камен предвиђене
величине у слојевима и извршити набијање камена.
Обрачун по м³.
Насипање земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити
водом и набити до потребне збијености. За насипање користити
земљу, депоновану приликом ископа.
Обрачун по м³.
Насипање земљом рова, за канализацију. Земљу насипати у
слојевима од 20 цм квасити водом и набити до потребне збијености.
За насипање користити земљу, депоновану приликом ископа.
Обрачун по м³.
Одвоз земље са прикупљањем. У току и по завршеним радовима
са градилишта прикупити вишак земље на градилишну депонију
приступачну за утовар у камион и одвоз на градску депонију.
Обрачун по м³.
Одвоз шута са прикупљањем. У току и по завршеним радовима са
градилишта прикупити шут, вишак земље и други отпадни
материјал са објекта, на градилишну депонију приступачну за
утовар у камион и одвоз на градску депонију.
Обрачун по м³.
Израда армирано бетонског темеља шахта, марке МБ 25.
Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине
слоја 10 цм. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка.
Обрачун по м³.
Израда армирано бетонске темељне плоче шахта, марке МБ
25. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка
дебљине слоја 10 цм. У цену улазе и оплата, арматура и тампон
шљунка.
Обрачун по м³.
Израда пердашеног пода шахта од бетона, дебљине 6 цм, марке
МБ 15. Горњу површину пода пердашити и бетон неговати.
Обрачун по м².
Зидање шахта пуном опеком, дебљине 12 цм, у продужном
малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на
сваких 30 цм уградити пењалице. При врху шахт степенасто
завршити, за прихватање поклопца преко бетонског серклажа. По
завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улазе
и серклаж, пењалице и помоћна скела.
Обрачун по:
а. Дебљине 12 цм
б. По м³
Зидање септичке јаме пуном опеком, дебљине 25 цм, у
цементном малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. По
завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2цм. У цену улази
и помоћна скела.
Обрачун по м³.

м3
м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3
м2

м2
м3

м3
Страна 118

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

24.2.21.

24.2.22.

24.2.23.

24.2.24.

24.2.25.

24.2.26.

24.2.27.

24.2.28.

Израда армирано бетонског шахта, бетоном марке МБ 25,
дебљине зидова 10 цм. Израдити оплату и шахт армирати по
детаљима и статичком прорачуну. На сваких 30 цм уградити
пењалице. При врху шахт степенасто завршити, за прихватање
оквира поклопца. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену
улазе и оплата, арматура, пењалице и помоћна скела.
Обрачун по:
а. Дебљине 10 цм
б. По м³
Израда канализационог шахта, пречника 100 цм, од
префабрикованих елемената. Избетонирати армирано бетонску
подлогу од бетона МБ 20 и преко ње поставити префабриковане
армирано бетонске прстенове. На врху поставити сужени део
висине 60 цм а изнад армирани прстен. У прстен уградити
поклопац, који се посебно плаћа. У цену улазе и серклаж, пењалице
и помоћна скела.
Обрачун по м.
Израда армирано бетонског канализационог шахта, бетоном
марке МБ 25, пречника 100 цм. Израдити оплату и шахт армирати
по детаљима и статичком прорачуну. На сваких 30 цм уградити
пењалице. При врху шахт степенасто завршити, за прихватање
оквира поклопца. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену
улазе и оплата, арматура, пењалице и помоћна скела.
Обрачун по м³.
Израда армирано бетонске септичке јаме, бетоном марке МБ
25. Израдити оплату и јаму армирати по детаљима и статичком
прорачуну. Оставити отвор и урадити поклопац јаме. Бетон
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата,
арматура, пењалице и помоћна скела.
Обрачун по м³.
Израда армирано бетонске септичке јаме, бетоном марке МБ
25. Израдити оплату и јаму армирати по детаљима и статичком
прорачуну. Оставити отвор и урадити поклопац јаме. Бетон
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата,
арматура, пењалице и помоћна скела.
Обрачун по м³.
Израда глетоване цементне кошуљице, дебљине 3 цм. Подлогу
пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу
справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Горњу
површину кошуљице глетовати до црног сјаја и неговати док не
очврсне.
Обрачун по м².
Малтерисање зидова шахта, продужним малтером. Површине
зидова добро очистити и отпрашити. Пре малтерисања зидове
испрскати цементним млеком. Малтерисати продужним малтером у
два слоја. Први слој радити са просејаним шљунком "јединицом" а
други, пердаш, са ситним песком.
Обрачун по м².
Малтерисање зидова шахта, цементним малтером, са додатком
адитива за водонепропусност. Површине зидова добро очистити и
отпрашити. Пре малтерисања зидове испрскати цементним млеком.
Малтерисати у два слоја, са додатком адитива. Први слој радити са
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24.2.29.

24.2.30.

24.2.31.

24.2.32.

24.2.33.

24.3.34.
24.3.
24.3.1

просејаним шљунком "јединицом" а други са ситним песком
глетовати до црног сјаја.
Обрачун по м².
Набавка и уградња пењалица, од ФЗЦ профила 0 20 мм,
димензија 40/25 цм. Прву пењалицу поставити на 80 цм од пода, а
пстале на међусобном одстојању од 35 цм. Пењалице пре уградње
минизирати два пута, а по уградњи бојити бојом за метал.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца са рамом за
шахт, пречника 50 цм и тежине 25 кг. Поклопац је за пешачки
саобраћај. Поклопац поставити у нивоу терена.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 50цм, 25кг, за водомер
б. Димензија 60x60цм, 35кг, пешачки
ц. Димензија 70x70цм, 50кг, пешачки
д. Пречника 60цм, 28кг, пешачки
е. Пречника 70цм, 40кг, пешачки
ф. Пречника 60цм, 54кг, пешачки и затворени пут
г. Пречника 70цм, 81кг, пешачки и затворени пут
х. Пречника 80цм, 107кг, пешачки и затворени
и. Пречника 62,5цм, 104кг, слабо прометан пут
ј. Пречника 62,5цм, 154кг, лакши промет
к. Пречника 62,5цм, 176кг, транзитни промет
л. Пречника 62,5цм, 135кг, транзитни промет
љ. Пречника 62,5цм, 163кг, транзитни промет
м. Пречника 62,5цм, 157кг, транзитни промет
н. Пречника 62,5цм, 165кг, транзитни промет
Набавка и постављање гвоздено ливене кишне решетке, са
рамом за шахт, пречника 60 цм, тежине 96кг. Ливена решетка је
за слаб прометни пут. Поклопац поставити у нивоу терена.
Обрачун по комаду.
а. Преч. 60 цм, 96 кг, слабо прометни пут
б. Дим. 44x39 цм, 62 кг, транзитни промет
ц. Дим. 61x46 цм, 145 кг, транзитни промет
д. Дим. 30x80 цм, 36 кг, транзитни промет
е. Дим. 60x50 цм, 95 кг, транзитни промет
Прикупљање и одвоз шута. Прикупити шут, вишак земље и други
отпадни материјала, утоварити у камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м³.
Ручни утовар и одвоз земље, са градилишне депоније. Утоварити
земљу на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м³.
Машински утовар и одвоз шута, са градилишне депоније.
Утоварити шут на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м³.
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УНУРАШЊА МРЕЖА
Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог
поливинилхлорида, пречника 50 мм заједно са фасонским
комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне
цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде

м
м
м
м
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правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима.
Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и
сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити
крпљења отвора и шлицева.
Обрачун по м.
а. Пречника 50 мм
б. Пречника 75 мм
ц. Пречника 110 мм
д. Пречника 160 мм
24.4.

24.4.1.

24.5.

24.5.1.

24.5.2.

24.6.

24.6.1.

СПОЉАШЊА МРЕЖА
Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог
поливинилхлорида, пречника 50 мм, у рову заједно са
фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само
исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе
комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима.
Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и
сачинити записник, што улази у цену.
Обрачун по м.
а. Пречника 50 мм
б. Пречника 75 мм
ц. Пречника 110мм
д. Пречника 125 мм
е. Пречника 160 мм
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ДРЕНАЖА
Набавка и монтажа ПВЦ дренажних цеви од тврдог
поливинилхлорида, пречника 80 мм, у рову заједно са
фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само
исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизиони
комади морају бити правилно дихтовани са поклопцима.
Обрачун по м.
а. Пречника 80 мм
б. Пречника 100 мм
ц. Пречника 125 мм
д. Пречника 150 мм
Набавка и монтажа дренажних бетонских цеви, пречника
100мм заједно са фасонским комадима и материјалом за
спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који
имају атесте. Ревизиони комади морају бити правилно дихтовани са
поклопцима.
Обрачун по м.
а. Пречника 100 мм
б. Пречника 150 мм
ц. Пречника 200 мм

м
м
м
м

м
м
м

СИФОНИ
Набавка и монтажа ПВЦ сифона са решетком, пречника 50 мм.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 50 мм
б. Пречника 70 мм
ц. Пречника 100 мм

ком.
ком.
ком.
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24.7.

24.7.1.

24.8.

24.8.1.

24.9.
24.9.1.

24.9.2.

ОЛУЧЊАЦИ
Набавка и монтажа Гајгер сливника, пречника 100мм, са свим
материјалом за спајање.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 100 мм
б. Пречника 125 мм
ц. Пречника 150 мм

ком.
ком.
ком.

СЛИВНИЦИ
Набавка и монтажа дом сливника, пречника 100мм, са свим
материјалом за спајање.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 100 мм
б. Пречника 125 мм
ц. Пречника 150 мм

ком.
ком.
ком.

ОСТАЛИ РАДОВИ
Замена у тоалетима спојева и гумица на канализационим ПВЦ
цевима и сифона на санитарним елементима. Нови спојеви и
гумице треба да буду одговарајућег пресека и квалитета.
Обрачун по комаду.
Замена у тоалетима ПВЦ или гвоздено-ливених угаоних рачви.
У случају оштећења, заменити је одговарајућом.
Обрачун по комаду.

ком.
ком.

СВЕГА: КАНАЛИЗАЦИЈА

25.

ВОДОВОД

25.1.

ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА

25.1.1.

25.1.2.

25.1.3.

25.1.4.

Пажљива демонтажа батерије за воду. Демонтирати батерију и
одвести на депонију удаљену до 20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. Батерије за воду
б. Туш батерије
Пажљива демонтажа умиваоника, са сифоном и батријом.
Демонтирати умиваоник, сифон и батерију и одвести на депонију
удаљену до 20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Пажљива демонтажа WЦ шоље, водокотлића и цеви.
Демонтирати WЦ шољу, водокотлић и цев и одвести на депонију
удаљену до 20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Пажљива демонтажа WЦ шоље са уграђеним водоиспирачем и
цеви. Демонтирати WЦ шољу, водокотлић и цев и одвести на
депонију удаљену до 20 км, по избору инвеститора.

ком.

ком.

ком.
ком.
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Обрачун по комаду.
Пажљива демонтажа водокотлића и цеви. Демонтирати
водокотлић и цеви и одвести на депонију удаљену до 20 км, по
25.1.5.
избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Пажљива демонтажа писоара, са вентилом. Демонтирати писоар
и вентил и одвести на депонију удаљену до 20 км, по избору
25.1.6.
инвеститора.
Обрачун по комаду.
Пажљива демонтажа прибора за купатилу. Демонтирати прибор
за купатило и одвести на депонију удаљену до 20 км, по избору
25.1.7.
инвеститора.
Обрачун по комаду.
Пажљива демонтажа бојлера. Демонтирати бојлер и одвести на
депонију удаљену до 20 км, по избору инвеститора.
25.1.8. Обрачун по комаду.
а. Бојлера
б. Проточног бојлера
Пажљива демонтажа судопере. Демонтирати судоперу и одвести
25.1.9. на депонију удаљену до 20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Пажљива демонтажа одводне решетке, пречника 50
мм. Демонтирати одводну решетку и одвести на депонију удаљену
25.1.10.
до 20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Демонтажа
водоводне
мреже,
од
поцинкованих
цеви. Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и одвести
неупотребљив материјала на депонију удаљену до 20 км, по избору
25.1.11.
инвеститора. Објекат површине до 100 м².
Обрачун по паушално.

ком.

ком.

ком.

ком.
ком.
ком.

ком.

пауш.
Демонтажа водоводне мреже, од поцинкованих цеви, пречника
3/8". Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и одвести
неупотребљив материјала на депонију удаљену до 20 км, по избору
инвеститора.
Обрачун по м.
а. Пречника 3/8"
б. Пречника 1/2"
25.1.12.
ц. Пречника 3/4"
д. Пречника 1"
е. Пречника 5/4"
ф. Пречника 6/4"
г. Пречника 2"
х. Пречника 5/2"
и. Пречника 3"
Пажљива демонтажа вентила. Демонтирати вентил и одвести на
депонију удаљену до 20км, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
25.1.13.
а. Пречника 3/8"
б. Пречника 1/2"
ц. Пречника 3/4"

м
м
м
м
м
м
м
м
м
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
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25.1.14.

25.1.15.

25.1.16.

25.1.17.

25.1.18.

25.1.19.

25.1.20.

25.1.21.

25.1.22.

25.1.23.

25.1.24.

д. Пречника 1"
ком.
е. Пречника 5/4"
ком.
ф. Пречника 6/4"
ком.
г. Пречника 2"
х. Пречника 5/2"
и. Пречника 3"
Демонтажа хидрантске мреже. Демонтирати хидрантску мрежу,
утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију удаљену до 20 км, по избору инвеститора. Објекат површине до 100 м².
Обрачун паушално.
пауш.
Демонтажа баштенског хидранта. Демонтирати баштенски
хидрант и одвести на депонију удаљену до 20 км, по избору
инвеститора.
Обрачун по комаду.
ком.
Демонтажа
противпожарног
хидранта. Демонтирати
противпожарни хидрант и одвести на депонију удаљену до 20 км,
по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
ком.
Пажљива демонтажа водомера. Демонтирати водомер и одвести
на депонију удаљену до 20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
ком.
Пажљива демонтажа поклопца за шахт. Демонтирати поклопац
шахта са рамом и одвести на депонију удаљену до 20 км, по избору
инвеститора.
Обрачун по комаду.
ком.
Бушење рупа, за постављање инсталација. Шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду.
ком.
Пробијање зида, за пролаз цеви за водовод. Кроз зидове,
таванице и слично пажљиво пробити рупе за пролаз цеви за
водовод. Сут прикупити, изнети, утоварити на камиох и одвести на
градску депонију.
Обрачун по комаду.
ком.
Пробијање конструктивних зидова. Пробијање конструктивних
зидова извршити пажљиво. У цену улази евентуално подупирање
и скела. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на
градску депонији
Обрачун по комаду.
ком.
Пробијање армирано бетонске плоче. Пробијање извести
пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење арматуре итд. Сут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по комаду.
ком.
Пробијање међуспратне конструкције. Пробијање извести
пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење арматуре итд. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по комаду.
ком.
Пажљиво шлицевање зида, од опеке, за пролаз водоводних
цеви. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање
водоводних цеви. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и
м
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одвести на градску депонију.
Обрачун по м.
25.2.
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Ручни ископ рова, у земљи III категорије, за постављање
водоводне мреже. Ископ извести према пројекту и датим котама.
Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа
улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити
25.2.1.
од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у
слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати
терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м³.
Ручни ископ земље, III категорије, за водоводни шахт. Ископ
извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи, а дно
нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и
нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску
25.2.2.
депонију.
Обрачун по м³.
а. За водоводни шахт
б. За шахт хидрофора
Машински ископ земље, III категорије, рова. Ископ извести
према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а
25.2.3. дно нивелисати. Ископану земљу превести, насути и нивелисати
терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м³.
Црпљење воде из рова. Воду која се појављује у рову избацити
25.2.4. ручно или путем пумпи.
Обрачун по м.
Одбацивање земље од ивица ископа. Ископану земљу из рова
25.2.5. одбацити на удаљеност од 3-5 м.
Обрачун по м³.
Разупирање ископаног рова фоснама. Извршити разупирање рова
грађом одговарајућег пресека и даскама дебљине 2", а по
25.2.6.
прописима за ову врсту радова.
Обрачун по м².
Планирање дна рова. Све површине грубо и фино испланирати са
тачношћу
од
+/-3
цм.
У
цену
улазе
и
25.2.7. попуњавање и набијање, односно скидање земље и извоз на
градилишну депонију.
Обрачун по м².
Набавка и насипање песка у ров, за водоводну мрежу. Испод и
преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на
25.2.8. насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у
слојевима, дрвеним набијачима.
Обрачун по м³.
Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино
планирање
шљунка. Шљунак
насути
у
предвиђеном
25.2.9.
слоју и набити, до потребне збијености.
Обрачун по м³.
Насипање земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити
25.2.10. водом и набити до потребне збијености. За насипање користити
земљу, депоновану приликом ископа.

м3

м3
м3

м3
м
м3

м2

м2

м3

м3
м3
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25.2.11.

25.2.12.

25.2.13.

25.2.14.

25.2.15.

25.2.16.

25.2.17.

25.2.18.

25.2.19.

25.2.20.

Обрачун по м³.
Насипање земљом рова. Земљу насипати у слојевима од 20 цм
квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање
користити земљу, депоновану приликом ископа.
Обрачун по м³.
Одвоз земље са прикупљањем. У току и по завршеним радовима
са градилишта прикупити вишак земље на градилишну депонију
приступачну за утовар у камион и одвоз-на градску депонију.
Обрачун по м³.
Одвоз шута са прикупљањем. У току и по завршеним радовима са
градилишта прикупити шут, вишак земље и други отпадни
материјал са објекта, на градилишну депонију приступачну за
утовар у камион и одвоз на градску депонију.
Обрачун по м³.
Израда армирано бетонских темеља шахтова, марке МБ25.
Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине
слоја 10 цм. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка.
Обрачун по м³.
Израда армирано бетонске темељне плоче шахта, марке МБ
25. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка
дебљине слоја 10 цм. У цену улазе и оплата, арматура и тампон
шљунка.
Обрачун по м³.
Израда пердашеног пода шахта, од бетона, дебљине 6 цм, марке
МБ 15. Горњу површину испердашити и бетон неговати.
Обрачун по м².
Зидање шахта пуном опеком, дебљине 12 цм, у продужном
малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на
сваких 30 цм уградити пењалице. При врху шахт степенасто
завршити, за прихватање поклопца преко бетонског серклажа. По
завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улазе
и серклаж, пењалице и помоћна скела.
Обрачун по м².
Зидање шахта за водомер пуном опеком, у продужном
малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на
сваких 30 цм уградити пењалице. При врху шахт степенасто
завршити, за прихватање поклопца преко бетонског серклажа. По
завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2 цм и дерсовати.
У цену улазе и серклаж, пењалице и помоћна скела.
Обрачун по м³.
а. За водомер
б. За хидрофор
Израда шахта за водомер, од армираног бетона МБ 25, дебљине
зидова 10 цм. Израдити оплату и армирати по детаљима и
статичком прорачуну. На сваких 30 цм уградити пењалице. Бетон
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата,
арматура, пењалице и помоћна скела.
Обрачун по м².
а. За водомер
б. За хидрофор
Израда шахта за водомер, од армираног бетона МБ25, дебљине

м3

м3

м3

м3

м3
м2

м2

м3
м3

м2
м2
м3
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25.2.21.

25.2.22.

25.2.23.

25.2.24.

25.2.25.

25.2.26.

25.2.27.

20цм. Израдити оплату и армирати по детаљима и статичком
прорачуну. На сваких 30 цм уградити пењалице. Бетон уградити и
неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура, пењалице
и помоћна скела.
Обрачун по м³.
а. За водомер
б. За хидрофор
Израда армирано бетонске плоче шахта. У плочи оставити отвор
и поставити носач поклопца шахта, који се посебно плаћа. Плочу
армирати мрежастом арматуром, по статичком прорачуну и
бетонирати бетоном МБ 30. Горњу површину изравнати и бетон
неговати. У цену улазе и оплата и арматура.
Обрачун по м².
Израда цементне кошуљице шахта, дебљине 3 цм,
глетована.Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати.
Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком
"јединицом", размере 1:3. Горњу површину кошуљице глетовати до
црног сјаја и неговати док не очврсне.
Обрачун по м².
Малтерисање зидова шахта, продужним малтером. Површине
зидова добро очистити и отпрашити. Пре малтерисања зидове
испрскати цементним млеком. Малтерисати продужним малтером у
два слоја. Први сло радити са просејаним шљунком "јединицом" а
други, пердаш, са ситним песком.
Обрачун по м².
Малтерисање зидова шахта, цементним малтером, са додатком
адитива за водонепропусност. Површине зидова добро очистити и
отпрашити. Пре малтерисања зидове испрскати цементним млеком.
Малтерисати у два слоја, са додатком адитива. Први слој радити са
просејаним шљунком "јединицом" а друг са ситним песком
глетовати до црног сјаја.
Обрачун по м².
Набавка и уградња пењалица, од ФЗЦ профила 0 20 мм,
димензија 40/25 цм. Прву пењалицу поставити на 80 цм од пода, а
остале на међусобном одстојању од 35 цм. Пењалице пре уградње
минизирати два пута, а по уградњи бојити бојом за метал.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца, са рамом за
шахт,
пречника
50
цм
тежине
25
кг.
Поклопац поставити на шахт водомера. Поклопац поставити у
нивоу терена.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 50 цм, 25 кг, за водомер
б. Димензија 60x60 цм, 35 кг, пешачки
ц. Димензија 70x70 цм, 50 кг, пешачки
д. Пречника 60 цм, 28 кг, пешачки
е. Пречника 70 цм, 40 кг, пешачки
Прикупљање и одвоз шута. Прикупити шут, вишак земље и други
отпадни материјала, утоварити у камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м³.

м3

м2

м2

м2

м2
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ком.
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Ручни утовар и одвоз земље, са градилишне депоније. Утоварити
земљу на камион и одвести на градску депонију.
25.2.28. Обрачун по м³.
а. Ручни утовар
б. Машински утовар
Ручни утовар и одвоз шута, са градилишне депоније. Утоварити
шут на камион и одвести на градску депонију.
25.2.29. Обрачун по м³.
а. Ручни утовар
б. Машински утовар
25.3.
УНУТРАШЊА МРЕЖА
Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, пречника 16 мм,
заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом
монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и
батерија буду потпуно равне са завршном површином зида.
Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут
изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима
извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну
мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и
25.3.1. изолација и испитивање мреже.
Обрачун по м.
а. Пречника 16 мм
б. Пречника 20 мм
ц. Пречника 25 мм
д. Пречника 32 мм
е. Пречника 40 мм
ф. Пречника 50 мм
г. Пречника 63 мм
Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних
поцинкованих цеви, пречника 2" заједно са фитингом,
материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Штемовања за
уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести
25.3.2. на градску депонију. По потреби мрежу фиксирати одговарајућим
обујмицама, да се спречи вибрирање мреже. По завршеној монтажи
хидрантске мреже исту испитати на притисак и сачинити записник.
У цену улази и испитивање мреже.
Обрачун по м.
25.4.
СПОЉАШЊА МРЕЖА

25.4.1.

Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви, пречника
1/2", заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирнисом и
кудељом. Водоводне цеви премазати 2 пута битуменом и обмотати
терисаном јутом. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак
и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање
мреже.
Обрачун по м.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1"
д. Пречника 5/4"
е. Пречника 6/4"
ф. Пречника 2"
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м
м
м
м
м
м
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25.4.2.

25.4.3.

25.5.

25.5.1.

25.5.2.

25.5.3.

г. Пречника 3"
х. Пречника 4"
Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних
поцинкованих цеви, пречника 1", заједно са фитингом,
материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Водоводне цеви
премазати 2 пута битуменом и обмотати терисаном јутом. По
завршеној монтажи хидрантске мреже исту испитати на притисак и
сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже.
Обрачун по м.
а. Пречника 1"
б. Пречника 5/4"
ц. Пречника 6/4"
д. Пречника 2"
Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, пречника 63 мм, у
рову, заједно са фасонским комадима и материјалом за
спајање.Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који
имају атесте, за притисак до 10 бари. Цеви водоводне мреже
усидрити. По завршеној монтажи водоводне мреже испустити
ваздух, исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену
улази и испитивање мреже.
Обрачун по м.
а. Пречника 63 мм
б. Пречника 75 мм
ц. Пречника 90 мм
д. Пречника 110 мм

м
м

м
м
м
м

м
м
м
м

ВЕНТИЛИ
Набавка и монтажа равног пропусног вентила, пречника 1/2",
са заштитном хромираном капом и розетом. Приликом монтаже
вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са
завршном површином зида. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
Набавка и монтажа равног пропусног вентила, пречника 1/2",
са хромираним рукохватом и розетом. Приликом монтаже
вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са
завршном површином зида. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
Набавка и монтажа равног пропусног вентила, са точкићем.
Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила буде
на правилном одстојању од финалне површине зида. Вентил мора
да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
д. Пречника 5/4"
е. Пречника 6/4"
ф. Пречника 2"
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ком.

ком.
ком.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
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ком.
Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила, пречника
1/2“x1/2“, са ручком. Приликом монтаже вентила водити рачуна да
точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне површине
зида и да буде омогућен приступ вентилу, повезивање и
25.5.4.
постављање розете. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2“x1/2“
б. Пречника 1/2“x3/8"
Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила, за писоар,
пречника 1/2", са ручком. Приликом монтаже вентила водити
рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне
25.5.5.
површине зида и да буде омогућен приступ вентилу и повезивање
писоара и постављање розете. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила, за водокотлић,
пречника 1/2“x1/2“, са ручком и хромираном цеви дужине 1=270
мм. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила
25.5.6. буде на правилном одстојању од финалне површине зида и да буде
омогућен приступ вентилу и повезивање писоара и постављање
розете. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа равног пропусног вентила са испусном
славином, пречника 1/2", са точкићем. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
25.5.7. б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
д. Пречника 5/4"
е. Пречника 6/4"
ф. Пречника2"
Набавка и монтажа косог пропусног вентила, пречника 1/2", са
точкићем. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић
вентила буде на правилном одстојању од фмалне површине зида.
Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
25.5.8. а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
д. Пречника 5/4"
е. Пречника 6/4"
ф. Пречника2"
Набавка и монтажа вентила за хидрант, са точкићем и
холцндером. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
25.5.9. б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
д. Пречника 5/4"
е. Пречника 6/4"
ф. Пречника2"
25.5.10. Набавка и монтажа кугластог пропусног вентила са полугом,
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пречника 3/8". Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 3/8"
б. Пречника 1/2"
ц. Пречника 3/4"
д. Пречника 1“
е. Пречника 5/4"
ф. Пречника 6/4"
г. Пречника 2"
25.6.

25.6.1.

25.6.2.

25.6.3.

25.6.4.
25.6.5.

25.6.6.

25.6.7.

25.6.8.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

ХИДРАНТИ
Набавка и монтажа зидног хидранта, са прикључком, пречника
2". Метални ормарић димензија 50x50 причврстити по детаљу. У
ормарићу испоручити хидрантски вентил, црево дужине 15 м и
млазницу.
Обрачун по комаду.
а. Метални ормарић
б. Метални застакљени ормарић
Набавка и монтажа ормана са опремом за надземни хидрант, са
прикључком, пречника 2". Стојећи метални ормарић димензија
1080x564x252 мм причврстити по детаљу. У ормарићу испоручити
хидрантски вентил, 4 комада црева пречника 52 мм тревира дужине
15 м са спојницама, 2 млазнице 52мм, 1 кључ за надземни хидрант,
1 кључ АБЦ и 1 кључ Ц.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 1080x564x252 мм
б. Димензија 1080x1080x144 мм
Набавка и монтажа противпожарног платненог црева,
пречника 2". Црево је дужине 15 м. На једном крају црева
поставити спојницу а другом млазницу или спојницу.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа млазнице за хидрант, пречника 2".
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа млазнице са вентилом за платнено
црево,пречника 2", за хидрант.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа косог пропусног вентила, пречника 2", са
точкићем. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић
вентила буде на правилном одстојању од финалне површине зида.
Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа баштенског хидранта са кућиштем и
вентилом, пречника 1/2", са точкићем и холендером. Уз хидрант
испоручити и гумено црево дужине 15 м са млазницом.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
д. Пречника 5/4"
е. Пречника 6/4"
Набавка и монтажа гуменог црева, пречника 1/2". Црево је
дужине 15 м. Наједном крају црева поставити холендер а другом
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млазницу.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
25.7.

25.7.1.

25.7.2.

25.8.

25.8.1.

25.9.

25.9.1.

25.9.2.

ком.

ПП АПАРАТИ
Набавка и постављање противпожарног апарата, ТИП С-1, за
суво гашење пожара врсте А, Б и Ц.
Обрачун по комаду.
а. ТипС-1
б. ТипС-2
ц. ТипС-3
д. ТипС-6
е. ТипС-9
Набавка и постављање противпожарног апарата под сталним
притиском, ТИПС-IА, за гашење пожара врсте А, Б и Ц.
Обрачун по комаду.
а. Тип С-1А
б. Тип С-2А
ц. Тип С-6А
д. Тип С-9А

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
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ВОДОМЕРИ
Набавка и монтажа кућног вишемлазног пропелерног водомера
за хладну воду, пречника 1/2", са мокрим механизмом, "ИНСА"
Београд. Максимална температура воде је до +40 Ц, за називни
притисак НП10 класа А. Поставити и два равна пропусна вентила
од којих један има испусну славину и одговарајући фитинг.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
д. Пречника 5/4"
е. Пречника 6/4"

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

ИСПИТИВАЊА
Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3
бара од радног, односно минимално 10 бара. По завршетку
монтаже водоводне мреже сва изливна места задихтовати
чеповима. Поставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију
водом, испустити ваздух и постићи пробни притисак. Мрежа мора
бити под притиском најмање 24 часа. Ако притисак опадне,
пронаћи место квара, отклонити и поново ставити инсталацију под
испитни притисак. Испитивање вршити уз обавезно присуство
надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан
записник.
Обрачун по м.
Дезинфекција и испирање водоводне мреже, према техничким
прописима. Пре пуштања мреже у експлоатацију обавезно тражити
атест Санитарне службе за исправност воде.
Обрачун по м.

м

м
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25.10.

ОСТАЛИ ВОДОВОДНИ РАДОВИ

Набавка и монтажа хидрофора или хидропака. У цену улазе
пумпа, склопка, манометар, вентили, фитинг и комплетан електро
прикључак.
Обрачун по комаду.
25.10.1.
а. Запремине 251
б. Запремине 601
ц. Запремине 901
д. Запремине 1301
Набавка и монтажа резервоара цистерне, запремине 500 литара,
25.10.2. од лима д=5-6 мм.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа резервоара, запремине 500 литара, од ПВЦ.
25.10.3.
Обрачун по комаду.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
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СВЕГА: ВОДОВОД

26.
26.1.

26.1.1.

26.2.

26.2.1.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
ДЕМОНТАЖА
Пажљива демонтажа батерије за воду. Демонтирати батерију за
воду и одвести на депонију удаљену до 20 км, по избору
инвеститора.
Обрачун по комаду батерије.
а. Батерије за воду
б. Туш батерије
ц. Умиваоника са сифоном и батеријом
д. WЦ шоље
е. Бидеа са батеријом
ф. Писоара са вентилом
г. Водокотлића и цеви
х. Каде са батеријом
и. Туш каде и батерије
ј. Бојлера
к. Бојлера проточног
1. Прибора у купатилу
УМИВАОНИЦИ
Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике,
димензија 60x40 цм, домаће производње И класе. Умиваоник за
зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим
шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са
одводом хромираним сифонорн пречника 5/4" са розетом, чепом и
ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред
умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира.
Умиваоник и опрему наручити по избору инвеститора.
Обрачун по комаду умиваоника.
а. Димензија 60x40 цм, сабатеријом
б. Димензија 60x40 цм, стојећи, са
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26.2.2.

