
ЗАВПД ЗА ЗАШТИТУ СППМЕНИКА  

КУЛТУРЕ  ЗРЕОАНИН 

Брпј: 15-25-16/13 

Дана: 28.10.2013 

У складу са  чланпм 63. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012), вршимп 

измену кпнкурсне дпкументације за јавну набавку  радпва, брпј ЈН П 4/2013 и прпдужавамп рпк за 

ппднпшеое ппнуда за  13.11.2013. гпдине, дп 10,00 часпва.  

Ради прегледнпсти  пбјављујемп кпмплетан пбразац техничке спецификације. 

 

Предмер и предрачун рестаураторских грађевинских и 

занатских радова светосавског и дома парохије у 

Перлезу                                                                       
 

  
 

 
     Редн

и број 

ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА Јед. 

мере 

количин

а 

  јединичн

а цена 

без 

пореза у 

динарима 

укупна 

цена без 

пореза 

у 

динарима 

              

I ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА           

1 

Монтажа и демонтажа 

просторне металне цевасте 

скеле, за радове у свему по 

важећим прописима и мерама 

ХТЗ-а. Скела мора бити 

статички стабилна , 

анкерована и прописно 

уземљена. Користи се за све 

време трајања радова и 

плаћа само једанпут. Обрачун 

по м2 скеле.   400,00 x   



2 

Чишћење слојева старе боје и 

слојева завршне 

обраде("хирофе") са фасаде 

са орнаментима и вученим 

профилима. Пажљиво 

очистити старе слојеве боје и 

хирофе са горњих делова 

уличних фасада, орнамената 

и вучених профила (венаца, 

шамбрана и др.), за поновно 

бојење фасада.Зидове 

пажљиво очистити 

механичким и хемијским 

путем, приликом чишћења 

водити рачуна да се очувани 

елменти фасадне пластике не 

оштете.Обрачун по м²  обађне 

површине фасаде без 

одбијања отвора и развијања 

површина.  м² 195,00 x   

3 

Обијање продужног малтера 

сa фасадних зидова са уличне 

стране у просечној висини од 

2,5 м ( испод орнаменталне 

пластике). Кламфама 

очистити спојнице до дубине 2 

цм, а челичним четкамаопеку 

те очишћене зидове опрати 

водом. Шут прикупити, 

изнети,утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

Обрачун по м²  обијене 

површине фасаде без 

одбијања отвора и развијања 

површина.  м² 150,00 x   



4 

Обијање продужног малтера 

сa унутрашњих зидова 

просторија Светосавске сале . 

Обити малтер и кламфама 

очистити спојнице до дубине 2 

цм а челичним четкамаопеку 

те очишћене зидове опрати 

водом. Шут прикупити, 

изнети,утоварити на камион и 

одвести на градску 

депонију.Обрачун по м²  

обијене површине зидова 

отвори се одбијају. м² 353,80 x   

5 

Демонтажа олучних 

вертикала са спуштањем на 

тло и одвозом на депонију. 

Обрачун по м¹  олука. м¹ 35 x   

6 

Скидање блатног малтера и 

дашчане оплате 

каратавана(таванице 

Светосавске сале). Издвојити 

употребљив материјал, а шут 

прикупити, изнети,утоварити 

на камион и одвести на 

градску депонију. Обрачун по 

м²  демонтиране површине  м² 153,40 x   

7 

Скидање пода од виназ 

плочица. Шут прикупити, 

изнети,утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

Обрачун по м²  пода.              м² 171,30 x   

8 

Пробијање отвора за прозоре 

и врата у зиду од опеке у 

продужном малтеру. 

Употребљиву опеку очистити 

од малтера и сложити на 

градилишну депонију. 

Шут прикупити, 

изнети,утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 
м³ 4,33 x   



Обрачун по м³  зида.                                      

9 

Рушење спољних степеника 

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 м¹  степеника.         м¹ 5,40 x   

10 

Пажљива демонтажа спољних 

прозора. Шут прикупити, 

изнети,утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

 Обрачун по комаду прозора.          

  до  2,00 м²   ком. 5,00 x   

  од  2,00 м² -  5,00 м²  ком. 25,00 x   

11 

Пажљива демонтажа спољних 

врата. Шут прикупити, 

изнети,утоварити на камион и 

одвести на градску 

депонију.Обрачун по комаду 

врата.           

  од  2,00 м² -  5,00 м²  ком 5,00 x   

  

УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ 

РАДОВИ :           

              

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ           

              

1 

Набавка и разастирање 

шљунка у слоју дебљине 

10цм испод бетонске плоче 

пода. Тампон слој шљунка 

насути у слојевима,набити и 

фино испланирати.Обрачун м² 62,00 x   



по м²  . 

