
 

 

 

 
 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку у отвореном поступку бр. 15/2017 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку у отвореном 

поступку бр. 15/2017 - Радови на текућем одржавању и поправци објеката Специјалне 

болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке у отвореном поступку, Наручилац чини 
следећу: 

 

Измену и допуну конкурсне документације 
За јавну набавку у отвореном поступку, број 15/2017 – Радови на текућем одржавању и 

поправци објеката Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи, Наручилац је 

направио измену предмера. Целокупан предмер дат је у наставку: 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Г   1 

 

  



 

 

По

з. 

Опис радова Јед. 

мера 

Кол. Јед. 

цена 

Укуп

но 

цена 

 СУМПОРНО КУПАТИЛО - УНУТРАШЊЕ ПРЕГРАДЕ И 

ОГРАДА БАЗЕНА 

  

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-

ЗАНАТСКИХ РАДОВА 

   

1. ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА     

1.1. Набавка и уградња фиксне преграде дужине 

355+350цм и висине 210цм од алиминијумских 

профила беле боје без термо моста са клизним 

вратима без стандардне браве, кваке и цилиндра 

(стандардни клизни систем) 

Испуна:- бели панел (пвц панел д=20мм) 

или стакло пакет 4-9-4 

  

      

  Обрачун по ком.   ком 1,00   

1.2. Набавка и уградња клизних врата димензија 85/210цм 

од алиминијумских профила беле без термо моста без 

стандардне браве, кваке и цилиндра (стандардни 

клизни систем) 

Испуна:- бели панел (пвц панел д=20мм) 

или стакло пакет 4-9-4 

  

      

  Обрачун по ком.   ком 1,00   

 УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА     

      

2. РАЗНИ РАДОВИ     

2.1. Рестаурација ограде базена од металне конструкције 

обложене дрвеном облогом. Делове који недостају 

или су дотрајали израдити и поставити по узору на 

постојеће. Спојеве и варове идеално израдити, 

очистити и обрусити. Дрвену облогу заменити на 

местима где је то потребно.  

  

      

  Обрачун по м2.   м2 80,00   

 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ     

      

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

1. ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА       

2. РАЗНИ РАДОВИ       

  УКУПНО       

 Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. 

Закона о ПДВ-у.  

 

  



 

Поз. Опис радова Јед. 

мера 

Кол. Јед. 

цена 

Укупно 

цена 

 КОТЛАРНИЦА - ТОАЛЕТИ     

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА   

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ     

1.1. Скидање зидних керамичких плочица заједно са малтером. 

Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице 

до дубине 2цм, а површину опеке очистити челичним 

четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 34,56   

1.2. Скидање подних 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.   м2 15,06   

1.3. Пажљива демонтажа спуштених плафона од дрвене 

ламперије у комплету са припадајућом потконструкцијом са 

утоваром и одвозом на депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 15,06   

1.4. Ручни утовар и одвоз шута са градилишне депоније. 

Утоварити шут на камион и одвести на градску депонију. 

  

  

  

  

  Обрачун по м3.   м3 1,00   

1.5. Непредвиђени радови приликом рушења (демонтаже 

постојећих инсталација - водовода и канализације, 

електроинсталација и машинских инсталација)   

  

  

 

 

  Обрачун паушално.   пауш 1,00   

1.6. У току радова извршити више пута грубо чишћење целог 

градилишта од грађевинског шута са преносом шута на 

депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број 

чишћења. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 15,06   

1.7. Демонтажа дрвених унутрашњих врата у тоалетима са 

утоваром и одвозом на депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун по ком.   ком 4,00   

1.8. Демонтажа санитарних елементата (лавабоа, батерије, ВЦ 

шоље, ...) комплет по тоалету са одлагањем где одреди 

инвеститор. 

  

  

 

 

  Обрачун по ком.   ком 1,00   

 УКУПНО РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И 

ДЕМОНТАЖИ 

 

 

 

 

      

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

2.1. Набавка материјала и израда цементне кошуљице, дебљине 

4-12цм. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и 

опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним 

шљунком "јединицом", размере 1:3. Кошуљицу армирати 

  

  

  

  



 

фибер влакнима. Горњу површину кошуљице равно 

испердашити и неговати док не очврсне. 

  Обрачун по м2.   м2 15,06   

2.2. Малтерисање зидова, подлоге за лепљење кер. Плочица 

подужним малтером. Пре малтерисања површине очистити 

и испрскати ретким цементним млеком. Нанети слој 

малтера справљен од просејаног шљунка, /јединице/ и 

изравнати га. Малтер стално мешати да се цементно млеко 

не издвоји. Омалтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа. У цену улази и помоћна скела.  

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 34,56   

2.3. Набавка материјала и крпљење шлицева, на месту 

провучених инсталација цементним малтером размере 1:3. 

Окрпљене површине морају бити равне и без прегиба и 

таласа. Спој са постојећим површинама мора бити 

неприметан. У цену улази и помоћна скела. 

  

  

 

 

  Обрачун по м1.   м1 10,00   

 УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

      

3. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

3.1. Израда хоризонталне хидроизолације санитарних чворова и 

просторија блатних када флексибилним 2-компонентним 

цементним премазом ИСОМАТ АКВАМАТ-ФЛЕКС или 

еквивалент. Изолацију радити преко потпуно чисте подлоге 

и подиfiи уз зидове (40цм). Пре наношења 

хидроизолационог премаза површину добро наквасити. 

Материјал се наноси четком у два слоја. Други слој се 

наноси тек када се претходни осуши. Температура примене 

треба да буде између +5°С и+30°С. На одређеним 

локацијама потребно је ојачати слој ИСОМАТ АКВАМАТ-

ФЛЕКС-а (одсутност холкера, разних спојева) коришћењем 

10цм ширине полиестерске тканине ТРЕВИРЕ (30гр/м2) 

или стаклене мрежице 

  

      

  Обрачун по м2.   м2 28,84   

 УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ      

      

4. СТОЛАРСКИ РАДОВИ     

4.1. Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата. 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 пројектанта. 

  

      

  Обрачун по ком.          

  Димензија 61x205 цм ком 2,00   

  Димензија 81x205 цм ком 5,00   

 УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ     



 

      

4. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

5.1. Набавка материјала и постављање зидних керамичких 

плочица у тоалетима и предпростору, на лепак. Плочице I 

класе, стране производње, лепити полимер модификованим 

лепком ИСОМАТ АК-19 или еквивалентним лепком 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 сав потребан рад и материјал. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 60,34   

  Набавка увозних керамичких плочица I класе, димензија 

25x50 цм по избору пројектанта уз сагласност инвеститора. 

Керамику набавити и допремити на градилиште. За набавку 

плочица су обезбеђена  резервисана средства и предвиђена 

цена је иста за све понуђаче. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 65,00 1.800,00  

5.2. Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица у тоалетима, на лепак. Плочице I класе, стране 

производње, лепити полимер модификованим лепком 

ИСОМАТ АК-19 или еквивалентним лепком 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 сав потребан рад и материјал. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 15,06   

  Набавка увозних керамичких плочица I класе, димензија 

33x33 цм класе противклизности Р10 по избору пројектанта 

уз сагласност инвеститора. Керамику набавити и допремити 

на градилиште. За набавку плочица су обезбеђена  

резервисана средства и предвиђена цена је иста за све 

понуђаче. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 20,00 2.100,00  

 УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

      

6. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ      

6.1. Облагање плафона глатким касетним гипс картонским 

плочама димензија 625x625 мм, дебљине 12,5 мм, са 

израдом једноструке челичне потконструкције, систем 

Кнауф или Ригипс. Једноструку потконструкцију израдити 

од монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм 

директно причвршћених за носиви плафон и обложити 

касетним гипс картонским плочама, по пројекту и упутству 

произвођача. Поставити касетне плоче каширане 

акустичним влакном, са типом ивица плоча по избору 

пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2. м2. 15,06     



 

6.2. Израда преградног зида дебљине 100 мм, једнострука 

метална потконструкција обложена обострано двоструким 

влагоотпорним гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм, 

система Кнауф или Ригипс. Преградни неносив зид 

израдити од поцинкованихпрофила ЦW50, поставити 

камену вуну дебљине 50 мм и обложити двоструким гипс 

картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. 

Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству 

пројектанта. У цену улази и радна скела.  

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 5,00   

 УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ      

      

7. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

7.4. Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са 

метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, 

а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети 

импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом 

за метал. Обрачун по мл обојених цеви. 

  

  

  

  

  Обрачун по м1.   м1. 5,00   

 УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

      

8. РАЗНИ РАДОВИ      

8.1. Привремена демонтажа и поновна монтажа радијатора ради 

обраде зида иза њих. Обрачун по ком.   ком 1,00     

8.2. 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 површина. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 15,06   

 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ      

      

9.  РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ     

9.1. Преправка и замена делова инсталације водовода и 

канализације по тоалету све заједно са материјалом. 

  

      

  Обрачун по комаду.   ком 2,00   

9.2. Набавка и монтажа комплетног ВЦ-а тип моноблок, са 

шољом од фајанса са "ЕК" вентилом, нискомонтажним 

испирачем и осталим потребним материјалом  

  

    

  Обрачун по комаду.   ком 2,00   

9.3. Набавка и монтажа комплет умиваоника од белог фајанса са 

хромираним сифоном.  

  

    

  Обрачун по комаду.   ком 2,00   

9.3. Набавка и монтажа комплет туш каде 90/90цм са 

одговарајућим сифоном. 

  

    

  Обрачун по комаду.   ком 1,00   

9.4. Набавка и монтажа стојеће једноручне батерије за топлу и 

хладну воду за умиваоник. 

  

    



 

  Обрачун по комаду.   ком 2,00   

9.5. Набавка и монтажа комплет једноручне зидне хромиране 

батерије (топла хладна вода) за туш са пребацивањем на две 

функције (батерија/туш ручица), комплет туш ручицом са 

глатким цревом са хромираним носачем (туш ручице) са 

могућношћу подешавања висине и свим потребним 

држачима. 

  

      

  Обрачун по ком.   ком 1,00   

9.6. Набавка и монтажа санитарне галантерије по избору 

пројектанта уз сагласност инвеститора. Комплет од инокса - 

држач за шире ролне папира, ВЦ четка, дозатор за сапун, 

канта за отпатке 

  

    

  Обрачун по комплету.   ком 2,00   

9.7. Набавка и уградња огледала са обореним ивицама 

димензија 100/60цм. 

  

    

  Обрачун по комаду.   ком 2,00   

 УКУПНО РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И 

КАНАЛИЗАЦИЈИ 

 

 

 

 

      

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ       

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ        

3. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ       

4. СТОЛАРСКИ РАДОВИ       

5. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       

6. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ        

7. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ        

8. РАЗНИ РАДОВИ        

9. РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ       

  УКУПНО       

 Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. 

Закона о ПДВ-у.  

 

 

 

 

  



 

      

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Котларница - тоалети 

Бр. Опис радова Јед. 

мере 

Количина Јединична 

цена (дин) 

Цена 

(дин) 

А Б АxБ 

1 ДЕМОНТАЖА 

1.1 Демонтажа постојећих светиљки уз 

записничко предавање Инвеститору. 

        

  - уградна/надградна светиљка  ком 2   

1.2 Демонтажа постојећих једнополних 

уградних прекидача  

      

    ком 2   

1.3 Демонтажа постојећих инсталација 

осветљења у тоалетима, положених 

делом у спуштеном плафону, делом у 

зиду. Просечна дужина инсталација је 

5м. 

      

    компл 2   

УКУПНО ДЕМОНТАЖА:  

2 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА  

2.1 Набавка, испорука, монтажа и 

повезивање на претходно постављене 

инсталације уградне ЛЕД светиљка 

8W, IP44. Кућиште светиљке је од 

ливеног алуминијума. Слична типу 

ЦЕНТ ЛЕД 8W/840 произвођача 

BUCK. 

ком 4   

2.3 Набавка, испорука и израда 

инсталација за светиљке и вентилатор 

каблом N2XH-J 3x1,5 mm2  који се 

полаже делом у спуштеном плафону, 

делом у зиду, комплет са материјалом 

за гранање каблова. Просечна дужина 

кабла по позицији је 5m. 

ком 5   

2.4 Набавка, испорука, монтажа и 

повезивање на претходно изведене 

инсталације модуларног једнополног 

инсталационог прекидача 10А, 230V. 

Kомплет садржи дозну, универзални 

монтажни рам 2М, декоративни рам 

2М и 2 механизма прекидача 10А, 

230V. 

Сличан типу MOSAIC LEGRAND 

ком 2   



 

2.5 Набавка, испорука и полагање 

инсталационих гибљивих бесхалогених 

црева Ø25/18 за заштиту инсталација у 

зиду. 

м 6   

УКУПНО  

3 ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА У 

ТОАЛЕТУ 

3.1 Набавка, испорука и монтажа 

cабирнице за изједначење потенцијала 

ознаке PS49 за прикључење 6 

проводника округлог пресека 1.5-

10мм2 и 1 проводника округлог 

пресека 6-16мм2. 

Слично типу OBO Bettermann 1804 UP. 

ком 1   

3.2 Набавка, испорука и монтажа кабла 

HO7Z-K 1x4mm2 за повезивање свих 

металних маса у купатилу на постојећу 

кутију PS49. Просечна дужина 20м, и 

кабла HO7Z-K 1x6mm2 за везу са PE 

сабирницом у орману, просечне 

дужине 10м. 

ком 1   

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА : 0 

4 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

4.1 Потребна мерења и испитивања са 

издавањем АТЕСТА. 

Све комплет. 

пауш 1   

УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:  

      

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1 ДЕМОНТАЖА  

2 ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА   

3 ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗЈЕДНАЧЕЊА 

ПОТЕНЦИЈАЛА У ТОАЛЕТУ 

 

4 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  

 УКУПНО (РСД) без ПДВ-а:  

      

 

  



 

Поз

. 

Опис радова Јед. 

мера 

Кол. Јед. 

цена 

Укупно 

цена 

 НОВИ ОБЈЕКАТ - ХОЛ И ХОДНИК     

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ 

РАДОВА 

  

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ   

1.1. Скидање зидних керамичких плочица заједно са 

малтером. Обити плочице са малтером и кламфама 

очистити спојнице до дубине 2цм, а површину опеке 

очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 8,88   

1.2. Скидање подних 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.   м2 277,67   

1.3. Пажљива демонтажа спуштених плафона од дрвене 

ламперије у комплету са припадајућом 

потконструкцијом са утоваром и одвозом на депонију. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 261,47   

1.4. Ручни утовар и одвоз шута са градилишне депоније. 

Утоварити шут на камион и одвести на градску 

депонију. 