26.2.3.

26.2.4.

26.2.5.

26.2.6.

26.2.7.

26.3.

26.3.1.

батеријом
ц. Пиколо, са батеријом
Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила за стојеће
батерије, пречника 1/2"x3/8", са ручком. Приликом монтаже
вентила водити рачуна да точкић вентила буде на правилном
одстојању од финалне површине зида и да буде омогућен приступ
вентилу, повезивање стојеће славине и постављање розете. Вентил
мора да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2“x3/8"
б. Пречника 1/2“x1/2“
Набавка и постављање хромираног сифона за умиваоник,
пречника 5/4". Сифон пажљиво поставити, да се хром или
умиваоник не оштети. Уз сифон испоручити ланац са чепом, сифон
по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 5/4"
б. Пречника 1“
ц. Пречника 5/4", са штелујућом висином.
д. Пречника 1", са штелујућом висином
Набавка и монтажа хромиране зидне батерије за умиваоник, са
покретним изливом изнад батерије, за топлу и хладну
воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво
поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
а. За умиваоник
б. За судоперу
Набавка и монтажа стојеће хромиране батерије за умиваоник,
са покретним изливом, за топлу и хладну воду. Батерију
пажљиво поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
а. Покретна
б. Фиксна
Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за
умиваоник, са покретним изливом, за топлу и хладну
воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво
поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
а. За умиваоник
б. За судоперу
Набавка и монтажа једноручне стојеће хромиране батерије за
умиваоник, са покретним изливом, за топлу и хладну. Батерију
пажљиво поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
а. Покретна
б. Фиксна
ШОЉЕ

ком.

ком.
ком.

ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
ком.

ком.
ком.

ком.
ком.

ком.
ком.

Набавка и монтажа комплет WЦ шоље, типа Симплон, домаће
производње I класе. Спој WЦ шоље са канализационом мрежом
урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован
100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим
Страна 134

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

26.3.2.

26.3.3.

26.3.4.

26.3.5.
26.4.

26.4.1.

26.4.2.

26.4.3.

шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са
водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и
квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном.
Поставити поклопац за шољу од медијапана. Шољу и опрему
наручити по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. Шоља са водокотлићем
б. Шоња са водоиспирачем као саставном делу
Набавка и монтажа комплет WЦ шоље конзолне, типа Балтик,
домаће производње I класе. Спој WЦ шоље са канализационом
мрежом извести да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених
подметача причврстити за зид месинганим шрафовима са челичним
типловима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са
водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и
квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном.
Поставити поклопац за шољу од медијапана. Шољу и опрему
наручити по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. Шоља са водокотлићем
б. Шоња са водоиспирачем као саставном делу
Набавка и монтажа комплет керамичког чучавца, "Керамика"
Младеновац. Спојити чучавац и мрежу са сифоном пречника 100
мм. Поставити водокотлић по избору пројектанта. Са водоводном
мрежом повезати преко хромираног вентила и црева. Поставити
држач тоалет папира.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање пловка са вентилом, пречника 3/8", за
водокотлић.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање даске за WЦ шољу, од ПВЦ. Даска је у
боји по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.

ком.
ком.

ком.
ком.

ком.
ком.
ком.

ПИСОАРИ
Набавка и монтажа керамичког зидног писоара, домаће
производње И класе. Писоар преко гумених подметача
причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима.
Поставити хромирани пропусни вентил и сифон. Писоар наручити
по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа керамичког зидног писоара, "Керамика"
Младеновац. Писоар преко гумених подметача причврстити
одговарајућим типловима и месинганим шрафовима. Поставити
хромирани пропусни вентил и сифон.
Обрачун по комаду.
а. Зидни
б. Зидни кљун
ц. Зидни СОС
Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила за писоар,
пречника 1/2", са ручком. Приликом монтаже вентила водити
рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне
површине зида и да буде омогућен приступ вентилу и повезивање

ком.
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ком.
ком.

ком.
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писоара и постављање розете. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
26.5.

26.5.1.

26.5.2.

26.6.

26.6.1.

26.6.2.

ТУШ КАДЕ
Набавка и постављање туш каде, димензија 90x90 цм, Колпа
сан. Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника
5/4" са чепом и ланцем. Боја туш каде по избору пројектанта.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 90x90 цм
б. Димензија 90x80 цм
ц. Димензија 90x70 цм
д. Димензија 80x80 цм
е. Димензија 70x70 цм
ф. Димензија 100x100 цм, полукружна
г. Димензија 90x90 цм, полукружна
х. Димензија 80x80 цм, полукружна
и. Димензија 70x70 цм, полукружна
Набавка и постављање туш каде са облогом, димензија 90x90
цм, Колпа сан. Туш каду поставити и повезати са одводом
сифоном пречника 5/4" са чепом и ланцем. Боја туш каде по избору
пројектанта.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 90x90 цм
б. Димензија 100x100 цм, полукружна
ц. Димензија 90x90 цм, полукружна
д. Димензија 80x80 цм, полукружна
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ТУШ КАБИНЕ
Набавка и монтажа комплет туш кабине, димензија 80x80
цм. Туш кабину поставити и повезати са одводом сифоном
пречника 5/4" са чепом и ланцем. Поставити једноручну батерију за
топлу и хладну воду са тушем. Поред туш кабине поставити држач
пешкира. Туш кабину и опрему наручити по избору пројектанта.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x80 цм
б. Димензија 90x90 цм
Набавка и монтажа универзалне угаоне туш кабине, димензија
90x90 цм, Колпа сан. Туш кабина је израђена од алуминијумских
профила у белој боји и каљеним стаклом. Отварање врата угаоно,
два крила, клизно и затварање помоћу магнетних профила. Висина
кабине је 180 цм.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 90x90 цм, каљено стакло
б. Димензија 90x80 цм, каљено стакло
ц. Димензија 80x80 цм, каљено стакло
д. Димензија 90x90 цм, мат каљено стакло
е. Димензија 90x80 цм, мат каљено стакло
ф. Димензија 80x80 цм, мат каљено стакло
г. Димензија 70x90 цм, полиестер стакло
х. Димензија 70x70 цм, полиестер стакло
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26.7.

26.7.1.

26.7.2.

26.7.3.

26.7.4.

26.7.5.

26.7.6.

26.8.

26.8.1.

26.8.2.

АРМАТУРЕ ЗА ТУШЕВЕ
Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за туш кабину,
сапомичним тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и
батерије поставити розете. На зиду поставити фиксиран хромирани
носач са клизачем за туш. Батерију пажљиво поставити, да се хром
не оштети.
Обрачун по комаду.
а. Са помичним тушем
б. Са фиксним тушем
Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за
туш кабину, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије
поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију
пажљиво поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за
туш кабину, са помичним тушем за топлу и хладну воду. Између
зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксиран
хромирани носач са клизачем за туш. Батерију пажљиво поставити,
да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање хромираног хоризонталног сифона за
туш каду, пречника 5/4". Сифон пажљиво поставити, да се хром
или туш када не оштети. Уз сифон испоручити ланац са чепом,
сифон по избору пројектанта."
Обрачун по комаду.
а. Хоризонтални 5/4"
б. Вертикални 5/4"
Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за туш каду са
термостатом и тушем, за топлу и хладну воду. Батерија ума
уграђени термостат за мешање топле и хладне воде. Између зида и
батерије поставити розете. На зиду поставити фиксиран, стојећи
хромирани туш. Батерију пажљиво поставити, да се хром не
оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа узидне једноручне хромиране батерије за
туш кабину са фиксним тушем, за топлу и хладну воду. Део
батерије поставити испод површине зида, а рукохват и туш на
површину зида. Батерију пажљиво поставити, да се хром не
оштети.
Обрачун по комаду.

ком.
ком.

ком.

ком.

ком.
ком.

ком.

ком.

СЛАВИНЕ
Набавка и монтажа испусне славине, пречника 1/2", са лептир
ручицом, за хладну воду. Између зида и славине поставити розету.
Славину пажљиво поставити, да се не оштети.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
Набавка и монтажа испусне хромиране славине, пречника 1/2",
са рукохватом, за хладну воду. Између зида и славине поставити

ком.
ком.
ком.
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26.8.3.

26.8.4.

26.8.5.

26.8.6.

26.9.

26.9.1.

26.9.2.

26.9.3.

26.9.4.
26.9.5.

розету. Славину пажљиво поставити, да се не оштети.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
Набавка и монтажа испусне славине, пречника 1/2", са
холендером и лептир ручицом, за хладну воду. Између зида и
славине поставити розету. Славину пажљиво поставити, да се не
оштети.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
Набавка и монтажа испусне-хромиране славине, пречника 1/2",
са холендером и рукохватом, за хладну воду. Између зида и
славине поставити розету. Славину пажљиво поставити, да се не
оштети.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
Набавка и монтажа испусне славине, пречника 1/2", са
одзрачним вентилом и лептир ручицом, за хладну воду. Између
зида и славине поставити розету. Славину пажљиво поставити, да
се не оштети.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
Набавка и монтажа испусне хромиране славине, пречника 1/2",
са покретном лулом испод, за хладну воду. Између зида и
славине поставити розету. Славину пажљиво поставити, да се не
оштети.
Обрачун по комаду.
ПРИБОР
Набавка и постављање оглцдала, димензија 40x60 цм, по избору
пројектанта. Огледало поставити на одговарајућој висини помоћу
типлова и месинганих завртњева.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 40x60 цм
б. Димензија 60x80 цм
ц. Димензија 80x100 цм
д. Димензија 80x120 цм
Набавка и постављање ормарића са огледалима, димензије
70x50 цм по избору пројектанта. Ормарић има уграђену светиљку
и електрични прикључак. Ормарић поставити на одговарајућој
висини помоћу типлова и месинганих завртњева.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање хромираног фиксног држача
пешкира, по избору пројектанта.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање хромиране сапуњаре, по избору
пројектанта.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање хромираног држача са стакленом
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26.9.6.

26.9.7.

26.10.

26.10.1.

26.10.2.

26.10.3.

26.10.4.

26.10.5.

26.10.6.

чашом, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. Са чашом
б. Са две чаше
Набавка и постављање сапуњаре у купатилу. Набавити
керамичку сапуњару по избору пројектанта и поставити у
цементном малтеру.
Обрачун по комаду.
а. Сапуњара
б. Дупла сапуњара
ц. Дупла сапуњара са држачем
Набавка и постављање кутије за тоалет папир, у ролни, по
избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. За ролну
б. За лиснати папир
СУДОПЕРЕ
Набавка и монтажа једноделне судопере, дулине 60 цм, са
коритом од ростфраја. Уз судоперу испоручити и поставити
сифон са скупљачем масти. Судопера по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. Једноделна, 60 цм
б. Једноделна, 80 цм
ц. Дводелна, 80 цм.
д. Дводелна, 100 цм
Набавка и постављање хромираног сифона за судоперу,
пречника 5/4". Сифон пажљиво поставити, да се хром или
судопера не оштети. Уз сифон испоручити ланац са чепом, сифон
по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. Сифон5/4"
б. Сифон 1"
ц. Двоструки сифон 2x5/4"
Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за умиваоник, са
покретним изливом, за топлу и хладну воду. Између зида и
батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром
не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за судоперу, са
покретним изливом испод батерије, за топлу и хладну
воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво
поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за
умиваоник, са покретним изливом, за топлу и хладну
воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво
поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за
судоперу са покретним изливом, за топлу и хладну воду. Између
зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да
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26.10.7.

26.10.8.
26.11.

26.11.1.

26.11.2.

26.11.3.

26.11.4.

26.11.5.

26.11.6.

26.11.7.

се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа једноручне стојеће хромиране батерије за
судоперу, са покретним изливом, за топлу и хладну
воду. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа стојеће хромиране батерије за судоперу, са
покретним изливом, за топлу и хладну воду. Батерију пажљиво
поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
БОЈЛЕРИ
Набавка и монтажа електричног бојлера, запремине 50 литара,
по избору пројектанта. Уз бојлер испоручити и поставити
сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер
поставити и повезати са електричном енергијом.
Обрачун по комаду.
а. Запремине 50 литара
б. Запремине 80 литара
ц. Запремине 120 литара
Набавка и монтажа електричног бојлера, снаге 12 КW, по
избору пројектанта. Уз бојлер испоручити и поставити сигумосни
вентил и специјална, сигурносна црева за повезивање. Бојлер
поставити и повезати са електричном енергијом.
Обрачун по комаду.
а. Снаге 12кw
б. Снаге 15кw
ц. Снаге 18кw
д. Снаге 24кw
Набавка и постављање хромираних цеви за проточни бојлер.
Цеви дужине 450 мм спојити са бојлером и славином.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање хромираних цеви за бојлер, димензија
12x150-250 мм. Улазну цев спојити са доводном цеви хладне воде,
сигурносним вентилом и бојлером, а излазну цев са бојлером и
одводном цеви, топла ка батерији.
Обрачун по комаду.
а. Цеви 12x150-250 мм
б. Цеви 12x250-450 мм
Набавка и монтажа сигурносног вентила бојлера. Сигурносни
вентил поставити испред бојлера. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа регулационог вентила, пречника 1/2",
испред
бојлера. Регулациони
вентил
поставити
испред
сигурносног вентила бојлера. Вентил за регулацију притиска воде
мора да има атест.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за проточни
бојлер, са покретним изливом испод батерије, за топлу и хладну
воду.Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво
поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
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26.11.8.

26.11.9.

26.11.10.

26.12.

26.12.1.

26.12.2.

26.12.3.

26.12.4.

Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за
проточни бојлер, са покретним изливом испод батерије, за
топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете.
Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа једноручне стојеће хромиране батерије за
проточни бојлер, за топлу и хладну воду. Батерију пажљиво
поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа стојеће хромиране батерије за проточни
бојлер, за топлу и хладну воду. Батерију пажљиво поставити, да се
хром не оштети.
Обрачун по комаду.
ОСТАЛИ САНИТАРНИ РАДОВИ
Набавка и постављање подног ПВЦ хоризонталног сифона.
Преко постављеног сифона поставити решетку.
Обрачун по комаду.
а. Хоризонтални
б. Вертикални
Набавка и постављање хромиране подне решетке, димензија
15x15 цм, по избору пројектанта.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 15x15 цм
б. Димензија 20x20 цм
Набавка и постављање хромиране ревизије, са вратима, поред
каде.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа баштенског хидранта са кућиштем и
вентилом пречника 1/2", са точкићем и холендером. Уз хидрант
испоручити и гумено црево дужине 15 м са млазницом.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
д. Пречника 5/4"
е. Пречника 6/4"
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СВЕГА: САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

Бр. поз.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ РАДОВИ
ТЕСАРСКИ РАДОВИ
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
БРАВАРСКИ РАДОВИ
РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

Цена без ПДВ-а
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Σ

ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
РАЗНИ ДРУГИ РАДОВИ
ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ
КАНАЛИЗАЦИЈА
ВОДОВОД
САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
УКУПНО: СВИ РАДОВИ

Бр.
поз.
1
1.
1.5.
1.1.1.

1.1.2.
1.6.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
2

Јед.
мере
3

Јед. цена
(без ПДВ-а)
4

ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
НАМЕШТАЈ
Пажљива демонтажа уграђеног плакара. Демонтиране плакаре
утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор.
Обрачун по м² површине плакара.
Изношење постојећег намештаја из простора који се адаптира.
Намештај депоновати у оквиру објекта и по завршеним радовима
вратити на првобитно место.
Обрачун по м² површине намештаја.

м2

м2

ШТЕМОВАЊЕ И ПРОБИЈАЊЕ
Бушење рупа за постављање инсталација, пресека од 10 до
30цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по комаду рупе.
Пробијање зида за пролаз водоводних и канализационих цеви,
као и цеви грејања и канала за климатизацију. Кроз зидове,
таванице и слично пажљиво пробити рупе за пролаз цеви за
водовод. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по комаду рупе.
Пажљиво шлицевање зида од опеке за пролаз водоводних цеви.
Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање цеви. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м шлица.

ком.

ком.

м
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1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.7.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

Пажљиво шлицевање зида од опеке за пролаз канализационих
цеви. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање цеви. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м шлица.
Пробијање преградног зида од опеке за израду отвора врата.
Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију. У цену улази и подупирање.
Обрачун по м² зида.
Пробијање конструктивног зида од опеке за израду отвора
врата. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију. У цену улази и подупирање.
Обрачун по м³ зида.
Пробијање армирано бетонске плоче, отвор димензија 100x100
цм. Пробијање извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела,
сечење арматуре итд. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион
и одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду отвора.

м

м2

м3

ком.

ОТВОРИ
Пажљива демонтажа прозора. Демонтиране прозоре склопити,
утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор.
Обрачун по комаду прозора.
а. до 2,оо м²
б. Од 2,оо - 5,оо м²
ц. Преко 5,оо м²
Пажљива демонтажа решетке прозора. Демонтирану решетку
прозора утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор.
Обрачун по м² решетке.
Пажљива демонтажа кровног прозора, површине до 2.0 м².
Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на
депонију коју одреди инвеститор.
Обрачун по комаду прозора.
Пажљива демонтажа врата заједно са штоком. Демонтирана
врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју
одреди инвеститор.
Обрачун по комаду врата.
а. до 2,оо м²
б. Од 2,оо - 5,оо м²
ц. Преко 5,оо м²
Пажљива демонтажа врата заједно са штоком. Демонтирана
врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју
одреди инвеститор.
Обрачун по комаду врата.
а. Улазна врата
б. Гаражна врата
ц. Метална врата
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ком.

м2
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1.8.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

ОБИЈАЊЕ МАЛТЕРА И КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА
Обијање малтера са унутрашњих зидова. Обити малтер и
кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека
очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м² обијене површине. Отвори се одбијају.
Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером.
Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до
дубине 2 цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м² обијене површине. Отвори се одбијају.
Обијање малтера са плафона. Обити малтер, шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² плафона. Отвори се одбијају.
Обијање малтера са фасадних зидова. По обијању малтера
кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину фасадних
зидова очистити челичним четкама и опрати водом. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м² плафона. Отвори се одбијају.
ПОДОВИ И СЛОЈЕВИ
Скидање бродског пода заједно са лајснама. Бродски под
скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² пода.
Скидање пода од паркета заједно са лајснама. Паркет скинути,
упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² пода.
Скидање пода од итисона. Итисон скинути, упаковати, утоварити
у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до
20 км.
Обрачун по м² пода.
Скидање пода од керамичких плочица, постављених у
цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до
бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² пода.
Скидање пода, цементне кошуљице. Цементну кошуљицу
скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² пода.
Скидање постојећег дотрајалог пода од гредица са ОСБ
плочама и линолеумом као завршним слојем. Шут изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².

м2

м2
м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2
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1.5.7.

1.5.8.
1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

Рушење бетонске подне плоче, дебљине до 12 цм. Шут изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² плоче.
Скидање постављених оштећених префабрикованих ригола,
постављених дуж (око) асфалта.
Обрачун по м.

м2
м

ЛАМПЕРИЈА И ЗИДНЕ ОБЛОГЕ
Скидање са зидова ламперије са конструкцијом. Издвојити
употребљив материјал, утоварити у камион и одвести на депонију
коју одреди инвеститор удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м² ламперије.
Скидање спуштеног плафона од гипс картонских плоча са
конструкцијом. Издвојити употребљив материјал и сложити. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м² плафона.
а. Гипс картонске плоче
б. Амстронг
ц. Хантер Даглас
Скидање опшивке стрехе. Издвојити употребљив материјал,
утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију.
Обрачун по м² стрехе.
Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером.
Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до
дубине 2 цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију. Отвори се одбијају.
Обрачун по м² обијене површине.

м2

м2
м2
м2

м2

м2

РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА ЗИДОВА
Рушење фасадних зидова од опеке у продужном малтеру.
Рушење зидова извести заједно са серклажима,надвратницима и
свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити од малтера и
сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и
помоћна скела. Отвори се одбијају.
Обрачун по м³
Рушење зидова од блокова и сипорекс блокова. Рушење зидова
извести заједно са серклажима,надвратницима и свим облогама на
зиду. Употребљиве блокове очистити од малтера и сложити на
депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести
на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Отвори се
одбијају.
Обрачун по м³.
Рушење преградних зидова од опеке дебљине од 7 до 15цм.
Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и
свим облогама на зиду. Опеку очистити и сложити на градилишну
депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести

м3

м3

м2
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1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

1.8.

1.8.1.

1.9.

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Отвори се
одбијају.
Обрачун по м².
Демонтажа
монтажних
преграда. Преграде
пажљиво
демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити
на грдилишну депонију за поновну употребу или утоварити на
камион и одвести на депонију удаљену до 20 км. Шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
Демонтажа лако преградних зидова, обложених гипс
картонским плочама. Зидови се састоје од роштиља од гредица,
гипс картонских плоча и термо изолације. Преграде пажљиво
демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити
на грдилишну депонију за поновну употребу или утоварити на
камион и одвести на депонију удаљену до 20 км. Шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
Демонтажа стаклене преграде. Преграде пажљиво демонтирати,
употребљив материјал очистити, спустити и сложити на
градилишну депонију за поновну употребу или утоварити на
камион и одвести на депонију удаљену до 20 км. Шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
СЕРКЛАЖИ И ПОДВЛАКЕ
Демонтажа челичних носача. Пажљиво демонтирати, грубо
очистити и сложити у магацин, за поновну употребу или утоварити
на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену
до 20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести
на градску депонију.
Обрачун по кг.

м2

м2

м2

кг

СТЕПЕНИШТА
Рушење комплет степеништа од армираног бетона. Рушење
степеништа извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела,
сечење арматуре итд. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион
и одвести на градску депонију.
Обрачун по м³.
Рушење ограде степеништа од опеке. Употребљиву опеку
очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м.
Демонтажа металног степеништа. Пажљиво демонтирати
металну конструкцију степеништа, газишта, ограду, подест. Делове
степеништа грубо очистити и сложити у магацин, за поновну
употребу или утоварити на камион и одвести на депонију коју
одреди инвеститор удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
Демонтажа степенишне металне конструкције. Демонтађу
извршити пажљиво, делове конструкције степеништа очистити и

м3

м

м2
кг
Страна 146

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

1.9.5.

1.10.

1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

1.10.4.

1.10.5.

1.10.6.

сложити у магацин, за поновну употребу или утоварити на камион
и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 20 км.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по кг.
Демонтажа ограде степеништа. Демонтажу извршити пажљиво,
делове ограде очистити и сложити у магацин, за поновну употребу
или утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по кг.
КРОВОВИ И ПОКРИВАЧ
Скидање кровног покривача од црепа. Цреп пажљиво
демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну
депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на
депонију удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
а. Од бибер црепа - просто покривање
б. Од бибер црепа - једноструко покривање
ц. Од бибер црепа - двоструко покривање
д. Од фалцованог црепа
е. Од медитеран црепа
ф. Од ћерамиде
Скидање грбина и слемена од слемењака. Грбине и слемена
скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м.
а. Од слемењака
б. Од ћерамиде
ц. Од салонита
Скидање хидроизолације и термоизолације крова. Скинути
изолацију на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
а. Хидроизолације
б. Термоизолације
Скидање кровних летви. Скинути летве, утоварити у камион и
одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 20 км. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м².
Скидање дашчане подлоге са кровне конструкције. Даске
пажљиво скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју
одреди инвеститор удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
Скидање дрвене кровне конструкције. Скинуту грађу утоварити
у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до
20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на
градску депонију.

кг

м2
м2
м2
м2
м2
м2

м
м
м

м2
м2

м2

м2
м2
м2
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1.10.7.

1.10.8.

1.11.

1.11.1.

1.11.2.

1.11.3.

1.11.4.

1.11.5.

1.11.6.

1.11.7.

1.11.8.

1.11.9.

Обрачун по м².
а. Кровне конструкције
б. Рогова крова
Скидање кровног покривача од лима. Лим пажљиво
демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну
депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на
депонију удаљену до 20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
Демонтажа металне надстрешнице. Прво демонтирати лексан а
затим металне делове надстрешнице, потом утоварити у камион и
одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 20 км. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м².

м2

м2

ЛИМАРИЈА
Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки прозора,
димњака и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати,
утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 20 км.
Обрачун по м.
Скидање кровног покривача од лима. Лим скинути са крова на
безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
Демонтажа кровних прозора. Кровне прозоре демонтирати,
упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 20 км.
Обрачун по комаду.
Демонтажа опшивке иксне. Опшивку демонтирати, упаковати,
утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 20 км.
Обрачун по м².
Демонтажа водоскупљача. Водоскупљач демонтирати, упаковати,
утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 20 км.
Обрачун по комаду.
Демонтажа самплекса изнад олука. Опшивку демонтирати,
упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 20 км.
Обрачун по м.
Демонтажа опшивке солбанка. Опшивку демонтирати, упаковати,
утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 20 км.
Обрачун по м.
Демонтажа вентилационе капе. Вентилациону капу утоварити у
камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до
20 км.
Обрачун по комаду.
Демонтажа снегобрана. Снегобран демонтирати, упаковати,
утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор

м

м2

ком.

м2

ком.

м

м

ком.
м
Страна 148

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

1.12.

1.12.1.

удаљену до 20 км.
Обрачун по м.
ОСТАЛИ РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ
Демонтажа држача заставе. Држач депоновати за поновну
уградњу или предати инвеститору.
Обрачун по комаду.
а. Држача заставе
б. Тракасте завесе
ц. Венецијанери
д. Гарнишле

ком.
ком.
ком.
ком.

СВЕГА: ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА

2.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.1.

РАШЧИШЋАВАЊА
Сечење постојећег густог шибља пре почетка радова. Посечено
шибље и остали отпадни материјал прикупити, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
Сечење постојеће ниске вегетације и шибља са чишћењем
терена пре почетка радова. Посечену вегетацију, шибље и остали
отпадни материјал прикупити, утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по м².
Ручна сеча стабла са вађењем пања и корена. Стабло одсећи,
гране исећи, откопати земљу око стабла и извадити пањ и корен.
Рупу пања насути земљом са набијањем. Стабло, гране, пањ и корен
утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 20 км.
Обрачун по комаду.
а. Пречника до 10цм.
б. Пречника до 20цм.
ц. Пречника до 30цм.
д. Пречника до 50цм.
е. Пречника преко 50цм
Ручно чишћење терена и скидање површинског слоја земље
дебљине до 20цм. Употребљив хумус, за завршну обраду, одвојити
на посебну депонију, што улази у цену. Вишак земље утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

2.2.1.

м2

м2

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

м2

ШИРОКИ ИСКОПИ
Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са
унутрашњим транспортом колицима до 30м. . Ископ извести и
нивелисати према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно
одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и
одвести на градску депонију.
Обрачун по м³, мерено урасло.

м3
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.
2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са
депоновањем. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне
стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу
утоварити на колица, превести и депоновати на градилишну
депонију.
Обрачун по м³, мерено урасло.
Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са
насипањем. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне
стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу
утоварити на колица, превести и насути предвиђени део терена.
Земљу набити и грубо нивелисати.
Обрачун по м³, мерено урасло.
Машински ископ земље III категорије у широком откопу
терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и
датим котама. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по м³.
Машински ископ земље III категорије у широком откопу
терена са депоновањем. Ископ извести и нивелисати према
пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно
нивелисати. Ископану земљу превести и депоновати на градилишну
депонију.
Обрачун по м³, мерено урасло.
Машински ископ земље III категорије у широком откопу
терена са насипањем. Ископ извести према пројекту и датим
котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану
земљу пре-вести и насути у слојевима предвиђени део терена, са
набијањем.
Обрачун по м³, мерено урасло.
ЗАШТИТНИ РАДОВИ
Разупирање ископаног рова фоснама. Разупирање рова извршити
грађом одговарајућег пресека и даскама дебљине 2 цм, а по прописима за ову врсту радова.
Обрачун по м².
Црпљење воде из ископа. Воду која се појављује у рову избацити
ручно или пумпом.
Обрачун по м².
НАСИПАЊЕ И НАБИЈАЊЕ
Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино
планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју и
набити, до потребне збијености.
Обрачун по м³ (дати цену за дебљину до 10цм).
Набавка и разастирање слоја песка испод подова. Тампонски
слој песка насути у слојевима, набити и фино испланирати са
толеранцијом по висини +/- 1 цм.
Обрачун по м³ (дати цену за дебљину до 10цм).
Набавка и насипање песка у ров за водоводну мрежу. Испод и
преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на
насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у
слојевима, дрвеним набијачима.

м3

м3

м3

м3

м3

м2
м2

м3

м3
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2.5.

2.5.1.

2.5.2.

Обрачун по м³.
а. За водоводну мрежу
б. За канализациону мрежу
ПРЕВОЗ И ОДВОЗ
Прикупљање шута. У току и по завршеним радовима са
градилишта прикупити шут, вишак земље и други отпадни
материјал и одвести на градилишну депонију приступачну за утовар
у камион.
Обрачун по м³.
Ручни и машински утовар и одвоз шута са градилишне
депоније. Утоварити шут на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м³, мерено у камиону.
а. Ручни утовар
б. Машински утовар

м3
м3

м3

м3
м3
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3.

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

3.1.

ТЕМЕЉИ

3.1.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Израда хоризонталне хидроизолације пресецањем зидова од
опеке, дебљине до 30 цм. Постојеће зидове штемовати (просецати)
у ламелама дужине 80-100 цм висине неопходне за рад, доњу
површину зида опрати и поравнати цементним малтером. Малтер
премазати битулитом „А“, нанети врућ премаз битумена „МТХ“,
залепити Кондорфлекс В4 и нанети други врућ премаз битумена
„МТХ“. Зид зазидати пуном опеком. Водити рачуна о распореду и
редоследу ламела и обавезном преклопу Кондорфлекса између
ламела. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по м.
а. Дебљине зида 30цм
б. Дебљине зида 45цм
ц. Дебљине зида 60цм
д. Дебљине зида 75цм

м
м
м
м

ЗИДОВИ
Зидање зидова, д=25 цм и више, пуном опеком у продужном
малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити водом. Зидове
радити са правилном слогом. Спојнице очистити до дубине 2 цм. У
цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м³.
Зидање зидова гитер блоковима димензија 19x19x25 цм у
продужном малтеру размере 1:2:6. Дебљина зида је 19 цм.
Блокове пре уградње квасити водом. По завршеном зидању
спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м³.
а. Дебљине 19цм
б. Дебљине 25цм
Зидање сипорекс зидова, дебљине 10 цм, термо изолационим

м3

м3
м3
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3.2.4.

3.3.