2 

Ручни ископ земље 

3.категорије пода у ходнику и 

простору срушене бине 

Светосвског дома, дебљине 

око 20 цм за тампон слој 

шљунка и бетонску плочу 

пода. Ископану земљу 

превести колицима на 

градилишну депонију. 

Обрачун по м²  . м² 62,00 x   

3 

Ручни ископ земље 

3.категорије за тракасте 

темеље степеншта улаза 

Светосвског дома. Ископану 

земљу превести колицима на 

градилишну депонију. 

Обрачун по м³  . м³ 1,00 x   

  УКУПНО ЗЕМЉАНИ  
РАДОВИ :   

        

              

III  

БЕТОНСКИ РАДОВИ И 

АРМИРАНО БЕТОНСКИ 

РАДОВИ           

1 

Израда темеља степеништа 

од набијеног бетона МБ 20 

заједно са првим степеником 

и тампон слојем шљунка од 

10 цм. У цену улази и оплата. 

Обрачун по м³  темеља. м³ 1,00 x   



2 

Израда бетонског пода 

д=10цм, МБ 20, од армираног 

бетона.Под армирати 

мрежастом арматуром која 

улази у цену пода. Обрачун по 

м² пода. м² 62,00 x   

3 

Израда бетонског пода д=6цм, 

МБ 20, од набијеног бетона. 

Обрачун по м² пода. м² 233,30 x   

4 

Израда АБ надвратника и 

надпрозорника МБ 20  заједно 

са арматуром .У цену улази и 

оплата са подупирачима и 

помоћна скела. Обрачун по м³ 

надвратника и надпрозорника м³ 0,50 x   

  

УКУПНО БЕТОНСКИ И 

АРМИРАНОБЕТОНСКИ  

РАДОВИ :           

              

IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ           

              

1 

Малтерисање унутрашњих 

зидова просторија 

Светосавског дома од опеке 

старог формата, продужним 

малтеру размере 1:2:6 у два 

слоја укупне дебљине 2,5 

цм.Пре малтерисања зидне 

површине очистити и 

испрскати цем.млеком. У цену 

је урачуната и помоћна скела. 

Обрачун по м² зида м² 428,26 x   

2 

Зазиђивање отвора прозора и 

врата, пуном опеком старог 

формата у продужном 

малтеру пазмере 1:2:6. 

Обрачун по м³  зида.    м³ 0,50 x   



3 

Израда слоја д= 2 цм до 

висине сокле, изравнавајућим 

малтером као "Цигломал" 

заједно са презиђивањем исте 

у оштећеним сегментима. 

Обрачун по м²  зида.                              м² 51,00 x   

4 

Израда грубог слоја 

пародифузног малтера д= 2 

цм до висине сокле.    

Обрачун по м²  зида.                              м² 51,00 x   

5 

Израда завршног слоја д= 0,5 

цм до висине, санационим 

паропропусним малтером као 

"Хидромент Ф ". Завршно 

пердашити. Обрачун по м²  

зида.                              м² 51,00 x   

5 

Ново малтерисање обијених 

делова уличних фасада-изнад  

"Хидромент-а",продужним 

малтером 1:2:6 у два слоја 

дебљине 2,5 цм. У цену је 

урачунато шприцање обијених 

делова фасаде цементним 

млеком и завршно 

пердашење. 

Обрачун по м² фронталне 

пројекције фасаде без 

одбијања отвора и развијања 

површине зидова. м² 150,00 x   

  

УКУПНО ЗИДАРСКИ 

РАДОВИ :            

              

V 

ФАСАДЕРСКИ, 

ЛИКОРЕЗАЧКИ И ОСТАЛИ 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ           

              



1 

Израда калупа, изливање и 

постављање орнаменталне 

пластике. На основу 

постојећег модела урадити 

калуп од гипса. Калуп 

израдити из више 

штиклформи. Све ивице и 

површине морају бити фине, 

квалитетно обрађене и 

премазане шелаком, тачно по 

моделу и пројекту те 

одобрено од стране 

конзерваторског надзора. 

Пластику армирати, 

рабицирати и поставити 

анкере за уградњу и излити у 

цементном малтеру 

прављеним са јединицом. По 

завршеном изливању и 

делимичном сушењу све 

површине и ивице фино 

обрусити. Пластику поставити 

и одговарајућим анкерима 

причврстити за подлогу уз 

надзор одговорних лица. 

Отворе анкеровања, саставе 

пластике и подлоге 

ретуширати  и фино 

обрадити. Обрачун по комаду.           