  

  

  

  

  Обрачун по м3.   м3 6,00   

1.5. Непредвиђени радови приликом рушења (демонтаже 

постојећих инсталација - водовода и канализације, 

електроинсталација и машинских инсталација)   

  

  

  

  

  Обрачун паушално.   пауш 1,00   

1.6. У току радова извршити више пута грубо чишћење 

целог градилишта од грађевинског шута са преносом 

шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без 

обзира на број чишћења. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 261,47   

1.7. Демонтажа дрвене облоге са дела зида и централног 

стуба у холу површине 22.96 м2 са утоваром и одвозом 

на депонију 

  

  

 

 

  Обрачун паушално.   пауш 1,00   

 УКУПНО РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И 

ДЕМОНТАЖИ 

 

 

 

 

      

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

2.1. Набавка материјала и израда цементне кошуљице, 

дебљине 4-12цм. Подлогу пре наношења кошуљице 

очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са 

просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. 

Кошуљицу армирати фибер влакнима. Горњу површину 

  

  

  

  



 

кошуљице равно испердашити и неговати док не 

очврсне. 

  Обрачун по м2.   м2 261,47   

2.2. Малтерисање зидова, подлоге за лепљење кер. Плочица 

подужним малтером. Пре малтерисања површине 

очистити и испрскати ретким цементним млеком. 

Нанети слој малтера справљен од просејаног шљунка, 

/јединице/ и изравнати га. Малтер стално мешати да се 

цементно млеко не издвоји. Омалтерисане површине 

морају бити равне, без прелома и таласа. У цену улази и 

помоћна скела.  

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 8,88   

2.3. Набавка материјала и малтерисање цементним 

малтером размере 1:4 у два слоја. Пре малтерисања 

површине очистити и прскати ретким цементним 

млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером 

размере 1:4 дебљине слоја до 2 цм од просејаног 

шљунка, "јединице" и цемента. Малтер стално мешати 

да се цементно млеко не издвоји. Малтер нанети преко 

подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог 

слоја. Други слој размере 1:4 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 доде до брзог сушења и "прегоревања".  

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 22,96   

2.4. Набавка материјала и крпљење шлицева, на месту 

провучених инсталација цементним малтером размере 

1:3. Окрпљене површине морају бити равне и без 

прегиба и таласа. Спој са постојећим површинама мора 

бити неприметан. У цену улази и помоћна скела. 

  

  

  

  

  Обрачун по м1.   м1 50,00   

 УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

      

3. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

3.1. Набавка материјала и постављање зидних гранитних 

плочица у ходнику и холу, димензија 30x60 цм, на 

лепак. Плочице I класе, стране производње, лепити 

полимер модификованим лепком ИСОМАТ АК-19 или 

еквивалентним лепком 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 

сав потребан рад и материјал. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 8,88   



 

  Набавка увозних гранитних плочица I класе, димензија 

30x60 цм по избору пројектанта уз сагласност 

инвеститора. Керамику набавити и допремити на 

градилиште. За набавку плочица су обезбеђена  

резервисана средства и предвиђена цена је иста за све 

понуђаче. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 12,00 2.850,00  

3.2. Набавка материјала и постављање подних гранитних 

плочица у ходнику и холу, димензија 60x60 цм, на 

лепак. Плочице I класе, стране производње, лепити 

полимер модификованим лепком ИСОМАТ АК-19 или 

еквивалентним лепком 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 

сав потребан рад и материјал. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 261,47   

  Набавка увозних гранитних плочица I класе, димензија 

60x60 цм класе противклизности Р10 по избору 

пројектанта уз сагласност инвеститора. Керамику 

набавити и допремити на градилиште. За набавку 

плочица су обезбеђена  резервисана средства и 

предвиђена цена је иста за све понуђаче. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 287,62 2.850,00  

3.5. Набавка материјала и постављање сокли од гранитне 

керамике у ходнику и холу, лепити полимер 

модификованим лепком ИСОМАТ АК-19 или 

еквивалентним лепком 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 сав потребан рад 

и материјал. 

  

  

  

  

  Обрачун по м1. м1. 97,50   

3.6. Набавка и постављање металних прелазних лајсни по 

избору пројектанта уз сагласност инвеститора на 

подовима од керамике. Лајсне поставити право, без 

таласа и у равни са плочицама. 

  

  

  

  

  Обрачун по м1. м1. 102,00   

3.7. Набавка и уградња АЦО ТопТек АЛ ревизионог шахт 

поклопца светлог отвора 600 x 600мм, израђеног од 

алуминијума, пун поклопац са противклизном 

површином, за класу оптерећења А15 према СРПС ЕН 

124, грађевинска висина рама 59,5мм/37,5мм, водо и 

мирисо непропустан. 

  

  

  

  

  Обрачун по ком. ком. 10,00   

 УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

   
 

 
 



 

4 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ      

4.1. Облагање плафона глатким касетним гипс картонским 

плочама димензија 625x625 мм, дебљине 12,5 мм, са 

израдом једноструке челичне потконструкције, систем 

Кнауф или Ригипс. Једноструку потконструкцију 

израдити од монтажних поцинкованих профила ЦД 

60x27 мм директно причвршћених за носиви плафон и 

обложити касетним гипс картонским плочама, по 

пројекту и упутству произвођача. Поставити касетне 

плоче каширане акустичним влакном, са типом ивица 

плоча по избору пројектанта. У цену улази и радна 

скела. Обрачун по м2 постављене површине. 

  

    

  Обрачун по м2.   м2. 261,47   

 УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ      

      

5. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

5.1. Бојење постојећих зидова, полудисперзивним бојама, 

без глетовања. Све површине брусити, гипсовати, 

неутрализовати и импрегнирати. Предбојити 

полудисперзионом бојом први пут и исправити 

тонираним дисперзионим китом. Бојити 

полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон 

по избору пројектанта. Обрачун по м2 обојене 

површине. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 275,81   

5.2. Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са 

метала скинути корозију хемијским и физичким 

средствима, а затим све површине брусити и очистити. 

На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим 

бојити два пута бојом за метал. Обрачун по мл обојених 

цеви. 

  

  

 

 

  Обрачун по м1.   м1. 48,00   

 УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

      

6 РАЗНИ РАДОВИ      

6.1. Привремена демонтажа и поновна монтажа радијатора 

ради обраде зида иза њих.  

  

      

  Обрачун по ком.   ком 13,00   

6.2. 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 површина. 

  

    

  Обрачун по м2.   м2. 307,06   

 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ      



 

   

 

 

 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И 

ДЕМОНТАЖИ 

  

  

 

 

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ        

3. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       

4. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ        

5. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ        

6. РАЗНИ РАДОВИ        

  УКУПНО       

  



 

   

      

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Нови објекат - улазни хол са ветробраном и ходником  

Бр

. 

Опис радова Јед. 

мер

е 

Колич

ина 

Јединична цена 

(дин) 

Цена (дин) 

А Б АxБ 

1 ДЕМОНТАЖА 

1.1 Демонтажа постојећих светиљки уз записничко 

предавање Инвеститору. 

        

  - надградна светиљка  ком 20   

  - уградна светиљка  ком 10   

1.2 Демонтажа постојеће уградне галантерије       

  прекидачи - једнополни и серијски ком 10   

  монофазне утичнице 16А, 230V ком 10   

1.3 Демонтажа постојећих директних монофазних 

извода просечне дужине 20м 

      

    ком 2   

УКУПНО ДЕМОНТАЖА:  

2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

2.1 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на 

претходно постављене инсталације уградне ЛЕД 

светиљке 29W, IP40, 4000К, са опалним 

дифузором. Слична типу INSERT M DO 

произвођача BUCK. 