3.3.1.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

блоковима 10x60x25 цм у продужном малтеру размере 1:3:9 или
грађевинским лепком по систему блок везе. Пре зидања блокове
добро очистити и поквасити водом да малтер не прегори. Везу
између носећих и преградних зидова остварити остављањем
шморцева по вертикали или помоћу алуминијумских клинова.
Зидање извести по упутству произвођача. У цену улазе и
надвратници, серклажи, арматура, оплата и подупирачи.
Обрачун по м².
а. Дебљине 10цм
б. Дебљине 15цм
Зидање зидова дебљине 14 цм шупљим бетонским блоковима у
цементном малтеру, размере 1:3. Блокове пре зидања квасити. У
цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м².
а. Дебљине 14цм
б. Дебљине 20цм
ПРЕГРАДНИ ЗИДОВИ
Зидање преградних зидова дебљине 6,5 цм пуном опеком у
продужном малтеру размере 1:2:6. Превез радити на пола опеке, а
везу са осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању
спојнице очистити. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м².
а. Дебљине 6,5цм
б. Дебљине 12цм

м2
м2

м2
м2

м2
м2

РАБИЦИРАЊА
Набавка и постављање мрежасте арматуре Ø 5 мм, са окцима
15/15 цм. Мрежасту арматуру причврстити анкерима, брковима и
слично. Поставити је као подлогу за рабиц плетиво, које се посебно
плаћа. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м².
Рабицирање кошуљице пода. Поставити поцинковано рабиц
плетиво преко подлоге, као арматуре цементне кошуљице.
Обрачун по м².
Рабицирање кошуљице пода, преко арматурне мреже.
Поставити мрежасту арматуру Ø6мм, са окцима15/15цм и
поцинковано рабиц плетиво преко подлоге, као арматуре цементне
кошуљице. Рабиц плетиво везати за мрежасту арматуру.
Обрачун по м².
ПОДЛОГЕ
Израда цементне кошуљице дебљине 3 цм, као подлоге. Подлогу
за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер
за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединицом“,
размере 1:3 и неговати је док не очврсне.
Обрачун по м².
Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 3 цм, као
подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице,
очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним
шљунком „јединицом“, размере 1:3. Армирати је рабиц плетивом,
постављеним у средини слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне.
Обрачун по м².

м2
м2

м2

м2

м2
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3.6.

3.6.1.

3.7.

3.7.1.

3.8.

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.

СТЕПЕНИЦЕ
Израда цементне кошуљице преко степеника. Подлогу пре
наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу
справити са просејаним шљунком “јединицом“, размере 1:3. Горњу
површину кошуљице обрадити по избору инвеститора.
Обрачун по м².

м2

СТАЗЕ
Израда стаза од кулије плоча, димензија 40x40x5 цм, у
цементном малтеру. Плоче поставити у слоју цементног малтера
дебљине 3 цм, размере 1:3 и залити цементним млеком. Спојнице
фуговати, а плоче очистити. У цену улази и набавка кулије плоча.
Обрачун по м².
МАЛТЕРИСАЊА
Набацивање
цементног
шприца
преко
зидних
површина, цементним млеком са додатком оштрог просејаног
речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине
поквасити. Нанети слој дебљине 3-4 мм не сме испунити спојнице.
Обрачун по м².
Набацивање цементног шприца преко плафона, цементним
млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1.
Обрачун по м².
Малтерисање кречним малтером у два слоја. Пре малтерисања
површине очистити и испрскати разређеним малтером. Први слој,
грунт, радити кречним малтером размере 1:3 дебљине слоја до 2 цм
од просејаног шљунка, „јединице“ и креча. Малтер стално мешати
да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и
нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој, размере
1:3, справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и
органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим
пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без
прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не
дође до брзог сушења и „прегоревања“.
Обрачун по м².
Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре
малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој,
грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од
просејаног шљунка, „јединице“ и креча. Малтер стално мешати да
се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и
нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити
са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских
материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама.
Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а
ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и
„прегоревања“.
Обрачун по м².
Малтерисање зидова, подлоге за лепљење плочица продужним
малтером. Пре малтерисања зидне површине добро очистити и
испрскати цементним млеком. Нанети слој малтера справљен са
просејаним шљунком, „јединицом“ и изравнати га. Омалтерисане
површине морају бити равне и рапаве. У цену улази и помоћна

м2

м2
м2

м2

м2
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3.8.6.

3.8.7.

3.8.8.

3.8.9..

3.9.

3.9.1.

скела.
Обрачун по м².
Малтерисање сокле водонепропусним малтером Полимаг СБТ02В, „Први мај“ Чачак, специјалним полимером модификованим
двокомпонентним цементним малтером, отпорним на хабање,
замор материјала, напрезања и температурне разлике. Подлогу
припремити да буде чврста, чиста, без прашине и сува. На подлогу
нанети двокомпонентни Полимаг шприц, припремљен сипањем
течне компоненте, потом прашкасте и мешањем три минута
миксером. Полимаг шприц набацити на подлогу да одлежи 24 часа.
Преко шприца нанети Полимаг малтер у слоју дебљине 1-2 цм.
Површину обрадити по избору инвеститора.
Обрачун по м².
Малтерисање плафона од опекарских блокова продужним
малтером. Преко подлоге набацати цементни шприц. Први слој,
грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка,
„јединице“.Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и
нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без
примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја.
Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Површине
морају бити равне, без прелома и таласа. Малтер квасити да не дође
до брзог сушења и „прегоревања“. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м².
Малтерисање димњака од опеке продужним малтером у два
слоја. Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати
млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером од
просејаног шљунка, „јединице“.Подлогу поквасити, нанети први
слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим
песком и пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама.
Површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре
и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и
„прегоревања“. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м².
Малтерисање фасаде продужним малтером у два слоја.
Површине фасаде очистити, по потреби опрати водом и испрскати
цементним млеком. Продужни малтер справити са просејаним
шљунком, „јединицом“, нанети први слој малтера и нарезати га.
Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и
органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз
квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине
морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве.
Малтер квасити да не дође до брзог сушења и „прегоревања“. У
цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м².
ФУГОВАЊА
Фуговање зидова од фасадне опеке цементним малтером.
Површине за фуговање очистити, отпрашити и опрати водом.
Спојнице добро испунити малтером и обрадити на начин по избору
инвеститора. Малтер не сме да буде редак да не дође до цурења
материјала. По завршеном фуговању спојнице и опеку очистити.
Обрачун по м².

м2
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3.10.

3.10.1.

3.10.2.

3.10.3.

3.10.4.

ЗИДАРСКА ИЗОЛАЦИЈА
Наношење хладног премаза битулита „А“ преко бетонске
подлоге. Подлога мора бити сува и добро очишћена. Хладни
премаз битулит „А“ нанети четком или прскањем, на температури
вишој од 10 степени.
Обрачун по м².
Израда
хоризонталне
хидроизолације,
варењем
Кондора.Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге.
Хладни премаз битулит „А“ нанети четком или прскањем, на
температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака
извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном,
размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и
слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом
површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити
варењу спојева.
А. Варен Кондор 4 мм.
Хидроизолацију извести од следећих слојева:
хладан премаз битулитом „А“
Кондор 4, варен за подлогу
Обрачун по м².
Б. Варена два слоја Кондора 4.
Хидроизолацију извести од следећих слојева:
- хладан премаз битулитом „А“
- Кондор 4, варен за подлогу
- Кондор 4, варен за претходни слој и померен за 50 цм.
Обрачун по м².
Зидање зидова од опеке дебљине 7 цм ради заштите
хидроизолације и формирања ваздушне изолације. Зидати
цементним малтером размере 1:2 на одстојању 6,5-10 цм од
конструктивног зида, на који ослонити испуштене везаче. Везаче
испустити у сваком четвртом реду на одстојању 75-100 цм и пре
уградње их умочити у врућ битумен. Приликом зидања водити
рачуна да малтер не упадне у међупростор између озиданих зидова.
Обрачун по м² (у цену улази и заштита изолације).
Пресецање капиларне влаге зида дебљине до 45 цм Изолитом 5,
„Драмин“ Земун. Изнад терена, на висини по пројекту, обити траку
малтера висине 30 цм и избушити рупе пречника 20-30 мм под
углом од 30-40 степени у односу на вертикалу зида. Рупе бушити у
два хоризонтална реда, на висинском растојању око 20 цм.
Хоризонтално у једном реду рупе су на растојању од 40 цм, а рупе
другог реда смакнуте су на пола у односу на први. Рупе бушити са
обе стране зида, на истој висини, издувати од прашине и налити до
врха Изолитом 5. По упијању поступак понављати 5-6 пута,
односно до потпуног засићења зида. Рупе засићеног зида попунити
течним цементним малтером. Спољну површину зида три пута
премазати Изолит Пенетратом YU.
Обрачун по м².

м2

м2

м2

м2

м2
3.11.
3.11.1.

ОСТАЛИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Постављање решетки на прозорима. Рад извршити у свему према
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3.11.2.

3.11.3.

детаљима.
Обрачун по комаду.
Постављање држача заставе. Избушити рупе, поставити металне
типлове и зашрафити држач.
Обрачун по комаду.
Постављање гарнишли. Избушити рупе, поставити типлове и
зашрафити гарнишлу.
Обрачун по комаду.

ком.
ком.
ком.

СВЕГА: ЗИДАРСКИ РАДОВИ

4.
4.1.

4.1.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.3.

4.3.1.

4.4.

БЕТОНСКИ РАДОВИ
ТЕМЕЉИ
Израда армирано бетонских темеља и темеља самаца марке МБ
25. Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, детаљима и
статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно
разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати
по прописима. У цену улазе и одговарајућа оплата, арматура и
тампон шљунка.
Обрачун по м³.
ЗИДОВИ
Израда армирано бетонских темељних зидова МБ 25. Израдити
оплату темељних зидова и армирати по пројекту, детаљима и
статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У
цену улазе и одговарајућа оплата и арматура.
Обрачун по м³.
Израда армирано бетонских зидова потпорних зидова МБ 25.
Израдити оплату зидова и армирати по пројекту, детаљима и
статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У
цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела.
Обрачун по м³.
Израда армиранобетонских препрека МБ 25, ради заштите
хидраната од камиона (код маневрисања долази до оштећења) у
дужини од 1м. Израдити оплату, бетон уградити и неговати по
прописима. У цену улазе и одговарајућа оплата и арматура.
Димензије препреке л=3,0м; б=0,5м; х=1,5м
Обрачун по м³.
СЕРКЛАЖИ, НАДВРАТНИЦИ И НАДПРОЗОРНИЦИ
Израда армирано бетонских серклажа, надвратника и
надпрозорника марке МБ 25. Израдити оплату и серклаже
армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и одговарајућа
оплата, арматура и помоћна скела.
Обрачун по м³.
ПОДВЛАКЕ
Израда армирано бетонских подвлака, марке МБ 25. Израдити
оплату са подупирачима и подвлаке армирати по пројекту,
детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по

м3

м3

м3

м3

м3
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4.5.

4.6.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.7.

4.8.

4.8.1.

4.9.
4.9.1.
4.10.
4.10.1.

прописима. У цену улазе и одговарајућа оплата, подупирачи,
арматура и помоћна скела.
Обрачун по м³.
СТУБОВИ
Израда армирано бетонских стубова, марке МБ 25. Израдити
оплату и стубове армирати по пројекту, детаљима и статичком
прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе
и одговарајућа оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела.
Обрачун по м³.
ПЛОЧЕ
Израда армирано бетонских плоча, дебљине 12 цм, марке
МБ 25. Израдити оплату са подупирачима и плоче армирати по
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и
неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи,
арматура и помоћна скела.
Обрачун по м².
Израда балконских армирано бетонских плоча и надстрешница,
марке МБ 25. Израдити оплату са подупирачима и балконске
плоче армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну.
Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата,
подупирачи, арматура и помоћна скела.
Обрачун по м³.
Израда лако армирано бетонских плоча, дебљине до 12 цм,
марке МБ 25. Плоче армирати по пројекту, детаљима и статичком
прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе
и арматура.
Обрачун по м².
ТАВАНИЦЕ
Израда међуспратне таванице ТМ-3, дебљине 16+4 цм Блокове
претходно обрадити постављањем арматуре у жљебове и
попуњавањем цементним малтером. Готове носаче поставити преко
фетни-носача. Плочу и ребра армирати по пројекту и детаљима.
Бетонирати бетоном марке МБ 30. У цену улазе и фетне-носачи са
подупирачима. Оплата мора остати најмање 14 дана.
Обрачун по м².
СТЕПЕНИШТА
Израда комплетног армираног бетонског степеништа марке
МБ 25. Израдити оплату и армирати по пројекту, детаљима и
статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У
цену улази и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела.
Обрачун по м³.

м3

м3

м2

м3

м2

м2

м3

ПОДЛОГЕ
Израда слоја за пад равног крова од бетона просечне дебљине 10
цм марке МБ 15. Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а
бетон неговати.
Обрачун по м².
СТАЗЕ
Израда стазе од бетона, дебљине 8 цм, марке МБ 20. Горњу

м2
м2
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4.10.2.

4.11..

4.11.1.

4.11.2.

4.11.3.

4.11.4.

4.12..

4.13.

4.13.1.

4.13.2.

површину стазе обрадити по упутству пројектанта и бетон
неговати.
Обрачун по м².
Израда стазе од лако армираног бетона, дебљине 8 цм, марке
МБ 25. Стазу армирати мрежастом арматуром, по статичком
прорачуну и бетонирати. Горњу површину стазе обрадити по
упутству инвеститора и бетон неговати. У цену улази и арматура.
Обрачун по м².
КАНАЛИ
Израда армирано бетонских ригола од бетона МБ 25. Израдити
оплату ригола и армирати по детаљима и пројекту. Риголу
бетонирати преко слоја шљунка. Извести разделнице и залити их
битуменом. Бетон уградити и неговати. У цену улазе и оплата и
арматура.
Обрачун по м.
Набавка и постављање префабрикованих армирано бетонских
ригола, домаће производње, одговарајуће према затеченим
риголама. Риголе поставити у слоју цементног малтера размере
1:2. Спојнице фуговати техником по избору инвеститора.
Обрачун по м (цену дати према дименз. 40x40x12cm).
Бетонирање канала за одвод воде 25x30 цм, дебљине зидова 10
цм, према пројекту. Дно канала радити у паду, а на најнижој тачки
канала уградити ливени лук Ø 100 мм за одвод воде. Пре
бетонирања поставити рам од угаоника 30/20/3 мм са анкерима, као
ослонац за решетку. Дно канала углачати. У цену улазе и угаоник,
ливени лук и оплата.
Обрачун по м.
Бетонирање канала за инсталације са поклопцима, дебљине
зидова 10 цм. Поставити оплату, армирати и бетонирати бетоном
МБ 20, а по пројекту. Преко канала поставити изливене покретне
армирано бетонске поклопце, који улазе у цену. У цену улазе и
арматура и оплата.
Обрачун по м².
БЕТОНСКА ГАЛАНТЕРИЈА
Набавка и поплочавање у слоју песка сивим „Бехатон“
плочама, дебљине 5 цм, димензија 16x20 цм, „1. мај“
Лапово. Плоче поставити у слоју песка и спојнице фуговати по
упутству инвеститора.
Обрачун по м².
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Набавка и постављање глатке арматуре Ч240/360. Арматуру
очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким
детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим
путем одобри статичар.
Обрачун по килограму.
Набавка и постављање глатке арматуре Ч340/500. Арматуру
очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким
детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и писменим
путем одобри статичар.
Обрачун по килограму.

м2
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4.13.3.

4.13.4.

Набавка и постављање ребрасте арматуре ЧБР 400/500.
4Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и
статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и
писменим путем одобри статичар.
Обрачун по килограму.
Набавка и постављање мрежасте арматуре ЧБМ 500/560.
Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и
статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и
писменим путем одобри статичар.
Обрачун по килограму.

кг

кг
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5.
5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

ТЕСАРСКИ РАДОВИ
КРОВОВИ
Израда двоводне кровне конструкције од суве јелове грађе.
Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима
ослонаца поставити слој Крабероида и греде анкеровати. Урадити
све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично.
Обрачун по м².
а. Двоводни кров
б. Четвороводни кров
ц. Сложени кров
д. Мансардни кров
е. Кров са баџама
ф. Кров са лежећим прозорима
Израда конструкције кровних лежећих прозора од суве јелове
грађе. Контрукцију прозора извести у свему према пројекту и
детаљима са тесарским везама.
Обрачун по комаду.
Израда конструкције кровних баџа од суве јелове грађе. Баџе
извести у свему према пројекту и детаљима. Урадити све прописане
тесарске везе кровних баџа и ојачања од флах гвожђа, котви,
завртњева.
Обрачун по м².
Замена дотрајалих и оштећених рогова кровне конструкције.
Извршити пажљиво демонтажу дотрајалих рогова. Од суве
четинарске грађе по узору на демонтиране елементе обрадити нове
и уградити их са свим потребним везама. У цену улазе и
подупирања и обезбеђења.
Обрачун по м³.
а. Рогова
б. Стубова
ц. Косника
д. Кљешта
е. Рожњача
ф. Венчаница

м2
м2
м2
м2
м2
м2

ком.
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м3
м3
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5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.
5.3.1.
5.4.
5.4.1.
5.5.

5.5.1.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

ЛЕТВИСАЊА
Летвисање крова летвама 24/48 мм, на размаку од 23 цм за
једноструко покривање бибер црепом. Летвисање извести сувим,
правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине.
Обрачун по м².
а. За једноструко покривање на 23 цм, 24/48 мм
б. За густо покривање на 15 цм, 24/48 мм
ц. За крунско покривање на 25 цм, 24/48 мм
д. За фалцовани цреп на 32 цм, 24/48 мм
е. За медитеран на 33,5 цм, 24/48 мм
Летвисање крова летвама 24/48 мм, паралелно са роговима,
преко дашчане оплате, за стварање ваздушног простора испод
покривача. Летве поставити на размаку од 40 цм. Летвисање
извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне
дужине.
Обрачун по м².
а. Пресека 24/48 мм
б. Пресека 48/48 мм
ОПШИВАЊЕ
Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне
конструкције. Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне
јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати.
Обрачун по м².
ПОДОВИ
Набавка и постављање пода од гредица са ОСБ плочама и
линолеумом као завршним слојем који мора бити бољег квалитета
од затеченог (замењеног) пода и постојанији на влагу.
Обрачун по м².
ПОДУПИРАЊА
Подупирање
зидова
ради
пробијања
отвора. Набавка,
постављање и демонтажа подупирача за подупирање зидова и
међуспратне конструкције ради пробијања нових отвора. Оплату
израдити од гредица и подупирача.
Обрачун по м.

м2
м2
м2
м2
м2

м2
м2

м2

м2

м

ОСТАЛИ ТЕСАРСКИ РАДОВИ
Заштитно прскање дрвених елемената против пожара и
инсеката. Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче
и друго заштити од пожара и инсеката специјалним
импрегнирајућим средствима.
Обрачун по м².
Заштитни премаз дрвених елемената. Дрвене елементе
конструкције крова, таванице, тавањаче и друго заштити од
инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три премаза,
хемијским средством, по избору инвеститора.
Обрачун по м².

м2

м2
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6.
6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
ПОДЛОГЕ
Израда хидроизолације преко бетонске подлоге изнад тла.
Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни
премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури
вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести
загревањем траке пламеником са отвореним пламеном,
размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и
слепљивањем сопственом масом за подлоги; Траку залепити целом
површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити
варењу спојева.
А. Варен слој Кондор 4.
Хидроизолацију извести од следећих слојева:
- Хладан премаз битулитом "А"
- Кондор 4, варен за подлогу
- Два слоја полиетиленске фолије, УРСА СЕЦО 500
Обрачун по м².
Б. Варена два слоја Кондора 4.
Хидроизолацију извести од следећих слојева:
- Хладан премаз битулитом "А"
- Кондор 4, варен за подлогу
- Кондор 4, варен за претходни слој и померен за 50 цм.
- Два слоја полиетиленске фолије, УРСА СЕЦО 500
Обрачун по м².
Набавка и постављање камене вуне у облику врло тврдих
плоча, "Вунизол З плус" дебљине 2 цм, густине 150
кг/м³. Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и
противпожарну заштиту изнад хидроизолације, по детаљима и
упутству инвеститора.
Обрачун по м².
а. Дебљине 2 цм
б. Дебљине 3 цм
ц. Дебљине 4 цм
д. Дебљине 5 цм
е. Дебљине 8 цм
ф. Дебљине 10 цм
Набавка и постављање преко подлоге термоизолационих плоча,
Стиродур 2800 Ц, дебљине 3 цм, од екструдиране полистиролске
пене, масе 30 кг/м³. Плоче поставити по пројекту, датим детаљима
и упутству инвеститора.
Обрачун по м².
а. Дебљине 3 цм
б. Дебљине 4 цм
ц. Дебљине 5 цм
д. Дебљине 6 цм
е. Дебљине 8 цм
Постављање једног слоја Ал. фолије, дебљине 0,15 мм. Алумин.
фолију на саставима преклопити за 15 цм.
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Обрачун по м².
6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.4.

6.4.1.

РАВНИ КРОВОВИ
Израда хидроизолације равног крова, преко бетонске подлоге,
двокомпонентним
полимерним
материјалом
Изолит
ПОЛИФЛЕX, "Драмин" Земун. Бетонску подлогу припремити да
буде чиста, одмашћена и без пукотина. Масу за премазивање
припремити мешањем течне и прашкасте компоненте, и уградити у
року од 20-30 минута. Четком нанети први слој и утиснути
мрежицу. После сушења, 6-8 х, нанети други слој и утиснути другу
мрежицу. Завршни, трећи, слој нанети после 6-8 х. Изолит
ПОЛИФЛЕX је отпоран на високе и ниске температуре, УВ зраке и
термоотпоран је, тако да му није потребна заштита од сунца у
летњем периоду. Боја по избору инвеститора.
Обрачун по м².
Израда хидроизолације равног крова, са скидањем постојећег
слоја хидроизолације на којем је дошло до оштећења или је трошан
на крововима објеката-контејнера и контролних кабина. У цену
урачунати рад и потребан материјал.
Обрачун по м².

м2

м2

КОСИ КРОВОВИ
Набавка и постављање на крову преко дрвене оплате, са спољне
стране испод покривача, термоизолационих плоча, УРСА
ФОАМ, дебљине 10 цм, екструдирани полистирен (XПС), масе
36 кг/м³. Плоче од екструдираног полистирена поставити по
пројекту, датим детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м².
Набавка и постављање на косом крову преко дрвене оплате,
испод покривача, термоизолационих плоча, Стиродур 3035 ЦС
БАСФ, дебљине 10 цм, од екструдиране полистиролске пене,
масе 33 кг/м³. Плоче поставити по пројекту, датим детаљима и
упутству инвеститора.
Обрачун по м².
Набавка и постављање једног слоја полиетиленске фолије,
УРСА СЕЦО 500. Фолију поставити и спојеве залепити обострано
лепљивом армираном акрилном траком, УРСА СЕЦО 41, по
упутству произвођача.
Обрачун по м².
а. Један слој
б. Два слоја
Набавка и постављање слоја паропропусне полипропиленске
фолије, УРСА СЕЦО 2000. Фолију поставити и спојеве залепити
обострано лепљивом армираном акрилном траком, УРСА СЕЦО 41,
по упутству произвођача.
Обрачун по м².
ПЛАФОНИ
Набавка и постављање камене вуне у облику специјално меких
плоча, "Вунизол С плус", дебљине 3 цм, густине 35 кг/м³.Камену
вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну
заштиту спуштених плафона, перфорираних касета и слично, по
детаљима и упутству инвеститора.

м2

м2

м2
м2

м2

м2
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6.5.1.
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6.6.
6.6.1.

6.6.2.

6.7.
6.7.1.

6.7.2.

Обрачун по м².
Набавка и постављање камене вуне у облику меких плоча,
"Вунизол М плус", дебљине 5 цм. Камену вуну поставити као
термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту спуштених
плафона и слично, по детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м².
ПОДОВИ
Набавка и постављање подних изолационих плоча од
минералне вуне, УРСА ПИП, дебљине 50/15 мм. Плоче
минералне вуне поставити као термо и звучну изолацију пода испод
цементног естриха, по детаљима и упутству пројектанта.
Обрачун по м².
Набавка и постављање подних термоизолационих плоча,
Стyродур 5000 ЦС БАСФ, дебљине 3 цм, од екструдиране
полистиролске пене, масе 45 кг/м³. Стyродур плоче поставити као
термо изолацију подова, по детаљима и упутству пројектанта.
Обрачун по м².
ФАСАДЕ
Набавка и постављање на фасади термоизолационих плоча,
Стиропор, самогасив, дебљине 6 цм. Плоче поставити по
пројекту, датим детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м².
Набавка и постављање камене вуне у облику полутврдих плоча,
"Вунизол П плус", дебљине 8 цм. Камену вуну поставити као
термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту фасадних
зидова, по детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м².

м2

м2

м2

м2

м2

ОСТАЛИ ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Заптивање састава ПВЦ прозора и зида Пурпеном. На суве и
очишћене површине састава нанети Пурпен и након сушења
обрадити га одговарајућим алаткама.
Обрачун по м.
Обрада бетонских зидова резервоара за питку воду заштитним
и хидроизолационим, еколошким премазом Полицем, "Први
мај"
Чачак. Полицем
је
двокомпонентна
полимером
модификована смеша на бази цемента. Подлогу припремити да
буде чврста, чиста, без прашине и сува. Евентуалне напрслине веће
од 0,5 мм санирати ПОЛИСАНОМ. На подлогу нанети, четком или
ваљком, премаз Полицем Прајмера. Полицем премаз припремити,
по упутству произвођача, и нанети у два премаза, четком или
ваљком. Временски размак наношења премаза је 24-72h. Премазе
нанети унакрсно.
Обрачун по м².

м

м2
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7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

ШПЕРОВАНА ВРАТА
Израда и постављање једнокрилних обострано шперованих
врата, димензија 70x205 цм. Врата израдити од првокласне и суве
јеле и смрче, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано
обложити шпер плочом дебљине 4 мм, по шеми столарије и
детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама.
Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са
два кључа, три усадне шарке по крилу. Врата заштитити безбојним
премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x205 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних обострано шперованих
врата са надсветлом, димензија 70x205+60 цм. Врата израдити од
првокласне и суве јеле и смрче, а рамовску конструкцију крила са
саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, по шеми
столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити
лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву
укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу. Надсветло
застаклити равним провидним стаклом дебљине 4 мм. Врата
заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити
гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205+60 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205+60 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205+60 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x205+60 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних застакљених обострано
шперованих врата, димензија 70x205 цм. Врата израдити од
првокласне и суве јеле и смрче, а рамовску конструкцију крила са
саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, по шеми
столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити
лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву
укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору
инвеститора. Врата застаклити мат стаклом и пре уградње
заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити
гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x205 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних застакљених обострано
шперованих врата са надсветлом, димензија 70x205+60
цм. Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, а рамовску
конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом
дебљине 4 мм, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у
ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног
алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по
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7.2.1.

7.2.2.

крилу, по избору инвеститора. Врата застаклити мат стаклом
дебљине 5 мм, а надсветло равним провидним стаклом дебљине 4
мм. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду
поставити гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205+60 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205+60 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205+60 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x205+60 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних клизних обострано
шперованих врата, димензија 80x205 цм. Врата израдити од
првокласне и суве јеле и смрче, а рамовску конструкцију крила са
саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, по шеми
столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити
лајснама. У поду уградити вођицу врата а у горњој зони шину са
клизачима и маску. Поставити оков од елоксираног алуминијума по
избору инвеститора. Врата заштитити безбојним премазом за
импрегнацију.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 140x205 цм, двокрилна
ФУРНИРАНА ВРАТА
Израда и постављање једнокрилних фурнираних врата,
димензија 70x205 цм. Довратник израдити од првокласне и суве
храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано
обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном храстовим
фурниром I класе, по шеми столарије и детаљима. Довратник
извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од
месинга, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по
крилу, по избору инвеститора. Врата заштитити безбојним
премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x205 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних фурнираних врата са
надсветлом, димензија 70x205+60 цм. Довратник израдити од
првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са
саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм,
фурнираном храстовим фурниром I класе, по шеми столарије и
детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама.
Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са два кључа, три
усадне шарке по крилу, по избору инвеститора. Надсветло
застаклити равним провидним стаклом дебљине 4 мм. Врата
заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити
гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205+60 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205+60 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205+60 цм, једнокрилна
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д. Димензија 140x205+60 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних фурнираних и застакљених
врата, димензија 70x205 цм. Довратник израдити од првокласне и
суве храстовине, рамовска конструкција крила обострано је
обложена шпер плочом дебљине 4 мм, фурниране храстовим
фурниром I класе, по шеми столарије и детаљима. Довратник
извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од
месинга, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по
крилу, по избору инвеститора. Врата застаклити мат стаклом и пре
уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду
поставити гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x205 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних фурнираних и застакљених
врата са надсветлом, димензија 70x205+60 цм. Довратник
израдити од првокласне и суве храстовине, рамовска конструкција
крила обострано је обложена шпер плочом дебљине 4 мм,
фурниране храстовим фурниром I класе, по шеми столарије и
детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама.
Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са два кључа, три
усадне шарке по крилу, по избору инвеститора. Врата застаклити
мат стаклом дебљине 5 мм, а надсветло равним провидним стаклом
дебљине 4 мм. Врата заштитити безбојним премазом за
импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205+60 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205+60 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205+60 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x205+60 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних и фурнираних клизних
врата, димензија 80x205 цм. Довратник израдити од првокласне и
суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем
обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном
храстовим фурниром I класе, по шеми столарије и детаљима.
Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. У поду
уградити вођицу врата а у горњој зони шину са клизачима и маску
од храстовине. Поставити оков од месинга по избору инвеститора.
Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 140x205 цм, двокрилна
ХРАСТОВА ВРАТА
Израда и постављање једнокрилних храстових врата, димензија
70x205 цм. Врата израдити од првокласне и суве храстовине, по
шеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и
опшити лајснама. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са
два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору инвеститора.
Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду
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поставити гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x220 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних храстових врата са
надсветлом, димензија 70x205+60 цм. Врата израдити од
првокласне и суве храстовине, по шеми столарије и детаљима.
Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити
оков од месинга, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке
по крилу, по избору инвеститора. Надсветло застаклити равним
провидним стаклом дебљине 4 мм. Врата заштитити безбојним
премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205+60 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205+60 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205+60 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x220+60 цм, двокрилна
Израда и постављање балконских застакљених храстових
врата, димензија 80x220 цм. Врата израдити од првокласне и суве
храстовине, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од
месинга, рубни затварач, три усадне шарке по крилу, по избору
пројектанта. Врата застаклити термо изолационим Флот стаклом
д=4+12+4 мм и заштитити безбојним премазом за импрегнацију.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x220 цм, једнокрилна
б. Димензија 90x220 цм, једнокрилна
б. Димензија 100x220 цм, једнокрилна
ц. Димензија 140x220 цм, двокрилна
РЕСТАУРАЦИЈА ВРАТА
Постојећа врата са оковом, димензија 90x205 цм, прегледати и
ампасовати. Фалц и ивице врата обрадити да крило фино належе,
дихтује и лако затвара. По потреби подесити браву врата. Оштећен
и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 105x210 цм, једнокрилна
д. Димензија 120x220 цм, двокрилна
е. Димензија 140x260 цм, двокрилна
Постојећу браву на вратима заменити новом, по узору на
постојећу. Браву испоручити са два кључа.
Обрачун по комаду.
Постојећу браву на вратима заменити новом, по узору на
постојећу. Брава је са цилиндер улошком и три кључа.
Обрачун по комаду.
Замена шилдова и трукера врата. Постојеће алуминијумске
шилдове и трукере са врата демонтирати и заменити новим, по
избору инвеститора.
Обрачун по комаду.

ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
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7.4.5.

7.4.6.

7.4.7.

7.5.

7.5.1.

7.6.
7.6.1.
7.7.

7.7.1.

7.7.2.