а 

Плочица испод подеоног 

венца. ком 6,00 x   

б 

Декоративна розета између 

надпрозорног и подеоног 

венца. ком 3,00 x   

в 

Геометријски украс између 

прозора испод подеоног 

венца ком 6,00 x   

г 

Геометријско-флорални 

елемент на ризалита. Испод 

подеоног венца. ком 3,00 x   



д Врх атике ризалита. ком 2,00 x   

ђ 

Флорални украси на угловима 

атике. ком 4,00 x   

е 

Прозорски фронтон са 

декоративним геометријским 

пољем ком 5,00 x   

ж Украс на парапетном пољу  ком 13,00 x   

з 

Украс на парапетном пољу 

ризалита  ком 4,00 x   

к 

Правоугаоно поље између 

прозора ризалита ком 7,00 x   

2 

Узимање отисака вучених 

профила, венаца, шамбрана, 

трака и слично ортогоналне 

пројекције профила до 30 цм, 

у гипсу. Пре почетка радова 

надзорни орган и извођач 

радова одређују и остављају 

контролне траке дужине 50 цм 

за сваку врсту профила. Са 

остављених контролних трака 

пажљиво скинути све слојеве 

боја и осталих наслага, 

етуширати и узети отиске у 

гипсу за израду шаблона. 

Обавезно технички снимити 

профиле. Обрачун по ком. 

отиска. ком 7,00 x   

3 

Ретуширање гипсаних отисака 

вучених профила до  30 цм. 

Пре  израде шаблона, у 

радионици,         извршити 

ретуширање и корекцију 

отисака гипсаних профила. 

Ретуширање обавзно вршити 

стручном рандом снагом, а 

налог да се шаблони могу 

израдити на основу 

ретушираних гипсаних 
ком 7,00 x   



отисака даје надзорни орган 

преко дневника. Обрачун по 

ком. отиска.                         

4 

Израда шаблона од челичног 

лима ортогоналне пројекције 

профила до 30 цм. Профил 

гипсаног тиска вученог 

профила или детаља пројекта 

копирати на дебљи папир, 

исећи по ивици и пренети на 

челични лим. Лим искројити 

по профилу, израдити дрвено 

“коло” и формирати шаблон, 

за извлачење вучених 

профила. Пре употребе 

шаблоне прегледа и даје 

писмену сагласност за  рад 

надзорни орган. Обрачун по 

ком. шаблона.  ком 7,00 x   



5 

Израда вучених венаца 

уличне фасаде ортогоналне 

пројекције профила шаблона 

до 30 цм у продужном 

малтеру, челичним  

шаблонима. Шаблони морају 

бити добрени од стране 

пројектанта и надзорног 

органа. На подлогу набацити 

цементни шприц, реко шприца 

нанети слој продужног 

малтера справљен са 

просејаним шљунком 

“јединицом” и више пута 

извући шаблоном, док венац 

не добије профил. Малтер за 

завршни слој справити са 

ситним песком и извући више 

пута челичним шаблоном, док 

се не добије фин профил са 

правим вицама. На угловима 

и саставима извршити 

пажљиво геровање, ручну 

израду, свих профила. Герови 

морају бити правих и оштрих 

ивица. Обрачун по м¹. стварно 

изведеног венца.           

л 

Подеони венац и профил 

сокле м` 180,00 x   

љ Таласасти надпрозорни венац м` 59,50 x   

м Прозорски солбанак м` 30,60 x   

н 

Геометријска декорација у 

пољу атике 

пауш

ал. 2,00 x   

            

  

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ, 

ЛИКОРЕЗАЧКИ И ОСТАЛИ 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ:         

              



VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ           

              

1 

Израда хоризонталне 

хидроизолације подова 

просторија Светосавског 

дома(подигнуте до 

хоризонталне изолације 

зидова висине око 60цм) 

постављањем кондор траке 

д=3мм.  Обрачун по м² 

изолације м² 296,57 x   

2 

Набавка и постављање термо 

изолационих плоча "стиродур" 

д=8цм од екструдиране 

полистиролске пене, као 

термо изолација плафона у 

делу Светосавске сале где је 

замењена стропна 

конструкција. Обрачун по м² 

изолације. м² 69,28 x   

3 

Израда хоризонталне 

хидроизолације пресецањем  

зидова од опеке дебљинe  15-

50 цм  и постављањем ПВЦ 

шина са вертикалним 

крилцима висине од 12 мм 

(ХИО-мастер шине или 

слично) односно крилцима 

висине колико и промер 

резног алата. Зидове пресећи  

дијамантским резним алатима  

у етапама од 20-30 цм. 

Обавезно приложити атест о 

испитивању ПВЦ ламеле на 

вертикално оптерећење шине 

на суво (не мање од 9 МПа). 

Резове ињектирати цемент-

полимерном масом са пумпом 

под притиском од 30 Бара. 

Ињектирана маса мора у 

потпуности да испуни горњу и 
          



доњу површину реза и да 

након очвршћавања са шином 

формира нову монолитну 

спојницу. Обрачун по м¹.                      

