
ЗАВПД ЗА ЗАШТИТУ СППМЕНИКА  

КУЛТУРЕ  ЗРЕОАНИН 

Брпј:   15-24-11/2013.  

Дана:  10.09.2013. 

 

 

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 3/2013 на следећи начин: 

1. у  техничкпј спецификацији  , на страни 72. кпнкурсне дпкументације меоа се: 

- тачка 10. кпја је гласила ( пквири пкп прпзпра, метара  8,пп),  сада гласи  „пквири пкп 

прпзпра, метара  88,пп “. 

 

Ради прегледнпсти  пбјављујемп кпмпплетан пбразац техничке спецификације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Кпмисија за ЈН 03/2013 



 

 

I   ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

1

 Oбијање продужног малтера са 

фасадних зидова са вученим 

профилима и орнаменталном 

пластиком. Обити дотрајали малтер 

са делова фасаде, вучених профила 

(венаца, шамбрана, самарица, 

солбанка и др.) Оштећене ливене 

елементе пластике скинути. Пре 

обијања малтера на свакој врсти 

вученог профила оставити по два 

најбоље сачувана профила у ширини 

20-30 цм за узимање отисака и као 

контролни профил. Надзорни орган и 

извођач писменим путем одредиће 

површине са којих се обија малтер. 

Малтер обити пажљиво, да се 

зидани делови вучених профила не 

оштете. Кламфама очистити спојнице 

да дубине 2 цм, а челичним четкама 

опеку и очишћене зидове опрати 

водом. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на 

градску депонију. Обрачун по м2 

обијене површине. м² 624,22     

2

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 м³ скеле. м² 684,40     
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II  ЗИДАРСКО- ФАСАДЕРСКИ   
    РАДОВИ           

              

1 

Презиђивање делова поткровног 
венца висине 80 цм где је опека 
испала из лежишта, опеком старог 
формата, са формирањем 
потребне профилације, у прод. 
цем. малтеру 1:2:6. Пажљиво 
порушити растресене делове, 
очистити од малтера и опрати 
млазом воде, а затим испрскати 
цементним шприцом справљеним 
са "јединицом". Опеку очистити и 
по потреби отесати нове комаде. 
Президати венац по узору на 
првобитни. Обрачун по м1. м¹ 5,00            

2 

 Апликација санационог, 
парапропусног, а за соли 
непропусног, материјала 
“Хyдромент-Г” на припремљену 
површину према ст. 1, дебљине 2 
цм. Апликацију извести 
малтерисањем помоћу зидарске 
кашике, без заглађивања. 
Површину завршити одсецањем  
зидарском летвом по почетном 
сушењу материјала. Обрачун по 
м² м² 67,12            

3 

Апликација санационог, 
парапропусног, а за соли 
непропусног материјала 
“Хyдромент-Ф” на припремљену 
подлогу из претходне ставке 
дебљине 3-5 мм. Апликацију  
извести пердашењем до 
одговарајуће финоће.Обрачун по 
м² м² 67,12            



4 

Ново малтерисање обијених 
делова фасаде, изнад санационог 
малтера, продужним цем. 
малтером 1:3:9, у два слоја, 
грубом и фином, укупне дебљине 
2,5 цм, са извлачењем свих 
профила челичним шаблонима, у 
свему према оригиналном 
изгледу. Први слој се ради 
шприцањем цем. млеком, други 
слој малтера справља се финим 
испраним и просејаним 
гранулисаним песком и гашеним 
кречом, одлежалим 30 дана. 
Други слој се наноси у дебљини 
од 2 цм на ошприцану фасаду и 
извлаче грубо профили. Завршни 
слој се ради из две руке, с тим да 
је друга рука са ситним агрегатом 
и финим извлаћењем свих 
профила. Све испаде на 
фасадама  (пиластри, шембране, 
архитрави, касете, банци, 
конзоле) обновити у свему према 
оригиналном изгледу и сачуваним 
деловима малтерске пластике. У 
цену урачунати шприцање 
обијених делова фасаде 
цементним млеком и завршно 
пердашење. Обрачун по м2 
ортогоналне пројекције фасада, 
без развијања профила и 
удубљења.     м² 624,22            

5 

Извлачење поткровног венца 
ортогоналне пројекције профила 
(шаблона) висине 80 цм у 
продужном малтеру, челичним 
шаблонима. Шаблони морају бити 
одобрени од стране пројектанта. 
на подлогу набацити цементни 
шприц. Преко шприца нанети слој 
продужног малтера, справљен са 
просејаним шњунком "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 
ивицама. на угловима и 
саставима извршити пажљиво 
геровање, ручну израду, свих 
профила. Герови морају бити 
прафих и оштрих ивица и да се 
сучељавају под правим углом. 
Израда герова улази у цену венца м¹ 67,12         



по дужном метру, без додатака. 
Обрачун по м1 стварно изведеног 
венца. 

6 

 Израда и монтажа украса на 
фасади у свему према 
постојећим. У цену урачунати 
израду калупа, одливања, 
анкерисања и ретуширања 
детаља.По завршетку радова 
целу површину заштитити 
прајмером за одбијање воде. 
Обрачун по ком.               

7 
украсни фриз испод поткровног 
венца х=80цм м¹ 67,12            

8 кључни камен ком 15.00            

9  капители на прозорима х=30 цм ком 34,00            

10 оквири око прозора м 88,00            

11 
капители на пиластрима брода 
цркве х=15 цм ком 20,00            

  
УКУПНО ЗИДАРСКO - 
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:           

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

  
III  МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ     
     РАДОВИ            

1 

Бојење делова фасаде 
малтерисаних продужним 
малтером, са орнаменталном 
пластиком и вученим профилима, 
дисперзионом бојом. Пре бојења 
равне фасадне површине, 
пластике и вучених профила 
прећи шмирглом и опајати, а 
затим грундирати Подлогом А у 
два премаза. Униколор С по 
потреби разредити до 5% са 
водом и нанети у два премаза на 
фасаду. Размак између првог и 
другог премаза је 2-4 часа. Ивице 
различитих тонова извући 
прецишно. малтерисане 
површине морају бити потпуно 
суве пре бојења. Пре почетка 
бојења у сарадњи са пројектантом 
урадити пробне узорке. Обрачун 
по м2 ортогоналне пројекције, без 
развијања, а отвори се не 
одбијају.  м²  624,22            

2 

Бојење делова фасаде 
малтерисаних санационим 
малтером, са орнаменталном 
пластиком и вученим профилима 
силикатном бојом.Пре бојења 
равне површине фасаде, 
пластике и вучених профила 
прећи шмирглом и опајати. 
Силикатну боју Фасагал за први 
премаз разредити са 20-30% РК 
разређивача. Ивице различитих 
тонова извући прецизно. 
Малтерисане површине морају 
бити суве пре бојења. Пре 
почетка бојења у сарадњи са 
пројектантом урадити пробне 
узорке. Обрачун по м2 
ортогоналне пројекције, без 
развијања, а отвори се не 
одбијају.  м²  67,12      

   

  
УКУПНО МОЛЕРСКО 
ФАРБАРСКИ РАДОВИ:           
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