Замена окова на вратима. Постојеће окове са врата демонтирати и
заменити новим, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Уградња амортизера на улазним спољним вратима објекатаконтејнера и на контролним кабинама. Одредити тип амортизера
и најпогодније место за његову уградњу како би се спречило нагло
затварање врата.
Обрачун по комаду.
Уградња амортизера на улазним спољним вратима објекатаконтејнера и на контролним кабинама. Одредити тип амортизера
и најпогодније место за његову уградњу како би се спречило нагло
затварање врата.
Обрачун по комаду.

ком.

ком.

ком.

КРОВНИ ПРОЗОРИ
Набавка и постављање појединачног кровног прозора, „Velux“
тип ГГЛ, димензија 78x140 цм, са алуминијумском опшивком
прозора ознаке ЕДХ, укупне висине профила до 90 мм. Прозор је
израђен од нордијске боровине, заштићен са два слоја лака и
застакљен нискоемисионим троструким стаклом дебљине
4+8+4+8+4 мм, пуњеним аргоном. Унутрашње стакло је флотирано
а спољно од каљеног стакла. На врху прозора је вентилациони
отвор са преклопом и уграђеним филтером за заштиту од прашине и
инсекта. Крило се обрће око средње хоризонталне осе са ручицом
на врху крила. Прозор поставити по упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 66x118 цм
б. Димензија 78x98 цм
ц. Димензија 78x118 цм
д. Димензија 78x140 цм
е. Димензија 78x160 цм
ф. Димензија 114x110 цм
г. Димензија 114x140 цм

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

ЗИДОВИ
Облагање зидова заштитном даском од универа у висини до
80ц, као заштита зида од физичких оштећења. У цену улази
материјал и рад.
Обрачун по м².
ПОДОВИ
Набавка и постављање јеловог бродског пода дебљине 22 мм, на
перо и жљеб. Првокласан, без чворова и сув бродски под израдити
по детаљима и упутству инвеститора. Даске спојити на перо и
жљеб. Поред зидова поставити храстову профилисану соклу висине
8 цм, дебљине 2,2 цм. Сучељавања геровати и соклу причврстити
месинганим холшрафовима са типловима на размаку до 80 цм.
Сокла улази у цену пода.
Обрачун по м².
Израда и постављање јелових лајсни, на саставу пода и
зидова. Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавања
геровати. Лајсне причврсти месинганим холшрафовима са
типловима на размаку од 80 цм.

м2

м2

м
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7.8.

7.8.1.

7.9.

7.9.1.

Обрачун по м.
СТЕПЕНИШТА
Израда и постављање боровог рукохвата ограде. Рукохват
израдити и поставити од првокласне и суве боровине, по детаљима
и упутству инвеститора. Саставе рукохвата геровати.
Обрачун по м.
а. Од боровине
б. Од храстовине
ЕЛЕМЕНТИ КРОВА
Израда и опшивање стрехе крова јеловим бродским подом.
Бродски под израдити од првокласне и суве јеловине, дебљине 22
мм, а ширине и дужине по избору инвеститора. У цену улазе и
лајсне.
Обрачун по м².
а. Јелов бродски под
б. Боров бродски под

м
м

м2
м2

СВЕГА: СТОЛАРСКИ РАДОВИ
8.
8.1.

8.1.1.

8.2.

8.2.1.

8.3.
8.3.1.

БРАВАРСКИ РАДОВИ
КОНСТРУКЦИЈЕ
Набавка, обрада и уградња надвратника од челичних носача у
постојећем зиду од опеке. Челичне носаче обрадити, очистити и
обојити антикорозивном бојом у два слоја, по детаљу и упутству
статичара. Оштемовати половину зида, израдити ослонце и
поставити челични носач. Носач убетонирати, подбити или
подзидати, да прими оптерећење. Поновити цео поступак на другој
половини зида. У цену улазе и подупирање, штемовање, израда
ослонаца, подбетонирање, скела, одвоз шута.
Обрачун по килограму.
а. Надвратника
б. Надпрозорника
МЕТАЛНИ ПРОЗОРИ
Израда и постављање једноструког металног застакљеног
прозора, димензија 80x120 цм. Прозор израдити од кутијастих
челичних профила и застаклити нискоемисионим троструким
стаклом дебљине 4+8+4+8+4 мм, по пројекту и детаљима. Оков по
избору инвеститора. Пре бојења метал очистити од корозије и
прашине, брусити и опајати. На прозор нанети импрегнацију и
основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој
боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x120 цм
б. Димензија 120x160 цм
ц. Димензија 180x160 цм
д. Димензија 240x160 цм

кг
кг

ком.
ком.
ком.
ком.

МЕТАЛНА ВРАТА
Израда и постављање једнокрилних металних врата димензија
90x200 цм. Врата израдити од кутијастих челичних профила, по
Страна 169

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

8.3.2.

8.4.

8.4.1.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

детаљима и упутству инвеститора. Крило врата обложити
једнострано челичним лимом. На крило поставити три шарке. Оков,
шарке и брава цилиндар са три кључа по избору пројектанта. Пре
бојења метал очистити од корозије и прашине, нанети
импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити.
Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно
обојити други пут.
Обрачун по комаду
а. Са једноструким лимом
б. Са двоструким лимом
Израда и постављање једнокрилних противпожарних врата,
димензија 90x200 цм, ватроотпорних 90 минута. Врата израдити
од челичног профилисаног лима и крило врата обложити
двоструким челичним лимом са противпожарном испуном. Оков,
шарке, брава цилиндар са три кључа и уређај за аутоматско
затварање по избору инвеститора. Пре бојења метал очистити од
корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, а затим
предкитовати и брусити. На'нети први слој ватроотпорне боје за
метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Врата
израдити по детаљима и упутству пројектанта и атестирати.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 90x200 цм, једнокрилна
б. Димензија 160x200 цм, двокрилна
МЕТАЛНЕ РЕШЕТКЕ
Израда и уградња металне решетке изнад канала, ширине 30
цм. Рам решетке израдити од угаоника 30/30/3 мм испуну од
флахова 30x3 мм, на размаку до 3 цм. Решетке радити у ламелама
дужине до 120 цм. Фиксни рам, носач извести и уградити од
угаоника 35/35/4 мм. Решетку са носачем очистити, премазати
минијумом и обојити бојом за метал, два пута.
Обрачун по м.
СТЕПЕНИШТА И ОГРАДЕ
Набавка, израда и постављање конструкције степеништа од
челичних
носача,
лимова,
угаоника,
флахова
и
слично. Конструкцију степеништа израдити и уградити по
пројекту, детаљима и упутству инвеститора. Спојеве и варове
идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње конструкцију
очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну
боју, по извршеној монтажи поправити је. У цену улазе и анкери,
завртњи, подлошке, скела, као и атестирање конструкције и варова.
Обрачун по килограму.
а. Конструкција степеништа
б. Конструкција подеста
д. Образни носачи степеништа
Израда и постављање ограде степеништа од челичних
елемената са испуном од армираног стакла. Ограду израдити и
уградити по детаљима и упутству инвеститора. Спојеве и варове
идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду
очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и обојити
основном бојом. Поставити ограду, поправити основну боју,
предкитовати и брусити. Застаклити и обојити два пута бојом за

ком.
ком.

ком.
ком.

м

кг
кг
кг
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8.6.

8.6.1.

8.7.

8.7.1.

8.7.2.

8.8.

8.8.1.

8.9.

8.9.1.

метал. Финална обрада улази у цену, а стакло се посебно плаћа.
Обрачун по килограму.
БАЛКОНСКЕ ОГРАДЕ
Израда и постављање ограде балкона од челичних
елемената. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству
инвеститора. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и
обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине,
нанети импрегнацију и обојити основном бојом. Поставити ограду,
поправити основну боју, предкитовати и брусити.
Обрачун по килограму.
НАДСТРЕШНИЦЕ
Израда и постављање надстрешнице од челичних профила и
флахова. Надстрешницу израдити и уградити по детаљима и
упутству инвеститора. Спојеве и варове идеално израдити, очистити
и обрусити. Пре уградње надстрешницу очистити од корозије и
прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и
поставити надстрешницу. Након уградње поправити основну боју,
предкитовати и брусити и обојити два пута.
Обрачун по килограму.
Рестаурација надстрешнице од челичних профила и
флахова. Делове који недостају или су дотрајали израдити и
поставити по узору на постојеће, према детаљима и упутству
инвеститора. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и
обрусити. Пре бојења скинути стару боју хемијским и физичким
средствима, брусити и очистити. На надстрешницу нанети
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за
метал.
Обрачун по м².

кг

кг

кг

м2

ФАСАДЕ И ПОКРИВАЊА
Покривање
крова
трапезастим
алуминијумским
пластифлцираним лимом ТР 60/150, у боји по избору
пројектанта. Дебљина алуминијумског лима је д=0,80 мм.
Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача
и инвеститора.
Обрачун по м².
а. Пластифицирани лим ТР 60/150
б. Пластифицирани лим ТР 40/230
ц. Поцинковани лим ТР 60/175
д. Поцинковани лим ТР 35/200
ОСТАЛИ БРАВАРСКИ РАДОВИ
Израда и уградња јарбола за заставу од челичних цеви, висине
6,00 м. Јарбол са механизмом за подизање заставе израдити по
детаљима и упутству инвеститора. На дну јарбола израдити анкере
од челика. Јарбол очистити, обојити минијумом и два пута бојити
бојом за метал. У цену улази израда, бојење и постављање јарбола,
са израдом бетонског темеља димензија 40x40x70 цм.
Обрачун по комаду.
а. Висине 6,00 м
б. Висине 8,00 м

м2
м2
м2
м2

ком.
ком.
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8.9.2.

8.10.

8.10.1.

8.10.2.

ц. Висине 10,00 м
Израда и уградња конзоле за заставу. Зидну конзолу израдити од
челичног профила ø 35 мм, са анкером од пљоштег челика
димензија 30x30x5 мм и анкерованих за зид. Конзолу минизирати и
бојити бојом за метал у тону по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. ø 35 мм
б. ø 45 мм
АЛУ ПРОЗОРИ
Израда и постављање застакљених алуминијумских прозора.
Прозоре израдити од елоксираног алуминијума са трокоморним
системом профила и термо прекидом, по шеми столарије и
детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом,
вулканизованом на угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума,
по избору инвеститора. Крила прозора застаклити нискоемисионим
троструким стаклом дебљине 4+8+4+8+4 мм и дихтовати ЕПДМ
гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 60x60 цм
б. Димензија 80x80 цм
ц. Димензија 80x120 цм
д. Димензија 100x100 цм
е. Димензија 100x140 цм
ф. Димензија 120x100 цм
г. Димензија 120x120 цм
х. Димензија 120x140 цм
и. Димензија 140x100 цм
ј. Димензија 140x120 цм
к. Димензија 140x140 цм
1. Димензија 140x180 цм
м. Димензија 160x120 цм
н. Димензија 180x140 цм
Израда и постављање застакљених алуминијумских прозора са
еслингер ролетном, димензија 60x60+30 цм. Прозоре и ролетне
израдити од елоксираног алуминијума са трокоморним системом
профила и термо прекидом, по шеми столарије и детаљима.
Прозоре
дихтовати
трајно
еластичном
ЕПДМ
гумом,
вулканизованом на угловима. Оков и тон елоксираног алуминијума,
по избору инвеститора. Крила прозора застаклити нискоемисионим
троструким стаклом дебљине 4+8+4+8+4 мм и дихтовати ЕПДМ
гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 60x60+30 цм
б. Димензија 80x80+30 цм
ц. Димензија 80x120+30 цм
д. Димензија 100x100+30 цм
е. Димензија 100x140+30 цм
ф. Димензија 120x100+30 цм
г. Димензија 120x120+30 цм
х. Димензија 120x140+30 цм
и. Димензија 140x100+30 цм
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8.11.

8.11.1.

8.11.2.

ј. Димензија 140x120+30 цм
к. Димензија 140x140+30 цм
1. Димензија 140x180+30 цм
м. Димензија 160x120+30 цм
н. Димензија 180x140+30 цм
ПВЦ ПРОЗОРИ
Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора, димензија
60x60цм. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са
петокоморним системом профила, са ојачаним челичним
нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре
дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на
угловима. Оков и боја прозора, по избору инвеститора. Крила
прозора застаклити нискоемисионим троструким стаклом дебљине
4+8+4+8+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 60x60 цм
б. Димензија 80x80 цм
ц. Димензија 80x120 цм
д. Димензија 100x100 цм
е. Димензија 100x140 цм
ф. Димензија 120x100 цм
г. Димензија 120x120 цм
х. Димензија 120x140 цм
и. Димензија 140x100 цм
ј. Димензија 140x120 цм
к. Димензија 140x140 цм
1. Димензија 140x180 цм
м. Димензија 160x120 цм
н. Димензија 180x140 цм
Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора са ПВЦ
еслингер ролетнама, димензија 60x60+30 цм. Прозоре израдити
од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом
профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми
столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном
ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора,
по избору инвеститора. Крила прозора застаклити нискоемисионим
троструким стаклом дебљине 4+8+4+8+4 мм и дихтовати ЕПДМ
гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 60x60+30 цм
б. Димензија 80x80+30 цм
ц. Димензија 80x120+30 цм
д. Димензија 100x100+30 цм
е. Димензија 100x140+30 цм
ф. Димензија 120x100+30 цм
г. Димензија 120x120+30 цм
х. Димензија 120x140+30 цм
и. Димензија 140x100+30 цм
ј. Димензија 140x120+30 цм
к. Димензија 140x140+30 цм
1. Димензија 140x180+30 цм
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8.11.3.

8.12.

8.12.1.

8.12.2.

8.12.3.

м. Димензија 160x120+30 цм
н. Димензија 180x140+30 цм
Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора са Алу.
еслингер ролетнама, димензија 60x60+30 цм. Прозоре израдити
од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом
профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми
столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном
ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора,
по избору инвеститора. Крила прозора застаклити нискоемисионим
троструким стаклом дебљине 4+8+4+8+4 мм и дихтовати ЕПДМ
гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 60x60+30 цм
б. Димензија 80x80+30 цм
ц. Димензија 80x120+30 цм
д. Димензија 100x100+30 цм
е. Димензија 100x140+30 цм
ф. Димензија 120x100+30 цм
г. Димензија 120x120+30 цм
х. Димензија 120x140+30 цм
и. Димензија 140x100+30 цм
ј. Димензија 140x120+30 цм
к. Димензија 140x140+30 цм
1. Димензија 140x180+30 цм
м. Димензија 160x120+30 цм
н. Димензија 180x140+30 цм
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АЛУ ВРАТА
Израда и постављање застакљених улазних једнокрилних
алуминијумских врата, димензија 105x210 цм. Врата израдити од
елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила, са
термо прекидом, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по
шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног
алуминијума, браву са цилиндер улошком и три кључа, три шарке
по крилу, по избору пројектанта. Врата застаклити једноструким
орнамент стаклом дебљине 5 мм и дихтовати трајно еластичном
ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 100x210 цм, једнокрилна
б. Димензија 160x210 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних алуминијумских врата,
димензија 90x210 цм. Врата израдити од елоксираног
алуминијурна, са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми
столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног
алуминијума, браву укопавајућу са два кључа И три шарке по
крилу, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Израда
и постављање једнокрилних
алуминијумских
застакљених врата. Врата израдити од елоксираног алуминијума,
са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми столарије и
детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву
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8.12.4.

8.12.5.

8.13.

8.13.1.

8.13.2.

укопавајућу са два кључа и три шарке по крилу, по избору
инвеститора. Врата застаклити мат стаклом дебљине 5 мм и
дихтовати гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x210 цм, двокрилна
Израда и постављање балконских једнокрилних застакљених
алуминијумских врата, димензија 80x220 цм. Врата израдити од
елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила,
термо прекидом и системом дуплог заптивања ЕПДМ гумом, по
шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног
алуминијума, браву и три шарке по крилу, по избору инвеститора.
Врата застаклити нискоемисионим троструким стаклом дебљине
4+8+4+8+4 мм и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом,
вулканизованом на угловима.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x220 цм, једнокрилна
б. Димензија 100x220 цм, једнокрилна
ц. Димензија 140x220 цм, двокрилна
Израда и постављање балконских једнокрилних застакљених
алуминијумских врата са еслингер ролетном, димензија
80x220 цм. Врата израдити од елоксираног алуминијума са
вишекоморним системом профила, термо прекидом и системом
дуплог заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима.
Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву и три шарке по
крилу, по избору инвеститора. Еслингер ролетне извести од
алуминијума. Врата застаклити термо изолационим Флот стаклом
д=4+12+4 мм И дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом,
вулканизованом на угловима.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x220 цм, једнокрилна
б. Димензија 100x220 цм, једнокрилна
ц. Димензија 140x220 цм, двокрилна

ком.
ком.
ком.

ком.
ком.
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ПВЦ ВРАТА
Израда и уградња једнокрилних балконских врата од ПВЦ
профила. Крило се отвара на дрехе-кееп систем. Профили су
стандардне беле боје и они су петокорни, а застакљивање је
нискоемисионим троструким стаклом д=4+8+4+8+4 мм. Врата
се испоручују са Алу ролетном без солбанка (ради се од керамике).
Висина врата су дата са ролетном и кутијом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x220 цм, једнокрилна
б. Димензија 100x220 цм, једнокрилна
ц. Димензија 140x220 цм, двокрилна
Израда и уградња двокрилних улазних врата са надсветлом од
ПВЦ профила. Крило се отварају око крајње вертикалне осе .
Профили су стандардне беле боје и они су петокорни, а
застакљивање је нискоемисионим троструким стаклом
д=4+8+4+8+4 мм.
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8.13.3.

8.13.4.

8.13.5.

8.13.6.

8.13.7.

Обрачун по комаду.
а. Димензија 160x260 цм
Израда и постављање улазних једнокрилних ПВЦ застакљених
врата, димензија 105x210 цм. Врата израдити од високоотпорног
тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног
челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања
ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са
цилиндер улошком и три кључа, три шарке и боја врата, по избору
инвеститора. Врата застаклити једноструким орнамент стаклом
дебљине 5 мм и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 105x210 цм, једнокрилна
б. Димензија 130x210 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата, димензија
70x205 цм. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са
петокоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим
профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми
столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја
врата, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x210 цм, двокрилна
Израда и постављање једнокрилних ПВЦ застакљених врата,
димензија 70x205 цм. Врата израдити од високоотпорног тврдог
ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним
нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ
гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа,
три шарке и боја врата, по избору инвеститора. Врата застаклити
мат стаклом дебљине 5 мм и дихтовати гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 70x205 цм, једнокрилна
б. Димензија 80x205 цм, једнокрилна
ц. Димензија 90x205 цм, једнокрилна
д. Димензија 140x210 цм, двокрилна
Израда и постављање балконских једнокрилних застакљених
ПВЦ врата, димензија 80x220 цм. Врата израдити од
високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила
и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом
заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков,
брава, три шарке и боја врата, по избору инвеститора. Врата
застаклити термо изолационим Флот стаклом д=4+12+4 мм и
дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x220 цм, једнокрилна
б. Димензија 100x220 цм, једнокрилна
ц. Димензија 140x220 цм, двокрилна
Израда и постављање балконских једнокрилних застакљених
ПВЦ врата са еслингер ролетном, димензија 80x220 цм. Врата и
ролетне израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са
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вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим
профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми
столарије и детаљима. Оков, брава, три шарке и боја врата, по
избору инвеститора. Врата застаклити нискоемисионим
троструким стаклом
д=4+8+4+8+4 мм и дихтовати трајно
еластичном ЕПДМ гумом.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x220 цм, једнокрилна
б. Димензија 100x220 цм, једнокрилна
ц. Димензија 140x220 цм, двокрилна
8.14.

8.14.1.

ЦРНА БРАВАРИЈА
Набавка и монтажа једнокрилних металних противпожарних
врата. Крило се стандардно отвара око крајње вертикалне осе и
израђено је од сразмерно лаког, несагорљивог >>сендвича<<, а
довратак је од метала. Заптивачи и уређаји за самозатварање морају
да обезбеде лако и меко затварање, декларисану отпорност против
ватре, као и потпуно заптивање и непробојност за дим и гасове у
случају пожара. Ватроотпорност износи минимум 90минута.
Метални делови морају бити заштићени од корозије и финално
бојени. Ознаке и димензије дати су у пројекту.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 1,0x220 цм
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СВЕГА: БРАВАРСКИ РАДОВИ

9.
9.1.

9.1.1.

9.2.
9.2.1.

РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ
РОЛЕТНЕ
Израда и монтажа еслингер ролетни, од ПВЦ профилисаних,
просторних ламела, по избору пројектанта. Покретни рам, оквир
ролетни урадити од "У" профила, по детаљима и упутству
пројектанта. Ролетне опремити аутоматима са гуртном. Рам
очистити, минизирати и обојити.
Обрачун по м².
ОСТАЛИ РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ
Замена гуртне еслингер ролетне. Постојећу оштећену гуртну
еслингер ролетни демонтирати и поставити нову, по узору на
постојећу.
Обрачун по комаду.

м2

ком.

СВЕГА: РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ

10.
10.1.

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
ЗИДОВИ
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10.1.1.

10.2.

Постављање зидних керамичких плочица, димензија 20x20 цм
или по жељи инвеститора, у цементном малтеру или на
лепак. Подлогу испрскати цементним млеком. Плочице I класе,
домаће производње, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби
ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити
равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити
пиљевином. У цену улази и набавка плочица.
Обрачун по м².
ПОДОВИ

Постављање подних керамичких плочица, димензија 30x30 цм
или по жељи инвеститора, у цементном малтеру или на
лепак. Плочице I класе, домаће производње, поставити у
цементном малтеру у слогу по избору инвеститора. Подлогу
10.2.1. претходно испрскати цементним млеком. По потреби ивице
плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице
залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и
очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица.
Обрачун по м².
Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до
15 цм, у цементном малтеру или на лепак. Подлогу претходно
испрскати цементним млеком. Плочице су I класе, домаће
10.2.2.
производње. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У
цену улази и набавка плочица.
Обрачун по м.
* Варијанта решавања проблема са подовима у контејнерима од
ОСБ плоча и линолеумом као завршним слојем.
Набавка и уградња нових подова који се састоје из парне бране
преко које иде слој цементног малтера у дебљини 3цм и као
*10.2.3.
завршна облога противклизне крамичке плочице I класе домаће
производње дим. 30x30 цм или 40x40 цм (уместо ОСБ плоча које су
од иверице са завршним слојем од линолеума).
Обрачун по м2.
10.3.

10.3.1.

10.3.2.

м2

м2

м

м2

СТЕПЕНИШТА
Облагање степеника и сокли керамичким плочицама. Облагање
извести плочицама I класе, домаће производње у цементном
малтеру, по избору инвеститора. Подлогу претходно испрскати
цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити.
Обложене површине морају бити равне. Постављене плочице
фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица.
Обрачун по м.
а. Степеник
б. Сокла
Облагање подеста керамичким плочица. Облагање извести
плочицама И класе, домаће производње у цементном малтеру, по
избору инвеститора. Подлогу претходно испрскати цементним
млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене
површине морају бити равне. Постављене плочице фуговати и
очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица.
Обрачун по м².

м
м

м2
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10.4.

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.

ОСТАЛИ КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Замена оштећених зидних плочица. Оштећене зидне плочице
заменити истим по узору на постојеће. Постојеће оштећене плочице
са малтером пажљиво извадити, да се додирне плочице не оштете,
уградити нове и фуговати.
Обрачун по комаду.
Замена оштећених подних плочица. Оштећене зидне плочице
заменити истим по узору на постојеће. Постојеће оштећене плочице
са малтером пажљиво извадити, да се додирне плочице не оштете,
уградити нове и фуговати.
Обрачун по комаду.
Фуговање керамичких плочица. Плочице фуговати белим
цементом или масом за фуговање и затим их очистити.
Обрачун по м².
Фуговање постојећих керамичких плочица. Очистити постојеће
фуге, опрати и фуговати белим цементом или масом за фуговање, а
затим их очистити.
Обрачун по м².
Фуговање зидних керамичких плочица, фуге ширине 1-1,5
цм. Плочице фуговати белим цементом или масом за фуговање и
плочице обрисати.
Обрачун по м².

ком.

ком.
м2

м2

м2

СВЕГА: КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

11.

ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

11.1.

ПОДЛОГЕ

11.1.1.
11.2.

11.2.1.

11.3.
11.3.1.

Изравнавање постојеће рапаве подлоге олма масом. Подлогу
очистити и нанети масу за изравнање, да чврсто и трајно веже за
подлогу. Нанета маса мора да има потребну отпорност на притисак.
Обрачун по м².

м2

ПОДОВИ
Набавка и постављање стандард храстовог паркета укивањем у
подлогу, дужине до 450мм. Поставити паркет I класе, дебљине 22
мм, у слогу по избору пројектанта, а преко претходно очишћене
подлоге. Све додирне спојнице дашчица морају бити затворене.
Закивати сваку другу дашчицу за подлогу, а поред зида сваку.
Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред
зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм
причврстити их за зид. Сучељавања геровати.
Обрачун по м² (ценом обухватити хобловање, штуковање и
лакирање x 3 лаком домаће производње и паркет лајсну).
а. Храстов
б. Буков

м2
м2

ПРАГОВИ
Израда и постављање храстових прагова. Дрво за прагове мора
бити суво без чворова и првокласно. Прагове причврсти

ком.
ком.
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11.4.

11.4.1.

11.5.

11.5.1.

11.6.

11.6.1.

11.6.2.

месинганим холшрафовима са типловима.
Обрачун по комаду.
а. Храстов
б. Буков
ЛАЈСНЕ
Израда и постављање профилисане борове сокле, висине до 8
цми дебљине 22 мм, на саставу пода и зидова. Соклу урадити и
профилисати по датим детаљима од првокласне, праве и суве
боровине, а сучељавања геровати. На сваких 80 цм соклу
причврстити за зид, месинганим холшрафовима са типловима.
Обрачун по м.
а. Борова сокла, висине до 8 цм
б. Храстова сокла, висине до 8 цм
ц. Храстова сокла, висине до 15 цм
д. Храстова сокла, висине до 25 цм
ЗАВРШНА ОБРАДА
Стругање и лакирање старог паркета машинским путем.
Хобловати x 2 и лакирати x 3 са међуполирањем. Паркет стругати
машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи финоће
најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана
површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова.
Обрусити све лајсне.
Обрачун по м².
ОСТАЛИ ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ
Крпљење пода од паркета на месту срушеног зида. Набавити и
поставити паркет по узору на постојећи. Пре постављања паркета
подлогу очистити и припремити. Водити рачуна да састави
постојећег и новоуграђеног паркета буду што мањи и да су
спојнице између суседних дашчица паркета затворене.
Обрачун по м.
Крпљење пода од паркета на месту нових врата. Набавити и
поставити паркет по узору на постојећи. Пре постављања паркета
подлогу очистити и припремити. Водити рачуна да састави
постојећег и новоуграђеног паркета буду што мањи и да су
спојнице између суседних дашчица паркета затворене.
Обрачун по комаду.

м
м
м
м

м2

м

ком.
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12.
12.1.
12.1.1.

МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Померање постојећег намештаја из простора који се адаптира.

м2
Страна 180

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

Намештај по завршеним радовима вратити на првобитно место.
Обрачун по м².
Изношење постојећег намештаја из простора који се адаптира.
12.1.2. Намештај депоновати у оквиру објекта.
Обрачун по м².
Набавка и постављање полиетиленске фолије преко отвора,
врата и прозора, ради заштите. Фолију учврстити дрвеним
12.1.3. летвама, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија. Сва
евентуална оштећења падају на терет извођача.
Обрачун по м².
Набавка и постављање полиетиленске фолије преко отвора,
врата и прозора, ради заштите. Фолију учврстити дрвеним
12.1.4. летвама, водећи рачуна да се не оштети постојећа столарија. Сва
евентуална оштећења падају на терет извођача.
Обрачун по м².
Набавка и постављање заштите подова од дебље полиетиленске
фолије. Сва евентуална прљања или оштећења пода падају на терет
12.1.5.
извођача.
Обрачун по м².
Монтажа и демонтажа помоћне скеле у објекту, за рад у
просторијама. Скела мора бити изведена по свим ХТЗ прописима.
12.1.6.
Користи се за све време трајања радова и плаћа само једанпут.
Обрачун по м².
Чишћење и прање прозора и врата по завршетку радова.
Пажљиво механички очистити све површине и опрати водом са
12.1.7.
додатком одговарајућих хемијских средстава.
Обрачун по м².
Прикупљање шута и другог отпадног материјала са објекта,
12.1.8. утовар у камион и одвоз на градску депонију.
Обрачун по м².
Чишћење и прање градилишта по завршетку свих
радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање
12.1.9. свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих
унутрашњих простора и спољних површина.
Обрачун по м².
Лакирање површина врата и прозора, преко лазурне боје. Све
површине лакирати мат или сјајним лаком, по избору инвеститора.
12.1.10. Лакирати први пут, после 24 х прећи најфинијом шмирглом,
опајати и лакирати други пут.
Обрачун по м².
Бојење основном бојом металних прозора и врата, са
претходним чишћењем. Металне прозоре очистити од корозије и
прашине хемијским и физичким средствима, брусити и очистити.
12.1.11. Нанети импрегнацију и обојити основном бојом.
Обрачун по м².
а. Прозора
б. Врата
Бојење нових металних прозора, бојом за метал. Пре бојења са
метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а
12.1.12.
затим све површине брусити и очистити. Напрозоре нанети
импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити.

м2

м2

м2

м2

м2

м2
м2

м2

м2

м2
м2
м2
м2
м2
м2
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После наношења првог слоја боје за метал, китовати и брусити.
Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору инвеститора.
Обрачун по м².
а. Прозора
б. Врата
ц. Противпожарних врата
д. Гаражних врата
Бојење нових металних решетки прозора, бојом за метал. Пре
бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким
средствима, а затим све површине брусити и очистити. На решетке
нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и
брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и
12.1.13. брусити. Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору
инвеститора.
Обрачун по м².
а. Решетки прозора
б. Решетки врата
ц. Металних ролетни
Бојење старих металних прозора, бојом за метал, са претходним
скидањем старе боје. Пре бојења скинути стару боју и корозију
хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. Напрозоре
нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и
брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и
брусити. Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору
12.1.14.
инвеститора.
Обрачун по м².
а. Прозора
б. Врата
ц. Противпожарних врата
д. Гаражних врата
Бојење старих металних решетки прозора, бојом за метал, са
претходним скидањем старе боје. Пре бојења скинути стару боју
и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити.
На решетке нанети импрегнацију и основну боју, а затим
предкитовати и брусити. После наношења првог слоја боје за метал,
12.1.15. китовати и брусити. Обојити други пут бојом за метал, у тону по
избору инвеститора.
Обрачун по м².
а. Решетки прозора
б. Металних ролетни
ц. Решетки врата
12.2.
ЗИДОВИ И ПЛАФОНИ
Глетовање фино малтерисаних зидова и плафона, глет масом.
дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити
12.2.1 неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и
пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута.
Обрачун по м².
Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим
китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити,
12.2.2.
очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања
оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом
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м2
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12.2.3.

12.2.4.

12.2.5.

12.2.6.

12.2.7.

12.2.8.

12.2.9.