  За дебљину зида од 15 цм м¹ 3,5 x   

  

За дебљину зида од 30 (35) 

цм м¹ 97,7 x   

  За дебљину зида од 50 цм м¹ 142 x   

            

  

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ 

РАДОВИ:         

              

VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ           

1 

Израда и монтажа кружних 

олучних вертикала од 

поцинкованог лима д=0,6мм.                                

Обрачун по м¹ олука. м¹ 58 x   

2 

Покривање кровних површина 

поцинкованим лимом д=0,6мм 

на припремљену конструкцију.                                

Обрачун по м² крова. м² 30 x   

3 

Опшивање атике 

поцинкованим лимом д=0,6мм 

развијене ширине 50цм са 

постављањем тер хартије који 

улази у цену опшивања.                                

Обрачун по м¹ атике. м¹ 30 x   

              

  

УКУПНО ЛИМАРСКИ 

РАДОВИ:          



             

VIII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ           

              

1 

Облагање плафона против 

пожарним гипс картонским 

плочама GKF2x15mm,разред 

F60, са израдом једноструке 

челичне потконструкције, 

систем Knauf D112.                  

Обрачун по м² плафона. м² 171,3 x   

2 

Израда спуштеног плафона са 

челичном потконструкцијом и 

облагање против пожарним 

гипс картонским плочама 

GKF12,5mm,разред F30.        

Обрачун по м² плафона. м² 58,63 x   

            

  

УКУПНО 

СУВОМОНТ.РАДОВИ:         

              

IX 
MOЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ 

РАДОВИ           

              

 

Бојење малтерисаних фасада 

са орнаменталном пластиком 

и вученим профилима 

силикатном бојом . Пре 

бојења равне површине 

фасаде, пластике и вучених 

профила прећи шмирглом и 

опајати. Силикатну боју  за 

први премаз разредити са 20-

30% РК разређивача. Ивице 

различитих тонова извући 

прецизно. Малтерисане 

површине морају бити суве 

пре бојења. Пре почетка 
 м²  360,0 x   



бојења у сарадњи са 

пројектантом урадити пробне 

узорке. Обрачун по м2 

ортогоналне пројекције, без 

развијања, а отвори се не 

одбијају. 

2 

Бојење са глетовањем 

унутрашњих зидова, 

полудисперзивном бојом. Боја 

и тон по избору пројектанта. 

Обрачун по м² обојене 

површине. м² 428,26 x   

3 

Бојење гипс картонских 

плафона, полудисперзивном 

бојом са претходном 

припремом. Боја и тон по 

избору пројектанта. Обрачун 

по м² обојене површине. м² 230 x   

            

  

УКУПНО МОЛЕРСКИ 

РАДОВИ:         

              

X СТОЛАРСКИ РАДОВИ           

              



1 

Израда и постављање 

дрвених једноструких прозора 

по узору на постојеће уз 

контролу тачних димензија 

након демонтаже постојећих а 

пре почетка израде нових. 

Прозоре израдити од суве 

првокласне борове грађе и 

застаклити прозирним 

термопан стаклом. Обрачун 

по комаду.                                                            

  

Двокрилни прозор  димензија 

120*220 ком 26,00 x   

  

Једнокрилни прозор 

димензија 55*65 ком 3,00 x   

2 

Израда и постављање 

дрвених врата по узору на 

постојеће од суве првокласне 

чамове грађе  уз контролу 

тачних димензија након 

демонтаже постојећих а пре 

почетка израде нових. 

Обрачун по комаду.                                                    

  Једнокрилна 100/220 ком 3,00 x   

  

Двокрилна са надсветлом  

135/323 ком 4,00 x   

            

  

УКУПНО СТОЛАРСКИ 

РАДОВИ:         

              

 
 

            

       

 

 

      



 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

     
 

 
     I    ДЕМОНТАЖНИ  РАДОВИ          

II    ЗЕМЉАНИ РАДОВИ          

III    БЕТОНСКИ РАДОВИ          

IV    ЗИДАРСКИ РАДОВИ           

V    ФАСАДЕРСКИ, ЛИКОРЕЗАЧКИ И ОСТАЛИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

VI    ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ          

VII   ЛИМАРСКИ РАДОВИ          

VIII 

  СУВОМОНТАЖНИ 

РАДОВИ          

IX   МОЛЕРСКИ РАДОВИ          

X    СТОЛАРСКИ РАДОВИ          

  УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :          

             

  ПДВ (20%):          

  УКУПНО СА ПДВ-ом          

 

Напомена: За све горе наведене ставке из предмера неопходан је обилазак 

објекта на терену и визуелни увид у сваку ставку како се сви рестаураторски 

радови изводе по узору на оригинално стање на терену. Накнадни, мањи 

скривени радови уколико их има и ако су уско везани за било коју од наведених 

ставки неће се признавати. 

 

        Кпмисија за ЈН 04/2013 