ком 7   

2.2 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на 

претходно постављене инсталације зидне уградне 

ЛЕД светиљке 17W, IP42, 4000К, са опалним 

дифузором, за директно осветљење. Слична типу 

ARCO DO произвођача BUCK. 

ком 11   

2.3 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на 

претходно постављене инсталације 

уградне/надградне противпаничне ЛЕД светиљке 

1,2W, IP42, са сопственом батеријом и 

одговарајућом ознаком, 3 часа аутономија, са 

одговарајућом напленицом, слична типу HELIOS 

LED, BUCK 

ком 8   

2.4 Набавка, испорука и израда инсталација за 

светиљке каблом N2XH-J 3,4,5x1,5 mm2  који се 

полаже делом у спуштеном плафону, делом у зиду, 

комплет са материјалом за гранање каблова. 

Просечна дужина кабла по позицији је 7m. 

ком 26   

2.5 Набавка, испорука и израда инсталација за 

монофазне утичнице каблом N2XH-J 3x2,5 mm2  

који се полаже делом у спуштеном плафону, делом 

ком 10   



 

у зиду, комплет са материјалом за гранање каблова. 

Просечна дужина кабла по позицији је 12m. 

2.6 Набавка, испорука и израда инсталација за 

директне монофазне прикључке каблом N2XH-J 

3x2,5 mm2  који се полаже  у спуштеном плафону, 

комплет са материјалом за гранање каблова. 

Просечна дужина кабла по позицији је 15m. 

ком 2   

2.7 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на 

претходно изведене инсталације модуларног 

инсталационог прекидача 10А, 230V. 

Kомплет садржи дозну, универзални монтажни рам 

2М, декоративни рам 2М и механизме прекидача 

10А, 230V. Сличан типу MOSAIC LEGRAND 

        

  серијски ком 2   

  наизменични ком 2   

  унакрсни ком 2   

2.8 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на 

претходно изведене инсталације модуларне 

монофазне утичнице 16А, 230V. 

Kомплет садржи дозну, универзални монтажни рам 

2М, декоративни рам 2М и механизам утичнице. 

Сличан типу MOSAIC LEGRAND 

ком 10   

2.9 Набавка, испорука и полагање инсталационих 

гибљивих бесхалогених црева Ø25/18 за заштиту 

инсталација у зиду. 

м 45   

УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ :  

3 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

3.1 Потребна мерења и испитивања са 

издавањем АТЕСТА. 

Све комплет. 

пау

ш 

1   

УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:  

      

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1 ДЕМОНТАЖА  

2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

3 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  

 УКУПНО (РСД) без ПДВ-а:  

 

  



 

2 ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА    

  Опис 
јединиц

а 

количин

а 

јединична 

цена 

укупна 

цена 

1 Адресабилни аутоматски оптички 

детектор пожара. Димни детектор 

пожара широког спектра са 

анализом пожарних параметара и 

аутоматском компензацијом 

штетних утицаја. Детектор поседује 

опто-електронску комору за 

детекцију тамних и светлих димних 

честица са повећаним имунитетом 

према лажним алармима. Детектор 

је отпоран на стандардне сметње 

које се могу јавити (прашина, 

влакна, инсекти, влажност, 

кондензација, ЕМ утицаји, 

корозивне паре, вибрације, удари И 

сл.). Детектор поседује алармни 

индикатор видљив у кругу од 360º 

као и уграђени изолатор линије од 

кратког споја и прекида. Сличан 

типу FDO221, C-LINE SINTESO™. ком 16   

- Испорука, монтажа, повезивање         

2 Подножје адресабилних детектора 

пожара, израђено од синтетичког 

материјала отпорног на ударце, 

вибрације и огреботине са 

терминалним контактима без 

завртања. Боја подножја чисто 

бела, RAL 9010. Слично типу 

FDB221 S-LINE, C-LINE 

SINTESO™. ком 16   

- Испорука, монтажа, повезивање       

3 Натписна плочица, слична типу 

FDBZ291. ком 16   

- Испорука, монтажа, повезивање       

4 Паралелни индикатор пожара, 

сличан типу FDAI91 SINTESO™. ком 8   

- Испорука, монтажа, повезивање         

5 Адресабилни ручни јављач пожара 

за унутрашњу монтажу. 

Електроника ручног јављача 

пожара са директним активирањем 

ломшењем заштитног стакла. Треба 

да поседује и следеће могућности: 

- могућност постављања заштитног 

поклопца ком 3   



 

- могућност тестирања без скидања 

стакла 

У јављач је уграђен изолатор 

линије од кратког споја и прекида. 

Слично типу FDME221 

SINTESO™. 

Кућиште јављача, црвено, 

категорија заштите IP44, слично 

типу FDMH291-R. 

Заштитни поклопац, сличан типу 

FDMC291. 

- Испорука, монтажа, повезивање         

6 Алармна сирена, са јачином звука 

већом од 105dB/1м, подешавање 24 

различитих упозоравајућих тонова, 

за монтажу на зид, механичка 

категорија заштите IP 54/IP65, 

израђена од беле ABS пластике, 

слична типу ROLP/W/S. ком 2   

- Испорука, монтажа, повезивање         

7 Инсталациони кабл типа JH(ST)H 

2x2x0.8mm м 100   

- Испорука, монтажа, повезивање         

8 Инсталациони кабл типа JH(ST)H 

2x2x0.8mm FE180/E30. м 50   

- Испорука, монтажа, повезивање       

9 Испорука и монтажа 

инсталационих ПВЦ цеви. Цеви 

положити у зидове и таванице пре 

малтерисања и наливања бетоном. 

На крајевима цеви завршити 

пластичним лулама у разводним 

кутијама.      

  •  Ø23mm м 80   

10 Е30 обујмице за полагање Е30 

каблова. паушално  

11 Противпожарна смеша за 

заптивање продора 

телекомуникационих инсталација 

кроз пожарне зидове. паушално  

12 Ситан помоћни инсталациони 

материјал, који није специфициран. паушално  

13 Накнадни и непредвиђени радови паушално  

14 Преглед изведене инсталације, 

испитиванје на кратак спој, прекид, 

отпор изолације, преслушавање, 

као и пуштање у рад. паушално  



 

15 Уношење свих измена и допуна 

насталих у току извођења радова у 

један примерак пројекта. паушално  

Укупно ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА:  

      

3 ИНСТАЛАЦИЈА ОЗВУЧЕЊА     

      

  Опис јединиц

а 

количин

а 

јединична 

цена 

укупна 

цена 

1 Локални миксер / појачавач, сличан 

типу PLE-2MA240-EU Plena Mixer 

Amplifier, sa 6 MIK/linijska i 3 BGM 

ulaza, sa prioritetnim 100V ulazom. ком 1   

- Испорука, монтажа, повезивање       

2 Локални извор звука FM Tuner са 

SD картицама и USB улазом, 

сличан типу PLE-SDT. ком 1   

- Испорука, монтажа, повезивање       

3 Позивна станица, слична типу PLE-

1CS. ком 1   

- Испорука, монтажа, повезивање         

4 Звучник за монтажу на плафон 

слично типу LBC 3086/41 BOSCH ком 19   

- Испорука, монтажа, повезивање       

5 Инсталациони кабл LiHCH 

1x2x1.5mm² FE180/E30.  м 95   

- Испорука, монтажа, повезивање       

6 Испорука и монтажа 

инсталационих ПВЦ цеви. Цеви 

положити у зидове и таванице пре 

малтерисања и наливања бетоном. 