први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати
емулзионим китом други пут.
Обрачун по м².
Стругање уљане боје са зидова. Све површине остругати и
опрати.
Обрачун по м².
Скидање постојеће уљане боје са зидова, паљењем. Површине
обојене уљаном бојом помоћу плина и бренера загрејати и
шпахтлама и другим пригодним алаткама скинути. Поступак
понављати док се боја не скине.
Обрачун по м².
Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази
акрилата. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати.
Бојити бојама на бази акрилата више пута.
Обрачун по м².
Бојење глетованих зидова и плафона, бојама по избору
пројектанта. Све површине брусити, импрегнирати и китовати
мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим
китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут."
Обрачун по м².
а. Полудисперзивним бојама
б. Дисперерзивним бојама
Бојење са глетовањем зидова. Малтерисане зидове и плафоне
глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и
извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења
и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута.
Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења.
Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим
бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по
избору инвеститора.
Обрачун по м².
а. Полудисперзивним бојама
б. Дисперерзивним бојама
Стругање старе боје и бојење зидова и плафона. Све површине
остругати и опрати од боје и кита. Брусити, предимпрегнирати,
китовати пластичним китом мања оштећења и китовати
емулзионим китом. Брусити, импрегнирати и бојити први пут, а
затим исправити дисперзионим китом мања оштећења. Бојит
иполудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору
инвеститора. Обрачун по м² обојене површине.
Обрачун по м².
а. Полудисперзивним бојама
б. Дисперерзивним бојама
Бојење гипс картонских зидова и плафона. Главе холшрфова или
ексера минизирати, површине натопити фирнисом и китовати фуге
дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први пут.
Исправити
тонираним
дисперзионим
китом.
Бојити
полудисперзивном бојом други и трећи пут. Боја и тон по избору
инвеститора.
Обрачун по м².
а. Полудисперзивним бојама
б. Дисперерзивним бојама

м2

м2

м2

м2
м2

м2
м2

м2
м2

м2
м2
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12.2.10.

12.2.11.

12.2.12.

12.2.13.

12.3.

12.3.1.

12.4.
12.4.1.

Бојење зидова уљаном бојом. Извршити основно кречење,
глетовање и натапање фирнисом. Китовати и превући китом,
брусити, надкитовати и бојити уљаном бојом први пут. Бојити
уљаном бојом други пут. Боја и тон по избору инвеститора.
Обрачун по м².
Бојење старих зидова уљаном бојом, преко старе уљане
боје. Зидове очистити и опрати детерџентом. Брусити, китовати
оштећења и пукотине, предбојити и закитовати подлогу.
Надкитовати уљаним китом. Брусити и бојити други пут уљаном
бојом. Бојити уљаном бојом трећи пут. Боја и тон по избору
инвеститора.
Обрачун по м².
Обрада зидова пластичним малтером (Бавалит) прскањем,
Врста и боје по избору пројектанта. Зидна подлога мора бити
здрава и сува. Подлогу очистити и импрегнирати изолационом
масом ради боље везе. Нанети молерском четком у једном слоју, а
ако подлога јако упија премазати два пута. На осушену подлогу
нанети малтер, направљен и добро измешан да се добије једнолична
и конзистентна маса. Пластични малтер се наноси помоћу јежа или
компресора са пиштољем. Прскање се врши 2-3 пута, односно да
пластични малтер равномерно покрије површину и да добије
једноличан изглед у тону и структури. Отворе и друго заштитити
ПВЦ фолијом што улази у цену, али се отвори не одбијају од
површине зидова.
Обрачун по м².
Обрада зидова пластичним малтером (Бавалит) са
зарибавањем. Врста и боје по избору пројектанта. Зидна подлога
мора бити здрава и сува. Подлогу очистити и импрегнирати
изолационом масом, ради боље везе. Нанети молерском четком у
једном слоју, а ако подлога јако упија премазати два пута. На
осушену подлогу нанети малтер, направљен и добро измешан да се
добије једнолична и конзистентна маса. Припремљен материјал
нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна.
Структуру малтера извући кружним зарибавањем гуменом глет
хоблом или вертикалним или хоризонталним зарибавањем
Стиропором. Отворе и друго заштитити ПВЦ фолијом што улази у
цену, али се отвори не одбијају од површине зидова.
Обрачун по м².

м2

м2

м2

м2

ЛАМПЕРИЈА
Бојење старе ламперије, преко постојеће боје, квалитетније
бојење. Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре
бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и
пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити
уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним
китом. Бојити уљаном бојом, други пут. Фино брусити, исправити
емајл китом и бојити емајл лаком.
Обрачун по м².
СТРЕХЕ
Бојење нове стрехе. Врста боје, произвођач и тон по избору
пројектанта. Пре бојења дрво очистити од малтера и прашине, а

м2

м2
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12.4.2.

12.4.3.

12.5.

12.5.1.

12.5.2.

12.6.

12.6.1.

затим натопити разређеним фирнисом. Извршити брушење и
предкитовање уљаним китом. Превући уљаним китом први пут,
брусити и поновно китовати. Бојити уљаном бојом. Фино брусити и
бојити емајл лаком.
Обрачун по м².
Бојење старе стрехе, преко постојеће боје. Врста боје, произвођач
и тон по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити,
очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом,
брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом. Фино брусити и
бојити емајл лаком.
Обрачун по м².
Бојење дрвених кровних опшивки, лазурним бојама. Бојити
садолином или неким сличним средством по избору пројектанта.
Пре бојења све прећи фином шмирглом, да остане глатка
површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 h, по
потреби бојити и трећи пут.
Обрачун по м².
СТЕПЕНИШТА
Бојење дрвених кровних опшивки, лазурним бојама. Бојити
садолином или неким сличним средством по избору пројектанта.
Пре бојења све прећи фином шмирглом, да остане глатка
површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 h, по
потреби бојити и трећи пут.
Обрачун по м².
Бојење степенишне челичне конструкције, бојом за метал. Пре
бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким
средствима, а затим све површине брусити и очистити. Нанети
импрегнацију и обојити основном бојом. Бојити два пута бојом за
метал.
Обрачун по м².
ОБРАДА ФАСАДА
Чишћење слојева старе боје са равних површина фасаде.
Пажљиво очистити старе слојеве боје са равних делова фасаде, за
поновно бојење фасаде. Чишћење извршити механичким и
хемијским путем. Приликом чишћења водити рачуна да се не
оштети подлога.
Обрачун по м².

м2

м2

м2

м2

м2
12.7.

12.7.1.

12.7.2.

БОЈЕЊЕ ФАСАДА
Глетовање фасаде глет масом. Све површине фасаде очистити од
наслага. Импрегнирати подлогу. Фасаду глетовати глет масом за
спољно глетовање. Све површине пребрусити и опајати. Водити
рачуна да је глет маса на истој бази као боја за фасаду.
Обрачун по м².
Глетовање фасаде глет масом, са санацијом пукотина. Све
површине фасаде очистити од наслага. Импрегнирати подлогу и
извршити санацију пукотина. Санацију извршити отварањем
пукотина, китовањем и лепљење стаклене мреже преко санираних
пукотина. Фасаду глетовати глет масом за спољно глетовање. Све
површине пребрусити и опајати. Водити рачуна да је глет маса на

м2

м2
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12.7.3.

12.8.

12.8.1.

12.8.2.

12.9.

12.9.1.

12.9.2.

12.9.3.

12.9.4.

истој бази као боја за фасаду.
Обрачун по м².
Бојење са глетовањем постојеће фасаде акрилном бојом,
Фасакрил. Са површина фасаде одстранити све старе премазе и
фасадне површине прећи шмирглом и опајати. Фасаду глетовати
глет масом, исте базе као и боја, за спољно глетовање и суве
површине пребрусити и опајати. Фасакрил за први премаз
разредити са 10% фасакрил разређивача и као подлогу нанети
четком. Након сушења нанети други и трећи премаз Фасакрила, са
размаком за сушење од најмање 10-12 сати. Ивице различитих
тонова извући прецизно. Малтерисане површине морају бити
потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења у сарадњи са
пројектантом урадити пробне узорке.
Обрачун по м².
а. Бојење у једном тону
б. Бојење у два тона
ЗАШТИТА ФАСАДА
Заштита фасадних зидова од фасадне опеке од утицаја влаге и
атмосферилија силиконским премазом Фобогал, "Галеника Магмасил". На чисту површину камена нанети два транспарентна
силикатна премаза Фобогала.
Обрачун по м².
Заштита сокле фасаде од утицаја влаге и атмосферилија
силиконским премазом Фобогал, "Галеника - Магмасил". На
чисту и суву површину сокле нанети два безбојна силикатна
премаза Фобогала.
Обрачун по м².
ЛИМАРИЈА
Бојење нових олука и олучних вертикала, бојом за метал. Пре
бојења лим одмастити и подлогу опрати органским растварачима.
На лим нанети антикорозивни премаз вош прајмер. После сушења
олуке и олучне вертикале обојити бојом за метал два пута, у тону
по избору инвеститора.
Обрачун по м.
Бојење постојећих олука и олучних вертикала, бојом за метал.
Пре бојења лим очисти физичким и хемијским средствима, а
подлогу опрати органским растварачима. На очишћене површине
нанети антикорозивни премаз вош прајмер, а после сушења обојити
бојом за метал два пута, у тону по избору инвеститора.
Обрачун по м.
Бојење постојеће лимене опшивке солбанка, самарица и друго,
бојом за метал. Пре бојења лим очисти физичким и хемијским
средствима, а подлогу опрати органским растварачима. На
очишћене површине нанети антикорозивни премаз вош прајмер, а
после сушења обојити бојом за метал два пута, у тону по избору
пројектанта.
Обрачун по м.
Бојење кровног покривача и опшивки од лима, бојом за
метал. Пре бојења лим одмастити и подлогу опрати органским
растварачима. На кровни покривач нанети антикорозивни премаз

м2
м2

м2

м2

м

м

м
м2
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12.9.5.

12.9.6.

12.9.7.

12.10.

12.10.1.

12.10.2.

12.10.3.

12.10.4.

вош прајмер, а после сушења обојити бојом за метал два пута, у
тону по избору пројектанта.
Обрачун по м².
Бојење старог кровног покривача и опшивки од лима, бојом за
метал. Пре бојења лим очисти физичким и хемијским средствима, а
подлогу опрати органским растварачима. На очишћене површине
нанети антикорозивни премаз цинколит у два слоја, а после сушења
обојити бојом за метал два пута, у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м².
Премазивање кровног покривача од лима, цинковитом и
битулитом. Пре бојења лим одмастити и подлогу опрати
органским
растварачима.
На
кровни
покривач
нанети
антикорозивни премаз цинколит у два слоја, а после сушења
премазати два пута битулитом, са довољним размаком за сушење.
Обрачун по м².
Бојење кровних опшивки од лима, бојом за метал. Пре бојења
лим одмастити и подлогу опрати органским растварачима. На
опшивке нанети антикорозивни премаз вош прајмер, а после
сушења обојити бојом за метал два пута, у тону по избору
пројектанта.
Обрачун по м²
а. Кровних опшивки
б. Разних опшивки

м2

м2

м2
м2

ОГРАДЕ
Бојење металне ограде бојом, за метал. Пре бојења са метала
скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све
површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и
основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.
Обрачун по м².
а. Ограде
б. Степенишне ограде
ц. Балконске ограде
Скидање старе боје и бојење металне ограде, бојом за метал. Пре
бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким
средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и
основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.
Обрачун по м².
а. Ограде
б. Степенишне ограде
ц. Балконске ограде
Бојење дрвене ограде, лазурним бојама. Бојити садолином или
неким сличним средством по избору инвеститора. Пре бојења све
површине прећи фином шмирглом, да остане глатка површина.
Бојити два пута са размаком за сушење од 24 х, прећи најфинијом
шмирглом и бојити по трећи пут.
Обрачун по м².
а. Ограде
б. Степенишне ограде
ц. Балконске ограде
Бојење дрвене ограде, лазурним бојама, са лакирањем. Бојити
садолином или неким сличним средством по избору инвеститора.

м2
м2
м2

м2
м2
м2

м2
м2
м2
м2
м2
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Пре бојења све површине прећи фином шмирглом, да остане глатка
површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 х, прећи
најфинијом шмирглом, па бојити трећи пут и лакирати лаком.
Обрачун по м².
а. Ограде
б. Степенишне ограде
ц. Балконске ограде
12.11.

ИНСТАЛАЦИЈЕ

Бојење радијатора, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути
корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине
брусити и очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и основну
12.11.1. боју, а затим бојити два пута бојом за метал.
Обрачун по м².
а. Радијатора
б. Канала за вентилацију
Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са метала
скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све
12.11.2. површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и
основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.
Обрачун по м.
12.12.

12.13.2.

12.13.3.

12.13.4.

м2
м2

м

МОБИЛИЈАР

Бојење плакара, лазурним бојама, са лакирањем. Бојити
садолином или неким сличним средством по избору пројектанта.
Пре бојења све површине прећи фином шмирглом, да остане глатка
површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 х, прећи
12.12.1.
најфинијом шмирглом, па бојити трећи пут и лакирати лаком.
Обрачун по м².
а. Са лакирањем
б. Без лакирања
12.13. ОСТАЛИ МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ

12.13.1.

м2

Заштитно прскање дрвене кровне конструкције, средством
против пожара и црвоточине. Целокупну кровну конструкцију
очистити од прашине, а затим је прскати средством против пожара
и црвоточине два пута.
Обрачун по м².
Бојење подне металне решетке са носачем, бојом за метал. Пре
бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким
средствима, брусити и очистити. На решетку и носач нанети
основну боју и бојити два пута бојом за метал.
Обрачун по м².
Чишћење и бојење челичних носача, основном бојом. Челичне
носаче очистити од корозије и прашине хемијским и физичким
средствима, брусити и очистити. Нанети импрегнацију и обојити
основном бојом.
Обрачун по м².
а. Челичних носача
б. Челичних конструкција
ц. Челичне кровне конструкције
Бојење челичних носача, бојом за метал. Пре бојења са метала

м2
м2

м2

м2

м2
м2
м2
м2
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скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све
површине брусити и очистити. На челичне носаче нанети основну
боју и бојити два пута бојом за метал.
Обрачун по м².
а. Челичних носача
б. Челичних конструкција
ц. Челичне кровне конструкције

м2
м2

СВЕГА: МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ

13.
13.1.

13.1.1.

13.2.

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.
13.3.

13.3.1.

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
ЛАМИНАТНЕ ОБЛОГЕ
Набавка и постављање подне облоге ламинат, лепљен, дебљине
11 мм, за најлакша оптерећења (класа 23), по избору
пројектанта. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући
под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач
плоча високе густине, ХДФ, ивице импрегниране. Подну облогу
унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у
атмосфери просторије. Лепак мора бити квалитетан и стабилан.
Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред
зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10 мм. Лепак нанети
равномерно на целу ширину фалца. Подну облогу пажљиво
поставити и саставити, са потпуно затвореним спојницама.
Обрисати лепак. Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 цм
лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати.
Обрачун по м².
ЛАЈСНЕ И РАЗДЕЛНИЦЕ
Набавка и постављање ПВЦ тврдих лајсни на саставима пода и
зидова. Лајсне морају бити праве и првокласне, сучељавања
геровати. Лајсне причврсти месинганим холшрафовима са
типловима на размаку до 80 цм.
Обрачун по м.
Набавка и постављање ПВЦ меких лајсни на саставима пода и
зидова. Праве и првокласне лајсне залепити одговарајућим лепком,
а сучељавања геровати.
Обрачун по м.
Набавка и постављање месинганих разделница. Разделнице
поставити по пројекту и детаљима.
Обрачун по м.
ОТИРАЧИ
Набавка и постављање отирача од велура, димензија 60x80 цм,
по избору пројектанта.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 60x80 цм.
б. Димензија 60x100 цм.
ц. Димензија 80x120 цм.
д. Димензија 100x150 цм

м2

м

м
м

ком.
ком.
ком.
ком.
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СВЕГА: ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

14.
14.1.
14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.
14.2.

14.2.1.

14.2.2.

14.3.

14.3.1.

ГИПСАРСКИ РАДОВИ
ОБИЈАЊА
Скидање спуштеног плафона. Издвојити употребљив материјал и
сложити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести
на градску депонију.
Обрачун по м².
Скидање конструкције гипс картонских плоча. Конструкцију
демонтирати, очистити, сложити по врсти, упаковати, утоварити у
камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до
20 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по м².
Скидање спуштеног плафона, "Hanter Daglas". Издвојити
употребљив материјал и сложити. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
Скидање
спуштеног
плафона,
"Amstrong". Издвојити
употребљив материјал и сложити. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м².
КОНСТРУКЦИЈЕ, РАБИЦ
Израда плафонске конструкције за постављање гипс
картонских плоча. Конструкцију плафона израдити од јелових
летви пресека 24/48 мм, на размаку од 30 цм. Летвисање извести
сувим, правим и квалитетним летвама, оптималне дужине. У цену
улази и помоћна скела.
Обрачун по м².
Израда плафонске конструкције поткровља за постављање
гипс картонских плоча. Конструкцију плафона поткровља
израдити од јелових летви пресека 24/48 мм, на размаку од 30 цм.
Летвисање извести сувим, правим и квалитетним летвама,
оптималне дужине. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м².

м2

м2

м2

м2

м2

м2

ГЛЕТОВАЊА
Глетовање нових и старих плафона гипсним малтером x 2.
Припремити површине за глетовање и нанети слој чистог гипса
дебљине 1-3 мм. Глетовати док се не добије равна и глатка
површина, без видљивих трагова глетелице.Пре бојења машински
обрадити површине.
Обрачун по м².
а. Плафона
б. Зидова
ц. Стубова
д. Округлих стубова

м2
м2
м2
м2
м2
м2
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е. Ограде
14.4.

14.4.1.

14.5.

14.5.1.

ЛАЈСНЕ
Израда и монтажа лајсни од гипса, ортогоналне ширине до 10
цм. Гипсане лајсне извући челичним шаблонима чистим гипсом, уз
претходно армирање лајсни. Профил лајсни мора бити оштар, све
ивице праве и површине по датим детаљима. Обележити места
постављања лајсни, лежиште и додирну страну лајсне орапавити,
ради бољег везивања. Лајсну намазати мешавином туткала и гипса,
поставити и залепити, по датим детаљима. Састав лајсне и
површине фино обрадити. Све саставе или укрштања лајсни
геровати, што улази у цену по м.
Обрачин по м.

м

ОСТАЛИ ГИПСАРСКИ РАДОВИ
Израда преградних зидова гипс плочама. Плоче димензија
66x50x6 цм уградити са укрућењем спојница, кајловањем и
затварањем фуга између зидова, подова и плафона. Дебљина гипса
мора бити 12мм. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м².
а. Дебљине 6 цм
б. Дебљине 7 цм
ц. Дебљине 8 цм
д. Дебљине 10 цм

м2
м2
м2
м2

СВЕГА: ГИПСАРСКИ РАДОВИ

15.
15.1.

15.1.1.

15.1.2.

15.2.

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
ПРЕЗИЂИВАЊА
Презиђивање и блоковање растресених делова фасаде. По
обијању малтера са фасаде, које се посебно плаћа, прегледати,
президати или блоковати растресене делове фасадног платна.
Растресене делове пажљиво извадити, подлогу очистити, опрати
водом под притиском и добро натопити ретким цементним
малтером. Демонтирану опеку очистити од малтера и поново
уградити са додатком опеке старог формата. Зида се у продужном
малтеру.
Обрачун по м².
Зазиђивање прозора опеком у продужном малтеру размере
1:2:6. Пре зидања у постојећем зиду оштемовати шморцеве за
превез. Опеку пре уградње квасити водом. Зидање извести у
правилном слогу, а спојнице по завршеном зидању очистити до
дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела.
Обрачун по м³.
а. Прозора
б. Портала
ц. Врата
МАЛТЕРИСАЊА

м2

м3
м3
м3
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15.2.1.

15.3.
15.3.1.
15.4.

15.4.1.

15.4.2.

15.4.3.

Крпљење шлицева продужним малтером у два слоја. Пре
малтерисања шлицеве опрати водом и испрскати цементним
млеком. На влажну зидну површину нанети слој малтера,
справљеног са просејаним шљунком, "јединицом". На просушени
први слој нанети други, справљен са ситним песком и фмо га
испердашити уз квашење. Површине морају бити равне, без
прелома и таласа, састави не смеју бити видљиви.
Обрачун по м.
ЗАВРШНА ОБРАДА
Финална обрада Демит фасаде (стиропор д=5цм). Ради се у виду
глетовања грађевинским лепком x2 са претходном монтажом
стаклене мреже.
Обрачун по м².
ОСТАЛИ ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Чишћење слојева старе боје са равних површина
фасаде. Пажљиво очистити старе слојеве боје са равних делова
фасаде, за поновно бојење фасаде. Чишћење извршити механичким
и хемијским путем. Приликом чишћења водити рачуна да се не
оштети подлога.
Обрачун по м².
Глетовање фасаде глет масом. Све површине фасаде очистити од
наслага. Импрегнирати подлогу. Фасаду глетовати глет масом за
спољно глетовање. Све површине пребрусити и опајати. Водити
рачуна да је глет маса на истој бази као боја за фасаду.
Обрачун по м².
Глетовање фасаде глет масом са санацијом пукотина. Све
површине фасаде очистити од наслага. Импрегнирати подлогу и
извршити санацију пукотина. Санацију извршити отварањем
пукотина, китовањем и лепљењем стаклене мреже преко санираних
пукотина. Фасаду глетовати глет масом за спољно глетовање. Све
површине пребрусити и опајати. Водити рачуна да је глет маса на
истој бази као боја за фасаду.
Обрачун по м².

м

м2

м2

м2

м2

СВЕГА: ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

16.

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

16.1.

КРОВОВИ

16.1.1.

16.1.2.

Покривање равних кровних површина поцинкованим лимом,
дебљине 0,50 мм. Све саставе нитовати и летовати у свим
правцима. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству
инвеститора. Испод лима поставити слој "Изолим" траке, "Грмеч"
Београд, који улази у цену покривања.
Обрачун по м².
Покривање
крова
трапезастим
алуминијумским
пластифицираним лимом ТР 60/150 дебљине 0,80 мм, у боји по
избору пројектанта. Покривање извести по пројекту, детаљима и

м2
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16.1.3.

16.1.4.

16.2.

16.2.1.

16.3.

16.3.1.

16.3.2.

16.4.
16.4.1.

упутству произвођача и инвеститора.
Обрачун по м².
а. Пластифицираним лимом ТР 60/150
б. Пластифицираним лимом ТР 40/230
Набавка и постављање кровног "сендвич" покривача који се
састоји из:"
* Доњег лима ТР 40/230/0,7 мм.
* Дистанцера д=2 мм х=14 цм.
* Минералне вуне д=12 цм.
* ПВЦ фолије
* Горњег лима ТР 60/150/0,7 мм.
У цену урачунати све потребне ивичне опшивке, слеме и опшивке
око
продора
кроз
кров.
Покривање
извести
по пројекту, детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м².
Покривање крова фабричким панелима. Кровни панел се састоји
од 2 слоја ТР лима и испуне од полиуретана дебљине 10 цм. У цену
урачунати све потребне ивичне опшивке, слеме и опшивке око
продора кроз кров. Покривање извести по пројекту, детаљима и
упутству инвеститора.
Обрачун по м².

м2
м2

м2

м2

ФАСАДЕ
Набавка и постављање фасадне "сендвич" облоге који се
састоји из:"
* Унутрашњег лима ТР 40/230/0,7 мм.
* Дистанцера д=2 мм х=10 цм.
* Минералне вуне д=8 цм.
* ПВЦ фолије
* Спољњег лима ТР 60/150/0,7 мм.
"У цену урачунати све потребне ивичне опшивке и опшивке око
отвора. Облагање извести по пројекту, детаљима и упутству
инвеститора.
Обрачун по м².
КРОВНЕ ИВИЦЕ
Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, поцинкованим лимом,
развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине 0,60 мм. Опшивање
извести по пројекту, детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м.
а. РШ 25 цм
б. РШ 33 цм
ц. РШ 40 цм
Опшивање ивица равних кровова са шодер лајсном
поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 25+12,5 цм,
дебљине, 0,60 мм. Опшивање извести по пројекту, детаљима и
упутству инвеститора.
Обрачун по м.
а. РШ 25+12,5 цм
б. РШ 33+12,5 цм

м2

м
м
м

м
м

ДИМЊАЦИ
Опшивање димњака поцинкованим лимом, развијене ширине
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16.5.

16.5.1.

16.5.2.

16.6.

16.6.1.

16.7.

16.7.1.

16.8.

16.8.1.

(РС) 40 цм, дебљине 0,60 мм. Лим уз зид димњака подићи најмање
за 20 цм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. Опшивање
димњака извести по детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м.
а. РШ до 40 цм
б. РШ до 50 цм
ц. РШ до 66 цм
УВАЛЕ
Опшивање увале, иксне, поцинкованим лимом, развијене
ширине (РШ) 40 цм, дебљине 0,60 мм. Увалу извести по детаљима
и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој "Изолим" траке,
"Грмеч" Београд, који улази у цену опшивања.
Обрачун по м.
а. РШ до 40 цм
б. РШ до 50 цм
ц. РШ до 66 цм
Опшивање увале уз зид, вандиксне, поцинкованим лимом,
развијене ширине (РШ) 40 цм, дебљине 0,60 мм. Лим уз зид
подићи најмање за 20 цм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу зида.
Увалу извести по детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м.
а. РШ до 40 цм
б. РШ до 50 цм
ц. РШ до 66 цм

м
м
м

м
м
м

м
м
м

КАЛКАНИ
Опшивање калканског зида и његове увале поцинкованим
лимом, развијене ширине (РС) до 50 цм, дебљине 0,60
мм. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод
лима на зиду поставити слој тер папира, који улази у цену
опшивања.
Обрачун по м.
a. РШ до 50 цм
б. РШ до 66 цм
ц. РШ до 80 цм

м
м
м

ПУЦ ЛАЈСНЕ
Израда и постављање пуц лајсни од поцинкованог
лима, развијене ширине (РШ) до 20 цм, дебљине 0,60 мм са
подвлачењем испод малтера, закивањем лимарским ексерима на
размаку 33-50 цм и превијањем преко постављене доње лимене
опшивке а по детаљу и упутству пројектанта.
Обрачун по м.

м

ОЛУЦИ
Израда и монтажа висећих полукружних олука од
поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине
олука 10 цм и дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама,
једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од
најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог
флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0 4 мм,
на размаку до 80 цм.
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16.8.2.

16.8.3.

16.8.4.

16.8.5.

16.8.6.

Обрачун по м.
а. РШ до 25 цм, ширине олука 10цм
б. РШ до 33 цм, ширине олука 15цм
ц. РШ до 40 цм, ширине олука 20цм
Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине олука 8 цм,
дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче
висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати
са предње стране олука нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм.
Обрачун по м.
а. РШ до 25 цм, ширине олука 10цм
б. РШ до 33 цм, ширине олука 15цм
ц. РШ до 40 цм, ширине олука 20цм
Израда и монтажа лежећих олука од поцинкованог лима,
развијене ширине (РШ) до 33 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати
нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати
калајем од најмање 40%. Држаче лежећих олука урадити од
поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука
нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм.
Обрачун по м.
а. РШ до 33 цм
б. РШ до 40 цм
ц. РШ до 50 цм
д. РШ до 66 цм
Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене
ширине (РШ) до 33 цм, Ø10 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови
олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се
залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са
држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица
поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида
минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви по детаљу.
Обрачун по м.
а. РШ до 33 цм, Ø10 цм.
б. РШ до 40 цм, Ø12 цм.
ц. РШ до 50 цм, Ø15 цм
Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене
ширине (РШ) до 40 цм, пресека 10x10 цм, дебљине лима 0,60
мм.Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50
мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице
са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица
поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида
минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви по детаљу.
Обрачун по м.
а. РШ до 40 цм, 10x10 цм
б. РШ до 50 цм, 12x12 цм.
ц. РШ до 66 цм, 15x15 цм
Израда и монтажа водоскупљача од поцинкованог лима
дебљине 0,60 мм, по детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по комаду.

м
м
м

м
м
м

м
м
м
м

м
м
м

м
м
м
ком.
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16.9.

16.9.1.

16.9.2.

16.10.

САМПЛЕКС
Израда и монтажа самплекса изнад висећег олука од
поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине
0,60 мм. Самплех спојити са олуком у виду дуплог контра фалца и
залетовати калајем.
Обрачун по м.
а. РШ 25 цм
б. РШ 33 цм
ц. РШ 40 цм
д. РШ 50 цм
е. РШ 66 цм
Израда и монтажа самплеха изнад лежећег олука од
поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине
0,60 мм.Самплех спојити са олуком у виду дуплог контра фалца и
залетовати калајем.
Обрачун по м.
а. РШ 25 цм
б. РШ 33 цм
ц. РШ 40 цм
д. РШ 50 цм
е. РШ 66 цм

16.12.1.

м
м
м
м
м

НАДЗИДАК

Опшивање надзидака поцинкованим лимом, развијене ширине
(РШ) 25 цм, дебљине 0,60 мм. Окапницу препустити за 3 цм.
Опшивање извести по детаљима и упутству инвеститора. Испод
лима поставити слој тер папира, који улази у цену опшивања.
16.11.1. Обрачун по м.
а. РШ 25 цм
б. РШ 33 цм
ц. РШ 40 цм
д. РШ 50 цм
16.12.

м
м
м
м
м

СОЛБАНЦИ

Опшивање солбанка прозора поцинкованим лимом, развијене
ширине (РШ) до 20 цм, дебљине 0,60 мм. Стране солбанка према
зиду и штоку прозора подићи у вис до 25 мм, у шток прозора
учврстити укивањем на размаку 50-80 рхм. Предњу страну солбанка
причврстити за дрвене пакнице или избушити подлогу, поставити
пластичне типлове и причврстити поцинкованим холшрафовима.
Преко главе холшрафа поставити "машницу" и залемити. Испод
16.10.1.
лима поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка.
Обрачун по м.
а. РШ 20 цм
б. РШ 25 цм
ц. РШ 33 цм
д. РШ 40 цм
е. РШ 50 цм
16.11.

м
м
м
м
м

м
м
м
м

ВЕНТИЛАЦИЈЕ
Израда и монтажа зидне вентилације, димензија 12x12x10 цм,
према детаљу. Капу зидне вентилације израдити од поцинкованог

ком.
ком.
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лима дебљине 0,60 мм.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 12x12x10 цм
б. Димензија 18x15x10 цм
Израда и монтажа вентилационих цеви, пречника 75 мм, од
поцинкованог лима дебљине 0,60 мм. Поједини делови
вентилационих цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм
и да се залетују калајем од најмање 40%. Цеви поставити по
16.12.2. детаљима и упутству инвеститора.
Обрачун по м.
а. Пречника 75 мм
б. Пречника 100 мм
ц. Пречника 120 мм
Израда и монтажа вентилационих глава, пречника 100 мм, од
поцинкованог лима дебљине 0,60 мм, по детаљима и упутству
пројектанта. Вентилационе главе поставити на цеви пречника 75
мм. Део цеви главе мора до уђе у вентилациону цев минимум 50 мм
и да се залетује калајем од најмање 40%. У цену улази и обрада
16.12.3.
продора са израдом подметача приближних димензија 50x50 цм.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 100 мм
б. Пречника 120 мм
ц. Пречника 150 мм
16.13.

ком.
ком.
ком.

ОПШИВКЕ

Хоризонтално опшивање доњег дела надстрешница (испод
вертикалне
опшивке)
профилисаним
алуминијумским
пластифицираним лимом ТР 60/150 дебљине 0,80 мм, у боји по
избору инвеститора или усаглашено са постојећом бојом.
Направити везу опшивке са носећим елементима челичне
16.13.1.
конструкције. Покривање извести по пројекту, детаљима и
упутству произвођача и инвеститора.
Обрачун по м².
а. Пластифицираним лимом ТР 60/150
б. Пластифицираним лимом ТР 40/230
16.14.

м
м
м

м2
м2

ОСТАЛИ ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Израда и монтажа снегобрана од флах гвожђа по пројекту и
детаљима. Држачи су флаховима анкеровани за подлогу. Снего16.14.1.
бране очистити, премазати минијумом и два пута бојом за метал.
Обрачун по м.
Израда и монтажа балконске луле од поцинкованог лима,
дебљине 0,60 мм. Лулупречника 50 мм, дужине 30 цм и са шајбном
30x30 цм, израдити по детаљу и упутству пројектанта.
16.14.2.
Обрачун по комаду.
а. Лула пречника 50 мм
б. Лула димензија 40x50 мм

м

ком.
ком.

СВЕГА: ЛИМАРСКИ РАДОВИ
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17.
17.1.

17.1.1.

17.1.2.

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
ПОКРИВАЊА
Набавка и једноструко (просто) постављање равног бибер
црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. Испод
додирних спојница горња два црепа, које не належу на доњи цреп
целом својом видном дужином поставити траке од цинчаног лима
величине 5x34 цм. У првом и последњем реду поставити по два
реда црепа. У цену улазе и постављање слемена и грбина од
ћерамиде у продужном малтеру.
Обрачун по м².
Набавка и густо постављање равног бибер црепа. Цреп мора
бити раван, неоштећен и квалитетан. У првом и последњем реду
поставити по два реда црепа. У цену улазе и постављање слемена и
грбина од ћерамиде у продужном малтеру.
Обрачун по м².

м2

м2

17.1.3.

17.1.4.

17.1.5.

17.1.6.

17.1.7.

17.1.8.

Набавка и двоструко (крунско) постављање равног бибер
црепа. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У првом и
последњем реду поставити по два реда црепа. У цену улазе и
поставИјање слемена и грбина од ћерамиде у продужном малтеру.
Обрачун по м².
Набавка и постављање фалцованог црепа. Цреп мора бити раван,
неоштећен и квалитетан. У цену улазе и постављање слемена и
грбина од слемењака у продужном малтеру.
Обрачун по м².
Набавка и постављање медитеран црепа. Цреп мора бити раван,
неоштећен и квалитетан. У цену улазе и постављање слемена и
грбина од слемењака у продужном малтеру.
Обрачун по м².
Набавка и постављање ћерамиде у суво, преко дашчане подлоге
и тер папира. Ћерамиду пажљиво поставити у суво. Хоризонтални,
почетни и сваки трећи ред ћерамиде анкеровати хафтерима од
поцинкованог лима. У цену улазе и постављање слемена и грбина
од ћерамиде у продужном малтеру.
Обрачун по м².
Набавка и постављање ћерамиде са штафнама постављене
дашчане подлоге и хидроизолације. Паралелно са роговима
приковати импрегниране штафне, према детаљу. Доњу површину
штафни премазати битулитом непосредно пре закуцавања.
Хоризонтални, почетни и сваки трећи ред ћерамиде анкеровати за
штафне хафтерима од поцинкованог лима. Ћерамиде пажљиво
углавити једну преко друге. Ћерамиде горњег реда поставити преко
слоја густог продужног малтера. Простор измеду доњих ћерамида
мора остати чист ради струјања ваздуха и привременог отицања
воде у случају оштећења кровног покривача. У цену улазе и
постављање штафни, слемена и грбина од ћерамиде у продужном
малтеру.
Обрачун по м².
Набавка и постављање слемењака и грбина крова од
ћерамиде. Ћерамиду поставити у продужном малтеру и саставе

м2

м2

м2

м2

м2
м
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17.1.9.

17.2.

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

17.2.4.

обрадити.
Обрачун по м.
Набавка и постављање кровне битуменске шиндре, "Тegola
Canadese", типа Стандард, по избору пројектанта. Шиндру
причврстити за подлогу, која се обрачунава посебно, нердајућим
ексерима са широком главом или нердајућим спојкама. Теголу
поставити по упутству производача и пројектанта. У цену улазе и
покривање увала, грбина, слемена и слично.
Обрачун по м².

м2

ПРЕПОКРИВАЊА
Демонтажа и поновно постављање кровног покривача од бибер
црепа, просто покривање. Цреп пажљиво демонтирати, очистити
и припремити за постављање. Оштећен или витоперан цреп
одбацити, гут прикупити, утоварити и одвести на градску депонију.
Цреп поставити једноструко (просто) са додатком до 20% новог по
узору на постојећи. Испод додирних спојница горња два реда
црепа, које не належу на доњи цреп целом својом видном дужином
поставити траке од цинчаног лима величине 5x34 цм. У првом и
последњем реду поставити по два реда црепа. У цену улазе и
поставИјање слемена и грбина од ћерамиде у продуженом малтеру.
Обрачун по м².
Демонтажа и поновно постављање кровног покривача од бибер
црепа, густо покривање. Цреп пажљиво демонтирати, очистити и
припремити за постављање. Оштећен и1и витоперан цреп
одбацити, шут прикупити, утоварити и одвести на градску
депонију. Цреп поставити густо са додатком до 20% новог по узору
на постојећи. У првом и последњем реду поставити по два реда
црепа. У цену улазе и постављање слемена и грбина од ћерамиде у
продужном малтеру.
Обрачун по м².
а. Бибер црепом, густо
б. Бибер црепом, двоструко
Демонтажа и поновно постављање кровног покривача од
фалцованог црепа. Цреп пажљиво демонтирати, очистити и
припремити за постављање. Оштећен или витоперан цреп
одбацити, гут прикупити, утоварити и одвести на градску депонију.
ју. Цреп поставити са додатком до 20% новог по узору на
постојећи. У цену улазе и постављање слемена и грбина од
слемењака у продужном малтеру.
Обрачун по м².
а. Фалцованим црепом
б. Медитеран црепом
Демонтажа и поновно постављање кровног покривача од
ћерамиде. Ћерамиду
пажљиво
демонтирати,
очистити
и
припремити за постављање. Оштећене или витопеме ћерамиде
одбацити, шут прикупити, утоварити и одвести на градску
депонију. Ћерамиду поставити са додатком до 20% нове или старе
по узору на постојећу, преко дашчане подлоге и тер папира.
Ћерамиду пажљиво поставити усуво. Хоризонтални, почетни и
сваки трећи ред ћерамиде анкеровати хафтерима од поцинкованог
лима. У цену улазе и постављање слемена и грбина од ћерамиде у

м2

м2
м2

м2
м2

м2
Страна 199

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

17.2.5.

17.2.6.

17.3.

17.3.1.

17.3.2.

17.3.3.

продужном малтеру.
Обрачун по м².
Демонтажа и поновно постављање кровног покривача од
ћерамиде, преко штафни. Ћерамиду пажљиво демонтирати,
очистити и припремити за постављање. Оштећене или витоперне
ћерамиде одбацити, шут прикупити, утоварити и одвести на
градску депонију. Ћерамиду поставити са додатком до 20% нове
или старе по узору на постојећу, преко дашчане подлоге и тер
папира. Паралелно са роговима приковати импрегниране штафне,
према детаљу. Доњу повр9инЉ штафни премазати битулитом
непосредно пре закуцаван.ја. Хоризонтални, почетни и сваки трећи
ред 6црамиде анкеровати за штафне хафтерима од поцинкованог
лима. Ћерамиде пажљиво углавити једну преко друге. Ћерамиде
горњег, реда поставити преко слоја густог продужног малтера.
Простор измеду доњих ћерамида мора остати чист ради струјања
ваздуха и привременог отицања воде у случају оштећења кровног
покривача. У цену улазе. и постављање јан.је штафни, рабица,
слемена и грбина од ћерамиде у продужном малтеру.
Обрачун по м².
Демонтажа и поновно постављање грбина и слемена крова од
ћерамиде. Ћерамиду
пажљиво
демонтирати,
очистити
и
припремити за поставИјање. Оштећене или витопениц ћерамиде
одбацити, гут прикупити, утоварики и одвести на градску депонију.
Ћерамиду поставити са додатком до 20% нове или старе по узору
на постојећу. Ћерамиду пажљиво поставити у густом продужном
малтеру.
Обрачун по м.
ОСТАЛИ ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Замена поломљеног бибер црепа. Прегледати кров, оштећен или
поломљен цреп пажијиво демонтирати и поставити нови, по узору
на постојећи. Поломљени цреп одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду.
а. Бибер цреп
б. Фалцовани цреп
ц. Медитеран цреп
Замена поломљених ћерамида. Прегледати кров, оштећену или
поломљену ћерамиду пажљиво демонтирати и поставити нову.
Новопостављена ћерамида мора бити по узору на постојећу.
Поломљену ћерамиду одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду.
Замена поломљене ћерамиде на слеменима и грбинама.
Прегледати слемена и грбине, оштећене или поломљене ћерамиде
пажљиво демонтирати, очистити лежишта од малтера за нову
уградњу. Новопоставијена ћерамида мора бити по узору на
постојећу. Ћерамиду поставити у продужном малтеру и саставе
обрадити. Поломљену ћерамиду и шут одвести на градску
депонију.
Обрачун по комаду.

м2

м

ком.
ком.
ком.

ком.

ком.
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18.

КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

18.1.

СТЕПЕНИШТА

18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

Набавка мермера, машинска обрада и постављање пуних
степеника у цементном малтеру. Мермер за степенике мора бити
једар, без напрслина, врсте и боје по избору пројектанта. Мермер
обрадити по детаљима и упутству пројектанта. Фуговање извести у
техници по избору пројектанта.
Обрачун по м³.
а. Од мермера
б. Од гранита
Набавка мермера, машинска обрада и облагање подеста
плочама дебљине 3 цм. Врста и боја мермера по избору
пројектанта. Обрада плоча по пројекту и детаљима. Плоче
поставити у цементном малтеру, фуговати, очистити спојнице и
камен.
Обрачун по м².
а. Од тераца
б. Од гранита
Набавка мермера, машинска обрада и облагање чела и газишта
степеника. Газишта радити од плоча дебљине 3 цм, а чела дебљине
2 цм. Врста и боја мермера по избору пројектанта. Обрада плоча по
пројекту и детаљима. Плоче поставити у цементном малтеру,
фуговати, очистити спојнице и камен.
Обрачун по м.
а. Од мермера
б. Од гранита
Набавка мермера, машинска обрада и облагање газишта
степеника. Газишта радити од плоча дебљине 3 цм. Врста и боја
мермера по избору пројектанта. Обрада плоча по пројекту и
детаљима. Плоче поставити у цементном малтеру, фуговати,
очистити спојнице и камен.
Обрачун по м.
а. Од мермера
б. Од гранита
Набавка мермера, машинска обрада и облагање чела
степеника. Газишта радити од плоча дебљине 3 цм. Врста и боја
мермера по избору пројектанта. Обрада плоча по пројекту и
детаљима. Плоче поставити у цементном малтеру, фуговати,
очистити спојнице и камен.
Обрачун по м.
а. Од тераца
б. Од гранита

м3
м3

м3
м3

м
м

м
м

м
м
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18.1.6.

18.1.7.

18.1.8.

18.2.

18.2.1.

Израда и постављање сокле степеница од мермера. Врста и боја
мермера по избору пројектанта. Соклу висине до 15 цм, поставити у
цементном малтеру, по детаљима и упутству пројектанта.
Постављену соклу фуговати и очистити.
Обрачун по м.
а. Од тераца
б. Од гранита
Израда и постављање сокле подеста од мермера. Врста и боја
мермера по избору пројектанта. Соклу висине до 15 цм поставити у
цементном малтеру, по детаљима и упутству пројектанта.
Постављену соклу фуговати и очистити.
Обрачун по м.
а. Од тераца
б. Од гранита
Реконструкција степеништа обложеног плочама од гранита са
заменом оштећених комада. Плоче обележити, пажљиво
демонтирати и очистити. Оштећене плоче заменити новим од исте
врсте камена, по узору на оригиналне. Очистити подлогу. Плоче
поставити у цементном малтеру, фуговати и очистити. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м².

м
м

м
м

м2

ПОДОВИ
Набавка и постављање подних плоча од гранита, димензија
30x30x2 цм, по избору пројектанта. Плоче поставити у цементном
малтеру размере 1:3, фуговати и очистити, у слогу по пројекту и
упутству пројектанта. У цену улазе и припрема подлоге и
фуговање.
Обрачун по м².

м2

СВЕГА: КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

19.

ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ

19.1.

ОСТАЛИ ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ

19.1.1.

Тапацирање кожом једне стране једнокрилних врата. На
демонтирана врата прикуцати летве, испунити материјалом између
летви, шпановати материјал, обложити, поставити кожну превлаку.
Око шилдова браве прикуцати бешлаг ексере.
Обрачун по:
а. Једне стране
б. Обе стране
ц. Кожом, по м²

ком.
ком.
м2
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19.1.2.

Тапацирање вештачком кожом са једне стране једнокрилних
врата. На демонтирана врата прикуцати летве, испунити
материјалом између летви, шпановати материјал, обложити,
поставити превлаку од вештачке коже. Око шилдова браве
прикуцати бешлаг ексере.
Обрачун по:
а. Једне стране
б. Обе стране
ц. Вештачком кожом, по м²

ком.
ком.
м2

СВЕГА: ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ

20.

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

22.1.

СУВИ МАЛТЕР

20.1.1.

20.2.

20.2.1.

20.2.2.

Облагање зидова са неравнинама већим од 20 мм, суво
малтерисање са додатним тракама, гипс картонски мплочама
ГКБ дебљине 12,5 мм, систем Кнауф W611. Траке од ГК плоча
ширине 100 мм залепити на неравну подлогу Перлиx лепком, а гипс
картонске плоче залепити за траке танкослојно Фугенфуллер
лепком. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству
пројектанта. У цену улази и радна скела.
Обрачун по м².
а. Плоче ГКБ 12,5 мм
б. Импрегниране плоче ГКБ-И 12,5 мм

м2
м2

ОБЛАГАЊЕ ЗИДОВА
Облагање зидова гипс картонским плочатна ГКБ дебљине 12,5
мм, са израдом металне потконструкције причвршћенц за зид,
систцм Кнауф W623. Укупна дебљина облоге је 48 мм. Металну
потконструкцију израдити од поцинкованих профила ЦД 60x27 мм,
а по пројекту и упутству произвођача. Зид обложити минералном
вуном дебљине 75 мм, а затим поставити и причврстити гипс
картонске плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по
упутству пројектанта. У цену улази и радна скела.
Обрачун по м².
а. Плоче ГКБ 12,5 мм
б. Импрегниране плоче ГКБ-I 12,5 мм
ц. Плоче ГКБ12.5 мм, каширане ПЕ или Ал.фолијом
д. Импрегниране плоче ГКБ-112,5 мм, каширане ПЕ или Ал
фолијом
Облагање челичних греда ватроотпорним гипс картонским
плочама Кнауф ГКФ 15 мм. Гипс картонске плоче учврстити
помоћу угаоника, трака од ГКФ плоча и учврстити челичним
кламфицама на максималном растојању 100 мм, по детаљима и
упутству пројектанта. Све саставе обрадити и површине

м2
м2
м2
м2

м2
Страна 203

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

20.2.3.

20.3.

20.3.1.

20.3.2.

20.3.3.

20.3.4.

20.3.5.

преглетовати.
Обрачун по м².
Облагање челичних стубова ватроотпорним гипс картонским
плочама Кнауф ГКФ 15 мм. Гипс картонске плоче учврстити
челичним кламфицама на максималном растојању 100 мм, по
детаљима и упутству пројектанта. Све саставе обрадити и
површине преглетовати.
Обрачун по м².

м2

УГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ
Израда потконструкције за монтажу довратника за
једнокрилна врата у гипс картонском зиду, дебљине 80мм, за
висину зида до 2,80 м. Потконструкцију извести од ЦW и УW
профила ширине 50 мм и дебљине 0,6 мм.
Обрачун по комаду.
а. У зиду дебљине 80 мм
б. У зиду дебљине 100 мм
ц. У зиду дебљине 105 мм
д. У зиду дебљине 125 мм
е. У зиду дебљине 150 мм
Постављање довратника димензија 600/2000 мм за гипс
картонски зид дебљине 75 мм, систем Кнауф W416. Челични
оквир врата израђен је од поцинкованог челичног лима дебљине 1,5
мм и обојен основном бојом. Опремљен је гумом за дихтовање.
Довратник испоручити са папучом од 60 мм, заптивним профилом
и кутијом која штити отворе за оков. Код тежих врата од 25 кг.
ојачати наглавке за шарке или додати профил за укрућење у
довратнику.
Обрачун по комаду.
а. Св. мере 600-1000/2000 мм.зид 80 мм
б. Св. мере 600-1000/2000 мм.зид 100 мм
ц. Св. мере 600-1000/2000 мм.зид 105 мм
д. Св. мере 600-1000/2000 мм.зид 125 мм
е. Св. мере 600-1000/2000 мм.зид 150 мм
ц. Св. мере 700-1000/2000 мм.зид 220 мм
Постављање носача WТ 150 за умиваоник са стојећом или
зидном батеријом, систем КНАУФ W221. Носач од челичних
поцинкованих профила за једнострано вешање, подесив по висини
и ширини, поставити у зидној шупљини. Максимално оптерећење
до 150 кг. Монтира се са елементом за учвршћење цеви, монтажним
носачем за угаоне вентиле и обујмицом одводне цеви. Носач
поставити по упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
Постављање носача WТ 150 за писоар са зидним или уградним
вентилом, систем КНАУФ W221. Носач од челичних
поцинкованих профила за једнострано вешање, подесив по висини
и ширини, поставити у зидној шупљини. Максимално оптерећење
до 150 кг. Монтира се са елементом за учвршћење цеви, монтажним
носачем за вентил и обујмицом одводне цеви. Носач поставити по
упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
Постављање носача WТ 200 са траверзом за обострану монтажу

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

ком.

ком.
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умиваоника, систем КНАУФ W222. Носач од челичних
поцинкованих профила за једнострано вешање, подесив по висини
и ширини и додатну траверзу поставити у зидној шупљини.
Максимално оптерећење до 200 кг. Монтира се са елементом за
учвршћење цеви, монтажним носачем за угаоне вентиле и
обујмицом одводне цеви. Носач поставити по упутству
произвођача.
Обрачун по комаду.
Постављање носача за бојлер запремине до 150 литара, систем
КНАУФ W228. Систем се састоји од челичних поцинкованих
профила УА 50 дебљине 2,0 мм који се постављају по читавој
20.3.6. висини просторије, две траверзе, носача, бојлера и носача са
монтажним плочицама. Носач поставити у зидној шупљини по
упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
Постављање носача за лагани умиваоник, систем КНАУФ
W231. Носач од челичних поцинкованих профила за једнострано
вешање, подесив по висини и ширини поставити у зидној
20.3.7.
шупљини. Монтира се на већ постављене вертикалне профиле ЦW
50. Носач поставити по упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
Постављање носача за обострану монтажу лаганих умиваоника,
систем КНАУФ W232. Носач за монтажу умиваоника са обе
стране зида од челичних поцинкованих профила за једнострано
20.3.8. вешање, подесив по висини и ширини поставити у зидној
шупљини. Монтира се на већ постављене вертикалне профиле ЦW
75. Носач поставити по упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
Постављање носача батерије за топлу и хладну воду, систем
КНАУФ W235. Носач од челичних поцинкованих профила за
батерију са монтажним прибором, подесив по висини и
20.3.9.
хоризонтали, а за класичан довод воде или за систем цев/цев
поставити у зидној шупљини, по упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
Постављање носача батерије за топлу и хладну воду и туш,
систем КНАУФ W235. Носач од челичних поцинкованих профила
за батерију са монтажним прибором, подесив по висини и
20.3.10.
хоризонтали, а за класичан довод воде или за систем цев/цев
поставити у зидној шупљини, по упутству произвођача.
Обрачун по комаду.
20.4.
ПОДОВИ

20.4.1.

20.4.2.

Изравнање подлоге са неравнима 2-5 цм за постављање
пливајућег пода, сувог естриха. Подлогу изравнати применом
перлитног сувог насипа за изравнање Кнауф Троцкенсцхуттунг ПА
по упутству произвођача.
Обрачун по м².
Изједначавање висине подлоге 5-10 цм за постављање
пливајућег пода, сувог естриха. Подлогу изравнати применом
перлитног сувог насипа за изравнање Кнауф Троцкенсцхуттунг ПА
са набијањем по упутству произвођача.
Обрачун по м².
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СВЕГА: СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

21.
21.1.

21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
РАВНО СТАКЛО
Замена равног провидног стакла, дебљине 3-5 мм, са скидањем
постојећег стакла и чишћењем фалца од кита. Стакло мора бити
равно, без таласа, мехурића и оштећења. Стакло је мање за 2-3 мм
од фалца, да не би пуцало. Стакло причврстити и заптити
одговарајућим китом.
Обрачун по м².
Набавка и постављање равног Флот стакла I класе, различите
дебљине. Стакло мора бити равно, без таласа, мехурића и
оштећења. Стакло је мање за 2-3 мм од фалца, да не би пуцало.
Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом.
Обрачун по м².
а. Дебљине 3 мм
б. Дебљине 4 мм
ц. Дебљине 6 мм
д. Дебљине 8 мм
е. Дебљине 10 мм
Набавка и постављање равног мат стакла I класе, различите
дебљине. Стакло мора бити равно, без таласа, мехурића и
оштећења. Стакло је мање за 2-3 мм од фалца, да не би пуцало.
Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом.
Обрачун по м².
а. Дебљине 3 мм
б. Дебљине 4 мм
ц. Дебљине 6 мм
Замена равног мат стакла I класе, са скидањем постојећег
стакла и чишћењем фалца од кита. Стакло мора бити равно, без
таласа, мехурића и оштећења. Стакло је мање за 2-3 мм од фалца,
да не би пуцало. Стакло причврстити и заптити одговарајућим
китом.
Обрачун по м².
а. Дебљине 3 мм
б. Дебљине 4 мм
ц. Дебљине 6 мм
Набавка и постављање равног провидног стакла I класе,
различите дебљине. Стакло мора бити равно, без таласа, мехурића
и оштећења. Стакло је мање за 2-3 мм од фелца, да не би пуцало.
Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом.
Обрачун по м².
а. Дебљине 3 мм
б. Дебљине 4/5 мм
ц. Дебљине 5/6 мм
д. Дебљине 8 мм
е. Дебљине 10 мм

м2

м2
м2
м2
м2
м2

м2
м2
м2

м2
м2
м2

м2
м2
м2
м2
м2
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21.2.

21.2.1.

21.2.2.

21.3.

21.3.1.

21.3.2.

21.4.

21.4.1.

21.4.2.

ТЕРМО СТАКЛО
Набавка и постављање термоизолационог стакла, дебљине
4+12+4 мм. Термо сендвич израдити од равног провидног стакла,
без таласа, мехурића и оштећења. Термо стакло приликом уградње
поставити на подметаче од нерђајућег материјала (олово, дрво,
пластични материјал). Китовати одговарајућим пластичним китом,
метални оквир термо стакла не сме да се види.
Обрачун по м².
а. Дебљине 4+12+4 мм
б. Дебљине 5+12+5 мм
ц. Дебљине 6+12+6 мм
д. Дебљине 8+12+8 мм
е. Дебљине 10+12+10 мм
Набавка и постављање нискоемисионог троструког стакла,
дебљине 4+8+4+4+8 мм. Термо сендвич израдити од равног
провидног стакла, без таласа, мехурића и оштећења. Термо стакло
приликом уградње поставити на подметаче од нерђајућег
материјала (олово, дрво, пластични материјал). Китовати
одговарајућим пластичним китом, метални оквир термо стакла не
сме да се види.
Обрачун по м².
а. Димензије стакла 100x100 цм
ТЕРМО СТОПСОЛ СТАКЛО
Набавка и постављање термоизолационог стакла, дебљине
4+12+4 мм. Термо сендвич израдити од безбојног, провидног Флот
и СТОПСОЛ стакла. Термо стакло приликом уградње поставити на
подметаче од нерђајућег материјала (олово, дрво, пластични
материјал). Китовати одговарајућим пластичним китом, метални
оквир термо стакла не сме да се види.
Обрачун по м².
а. Димензије стакла 100x100 цм
б. Димензије стакла 200x200 цм
Набавка и постављање нискоемисионог троструког стакла,
дебљине 4+8+4+4+8 мм. Термо сендвич израдити од безбојног,
провидног нискоемисионог и СТОПСОЛ стакла. Термо стакло
приликом уградње поставити на подметаче од нерђајућег
материјала (олово, дрво, пластични материјал). Китовати
одговарајућим пластичним китом, метални оквир термо стакла не
сме да се види.
Обрачун по м².
а. Димензије стакла 100x100 цм
б. Димензије стакла 200x200 цм
АРМИРАНО СТАКЛО
Набавка и постављање армираног стакла, дебљине 6/7
мм. Стакло мора бити без мехурића и оштећења и мање за 2-3 мм
од фалца, да не би пуцало. Стакло причврстити и заптити
одговарајућим китом.
Обрачун по м².
Замена армираног стакла на прозорима, дебљине 6/7 мм, са
скидањем постојећег стакла и чишћењем фалца од кита. Стакло

м2
м2
м2
м2
м2

м2

м2
м2

м2
м2

м2
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мора бити без мехурића и оштећења и мање за 2-3 мм од фалца, да
не би пуцало. Стакло причврстити и заптити одговарајућим китом.
Обрачун по м².
21.5.

21.5.1.

21.6.

21.6.1.

21.7.
21.7.1.

м2

ПАНЦИР СТАКЛО
Застакљивање вишеслојним Панцир стаклом, дебљине 17-18
мм. Застакљивање извршити по пројекту, детаљима и упутству
инвеститора.
Обрачун по м².
а. Дебљине 17-18 мм
б. Дебљине 26-28 мм
ц. Дебљине 40-43 мм, петослојно
ПРИЗМЕ
Застакљивање стакленим призмама, димензија 20x20x8
цм. Призме поставити и залити цементним малтером. По
хоризонтали, између редова призми поставити арматуру 2 0 6 мм и
анкеровати је за ослонце.
Обрачун по м².
а. Димензија 20x20x8 цм
б. Димензија 20x20x10 цм
ОСТАЛИ СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
Матирање стакла. Цена стакла и уградња плаћа се посебно.
Обрачун по м².

м2
м2
м2

м2
м2

м2

СВЕГА: СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

22.
22.1.

22.1.1.

22.1.2.

22.1.3.

22.1.4.
22.2.

РАЗНИ ДРУГИ РАДОВИ
РАДОВИ НА ЧИШЋЕЊУ, ЗАМЕНАМА И ИЗБИЈАЊУ
Чишћење постојећих вертикала (које су ушлицане уз носеће
челичне Л профиле - стубове) на крову за одвођење атмосферских
вода на објектима-контејнерима од зачепљења, укључујући и
чишћење комплетне површине равног крова контејнера.
Предвидети могућност замене до 50% вертикала које би евентуално
могле бити оштећене корозијом и пропуштати воду унутар зидова.
Обрачун по м вертикале.
Избијање отвора у панелном зиду контејнера, ради повезивања
са другим просторијама. Искључиво уз знање и сагласност
инвеститора.
Обрачун по м² отвора панела.
Померање панела. Ради се у случају потребе за другачијом
организацијом простора у контејнерима.
Обрачун по м² панела.
Скидање свих пластичних држача (везача). Скинути сваки држач
који везује мрежасту челичну ограду за стубове од кутијастих
челичних профила (крти су и лако пуцају).
Обрачун по комаду држача.
ШМИРГЛАЊЕ И АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА

м

м2
м2

ком.
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22.2.1.

22.2.2.

22.2.3.

22.2.4.

22.2.5.

22.3.
22.3.1.

22.3.2.

22.3.3.

22.3.4.

22.4.

22.4.1.

22.4.2.

Шмирглање панел зидова у тоалетима од појаве рђе на дну
панела и премазивање заштитним средствима у висини од 20цм.
Обрачун по м.
Замена панел зидова у тоалетима код којих се корозија
проширила и на горње делове панела и премазати их заштитним
средствима у висини од 20цм. У цену урачунати и панела и
заштитни премаз.
Обрачун по м².
Шмирглање корозије и заштита антикорозивним премазним
средствима постојећих контролних кабина, на делу између
шасије (челика) и алуминијумских панела у висини од 20цм.
Обрачун по м.
Заштита антикорозивним премазним средствима нових
контролних кабина, на делу између шасије (челика) и
алуминијумских панела у висини од 20цм.
Обрачун по м.
Шмирглање корозије и фарбање металних степеница, које воде
ка контролним кабинама теретног саобраћаја.
Обрачун по:
а. Степеници
б. Ограда

м

м2

м

м

м2
м

САНАЦИЈЕ И ИЗМЕШТАЊА
Санација постојећих надстрешница изнад улазних врата у
контејнере (вода цури на споју надстрешнице и контејнера). Исту
довести у исправно стање.
Обрачун по м² површине надстрешнице.
Измештање-померање рампи из практичних разлога код
контролних кабина за теретни саобраћај.
Обрачун по м померене дужине рампе.
Открити узрок цурења око појединих прозора контејнера.
Открити разлог цурења и отклинити. Уколико је проблем у самим
прозорима и није га могуће отклонити, у том случају се приступа
замеми прозора према позицијама прозора.
Обрачун по комаду.
Насипање шута или шодера у ширини од 1м и висини у просеку
15цм уз асфалтни пут на теретном терминалу. Ово је потребно на
трасама где постоји опасност од превртања теретних моторних
возила, а у договору са инвеститором.
Обрачун по м3.

м2
м

ком.

м3

КОМАРНИЦИ
Уградња роло комарника на већ постојеће прозоре. Кућиште и
вођице роло комарника су направљени комплет од алуминијума,
пластифицирано у боји по жељи инвеститора. Мрежица мора бити
високог квалитета која издржава све временске услове. Уграћује се
на кутију која је уједно и рам комарника.
Обрачун по:
a. Димензије роло комарника 90x110цм
Уградња покретног комарника на већ постојеће прозоре. Рам
треба да се налази на шаркама како би се могао подићи, и на раму
се мора поставити густа мрежа која штити од уласка непожељних

ком
ком.
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летећих и гмижућих посетилаца.
Обрачун по:
a. Димензије роло комарника 90x110цм
22.5.
22.5.1.

22.5.2.

22.5.3.

22.5.4.

22.5.5.

22.6.

22.6.1.

ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ И КАВЕЗИ
Поправка постојеће мрежасте челичне ограде у мери у којој је
то могуће. Битно је затворити пролазе за мигранте и дивљач.
Обрачун по м (поље од стуба до стуба).
Набавка и уградња нових металних држача (везача) који везују
жичану ограду за стубове од челичних профила.
Обрачун по комаду.
Набавка и уградња нове мрежасте челичне ограде (са следећим
распоредом поља: два квадратна поља у доњој зони, три
правоугаона поља у висини у три зоне, два квадратна поља, два
правоугаона поља, два квадратна поља, три правоугаона поља, два
квадратна поља и мали препуст на врху, укупне висине висине
ограде око 2.00м) са стубовима од правоугаоних челичних профила
(висина стубова око 2.80м) на местима на којима се мења постојећа
ограда.
Обрачун по м.
Набавка и уградња мрежасте челичне ограде. Поставља се на
делу трасе која ће раздвојити путнички од теретног саобраћаја.
Ограда мора у свему да одговара постојећој огради.
Обрачун по м.
Израда и уградња металног кавеза (три стране). Кавез треба да је
са вратима за улаз-излаз у простор кавеза који служи за заштиту
топлотних пумпи (вода-ваздух). Кавез безбедно причврстити у
доњем делу. Димензије кавеза су: дубина 220цм, ширина 350цм и
висина 250цм.
Обрачун по комаду.