На крајевима цеви завршити 

пластичним лулама у разводним 

кутијама. м 70   

 •  Ø23mm         

7 Ситан помоћни инсталациони материјал, који није 

специфициран. паушално  

8 Накнадни и непредвиђени радови паушално  

9 Преглед изведене инсталације, испитиванје на кратак 

спој, прекид, отпор изолације, преслушавање, као и 

пуштање у рад. паушално  

1

0 

Уношење свих измена и допуна насталих у току 

извођенја радова у један примерак пројекта паушално  

Укупно ИНСТАЛАЦИЈА ОЗВУЧЕЊА:  

 

  



 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

Инсталација дојаве пожара     

Инсталација озвучења     

УКУПНО динара     

 

Нови објекат – хол и ходник 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА   
Грађевинско занатски радови     

Радови на електроенергетским 

инсталацијама    

 

Радови на телекомуникационим 

и сигналним инсталацијама     

УКУПНО динара     

 

  



 

Поз. Опис радова Јед. 

мера 

Кол. Јед. цена Укупно 

цена 

 НОВИ ОБЈЕКАТ - ТОАЛЕТИ     

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА    

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ     

1.1. Скидање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити 

плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм, а 

површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 94,34   

1.2. Скидање подних 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.   м2 25,54   

 

1.3. 

Пажљива демонтажа спуштених плафона од дрвене ламперије у 

комплету са припадајућом потконструкцијом са утоваром и одвозом на 

депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 25,54   

1.4. Ручни утовар и одвоз шута са градилишне депоније. Утоварити шут на 

камион и одвести на градску депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун по м3.   м3 1,00   

1.5. Непредвиђени радови приликом рушења (демонтаже постојећих 

инсталација - водовода и канализације, електроинсталација и 

машинских инсталација)   

  

  

 

 

  Обрачун паушално.   пауш 1,00   

1.6. У току радова извршити више пута грубо чишћење целог градилишта 

од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. 

Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 25,54   

1.7. Демонтажа дрвених унутрашњих врата у тоалетима са утоваром и 

одвозом на депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун по ком.   ком 6,00   

1.8. Демонтажа привремене преграде између кабина оба тоалета        

  Обрачун по ком.   ком 2,00   

1.9. Демонтажа санитарних елементата (лавабоа, батерије, ВЦ шоље, 

дозатора...) комплет по тоалету са одлагањем где одреди инвеститор. 

  

  

 

 

  Обрачун по ком.   ком 4,00   

 УКУПНО РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ  
 

 
 

      

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

2.1. Набавка материјала и израда цементне кошуљице, дебљине 4-12цм. 

Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за 

кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. 

Кошуљицу армирати фибер влакнима. Горњу површину кошуљице 

равно испердашити и неговати док не очврсне. 

  

  

  

  



 

  Обрачун по м2.   м2 25,54   

2.2. Малтерисање зидова, подлоге за лепљење кер. Плочица подужним 

малтером. Пре малтерисања површине очистити и испрскати ретким 

цементним млеком. Нанети слој малтера справљен од просејаног 

шљунка, /јединице/ и изравнати га. Малтер стално мешати да се 

цементно млеко не издвоји. Омалтерисане површине морају бити 

равне, без прелома и таласа. У цену улази и помоћна скела.  

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 94,34   

2.3. Набавка материјала и крпљење шлицева, на месту провучених 

инсталација цементним малтером размере 1:3. Окрпљене површине 

морају бити равне и без прегиба и таласа. Спој са постојећим 

површинама мора бити неприметан. У цену улази и помоћна скела. 

  

  

  

  

  Обрачун по м1.   м1 10,00   

 УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

      

3. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

3.1. Израда хоризонталне хидроизолације санитарних чворова и просторија 

блатних када флексибилним 2-компонентним цементним премазом 

ИСОМАТ АКВАМАТ-ФЛЕКС или еквивалент. Изолацију радити 

преко потпуно чисте подлоге и подиfiи уз зидове (40цм). Пре 

наношења хидроизолационог премаза површину добро наквасити. 

Материјал се наноси четком у два слоја. Други слој се наноси тек када 

се претходни осуши. Температура примене треба да буде између +5°С 

и+30°С. На одређеним локацијама потребно је ојачати слој ИСОМАТ 

АКВАМАТ-ФЛЕКС-а (одсутност холкера, разних спојева) 

коришћењем 10цм ширине полиестерске тканине ТРЕВИРЕ (30гр/м2) 

или стаклене мрежице 

  

      

  Обрачун по м2.   м2 25,54   

 УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ      

      

4. СТОЛАРСКИ РАДОВИ     

4.1. Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата, димензија. 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 

пројектанта уз сагласност инвеститора. 

  

      

  Обрачун по ком.          

  Димензија 81x205+75 цм ком 2,00   

  Димензија 81x205 цм ком 4,00   

4.2. Израда и постављање пуне преграде ПВЦ профила и пуне испуне 

између кабина у оба тоалета. 

  

      

  Обрачун по м2. м2 3,74   

 УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ     

   

 

 

 



 

4. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

5.1. Набавка материјала и постављање зидних керамичких плочица у 

тоалетима и предпростору, на лепак. Плочице I класе, стране 

производње, лепити полимер модификованим лепком ИСОМАТ АК-

19 или еквивалентним лепком 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 сав потребан рад и материјал. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 94,34   

  Набавка увозних керамичких плочица I класе, димензија 25x50 цм по 

избору пројектанта уз сагласност инвеститора. Керамику набавити и 

допремити на градилиште. За набавку плочица су обезбеђена  

резервисана средства и предвиђена цена је иста за све понуђаче. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 100,00 2.100,00  

5.2. Набавка материјала и постављање подних керамичких плочица у 

тоалетима, на лепак. Плочице I класе, стране производње, лепити 

полимер модификованим лепком ИСОМАТ АК-19 или еквивалентним 

лепком 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 

сав потребан рад и материјал. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 25,54   

  Набавка увозних керамичких плочица I класе, димензија 33x33 цм 

класе противклизности Р10, по избору пројектанта уз сагласност 

инвеститора. Керамику набавити и допремити на градилиште. За 

набавку плочица су обезбеђена  резервисана средства и предвиђена 

цена је иста за све понуђаче. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 30,00 2.100,00  

5.3. Набавка и постављање угаоних пластичних лајсни у боји у облику 

(четвртасте или заобљене) по избору пројектанта уз сагласност 

инвеститора на угловима зидова од керамике.  Лајсне поставити право, 

без таласа и у равни са плочицама. Обрачун по м1. м1. 83,00   

5.4. Набавка и уградња АЦО ТопТек АЛ ревизионог шахт поклопца 

светлог отвора 600 x 600мм, израђеног од алуминијума, пун поклопац 

са противклизном површином, за класу оптерећења А15 према СРПС 

ЕН 124, грађевинска висина рама 59,5мм/37,5мм, водо и мирисо 

непропустан. 

  

  

  

  

  Обрачун по ком. ком. 2,00   

 УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

      

6. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ      

6.1. Облагање плафона глатким касетним гипс картонским плочама 

димензија 625x625 мм, дебљине 12,5 мм, са израдом једноструке 

челичне потконструкције, систем Кнауф или Ригипс. Једноструку 

потконструкцију израдити од монтажних поцинкованих профила ЦД 

60x27 мм директно причвршћених за носиви плафон и обложити 

касетним гипс картонским плочама, по пројекту и упутству 

произвођача. Поставити касетне плоче каширане акустичним влакном, м2. 25,54     



 

са типом ивица плоча по избору пројектанта. У цену улази и радна 

скела.  Обрачун по м2 

6.2. Облагање канализационе вертикале једноструким влагоотпорним 

гипскартоном са металном потконструкцијом и испуном од вуне. 

  

    

  Обрачун по м1.   м1. 6,00   

6.3. Израда дела преградног зида између тоалета дебљине 80 мм, 

једнострука метална потконструкција обложена обострано 

једноструким влагоотпорним гипс картонским плочама система Кнауф 

или Ригипс. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих 

профила ЦW50, поставити камену вуну дебљине 50 мм и обложити 

гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. 

Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству 

пројектанта. У цену улази и радна скела.  

  

      

  Обрачун по м2.   м2 3,74   

 УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ      

      

7. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

7.4. Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути 

корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине 

брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а 

затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по мл обојених цеви. 

  

  

  

  

  Обрачун по м1.   м1. 12,00   

 УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

      

8. РАЗНИ РАДОВИ      

8.1. Привремена демонтажа и поновна монтажа радијатора ради обраде 

зида иза њих.  

  

      

  Обрачун по ком.   ком 2,00   

8.2. 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 површина. 

  

    

  Обрачун по м2.   м2. 25,54   

 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ      

      

9.  РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ     

9.1. Преправка и замена делова инсталације водовода и канализације по 

тоалету све заједно са материјалом. 

  

      

  Обрачун по комаду.   ком 2,00   

9.2. Набавка и монтажа комплетног ВЦ-а тип моноблок, са шољом од 

фајанса са "ЕК" вентилом, нискомонтажним испирачем и осталим 

потребним материјалом  

  

    

  Обрачун по комаду.   ком 4,00   

9.3. Набавка и монтажа комплет умиваоника од белог фајанса са 

хромираним сифоном.  Обрачун по комаду.   ком 3,00   

9.4. Набавка и монтажа стојеће једноручне батерије за топлу и хладну воду 

за умиваоник.  Обрачун по комаду.   ком 3,00   

9.5. Набавка и монтажа санитарне галантерије по избору пројектанта уз       



 

 

      

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Нови објекат - мушки и женски тоалет у зони улазног хола 

Бр. Опис радова Јед. 

мере 

Количин

а 

Јединична 

цена (дин) 

Цена (дин) 

А Б АxБ 

1 ДЕМОНТАЖА 

1.1 Демонтажа постојећих светиљки уз 

записничко предавање Инвеститору. 

        

  - надградна светиљка  ком 8   

1.2 Демонтажа постојеће уградне галантерије       

  прекидачи - једнополни и серијски ком 2   

1.3 Демонтажа постојећих инсталација 

осветљења у тоалетима, положених делом у 

спуштеном плафону, делом у зиду. Просечна 

дужина инсталација је 5м. 

      

    комп

л 

2   

УКУПНО ДЕМОНТАЖА:  

2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

2.1 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на 

претходно постављене инсталације уградне 

ЛЕД светиљка 8W, IP44. Кућиште светиљке 

ком 8   

сагласност инвеститора. Комплет од инокса - држач за шире ролне 

папира, ВЦ четка, дозатор за сапун, канта за отпатке 

  Обрачун по комплету.   ком 4,00   

9.6. Набавка и уградња огледала са обореним ивицама димензија 100/60цм.       

  Обрачун по комаду.   ком 3,00   

 УКУПНО РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ     

      

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ        

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ         

3. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ        

4. СТОЛАРСКИ РАДОВИ       

5. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       

6. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ        

7. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ        

8. РАЗНИ РАДОВИ        

9. РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ       

  УКУПНО       

 Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. Закона о ПДВ-у.  



 

је од ливеног алуминијума. Слична типу 

ЦЕНТ ЛЕД 8W/840 произвођача BUCK. 

2.2 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на 

претходно постављене инсталације 

надградне ЛЕД светиљке изнад огледала, 

7W,IP43, слична типу 420 RIGO LED Dissano 

- BUCK.  

ком 4   

2.3 Набавка, испорука и израда инсталација за 

светиљке и вентилатор каблом N2XH-J 3x1,5 

mm2  који се полаже делом у спуштеном 

плафону, делом у зиду, комплет са 

материјалом за гранање каблова. Просечна 

дужина кабла по позицији је 5m. 

ком 14   

2.4 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на 

претходно изведене инсталације модуларног 

серијског инсталационог прекидача 10А, 

230V.Kомплет садржи дозну, универзални 

монтажни рам 2М, декоративни рам 2М и 2 

механизма прекидача 10А, 230V.Сличан 

типу MOSAIC LEGRAND 

ком 2   

2.5 Набавка, испорука и израда монофазног 

прикључног места за сушач руку каблом 

N2XH-J 3x2,5 mm2  који се полаже делом у 

спуштеном плафону, делом у зиду, комплет 

са материјалом за гранање каблова. 

Просечна дужина кабла по позицији је 10m. 

ком 2   

2.6 Набавка, испорука и полагање 

инсталационих гибљивих бесхалогених 

црева Ø25/18 за заштиту инсталација у зиду. 

м 10   

УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ :  

3 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

3.1 Потребна мерења и испитивања са 

издавањем АТЕСТА. 

Све комплет. 

пауш 1   

УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:  

      

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1 ДЕМОНТАЖА  

2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

3 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  

 УКУПНО (РСД) без ПДВ-а:  

 

Нови објекат – тоалети 
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА     



 

Грађевинско занатски радови     

Радови на електроенергетским 

инсталацијама    

 

УКУПНО динара     

 

  



 

 

Поз. Опис радова Јед. 

мера 

Кол. Јед. цена Укупно 

цена 

 НОВИ ОБЈЕКАТ - ТЕРАСЕ     

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА    

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ     

1.1. Скидање подних керамичких плочицан на терасама, 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.   м2 262,77   

1.2. Демонтажа, опшивки тераса хоризонталне површине до 100 м2. 

Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на 

депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км.  

  

  

 

 

  Обрачун паушално. пауш 1,00   

1.3. Демонтажа металне ограде укупне дужине 24 метра са дрвеним 

елементима на три веће терасе ради скидања постојећих и постављања 

нових керамичких плочица. 

  

  

 

 

  Обрачун паушално.   пауш 1,00   

1.4. Демонтажа преградног зида од гипс картона дужине 460цм и висине 

260цм са демонтажом клизних врата. 

  

  

 

 

  Обрачун паушално.   пауш 1,00   

1.5. Ручни утовар и одвоз шута са градилишне депоније. Утоварити шут на 

камион и одвести на градску депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун по м3.   м3 6,00   

 УКУПНО РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ     

      

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

2.2. Набавка материјала и израда цементне кошуљице, дебљине 4-12цм. 

Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за 

кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. 

Кошуљицу армирати фибер влакнима. Горњу површину кошуљице 

равно испердашити и неговати док не очврсне. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 262,77   

 УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

      

3. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

3.1. Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације тераса 

флексибилним 2-компонентним цементним премазом ИСОМАТ 

АКВАМАТ-ФЛЕКС или еквивалент. Изолацију радити преко потпуно 

чисте подлоге. Пре наношења хидроизолационог премаза површину 

добро наквасити. Материјал се наноси четком у два слоја. Други слој 

се наноси тек када се претходни осуши. Температура примене треба да 

буде између +5°С и+30°С.  

  

      

  Обрачун по м2.   м2 262,77   

4.5. Набавка и постављање на терасама преко бетонске плоче 

термоизолационих плоча, Стиродур 2800 Ц, дебљине 10цм, од 

  

    



 

екструдиране полистиролске пене, масе 30кг/м3. 