м
ком.

м

м

ком.

НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА ТЕРМИНАЛЕ
Набавка и уградња префабиковане надстрешнице за путнички
и теретни терминал. Надстрешница се састоји од челичних
стубова и челичне конструкције, са покривачем и вертикалном
опшивком (око 1.5м) од профилисаног пластифицираног лима.
Светла висина надстрешнице (од асфалта до покривача) је 6,0м.
У цену урачунати набавку, транспорт, уградњу, анкеровање у
темеље и израду темеља самаца са арматуром и тампон слојем
шљунка. Дати понуду за надстрешницу димензија 20,00м x 30,00м.
Избор и тачне димензије надстрешнице искључиво у договору са
инвеститором.
Обрачун по комаду надстрешнице.

ком.

СВЕГА: РАЗНИ ДРУГИ РАДОВИ

23.
23.1.

ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ
СКЕЛЕ
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23.1.1.

23.1.2.

23.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

21.1.6.

23.2.

23.2.1.

23.2.2.

Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове
у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити
статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На
сваких 2м висине поставити радне платхорме од фосни. Са спољне
стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину
скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко
дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све
време трајања радова.
Обрачун по м² вертикалне пројекције монтиране скеле.
Монтажа и демонтажа просторне металне цевасте скеле, за
радове у свему по важећим прописима и ХТЗ-а. Скела мора бити
статички стабилна, анкерована и прописно уземљена. Поставити
радне платформе од фосни. Скелу прима и преко дневника даје
дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања
радова.
Обрачун по м³ скеле.
Монтажа и демонтажа скеле за унутрашње радове на зидовима
и платформама објекта. Скела мора бити статички стабилна и ако
је метална прописно уземљена. Користи се за све време трајања
радова и плаћа само једанпут.
Обрачун по м³ скеле.
Монтажа и демонтажа помоћне цевасте скеле у објекту за рад у
просторијама. Скела мора бити изведена по свим ХТЗ Прописима.
Користи се за све време трајања радова и плаћа само једанпут.
Обрачун по м² хоризонталне површине.
Монтажа и демонтажа конзолне скеле за радове у свему по
прописима и мерама ХТЗ-а, по датом пројекту скеле. Скела мора
бити статички стабилна и прописно уземљена. Поставити радне
платформе од фосни, а са спољне стране платформи поставити
фосне на "кант". Скелу прима и преко дневника даје дозволу за
употребу статичар. Користи се за све време трајања радова.
Обрачун по м монтиране скеле.
Монтажа и демонтажа висеће скеле за радове у свему по
прописима и мерама ХТЗ-а, по датом пројекту скеле. Скела мора
бити статички стабилна и прописно уземљена. Скелу прима и преко
дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све
време трајања радова.
Обрачун по м² површине покривене скелом.
ОГРАДЕ
Монтажа и демонтажа заштитне ограде од жичаног плетива. На
сваких 2м поставити стубове за затезање плетива, висине 2м.
Поставити капије за пролаз и на ограду поставити табле са
упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања
радова.
Обрачун по м² ограде.
а. Од жичаног плетива
б. Од арматурне мреже
Монтажа и демонтажа заштитне ограде од цеви за фасадну
скелу, висине 1м. На сваких 2м поставити стубове. На ограду
поставити таблу са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за
све време трајања радова.

м2

м3

м3

м2

м

м2

м2
м2
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23.3.

23.3.1.

23.4.
23.4.1.

23.4.2.

23.4.3.

23.5.

23.5.1.

23.5.2.

23.5.3.

23.5.4.

23.5.5.

23.5.6.

Обрачун по м ограде.
м
НАДСТРЕШНИЦЕ
Израда заштитне надстрешнице. Надстрешницу урадити од
челичних цеви за скелу са косницима и укрућењима. Покрити је
даскама дебљине 25мм и тер папиром који се причвршћује дрвеним
летвама. Користи се за све време трајања радова и плаћа се једанпут
без обзира да ли се у току радова демонтира и поново монтира.
Обрачун по м² надстрешнице.
м2
СИГНАЛИЗАЦИЈА
Израда и постављање табли обавештења да се изводе
грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу,
инвеститору и пројектанту. Табла је димензија 200 x 100 цм.
Обрачун по комаду табле.
ком.
Израда и постављање табли и других ознака са упозорењем, а
по техничким прописима. Табла је димензија 80 x 60 цм.
Обрачун по комаду табле.
ком.
Израда и постављање сигналног осветљења градилишта,
постављеног на огради или/или скели. Инсталацију под напоном од
12В, са светиљкама заштићеним мрежом поставити у договору са
надзорним органом, а у свему према прописима.
Обрачун паушално.
пауш.
ЗАШТИТЕ
Набавка и постављање застора фасадне скеле од јуте.
Целокупну површину скеле покрити јутаним застором. Јута мора
бити прошивена по вертикали и причвршћена за скелу да не виси. У
току радова уколико је потребно застор поправити.
Обрачун по м² заштићене површине.
Набавка и постављање заштите за подове од дебље ПВЦ
фолије. Сва евентуална прљања или оштећења пода падају на терет
извођача.
Обрачун по м² пода.
Набавка и постављање заштитних дасака преко подова.
Поставити слој тер папира са преклопом и заштиту од дасака
дебљине 25мм. Сва евентуална оштећења пода падају на терет
извођача.
Обрачун по м² пода.
Набавка и постављање полиетиленске фолије преко отвора на
фасади, врата и прозора, ради заштите. Фолију учврстити
дрвеним летвама, водећи рачуна да се не оштети постојећа
столарија. Сва евентуална прљања или оштећења падају на терет
извођача.
Обрачун по м² фолије.
Набавка и постављање дебље полиетиленске фолије преко
намештаја ради заштите. Сва евентуална прљања и оштећења
намештаја падају на терет извођача.
Обрачун по м² фолије.
Заштита кровних површина и таванске конструкције од
атмосферских падавина дебљом полиетиленском фолијом. У
току препокривања крова по потреби заштитити откривене
површине ПВЦ фолијом.

м2

м2

м2

м2

м2

м2
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23.5.7.

23.6.
23.6.1.

23.6.2

23.6.3.

23.6.4.
23.7.

23.7.1.

23.7.2.

23.7.3.

23.8.

23.8.1.

23.8.2.

Обрачун по м² заштићене површине.
Заштита таванске конструкције од атмосферских падавина
даскама и дебљом полиетиленском фолијом или тер папиром. У
току радова по потреби заштитити откривене површине даскама и
ПВЦ фолијом.
Обрачун по м² заштићене површине.
ЧИШЋЕЊА
У току радова извршити више пута грубо чишћење
градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију
градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења.
Обрачун по м² површине градилишта.
Чишћење просторија објекта од грађевинског шута са преносом
шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број
чишћења.
Обрачун по м² очишћене површине.
Чишћење тротоара око објекта од грађевинског шута и другог и
превоз на градилишну депонију. Плаћа се једанпут без обзира на
број чишћења.
Обрачун по м² очишћене површине.
Чишћење простора у објекту и око објекта од грађевинског
шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут
без обзира на број чишћења.
Обрачун по м² очишћене површине.

м2

м2

м2

м2

м2

ПРАЊА
Чишћење и прање градилишта по завршетку свих
радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање
свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих
унутрашњих простора и спољњих површина.
Обрачун по м² очишћене површине.
Чишћење и прање прозора и врата по завршетку радова.
Пажљиво механички очистити све површине и опрати водом са
додатком одговарајућих хемијских средстава.
Обрачун по м² очишћене површине.
По завршетку радова очистити од грађевинског шута и опрати
водом под притиском тротоар и коловоз.
Обрачун по м² очишћене површине.
а. Тротоар и коловоз
б. Стазе и плато

м2

м2

м2
м2

ОСТАЛИ ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
Набавка, утовар, довоз и разастирање плодне чисте земље у
слоју по пројекту са давањем надвишења од 20% како би после
слегања земља заузела пројектоване коте. Извршити фино
планирање и ваљање дрвеним ваљком.
Обрачун по м³ насуте земље.
а. Чиста земља
б. Плодни хумус
Набавка и постављање бусена са травом. Са постојећих
површина скинути стерилну земљу у слоју дебљине 5цм. Довести,
разастрети и уваљати хумусне земље у слоју дебљине 5цм.

м3
м3
м2
м2
м2
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23.8.3.

23.8.4.

23.8.5.

23.8.6.

Поставити бусен са травом, изваљати га и причврстити. Фуге
између блокова бусена попунити земљом са мало травног семена.
Траву редовно заливати и први пут ручно косити.
Обрачун по м² обрађене површине.
а. Слој дебљине 5цм
б. Слој дебљине 10цм
ц. Слој дебљине 15цм
д. Слој дебљине 20цм
Вађење ружа са постојећих површина. Руже пажљиво извадити
са бусеном, упаковати и предати инвеститору.
Обрачун по комаду руже.
Набавка и садња ружа. На местима означеним у пројекту
ископати јаме кружног облика пречника 0.40м. Извршити садњу
ружа са додатком ђубрива 3-5кг уз сваку садницу. После садње
земљу оцанковати и добро залити.
Обрачун по комаду руже.
Садња листопадних садница. На местима означеним у пројекту
ископати јаме пречника и дубине 0.50м. Из јаме избацити стерилну
земљу и отпатке. Садњу обавити мешавином хумусне земље,
тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом садње саднице
затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном мешавином а горњу
трећину обогатити додатком тресетног ђубрива са 3кг по садници.
Након обављене садње саднице оценковати и добро залити.
Обрачун по комаду саднице.
а. Листопадне саднице
б. Четинарске саднице
Садња живе ограде. На местима означеним у пројекту ископати
ров дубине и ширине 0.50м. Из јаме избацити стерилну земљу и
отпатке. Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног
ђубрива и песка у односу 6:3:1 и то по 9 садница по м1. Приликом
садње саднице затрпати до 2/3 дубине рова направљеном
мешавином а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива
са 5кг по м1 рова. Након обављене садње земљу око садница
оцанковати и обилно залити.
Обрачун по м живе ограде.

м2

ком.

ком.

ком.
ком.

м
СВЕГА: ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ

24.
24.1.

24.1.1.

КАНАЛИЗАЦИЈА
ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
Демонтажа канализационе мреже, од керамичких цеви.
Демонтирати
канализационе
цеви,
утоварити
иодвести
неупотребљив материјала на депонију удаљену до 20 км, по избору
инвеститора. Објекат површине до 100 м².
пауш.
Обрачун паушално.
пауш.
а. Керамичке цеви
пауш.
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б. Ливене цеви
ц. ПВЦ цеви
Демонтажа керамичких канализационих цеви. Демонтирати
канализационе цеви, утоварити и одвести неупотребљив материјала
на депонију удаљену до 20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по м.
24.1.2.
а. Пречника 75 мм
б. Пречника 100 мм
ц. Пречника 125 мм
д. Пречника 150 мм
Демонтажа
гвоздено
ливених
канализационих
цеви.
Демонтирати канализационе цеви, утоварити и одвести
неупотребљив материјала на депонију удаљену до 15 км, по избору
инвеститора.
Обрачун по м.
24.1.3.
а. Пречника 50 мм
б. Пречника 70 мм
ц. Пречника 100 мм
д. Пречника 125 мм
е. Пречника 150 мм
Пажљива демонтажа одводне решетке, пречника 50мм.
Демонтирати одводну решетку и одвести на депонију удаљену до
24.1.4.
20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Демонтажа гајгер олучњака. Пажљиво демонтирати гајгер
олучњак, очистити, утоварити у камион и одвести на депонију коју
24.1.5.
одреди инвеститор удаљену до 20 км.
Обрачун по комаду.
Демонтажа дом сливника. Пажљиво демонтирати Дом сливник,
очистити, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди
24.1.6.
инвеститор удаљену до 20 км.
Обрачун по комаду.
Бушење рупа, за постављање инсталација. Шут прикупити,
24.1.7. изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду.
Пробијање зида, за пролаз канализационих цеви. Кроз зидове,
таванице и слично пажљиво пробити рупе за пролаз цеви за
24.1.8. канализацију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду.
Пробијање конструктивних зидова. Пробијање конструктивних
зидова извршити пажљиво. У цену улази евентуално подупирање и
24.1.9. скела. Сут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по комаду.
Пробијање бетонске плоче. Пробијање извести пажљиво. У цену
улази и помоћна скела, сечење арматуре итд. Шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
24.1.10.
Обрачун по комаду.
а. Бетонске плоче
б. Армирано бетонске плоче

м
м
м
м

м
м
м
м
м

ком.

ком.

ком.
ком.

ком.

ком.

ком.
ком.
ком.
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ц. Међуспратне конструкције
Пажљиво шлицевање зида, од опеке, за пролаз канализационих
цеви. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање
24.1.11. канализационих цеви. Сут прикупити, изнети, утоварити на камион
и одвести на градску депонију.
Обрачун по м.
24.2.

24.2.1.

24.2.2.

24.2.3.

24.2.4.

24.2.5.

24.2.6.

24.2.7.

24.2.8.

24.2.9.

м

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – РУЧНИ ИСКОПИ
Ручни ископ рова у земљи, III категорије, за постављање
канализационе мреже, дубине до 4,0 м. Ископ извести према
пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно
нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова.
Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу
насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима,
насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун м³.
Машински ископ земље, III категорије, рова. Ископ извести
према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а
дно нивелисати. Ископану земљу превести, насути и нивелисати
терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун м³.
Ручни ископ земље, III категорије, за канализациони
шахт. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно
одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима,
насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на
градску депонију.
Обрачун по м³.
а. Канализациони шахт
б. Септичка јама
Разупирање ископаног рова, фоснама. Извршити разупирање
рова грађом одговарајућег пресека и даскама дебљине 2", а по
прописима за ову врсту радова.
Обрачун по м².
Црпљење воде из рова. Воду која се појављује у рову избацити
ручно или путем пумпи.
Обрачун по м.
Одбацивање земље, од ивица ископа. Ископану земљу из рова
одбацити на удаљеност од 3-5 м.
Обрачун по м³.
Планирање дна рова. Све површине грубо и фино испланирати са
тачношћу од +/-3 цм. У цену улазе и попуњавање и набијање,
односно скидање земље и извоз на градилишну депонију.
Обрачун по м².
Набавка и насипање песка, у ров за канализациону мрежу.
Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу
обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво
набити у слојевима, дрвеним набијачима.
Обрачун по м³.
Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино
планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју и
набити, до потребне збијености.

м3

м3

м3
м3

м2
м
м3

м2

м3
м3
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24.2.10.

24.2.11.

24.2.12.

24.2.13.

24.2.14.

24.2.15.

24.2.16.

24.2.17.

24.2.18.

24.2.19.

24.2.20.

Обрачун по м³.
Набавка и насипање слоја шљунка, преко туцаника, у
дренажни ров. Преко постављених дренажних цеви и туцаника
насути природан шљунак. Шљунак се насипа у слојевима и
пажљиво набија дрвеним набијачима.
Обрачун по м³.
Набавка и насипање камена, у ров. Насути камен предвиђене
величине у слојевима и извршити набијање камена.
Обрачун по м³.
Насипање земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити
водом и набити до потребне збијености. За насипање користити
земљу, депоновану приликом ископа.
Обрачун по м³.
Насипање земљом рова, за канализацију. Земљу насипати у
слојевима од 20 цм квасити водом и набити до потребне збијености.
За насипање користити земљу, депоновану приликом ископа.
Обрачун по м³.
Одвоз земље са прикупљањем. У току и по завршеним радовима
са градилишта прикупити вишак земље на градилишну депонију
приступачну за утовар у камион и одвоз на градску депонију.
Обрачун по м³.
Одвоз шута са прикупљањем. У току и по завршеним радовима са
градилишта прикупити шут, вишак земље и други отпадни
материјал са објекта, на градилишну депонију приступачну за
утовар у камион и одвоз на градску депонију.
Обрачун по м³.
Израда армирано бетонског темеља шахта, марке МБ 25.
Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине
слоја 10 цм. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка.
Обрачун по м³.
Израда армирано бетонске темељне плоче шахта, марке МБ
25. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка
дебљине слоја 10 цм. У цену улазе и оплата, арматура и тампон
шљунка.
Обрачун по м³.
Израда пердашеног пода шахта од бетона, дебљине 6 цм, марке
МБ 15. Горњу површину пода пердашити и бетон неговати.
Обрачун по м².
Зидање шахта пуном опеком, дебљине 12 цм, у продужном
малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на
сваких 30 цм уградити пењалице. При врху шахт степенасто
завршити, за прихватање поклопца преко бетонског серклажа. По
завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улазе
и серклаж, пењалице и помоћна скела.
Обрачун по:
а. Дебљине 12 цм
б. По м³
Зидање септичке јаме пуном опеком, дебљине 25 цм, у
цементном малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. По
завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2цм. У цену улази
и помоћна скела.
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24.2.21.

24.2.22.

24.2.23.

24.2.24.

24.2.25.

24.2.26.

24.2.27.

24.2.28.

Обрачун по м³.
Израда армирано бетонског шахта, бетоном марке МБ 25,
дебљине зидова 10 цм. Израдити оплату и шахт армирати по
детаљима и статичком прорачуну. На сваких 30 цм уградити
пењалице. При врху шахт степенасто завршити, за прихватање
оквира поклопца. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену
улазе и оплата, арматура, пењалице и помоћна скела.
Обрачун по:
а. Дебљине 10 цм
б. По м³
Израда канализационог шахта, пречника 100 цм, од
префабрикованих елемената. Избетонирати армирано бетонску
подлогу од бетона МБ 20 и преко ње поставити префабриковане
армирано бетонске прстенове. На врху поставити сужени део
висине 60 цм а изнад армирани прстен. У прстен уградити
поклопац, који се посебно плаћа. У цену улазе и серклаж, пењалице
и помоћна скела.
Обрачун по м.
Израда армирано бетонског канализационог шахта, бетоном
марке МБ 25, пречника 100 цм. Израдити оплату и шахт армирати
по детаљима и статичком прорачуну. На сваких 30 цм уградити
пењалице. При врху шахт степенасто завршити, за прихватање
оквира поклопца. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену
улазе и оплата, арматура, пењалице и помоћна скела.
Обрачун по м³.
Израда армирано бетонске септичке јаме, бетоном марке МБ
25. Израдити оплату и јаму армирати по детаљима и статичком
прорачуну. Оставити отвор и урадити поклопац јаме. Бетон
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата,
арматура, пењалице и помоћна скела.
Обрачун по м³.
Израда армирано бетонске септичке јаме, бетоном марке МБ
25. Израдити оплату и јаму армирати по детаљима и статичком
прорачуну. Оставити отвор и урадити поклопац јаме. Бетон
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата,
арматура, пењалице и помоћна скела.
Обрачун по м³.
Израда глетоване цементне кошуљице, дебљине 3 цм. Подлогу
пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу
справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Горњу
површину кошуљице глетовати до црног сјаја и неговати док не
очврсне.
Обрачун по м².
Малтерисање зидова шахта, продужним малтером. Површине
зидова добро очистити и отпрашити. Пре малтерисања зидове
испрскати цементним млеком. Малтерисати продужним малтером у
два слоја. Први слој радити са просејаним шљунком "јединицом" а
други, пердаш, са ситним песком.
Обрачун по м².
Малтерисање зидова шахта, цементним малтером, са додатком
адитива за водонепропусност. Површине зидова добро очистити и
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24.2.29.

24.2.30.

24.2.31.

24.2.32.

24.2.33.

24.3.34.
24.3.
24.3.1

отпрашити. Пре малтерисања зидове испрскати цементним млеком.
Малтерисати у два слоја, са додатком адитива. Први слој радити са
просејаним шљунком "јединицом" а други са ситним песком
глетовати до црног сјаја.
Обрачун по м².
Набавка и уградња пењалица, од ФЗЦ профила 0 20 мм,
димензија 40/25 цм. Прву пењалицу поставити на 80 цм од пода, а
пстале на међусобном одстојању од 35 цм. Пењалице пре уградње
минизирати два пута, а по уградњи бојити бојом за метал.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца са рамом за
шахт, пречника 50 цм и тежине 25 кг. Поклопац је за пешачки
саобраћај. Поклопац поставити у нивоу терена.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 50цм, 25кг, за водомер
б. Димензија 60x60цм, 35кг, пешачки
ц. Димензија 70x70цм, 50кг, пешачки
д. Пречника 60цм, 28кг, пешачки
е. Пречника 70цм, 40кг, пешачки
ф. Пречника 60цм, 54кг, пешачки и затворени пут
г. Пречника 70цм, 81кг, пешачки и затворени пут
х. Пречника 80цм, 107кг, пешачки и затворени
и. Пречника 62,5цм, 104кг, слабо прометан пут
ј. Пречника 62,5цм, 154кг, лакши промет
к. Пречника 62,5цм, 176кг, транзитни промет
л. Пречника 62,5цм, 135кг, транзитни промет
љ. Пречника 62,5цм, 163кг, транзитни промет
м. Пречника 62,5цм, 157кг, транзитни промет
н. Пречника 62,5цм, 165кг, транзитни промет
Набавка и постављање гвоздено ливене кишне решетке, са
рамом за шахт, пречника 60 цм, тежине 96кг. Ливена решетка је
за слаб прометни пут. Поклопац поставити у нивоу терена.
Обрачун по комаду.
а. Преч. 60 цм, 96 кг, слабо прометни пут
б. Дим. 44x39 цм, 62 кг, транзитни промет
ц. Дим. 61x46 цм, 145 кг, транзитни промет
д. Дим. 30x80 цм, 36 кг, транзитни промет
е. Дим. 60x50 цм, 95 кг, транзитни промет
Прикупљање и одвоз шута. Прикупити шут, вишак земље и други
отпадни материјала, утоварити у камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м³.
Ручни утовар и одвоз земље, са градилишне депоније. Утоварити
земљу на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м³.
Машински утовар и одвоз шута, са градилишне депоније.
Утоварити шут на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м³.
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УНУРАШЊА МРЕЖА
Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог
поливинилхлорида, пречника 50 мм заједно са фасонским

м
м
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комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне
цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде
правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима.
Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и
сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити
крпљења отвора и шлицева.
Обрачун по м.
а. Пречника 50 мм
б. Пречника 75 мм
ц. Пречника 110 мм
д. Пречника 160 мм
24.4.

24.4.1.

24.5.

24.5.1.

24.5.2.

24.6.
24.6.1.

м
м

СПОЉАШЊА МРЕЖА
Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог
поливинилхлорида, пречника 50 мм, у рову заједно са
фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само
исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе
комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима.
Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и
сачинити записник, што улази у цену.
Обрачун по м.
а. Пречника 50 мм
б. Пречника 75 мм
ц. Пречника 110мм
д. Пречника 125 мм
е. Пречника 160 мм

м
м
м
м
м

ДРЕНАЖА
Набавка и монтажа ПВЦ дренажних цеви од тврдог
поливинилхлорида, пречника 80 мм, у рову заједно са
фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само
исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизиони
комади морају бити правилно дихтовани са поклопцима.
Обрачун по м.
а. Пречника 80 мм
б. Пречника 100 мм
ц. Пречника 125 мм
д. Пречника 150 мм
Набавка и монтажа дренажних бетонских цеви, пречника
100мм заједно са фасонским комадима и материјалом за
спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који
имају атесте. Ревизиони комади морају бити правилно дихтовани са
поклопцима.
Обрачун по м.
а. Пречника 100 мм
б. Пречника 150 мм
ц. Пречника 200 мм

м
м
м
м

м
м
м

СИФОНИ
Набавка и монтажа ПВЦ сифона са решетком, пречника 50 мм.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 50 мм

ком.
ком.
ком.
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б. Пречника 70 мм
ц. Пречника 100 мм
24.7.

24.7.1.

24.8.

24.8.1.

24.9.
24.9.1.

24.9.2.

ОЛУЧЊАЦИ
Набавка и монтажа Гајгер сливника, пречника 100мм, са свим
материјалом за спајање.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 100 мм
б. Пречника 125 мм
ц. Пречника 150 мм

ком.
ком.
ком.

СЛИВНИЦИ
Набавка и монтажа дом сливника, пречника 100мм, са свим
материјалом за спајање.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 100 мм
б. Пречника 125 мм
ц. Пречника 150 мм

ком.
ком.
ком.

ОСТАЛИ РАДОВИ
Замена у тоалетима спојева и гумица на канализационим ПВЦ
цевима и сифона на санитарним елементима. Нови спојеви и
гумице треба да буду одговарајућег пресека и квалитета.
Обрачун по комаду.
Замена у тоалетима ПВЦ или гвоздено-ливених угаоних рачви.
У случају оштећења, заменити је одговарајућом.
Обрачун по комаду.

ком.
ком.

СВЕГА: КАНАЛИЗАЦИЈА

25.

ВОДОВОД

25.1.

ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА

25.1.1.

25.1.2.

25.1.3.
25.1.4.

Пажљива демонтажа батерије за воду. Демонтирати батерију и
одвести на депонију удаљену до 20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. Батерије за воду
б. Туш батерије
Пажљива демонтажа умиваоника, са сифоном и батријом.
Демонтирати умиваоник, сифон и батерију и одвести на депонију
удаљену до 20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Пажљива демонтажа WЦ шоље, водокотлића и цеви.
Демонтирати WЦ шољу, водокотлић и цев и одвести на депонију
удаљену до 20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Пажљива демонтажа WЦ шоље са уграђеним водоиспирачем и

ком.

ком.

ком.
ком.
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цеви. Демонтирати WЦ шољу, водокотлић и цев и одвести на
депонију удаљену до 20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Пажљива демонтажа водокотлића и цеви. Демонтирати
водокотлић и цеви и одвести на депонију удаљену до 20 км, по
25.1.5.
избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Пажљива демонтажа писоара, са вентилом. Демонтирати писоар
и вентил и одвести на депонију удаљену до 20 км, по избору
25.1.6.
инвеститора.
Обрачун по комаду.
Пажљива демонтажа прибора за купатилу. Демонтирати прибор
за купатило и одвести на депонију удаљену до 20 км, по избору
25.1.7.
инвеститора.
Обрачун по комаду.
Пажљива демонтажа бојлера. Демонтирати бојлер и одвести на
депонију удаљену до 20 км, по избору инвеститора.
25.1.8. Обрачун по комаду.
а. Бојлера
б. Проточног бојлера
Пажљива демонтажа судопере. Демонтирати судоперу и одвести
25.1.9. на депонију удаљену до 20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Пажљива демонтажа одводне решетке, пречника 50
мм. Демонтирати одводну решетку и одвести на депонију удаљену
25.1.10.
до 20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Демонтажа
водоводне
мреже,
од
поцинкованих
цеви. Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и одвести
неупотребљив материјала на депонију удаљену до 20 км, по избору
25.1.11.
инвеститора. Објекат површине до 100 м².
Обрачун по паушално.

ком.

ком.

ком.

ком.
ком.
ком.

ком.

пауш.
Демонтажа водоводне мреже, од поцинкованих цеви, пречника
3/8". Демонтирати водоводну мрежу, утоварити и одвести
неупотребљив материјала на депонију удаљену до 20 км, по избору
инвеститора.
Обрачун по м.
а. Пречника 3/8"
б. Пречника 1/2"
25.1.12.
ц. Пречника 3/4"
д. Пречника 1"
е. Пречника 5/4"
ф. Пречника 6/4"
г. Пречника 2"
х. Пречника 5/2"
и. Пречника 3"
Пажљива демонтажа вентила. Демонтирати вентил и одвести на
депонију удаљену до 20км, по избору инвеститора.
25.1.13.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 3/8"

м
м
м
м
м
м
м
м
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25.1.14.

25.1.15.

25.1.16.

25.1.17.

25.1.18.

25.1.19.

25.1.20.

25.1.21.

25.1.22.

25.1.23.

25.1.24.

б. Пречника 1/2"
ком.
ц. Пречника 3/4"
ком.
д. Пречника 1"
ком.
е. Пречника 5/4"
ком.
ф. Пречника 6/4"
ком.
г. Пречника 2"
х. Пречника 5/2"
и. Пречника 3"
Демонтажа хидрантске мреже. Демонтирати хидрантску мрежу,
утоварити и одвести неупотребљив материјала на депонију удаљену до 20 км, по избору инвеститора. Објекат површине до 100 м².
Обрачун паушално.
пауш.
Демонтажа баштенског хидранта. Демонтирати баштенски
хидрант и одвести на депонију удаљену до 20 км, по избору
инвеститора.
Обрачун по комаду.
ком.
Демонтажа
противпожарног
хидранта. Демонтирати
противпожарни хидрант и одвести на депонију удаљену до 20 км,
по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
ком.
Пажљива демонтажа водомера. Демонтирати водомер и одвести
на депонију удаљену до 20 км, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
ком.
Пажљива демонтажа поклопца за шахт. Демонтирати поклопац
шахта са рамом и одвести на депонију удаљену до 20 км, по избору
инвеститора.
Обрачун по комаду.
ком.
Бушење рупа, за постављање инсталација. Шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду.
ком.
Пробијање зида, за пролаз цеви за водовод. Кроз зидове,
таванице и слично пажљиво пробити рупе за пролаз цеви за
водовод. Сут прикупити, изнети, утоварити на камиох и одвести на
градску депонију.
Обрачун по комаду.
ком.
Пробијање конструктивних зидова. Пробијање конструктивних
зидова извршити пажљиво. У цену улази евентуално подупирање
и скела. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на
градску депонији
Обрачун по комаду.
ком.
Пробијање армирано бетонске плоче. Пробијање извести
пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење арматуре итд. Сут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по комаду.
ком.
Пробијање међуспратне конструкције. Пробијање извести
пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење арматуре итд. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по комаду.
ком.
м
Пажљиво шлицевање зида, од опеке, за пролаз водоводних
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цеви. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање
водоводних цеви. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију.
Обрачун по м.
25.2.
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Ручни ископ рова, у земљи III категорије, за постављање
водоводне мреже. Ископ извести према пројекту и датим котама.
Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа
улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити
25.2.1.
од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у
слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати
терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м³.
Ручни ископ земље, III категорије, за водоводни шахт. Ископ
извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи, а дно
нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и
нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску
25.2.2.
депонију.
Обрачун по м³.
а. За водоводни шахт
б. За шахт хидрофора
Машински ископ земље, III категорије, рова. Ископ извести
према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а
25.2.3. дно нивелисати. Ископану земљу превести, насути и нивелисати
терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м³.
Црпљење воде из рова. Воду која се појављује у рову избацити
25.2.4. ручно или путем пумпи.
Обрачун по м.
Одбацивање земље од ивица ископа. Ископану земљу из рова
25.2.5. одбацити на удаљеност од 3-5 м.
Обрачун по м³.
Разупирање ископаног рова фоснама. Извршити разупирање рова
грађом одговарајућег пресека и даскама дебљине 2", а по
25.2.6.
прописима за ову врсту радова.
Обрачун по м².
Планирање дна рова. Све површине грубо и фино испланирати са
тачношћу
од
+/-3
цм.
У
цену
улазе
и
25.2.7. попуњавање и набијање, односно скидање земље и извоз на
градилишну депонију.
Обрачун по м².
Набавка и насипање песка у ров, за водоводну мрежу. Испод и
преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на
25.2.8. насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у
слојевима, дрвеним набијачима.
Обрачун по м³.
Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино
планирање
шљунка. Шљунак
насути
у
предвиђеном
25.2.9.
слоју и набити, до потребне збијености.
Обрачун по м³.
25.2.10. Насипање земљом. Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити

м3

м3
м3

м3
м
м3

м2

м2

м3

м3
м3
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25.2.11.