  Обрачун по м2.   м2 116,91   

 УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ      

      

4. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

4.1. Набавка материјала и постављање подних керамичких плочица на 

терасама, на лепак. Плочице I класе, стране производње, лепити 

полимер модификованим лепком ИСОМАТ АК-19 или еквивалентним 

лепком 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 

сав потребан рад и материјал. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 262,77   

  Набавка увозних керамичких плочица I класе, мањих димензија по 

избору пројектанта уз сагласност инвеститора.  Керамику набавити и 

допремити на градилиште. За набавку плочица су обезбеђена  

резервисана средства и предвиђена цена је иста за све понуђаче. 

Обрачун по м2. м2. 294,18 1.800,00  

4.2. Набавка материјала и постављање сокли од керамике у на терасама, 

лепити полимер модификованим лепком ИСОМАТ АК-19 или 

еквивалентним лепком 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 

сав потребан рад и материјал. 

  

  

  

  

  Обрачун по м1. м1. 242,30   

 УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

      

5. ЛИМАРСКИ РАДОВИ     

5.1. Опшивање ивица тераса,  поцинкованим лимом, развијене ширине 

(РС) 25 цм, дебљине 0,60 мм. Опшивање извести по пројекту, 

детаљима и упутству пројектанта.  

  

  

  

  

  Обрачун по м1. м1. 41,00   

 УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ     

      

6. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ      

6.1. Израда преградног зида дебљине 80 мм, једнострука метална 

потконструкција обложена обострано једноструким влагоотпорним 

гипс картонским плочама система Кнауф или Ригипс. Преградни 

неносив зид израдити од поцинкованих профила ЦW50, поставити 

камену вуну дебљине 50 мм и обложити гипс картонским плочама, по 

пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и 

бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 12,88   

 УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ      

   

 

 

 



 

7. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

7.1. Набавка материјала, глетовање фино малтерисаних, као и гипс 

картонских зидова и плафона, дисперзивним китом. Површине 

обрусити, очистити и извршити неутрализовањем. Прегледати и 

ктиовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући 

дисперзивни кит три пута. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 25,76   

7.2. Набавка материјала и бојење глетованих плафона полудисперзивним 

бојама, по избору пројектанта уз сагласност инвеститора. 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.   м2. 12,88   

7.3. Бојење делова фасада, чела тераса и жардињера акрилном бојом, 

Фасакрил. Пре глетовања површине фасаде 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.  

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 300,90   

7.4. 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.   м2 148,00   

7.5. Бојење дрвене ограде, лазурним бојама. Бојити садолином или неким 

сличним средством по избору пројектанта уз сагласност 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.   м2 148,00   

 УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

      

8. РАЗНИ РАДОВИ      

8.1. 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 површина. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 262,77   

8.2. Уградња постојећих клизних врата на просторији вешернице.       

  Обрачун по ком.   ком 1,00   

 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ      

   

 

 

 



 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ        

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ         

3. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ         

4. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ        

5. ЛИМАРСКИ РАДОВИ        

6. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ        

7. РАЗНИ РАДОВИ         

  УКУПНО       

 Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. Закона о ПДВ-у.  

 

  



 

 

Поз. Опис радова Јед. 

мера 

Кол. Јед. цена Укупно 

цена 

 ВИЛА ХЕРЦЕГОВИНА - ХОЛ И ХОДНИК     

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА    

A. ХОДНИК I СПРАТ     

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ     

1.1. Скидање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити 

плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм, а 

површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 85,01   

1.2. Скидање подних 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.   м2 53,70   

1.3. Пажљива демонтажа гумене подлоге са рампe која спаја Нови објекат 

и Виле Херцеговине. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 28,59   

1.4. Пажљива демонтажа спуштених плафона од дрвене ламперије у 

комплету са припадајућом потконструкцијом са утоваром и одвозом на 

депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 14,81   

1.5. Ручни утовар и одвоз шута са градилишне депоније. Утоварити шут на 

камион и одвести на градску депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун по м3.   м3 6,00   

1.6. Непредвиђени радови приликом рушења (демонтаже постојећих 

инсталација - водовода и канализације, електроинсталација и 

машинских инсталација)   

  

  

  

  

  Обрачун паушално.   пауш 1,00   

1.7. У току радова извршити више пута грубо чишћење целог градилишта 

од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. 

Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 82,29   

 УКУПНО РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ     

      

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

2.1. Набавка материјала и израда цементне кошуљице, дебљине 4-12цм. 

Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за 

кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. 

Кошуљицу армирати фибер влакнима. Горњу површину кошуљице 

равно испердашити и неговати док не очврсне. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 82,29   



 

2.2. Малтерисање зидова, подлоге за лепљење кер. Плочица подужним 

малтером. Пре малтерисања површине очистити и испрскати ретким 

цементним млеком. Нанети слој малтера справљен од просејаног 

шљунка, /јединице/ и изравнати га. Малтер стално мешати да се 

цементно млеко не издвоји. Омалтерисане површине морају бити 

равне, без прелома и таласа. У цену улази и помоћна скела.  

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 85,01   

2.4. Набавка материјала и крпљење шлицева, на месту провучених 

инсталација цементним малтером размере 1:3. Окрпљене површине 

морају бити равне и без прегиба и таласа. Спој са постојећим 

површинама мора бити неприметан. У цену улази и помоћна скела. 

  

  

  

  

  Обрачун по м1.   м1 70,00   

 УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

   

 

 

 

3. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

3.1. Набавка материјала и постављање зидних гранитних плочица у 

ходнику на лепак. Плочице I класе, стране производње, лепити 

полимер модификованим лепком ИСОМАТ АК-19 или еквивалентним 

лепком 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 

сав потребан рад и материјал. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 94,94   

  Набавка увозних гранитних плочица I класе по избору пројектанта уз 

сагласност инвеститора. Керамику набавити и допремити на 

градилиште. За набавку плочица су обезбеђена  резервисана средства и 

предвиђена цена је иста за све понуђаче. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 105,00 2.100,00  

3.2. Набавка материјала и постављање подних гранитних плочица у 

ходнику на лепак. Плочице I класе, стране производње, лепити 

полимер модификованим лепком ИСОМАТ АК-19 или еквивалентним 

лепком 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 

сав потребан рад и материјал. Обрачун по м2. м2. 82,29 

  

  

  Набавка увозних гранитних плочица I класе, класе противклизности 

Р10 по избору пројектанта уз сагласност инвеститора. Керамику 

набавити и допремити на градилиште. За набавку плочица су 

обезбеђена  резервисана средства и предвиђена цена је иста за све 

понуђаче. Обрачун по м2. м2. 90,00 2.600,00  

3.3. Набавка и постављање металних подних прелазних лајсни по избору 

пројектанта уз сагласност инвеститора на подовима од керамике. 

Лајсне поставити право, без таласа и у равни са плочицама. 

  

  

 

 

  Обрачун по м1. м1. 25,00   

3.4. Набавка и постављање металних ивичних лајсни по избору 

пројектанта уз сагласност инвеститора на зидовима од керамике. м1. 88,00   



 

Лајсне поставити право, без таласа и у равни са плочицама. Обрачун 

по м1. 

 УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

      

4 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ      

4.1. Облагање плафона глатким касетним гипс картонским плочама 

димензија 625x625 мм, дебљине 12,5 мм, са израдом једноструке 

челичне потконструкције, систем Кнауф или Ригипс. Једноструку 

потконструкцију израдити од монтажних поцинкованих профила ЦД 

60x27 мм директно причвршћених за носиви плафон и обложити 

касетним гипс картонским плочама, по пројекту и упутству 

произвођача. Поставити касетне плоче каширане акустичним влакном, 

са типом ивица плоча по избору пројектанта. У цену улази и радна 

скела.  