25.2.12.

25.2.13.

25.2.14.

25.2.15.

25.2.16.

25.2.17.

25.2.18.

25.2.19.

водом и набити до потребне збијености. За насипање користити
земљу, депоновану приликом ископа.
Обрачун по м³.
Насипање земљом рова. Земљу насипати у слојевима од 20 цм
квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање
користити земљу, депоновану приликом ископа.
Обрачун по м³.
Одвоз земље са прикупљањем. У току и по завршеним радовима
са градилишта прикупити вишак земље на градилишну депонију
приступачну за утовар у камион и одвоз-на градску депонију.
Обрачун по м³.
Одвоз шута са прикупљањем. У току и по завршеним радовима са
градилишта прикупити шут, вишак земље и други отпадни
материјал са објекта, на градилишну депонију приступачну за
утовар у камион и одвоз на градску депонију.
Обрачун по м³.
Израда армирано бетонских темеља шахтова, марке МБ25.
Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине
слоја 10 цм. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка.
Обрачун по м³.
Израда армирано бетонске темељне плоче шахта, марке МБ
25. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка
дебљине слоја 10 цм. У цену улазе и оплата, арматура и тампон
шљунка.
Обрачун по м³.
Израда пердашеног пода шахта, од бетона, дебљине 6 цм, марке
МБ 15. Горњу површину испердашити и бетон неговати.
Обрачун по м².
Зидање шахта пуном опеком, дебљине 12 цм, у продужном
малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на
сваких 30 цм уградити пењалице. При врху шахт степенасто
завршити, за прихватање поклопца преко бетонског серклажа. По
завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улазе
и серклаж, пењалице и помоћна скела.
Обрачун по м².
Зидање шахта за водомер пуном опеком, у продужном
малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на
сваких 30 цм уградити пењалице. При врху шахт степенасто
завршити, за прихватање поклопца преко бетонског серклажа. По
завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2 цм и дерсовати.
У цену улазе и серклаж, пењалице и помоћна скела.
Обрачун по м³.
а. За водомер
б. За хидрофор
Израда шахта за водомер, од армираног бетона МБ 25, дебљине
зидова 10 цм. Израдити оплату и армирати по детаљима и
статичком прорачуну. На сваких 30 цм уградити пењалице. Бетон
уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата,
арматура, пењалице и помоћна скела.
Обрачун по м².
а. За водомер
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25.2.20.

25.2.21.

25.2.22.

25.2.23.

25.2.24.

25.2.25.

25.2.26.

25.2.27.

б. За хидрофор
Израда шахта за водомер, од армираног бетона МБ25, дебљине
20цм. Израдити оплату и армирати по детаљима и статичком
прорачуну. На сваких 30 цм уградити пењалице. Бетон уградити и
неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура, пењалице
и помоћна скела.
Обрачун по м³.
а. За водомер
б. За хидрофор
Израда армирано бетонске плоче шахта. У плочи оставити отвор
и поставити носач поклопца шахта, који се посебно плаћа. Плочу
армирати мрежастом арматуром, по статичком прорачуну и
бетонирати бетоном МБ 30. Горњу површину изравнати и бетон
неговати. У цену улазе и оплата и арматура.
Обрачун по м².
Израда цементне кошуљице шахта, дебљине 3 цм,
глетована.Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати.
Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком
"јединицом", размере 1:3. Горњу површину кошуљице глетовати до
црног сјаја и неговати док не очврсне.
Обрачун по м².
Малтерисање зидова шахта, продужним малтером. Површине
зидова добро очистити и отпрашити. Пре малтерисања зидове
испрскати цементним млеком. Малтерисати продужним малтером у
два слоја. Први сло радити са просејаним шљунком "јединицом" а
други, пердаш, са ситним песком.
Обрачун по м².
Малтерисање зидова шахта, цементним малтером, са додатком
адитива за водонепропусност. Површине зидова добро очистити и
отпрашити. Пре малтерисања зидове испрскати цементним млеком.
Малтерисати у два слоја, са додатком адитива. Први слој радити са
просејаним шљунком "јединицом" а друг са ситним песком
глетовати до црног сјаја.
Обрачун по м².
Набавка и уградња пењалица, од ФЗЦ профила 0 20 мм,
димензија 40/25 цм. Прву пењалицу поставити на 80 цм од пода, а
остале на међусобном одстојању од 35 цм. Пењалице пре уградње
минизирати два пута, а по уградњи бојити бојом за метал.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца, са рамом за
шахт,
пречника
50
цм
тежине
25
кг.
Поклопац поставити на шахт водомера. Поклопац поставити у
нивоу терена.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 50 цм, 25 кг, за водомер
б. Димензија 60x60 цм, 35 кг, пешачки
ц. Димензија 70x70 цм, 50 кг, пешачки
д. Пречника 60 цм, 28 кг, пешачки
е. Пречника 70 цм, 40 кг, пешачки
Прикупљање и одвоз шута. Прикупити шут, вишак земље и други
отпадни материјала, утоварити у камион и одвести на градску
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м2
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ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
м3
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депонију.
Обрачун по м³.
Ручни утовар и одвоз земље, са градилишне депоније. Утоварити
земљу на камион и одвести на градску депонију.
25.2.28. Обрачун по м³.
а. Ручни утовар
б. Машински утовар
Ручни утовар и одвоз шута, са градилишне депоније. Утоварити
шут на камион и одвести на градску депонију.
25.2.29. Обрачун по м³.
а. Ручни утовар
б. Машински утовар
25.3.
УНУТРАШЊА МРЕЖА
Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, пречника 16 мм,
заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом
монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и
батерија буду потпуно равне са завршном површином зида.
Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут
изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима
извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну
мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и
25.3.1. изолација и испитивање мреже.
Обрачун по м.
а. Пречника 16 мм
б. Пречника 20 мм
ц. Пречника 25 мм
д. Пречника 32 мм
е. Пречника 40 мм
ф. Пречника 50 мм
г. Пречника 63 мм
Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних
поцинкованих цеви, пречника 2" заједно са фитингом,
материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Штемовања за
уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести
25.3.2. на градску депонију. По потреби мрежу фиксирати одговарајућим
обујмицама, да се спречи вибрирање мреже. По завршеној монтажи
хидрантске мреже исту испитати на притисак и сачинити записник.
У цену улази и испитивање мреже.
Обрачун по м.
25.4.
СПОЉАШЊА МРЕЖА

25.4.1.

Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви, пречника
1/2", заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирнисом и
кудељом. Водоводне цеви премазати 2 пута битуменом и обмотати
терисаном јутом. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак
и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање
мреже.
Обрачун по м.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1"
д. Пречника 5/4"
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25.4.2.

25.4.3.

25.5.

25.5.1.

25.5.2.

25.5.3.

е. Пречника 6/4"
ф. Пречника 2"
г. Пречника 3"
х. Пречника 4"
Набавка и монтажа хидрантске мреже, од водоводних
поцинкованих цеви, пречника 1", заједно са фитингом,
материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Водоводне цеви
премазати 2 пута битуменом и обмотати терисаном јутом. По
завршеној монтажи хидрантске мреже исту испитати на притисак и
сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже.
Обрачун по м.
а. Пречника 1"
б. Пречника 5/4"
ц. Пречника 6/4"
д. Пречника 2"
Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, пречника 63 мм, у
рову, заједно са фасонским комадима и материјалом за
спајање.Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који
имају атесте, за притисак до 10 бари. Цеви водоводне мреже
усидрити. По завршеној монтажи водоводне мреже испустити
ваздух, исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену
улази и испитивање мреже.
Обрачун по м.
а. Пречника 63 мм
б. Пречника 75 мм
ц. Пречника 90 мм
д. Пречника 110 мм

м
м
м
м

м
м
м
м

ВЕНТИЛИ
Набавка и монтажа равног пропусног вентила, пречника 1/2",
са заштитном хромираном капом и розетом. Приликом монтаже
вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са
завршном површином зида. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
Набавка и монтажа равног пропусног вентила, пречника 1/2",
са хромираним рукохватом и розетом. Приликом монтаже
вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са
завршном површином зида. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
Набавка и монтажа равног пропусног вентила, са точкићем.
Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила буде
на правилном одстојању од финалне површине зида. Вентил мора
да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
д. Пречника 5/4"

ком.
ком.

ком.
ком.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
Страна 228

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

25.5.4.

25.5.5.

25.5.6.

25.5.7.

25.5.8.

25.5.9.

е. Пречника 6/4"
ф. Пречника 2"
Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила, пречника
1/2“x1/2“, са ручком. Приликом монтаже вентила водити рачуна да
точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне површине
зида и да буде омогућен приступ вентилу, повезивање и
постављање розете. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2“x1/2“
б. Пречника 1/2“x3/8"
Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила, за писоар,
пречника 1/2", са ручком. Приликом монтаже вентила водити
рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне
површине зида и да буде омогућен приступ вентилу и повезивање
писоара и постављање розете. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила, за водокотлић,
пречника 1/2“x1/2“, са ручком и хромираном цеви дужине 1=270
мм. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила
буде на правилном одстојању од финалне површине зида и да буде
омогућен приступ вентилу и повезивање писоара и постављање
розете. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа равног пропусног вентила са испусном
славином, пречника 1/2", са точкићем. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
д. Пречника 5/4"
е. Пречника 6/4"
ф. Пречника2"
Набавка и монтажа косог пропусног вентила, пречника 1/2", са
точкићем. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић
вентила буде на правилном одстојању од фмалне површине зида.
Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
д. Пречника 5/4"
е. Пречника 6/4"
ф. Пречника2"
Набавка и монтажа вентила за хидрант, са точкићем и
холцндером. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
д. Пречника 5/4"
е. Пречника 6/4"
ф. Пречника2"

ком.

ком.

ком.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
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Набавка и монтажа кугластог пропусног вентила са полугом,
пречника 3/8". Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 3/8"
б. Пречника 1/2"
25.5.10.
ц. Пречника 3/4"
д. Пречника 1“
е. Пречника 5/4"
ф. Пречника 6/4"
г. Пречника 2"
25.6.

25.6.1.

25.6.2.

25.6.3.

25.6.4.
25.6.5.

25.6.6.

25.6.7.

25.6.8.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

ХИДРАНТИ
Набавка и монтажа зидног хидранта, са прикључком, пречника
2". Метални ормарић димензија 50x50 причврстити по детаљу. У
ормарићу испоручити хидрантски вентил, црево дужине 15 м и
млазницу.
Обрачун по комаду.
а. Метални ормарић
б. Метални застакљени ормарић
Набавка и монтажа ормана са опремом за надземни хидрант, са
прикључком, пречника 2". Стојећи метални ормарић димензија
1080x564x252 мм причврстити по детаљу. У ормарићу испоручити
хидрантски вентил, 4 комада црева пречника 52 мм тревира дужине
15 м са спојницама, 2 млазнице 52мм, 1 кључ за надземни хидрант,
1 кључ АБЦ и 1 кључ Ц.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 1080x564x252 мм
б. Димензија 1080x1080x144 мм
Набавка и монтажа противпожарног платненог црева,
пречника 2". Црево је дужине 15 м. На једном крају црева
поставити спојницу а другом млазницу или спојницу.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа млазнице за хидрант, пречника 2".
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа млазнице са вентилом за платнено
црево,пречника 2", за хидрант.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа косог пропусног вентила, пречника 2", са
точкићем. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић
вентила буде на правилном одстојању од финалне површине зида.
Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа баштенског хидранта са кућиштем и
вентилом, пречника 1/2", са точкићем и холендером. Уз хидрант
испоручити и гумено црево дужине 15 м са млазницом.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
д. Пречника 5/4"
е. Пречника 6/4"
Набавка и монтажа гуменог црева, пречника 1/2". Црево је

ком.
ком.

ком.
ком.

ком.
ком.
ком.

ком.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
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дужине 15 м. Наједном крају црева поставити холендер а другом
млазницу.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
25.7.

25.7.1.

25.7.2.

25.8.

25.8.1.

25.9.

25.9.1.

25.9.2.

ком.
ком.

ПП АПАРАТИ
Набавка и постављање противпожарног апарата, ТИП С-1, за
суво гашење пожара врсте А, Б и Ц.
Обрачун по комаду.
а. ТипС-1
б. ТипС-2
ц. ТипС-3
д. ТипС-6
е. ТипС-9
Набавка и постављање противпожарног апарата под сталним
притиском, ТИПС-IА, за гашење пожара врсте А, Б и Ц.
Обрачун по комаду.
а. Тип С-1А
б. Тип С-2А
ц. Тип С-6А
д. Тип С-9А

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
ком.
ком.
ком.

ВОДОМЕРИ
Набавка и монтажа кућног вишемлазног пропелерног водомера
за хладну воду, пречника 1/2", са мокрим механизмом, "ИНСА"
Београд. Максимална температура воде је до +40 Ц, за називни
притисак НП10 класа А. Поставити и два равна пропусна вентила
од којих један има испусну славину и одговарајући фитинг.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
д. Пречника 5/4"
е. Пречника 6/4"

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

ИСПИТИВАЊА
Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3
бара од радног, односно минимално 10 бара. По завршетку
монтаже водоводне мреже сва изливна места задихтовати
чеповима. Поставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију
водом, испустити ваздух и постићи пробни притисак. Мрежа мора
бити под притиском најмање 24 часа. Ако притисак опадне,
пронаћи место квара, отклонити и поново ставити инсталацију под
испитни притисак. Испитивање вршити уз обавезно присуство
надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан
записник.
Обрачун по м.
Дезинфекција и испирање водоводне мреже, према техничким
прописима. Пре пуштања мреже у експлоатацију обавезно тражити
атест Санитарне службе за исправност воде.

м
м
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Обрачун по м.
25.10.

ОСТАЛИ ВОДОВОДНИ РАДОВИ

Набавка и монтажа хидрофора или хидропака. У цену улазе
пумпа, склопка, манометар, вентили, фитинг и комплетан електро
прикључак.
Обрачун по комаду.
25.10.1.
а. Запремине 251
б. Запремине 601
ц. Запремине 901
д. Запремине 1301
Набавка и монтажа резервоара цистерне, запремине 500 литара,
25.10.2. од лима д=5-6 мм.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа резервоара, запремине 500 литара, од ПВЦ.
25.10.3.
Обрачун по комаду.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

СВЕГА: ВОДОВОД

26.
26.1.

26.1.1.

26.2.

26.2.1.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
ДЕМОНТАЖА
Пажљива демонтажа батерије за воду. Демонтирати батерију за
воду и одвести на депонију удаљену до 20 км, по избору
инвеститора.
Обрачун по комаду батерије.
а. Батерије за воду
б. Туш батерије
ц. Умиваоника са сифоном и батеријом
д. WЦ шоље
е. Бидеа са батеријом
ф. Писоара са вентилом
г. Водокотлића и цеви
х. Каде са батеријом
и. Туш каде и батерије
ј. Бојлера
к. Бојлера проточног
1. Прибора у купатилу
УМИВАОНИЦИ
Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике,
димензија 60x40 цм, домаће производње И класе. Умиваоник за
зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим
шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са
одводом хромираним сифонорн пречника 5/4" са розетом, чепом и
ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред
умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира.
Умиваоник и опрему наручити по избору инвеститора.
Обрачун по комаду умиваоника.
а. Димензија 60x40 цм, сабатеријом

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
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26.2.2.

26.2.3.

26.2.4.

26.2.5.

26.2.6.

26.2.7.

26.3.
26.3.1.

б. Димензија 60x40 цм, стојећи, са
батеријом
ц. Пиколо, са батеријом
Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила за стојеће
батерије, пречника 1/2"x3/8", са ручком. Приликом монтаже
вентила водити рачуна да точкић вентила буде на правилном
одстојању од финалне површине зида и да буде омогућен приступ
вентилу, повезивање стојеће славине и постављање розете. Вентил
мора да има атест.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2“x3/8"
б. Пречника 1/2“x1/2“
Набавка и постављање хромираног сифона за умиваоник,
пречника 5/4". Сифон пажљиво поставити, да се хром или
умиваоник не оштети. Уз сифон испоручити ланац са чепом, сифон
по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 5/4"
б. Пречника 1“
ц. Пречника 5/4", са штелујућом висином.
д. Пречника 1", са штелујућом висином
Набавка и монтажа хромиране зидне батерије за умиваоник, са
покретним изливом изнад батерије, за топлу и хладну
воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво
поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
а. За умиваоник
б. За судоперу
Набавка и монтажа стојеће хромиране батерије за умиваоник,
са покретним изливом, за топлу и хладну воду. Батерију
пажљиво поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
а. Покретна
б. Фиксна
Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за
умиваоник, са покретним изливом, за топлу и хладну
воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво
поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
а. За умиваоник
б. За судоперу
Набавка и монтажа једноручне стојеће хромиране батерије за
умиваоник, са покретним изливом, за топлу и хладну. Батерију
пажљиво поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
а. Покретна
б. Фиксна
ШОЉЕ

ком.
ком.

ком.
ком.

ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
ком.

ком.
ком.

ком.
ком.

ком.
ком.

Набавка и монтажа комплет WЦ шоље, типа Симплон, домаће
производње I класе. Спој WЦ шоље са канализационом мрежом
урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован
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26.3.2.

26.3.3.

26.3.4.

26.3.5.
26.4.

26.4.1.

26.4.2.

26.4.3.

100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим
шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са
водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и
квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном.
Поставити поклопац за шољу од медијапана. Шољу и опрему
наручити по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. Шоља са водокотлићем
б. Шоња са водоиспирачем као саставном делу
Набавка и монтажа комплет WЦ шоље конзолне, типа Балтик,
домаће производње I класе. Спој WЦ шоље са канализационом
мрежом извести да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених
подметача причврстити за зид месинганим шрафовима са челичним
типловима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са
водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и
квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном.
Поставити поклопац за шољу од медијапана. Шољу и опрему
наручити по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. Шоља са водокотлићем
б. Шоња са водоиспирачем као саставном делу
Набавка и монтажа комплет керамичког чучавца, "Керамика"
Младеновац. Спојити чучавац и мрежу са сифоном пречника 100
мм. Поставити водокотлић по избору пројектанта. Са водоводном
мрежом повезати преко хромираног вентила и црева. Поставити
држач тоалет папира.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање пловка са вентилом, пречника 3/8", за
водокотлић.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање даске за WЦ шољу, од ПВЦ. Даска је у
боји по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.

ком.
ком.

ком.
ком.

ком.
ком.
ком.

ПИСОАРИ
Набавка и монтажа керамичког зидног писоара, домаће
производње И класе. Писоар преко гумених подметача
причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима.
Поставити хромирани пропусни вентил и сифон. Писоар наручити
по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа керамичког зидног писоара, "Керамика"
Младеновац. Писоар преко гумених подметача причврстити
одговарајућим типловима и месинганим шрафовима. Поставити
хромирани пропусни вентил и сифон.
Обрачун по комаду.
а. Зидни
б. Зидни кљун
ц. Зидни СОС
Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила за писоар,
пречника 1/2", са ручком. Приликом монтаже вентила водити
рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне

ком.

ком.
ком.
ком.
ком.
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површине зида и да буде омогућен приступ вентилу и повезивање
писоара и постављање розете. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
26.5.

26.5.1.

26.5.2.

26.6.

26.6.1.

26.6.2.

ТУШ КАДЕ
Набавка и постављање туш каде, димензија 90x90 цм, Колпа
сан. Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника
5/4" са чепом и ланцем. Боја туш каде по избору пројектанта.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 90x90 цм
б. Димензија 90x80 цм
ц. Димензија 90x70 цм
д. Димензија 80x80 цм
е. Димензија 70x70 цм
ф. Димензија 100x100 цм, полукружна
г. Димензија 90x90 цм, полукружна
х. Димензија 80x80 цм, полукружна
и. Димензија 70x70 цм, полукружна
Набавка и постављање туш каде са облогом, димензија 90x90
цм, Колпа сан. Туш каду поставити и повезати са одводом
сифоном пречника 5/4" са чепом и ланцем. Боја туш каде по избору
пројектанта.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 90x90 цм
б. Димензија 100x100 цм, полукружна
ц. Димензија 90x90 цм, полукружна
д. Димензија 80x80 цм, полукружна
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ТУШ КАБИНЕ
Набавка и монтажа комплет туш кабине, димензија 80x80
цм. Туш кабину поставити и повезати са одводом сифоном
пречника 5/4" са чепом и ланцем. Поставити једноручну батерију за
топлу и хладну воду са тушем. Поред туш кабине поставити држач
пешкира. Туш кабину и опрему наручити по избору пројектанта.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 80x80 цм
б. Димензија 90x90 цм
Набавка и монтажа универзалне угаоне туш кабине, димензија
90x90 цм, Колпа сан. Туш кабина је израђена од алуминијумских
профила у белој боји и каљеним стаклом. Отварање врата угаоно,
два крила, клизно и затварање помоћу магнетних профила. Висина
кабине је 180 цм.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 90x90 цм, каљено стакло
б. Димензија 90x80 цм, каљено стакло
ц. Димензија 80x80 цм, каљено стакло
д. Димензија 90x90 цм, мат каљено стакло
е. Димензија 90x80 цм, мат каљено стакло
ф. Димензија 80x80 цм, мат каљено стакло
г. Димензија 70x90 цм, полиестер стакло
х. Димензија 70x70 цм, полиестер стакло
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26.7.

26.7.1.

26.7.2.

26.7.3.

26.7.4.

26.7.5.

26.7.6.

АРМАТУРЕ ЗА ТУШЕВЕ
Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за туш кабину,
сапомичним тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и
батерије поставити розете. На зиду поставити фиксиран хромирани
носач са клизачем за туш. Батерију пажљиво поставити, да се хром
не оштети.
Обрачун по комаду.
а. Са помичним тушем
б. Са фиксним тушем
Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за
туш кабину, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије
поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију
пажљиво поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за
туш кабину, са помичним тушем за топлу и хладну воду. Између
зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксиран
хромирани носач са клизачем за туш. Батерију пажљиво поставити,
да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање хромираног хоризонталног сифона за
туш каду, пречника 5/4". Сифон пажљиво поставити, да се хром
или туш када не оштети. Уз сифон испоручити ланац са чепом,
сифон по избору пројектанта."
Обрачун по комаду.
а. Хоризонтални 5/4"
б. Вертикални 5/4"
Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за туш каду са
термостатом и тушем, за топлу и хладну воду. Батерија ума
уграђени термостат за мешање топле и хладне воде. Између зида и
батерије поставити розете. На зиду поставити фиксиран, стојећи
хромирани туш. Батерију пажљиво поставити, да се хром не
оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа узидне једноручне хромиране батерије за
туш кабину са фиксним тушем, за топлу и хладну воду. Део
батерије поставити испод површине зида, а рукохват и туш на
површину зида. Батерију пажљиво поставити, да се хром не
оштети.
Обрачун по комаду.
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26.8.

26.8.1.

26.8.2.

СЛАВИНЕ
Набавка и монтажа испусне славине, пречника 1/2", са лептир
ручицом, за хладну воду. Између зида и славине поставити розету.
Славину пажљиво поставити, да се не оштети.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
Набавка и монтажа испусне хромиране славине, пречника 1/2",

ком.
ком.
ком.
Страна 236

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

26.8.3.

26.8.4.

26.8.5.

26.8.6.

26.9.

26.9.1.

26.9.2.

26.9.3.

26.9.4.

са рукохватом, за хладну воду. Између зида и славине поставити
розету. Славину пажљиво поставити, да се не оштети.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
Набавка и монтажа испусне славине, пречника 1/2", са
холендером и лептир ручицом, за хладну воду. Између зида и
славине поставити розету. Славину пажљиво поставити, да се не
оштети.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
Набавка и монтажа испусне-хромиране славине, пречника 1/2",
са холендером и рукохватом, за хладну воду. Између зида и
славине поставити розету. Славину пажљиво поставити, да се не
оштети.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
Набавка и монтажа испусне славине, пречника 1/2", са
одзрачним вентилом и лептир ручицом, за хладну воду. Између
зида и славине поставити розету. Славину пажљиво поставити, да
се не оштети.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
Набавка и монтажа испусне хромиране славине, пречника 1/2",
са покретном лулом испод, за хладну воду. Између зида и
славине поставити розету. Славину пажљиво поставити, да се не
оштети.
Обрачун по комаду.
ПРИБОР
Набавка и постављање оглцдала, димензија 40x60 цм, по избору
пројектанта. Огледало поставити на одговарајућој висини помоћу
типлова и месинганих завртњева.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 40x60 цм
б. Димензија 60x80 цм
ц. Димензија 80x100 цм
д. Димензија 80x120 цм
Набавка и постављање ормарића са огледалима, димензије
70x50 цм по избору пројектанта. Ормарић има уграђену светиљку
и електрични прикључак. Ормарић поставити на одговарајућој
висини помоћу типлова и месинганих завртњева.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање хромираног фиксног држача
пешкира, по избору пројектанта.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање хромиране сапуњаре, по избору
пројектанта.
Обрачун по комаду.
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26.9.5.

26.9.6.

26.9.7.

26.10.

26.10.1.

26.10.2.

26.10.3.

26.10.4.

26.10.5.

26.10.6.

Набавка и постављање хромираног држача са стакленом
чашом, по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. Са чашом
б. Са две чаше
Набавка и постављање сапуњаре у купатилу. Набавити
керамичку сапуњару по избору пројектанта и поставити у
цементном малтеру.
Обрачун по комаду.
а. Сапуњара
б. Дупла сапуњара
ц. Дупла сапуњара са држачем
Набавка и постављање кутије за тоалет папир, у ролни, по
избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. За ролну
б. За лиснати папир
СУДОПЕРЕ
Набавка и монтажа једноделне судопере, дулине 60 цм, са
коритом од ростфраја. Уз судоперу испоручити и поставити
сифон са скупљачем масти. Судопера по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. Једноделна, 60 цм
б. Једноделна, 80 цм
ц. Дводелна, 80 цм.
д. Дводелна, 100 цм
Набавка и постављање хромираног сифона за судоперу,
пречника 5/4". Сифон пажљиво поставити, да се хром или
судопера не оштети. Уз сифон испоручити ланац са чепом, сифон
по избору инвеститора.
Обрачун по комаду.
а. Сифон5/4"
б. Сифон 1"
ц. Двоструки сифон 2x5/4"
Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за умиваоник, са
покретним изливом, за топлу и хладну воду. Између зида и
батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром
не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за судоперу, са
покретним изливом испод батерије, за топлу и хладну
воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво
поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за
умиваоник, са покретним изливом, за топлу и хладну
воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво
поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за
судоперу са покретним изливом, за топлу и хладну воду. Између
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зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да
се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа једноручне стојеће хромиране батерије за
судоперу, са покретним изливом, за топлу и хладну
26.10.7.
воду. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа стојеће хромиране батерије за судоперу, са
покретним изливом, за топлу и хладну воду. Батерију пажљиво
26.10.8.
поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
26.11. БОЈЛЕРИ

26.11.1.

26.11.2.

26.11.3.

26.11.4.

26.11.5.

26.11.6.

26.11.7.

Набавка и монтажа електричног бојлера, запремине 50 литара,
по избору пројектанта. Уз бојлер испоручити и поставити
сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер
поставити и повезати са електричном енергијом.
Обрачун по комаду.
а. Запремине 50 литара
б. Запремине 80 литара
ц. Запремине 120 литара
Набавка и монтажа електричног бојлера, снаге 12 КW, по
избору пројектанта. Уз бојлер испоручити и поставити сигумосни
вентил и специјална, сигурносна црева за повезивање. Бојлер
поставити и повезати са електричном енергијом.
Обрачун по комаду.
а. Снаге 12кw
б. Снаге 15кw
ц. Снаге 18кw
д. Снаге 24кw
Набавка и постављање хромираних цеви за проточни бојлер.
Цеви дужине 450 мм спојити са бојлером и славином.
Обрачун по комаду.
Набавка и постављање хромираних цеви за бојлер, димензија
12x150-250 мм. Улазну цев спојити са доводном цеви хладне воде,
сигурносним вентилом и бојлером, а излазну цев са бојлером и
одводном цеви, топла ка батерији.
Обрачун по комаду.
а. Цеви 12x150-250 мм
б. Цеви 12x250-450 мм
Набавка и монтажа сигурносног вентила бојлера. Сигурносни
вентил поставити испред бојлера. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа регулационог вентила, пречника 1/2",
испред
бојлера. Регулациони
вентил
поставити
испред
сигурносног вентила бојлера. Вентил за регулацију притиска воде
мора да има атест.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за проточни
бојлер, са покретним изливом испод батерије, за топлу и хладну
воду.Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво
поставити, да се хром не оштети.
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26.11.8.

26.11.9.

26.11.10.

26.12.

26.12.1.

26.12.2.

26.12.3.

26.12.4.

Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за
проточни бојлер, са покретним изливом испод батерије, за
топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете.
Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа једноручне стојеће хромиране батерије за
проточни бојлер, за топлу и хладну воду. Батерију пажљиво
поставити, да се хром не оштети.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа стојеће хромиране батерије за проточни
бојлер, за топлу и хладну воду. Батерију пажљиво поставити, да се
хром не оштети.
Обрачун по комаду.
ОСТАЛИ САНИТАРНИ РАДОВИ
Набавка и постављање подног ПВЦ хоризонталног сифона.
Преко постављеног сифона поставити решетку.
Обрачун по комаду.
а. Хоризонтални
б. Вертикални
Набавка и постављање хромиране подне решетке, димензија
15x15 цм, по избору пројектанта.
Обрачун по комаду.
а. Димензија 15x15 цм
б. Димензија 20x20 цм
Набавка и постављање хромиране ревизије, са вратима, поред
каде.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа баштенског хидранта са кућиштем и
вентилом пречника 1/2", са точкићем и холендером. Уз хидрант
испоручити и гумено црево дужине 15 м са млазницом.
Обрачун по комаду.
а. Пречника 1/2"
б. Пречника 3/4"
ц. Пречника 1“
д. Пречника 5/4"
е. Пречника 6/4"
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СВЕГА: САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

Бр. поз.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ РАДОВИ
ТЕСАРСКИ РАДОВИ
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
БРАВАРСКИ РАДОВИ

Цена без ПДВ-а
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РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
РАЗНИ ДРУГИ РАДОВИ
ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ
КАНАЛИЗАЦИЈА
ВОДОВОД
САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
УКУПНО: СВИ РАДОВИ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Σ

Упутство за попуњавање обрасца структуре цена:
Понуђач треба да попуни образац структуре цена на следећи начин:



у колони ,,Цена без ПДВ” уписати износ цене по јединици мере без ПДВ за услуге
које су предмет ове јавне набавке;
на крају, понуђач уписује укупне јединичне цене без ПДВ за услуге које су предмет
ове јавне набавке;

НАПОМЕНА: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако
да пунђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Потпис овлашћеног лица
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X

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица
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ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио
одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:

Напомена:

У случају потребе табелу копирати
Понуђач није у обавези да попуни овај образац

Потпис овлашћеног лица

Страна 243

Републичка дирекција за имовину РС, ЈНОП 10/19