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 82,29   

 УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ      

      

5. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

5.1. Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом, у 

две руке. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, 

очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања 

оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први 

пут. Све површине фино пребрусити и глетовати емулзионим китом 

други пут. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2 глетоване површине. м2 168,11   

5.2. Набавка материјала и бојење глетованих зидова и плафона 

дисперзивним бојама у боји у тону по избору пројектанта уз 

сагласност инвеститора, први и други пут. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2 обојене површине. м2 168,11   

5.3. Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути 

корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине 

брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а 

затим бојити два пута бојом за метал.  

  

  

  

  

  Обрачун по м1.   м1. 4,00   

 УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

      

6 РАЗНИ РАДОВИ      

6.1. 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 површина. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 82,29   

 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ      

   

 

 

 



 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ      

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ       

3. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ      

4. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ       

5. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ       

6. РАЗНИ РАДОВИ       

  УКУПНО      

 Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. Закона о ПДВ-у.  

 

  



 

Поз

. 

Опис радова Јед. 

мер

а 

Кол. Јед. цена Укупно 

цена 

 ВИЛА ХЕРЦЕГОВИНА - ХОЛ И ХОДНИЦИ     

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА  

Б. ХОДНИК II СПРАТ     

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ     

1.1. Скидање зидних керамичких плочица заједно са малтером. 

Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице 

до дубине 2цм, а површину опеке очистити челичним 

четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 70,54   

1.2. Скидање подних 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.   м2 64,77   

1.3. Ручни утовар и одвоз шута са градилишне депоније. 

Утоварити шут на камион и одвести на градску депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун по м3.   м3 6,00   

1.4. Непредвиђени радови приликом рушења (демонтаже 

постојећих инсталација - водовода и канализације, 

електроинсталација и машинских инсталација)   

  

  

 

 

  Обрачун паушално.   пауш 1,00   

1.5. У току радова извршити више пута грубо чишћење целог 

градилишта од грађевинског шута са преносом шута на 

депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број 

чишћења. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 64,77   

 УКУПНО РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И 

ДЕМОНТАЖИ 

 

 

 

 

      

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

2.1. Набавка материјала и израда цементне кошуљице, дебљине 4-

12цм. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. 

Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком 

"јединицом", размере 1:3. Кошуљицу армирати фибер 

влакнима. Горњу површину кошуљице равно испердашити и 

неговати док не очврсне. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 64,77   

2.2. Малтерисање зидова, подлоге за лепљење кер. Плочица 

подужним малтером. Пре малтерисања површине очистити и 

испрскати ретким цементним млеком. Нанети слој малтера 

справљен од просејаног шљунка, /јединице/ и изравнати га. 

Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. 

Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и 

  

  

  

  



 

таласа. У цену улази и помоћна скела.  

  Обрачун по м2.   м2 70,54   

2.3. Набавка материјала и крпљење шлицева, на месту 

провучених инсталација цементним малтером размере 1:3. 

Окрпљене површине морају бити равне и без прегиба и 

таласа. Спој са постојећим површинама мора бити 

неприметан. У цену улази и помоћна скела. 

  

  

 

 

  Обрачун по м1.   м1 70,00   

 УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

      

3. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

3.1. Набавка материјала и постављање зидних гранитних плочица 

у ходнику на лепак. Плочице I класе, стране производње, 

лепити полимер модификованим лепком ИСОМАТ АК-19 

или еквивалентним лепком 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 сав потребан рад и 

материјал. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 87,19   

  Набавка увозних гранитних плочица I класе по избору 

пројектанта уз сагласност инвеститора. Керамику набавити и 

допремити на градилиште. За набавку плочица су обезбеђена  

резервисана средства и предвиђена цена је иста за све 

понуђаче. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 97,00 2.100,00  

3.2. Набавка материјала и постављање подних гранитних плочица 

у ходнику на лепак. Плочице I класе, стране производње, 

лепити полимер модификованим лепком ИСОМАТ АК-19 

или еквивалентним лепком 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 сав потребан рад и 

материјал. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 64,77   

  Набавка увозних гранитних плочица I класе, класе 

противклизности Р10 по избору пројектанта уз сагласност 

инвеститора. Керамику набавити и допремити на градилиште. 

За набавку плочица су обезбеђена  резервисана средства и 

предвиђена цена је иста за све понуђаче. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 74,00 2.600,00  

3.3. Набавка и постављање металних подних прелазних лајсни по 

избору пројектанта уз сагласност инвеститора на подовима од 

керамике. Лајсне поставити право, без таласа и у равни са 

плочицама. 

  

  

  

  

  Обрачун по м1. м1. 25,00   

3.4. Набавка и постављање металних ивичних лајсни по избору       



 

пројектанта уз сагласност инвеститора на зидовима од 

керамике. Лајсне поставити право, без таласа и у равни са 

плочицама. 

  Обрачун по м1. м1. 80,00   

 УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

      

4 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ      

4.1. Облагање плафона глатким касетним гипс картонским 

плочама димензија 625x625 мм, дебљине 12,5 мм, са израдом 

једноструке челичне потконструкције, систем Кнауф или 

Ригипс. Једноструку потконструкцију израдити од монтажних 

поцинкованих профила ЦД 60x27 мм директно 

причвршћених за носиви плафон и обложити касетним гипс 

картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. 

Поставити касетне плоче каширане акустичним влакном, са 

типом ивица плоча по избору пројектанта. У цену улази и 

радна скела.  

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 64,77   

 УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ      

      

5. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

5.1. Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим 

китом, у две руке. Све површине остругати и опрати, а затим 

обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и 

китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати 

емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити 

и глетовати емулзионим китом други пут. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2 156,45   

5.2. Набавка материјала и бојење глетованих зидова и плафона 

дисперзивним бојама у боји у тону по избору пројектанта уз 

сагласност инвеститора, први и други пут. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2. м2 156,45   

5.3. Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са метала 

скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим 

све површине брусити и очистити. На цеви нанети 

импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом 

за метал.  

  

  

  

  

  Обрачун по м1.   м1. 6,00   

 УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

      

6 РАЗНИ РАДОВИ      

6.1. Привремена демонтажа и поновна монтажа радијатора ради 

обраде зида иза њих.  

  

      

  Обрачун по ком.   ком 1,00   

6.2. 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 површина. 

  Обрачун по м2.   м2. 64,77   

 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ      

      

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ       

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ        

3. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       

4. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ        

5. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ        

6. РАЗНИ РАДОВИ        

  УКУПНО       

 Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. Закона 

о ПДВ-у.  

 

  



 

Поз. Опис радова Јед. 

мера 

Кол. Јед. цена Укупно 

цена 

 ВИЛА ХЕРЦЕГОВИНА - ХОЛ И ХОДНИЦИ     

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА  

В. СТЕПЕНИШТЕ КА ПРИЗЕМЉУ     

1. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

1.1. Набавка материјала и постављање подних гранитних плочица 

степеништа на лепак. Плочице I класе, стране производње, 

лепити полимер модификованим лепком ИСОМАТ АК-19 или 

еквивалентним лепком 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 сав потребан рад и материјал. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 14,36   

  Набавка увозних гранитних плочица I класе, класе 

противклизности Р10. Керамику набавити и допремити на 

градилиште. За набавку плочица су обезбеђена  резервисана 

средства и предвиђена цена је иста за све понуђаче. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 22,00 2.600,00  

1.2. Набавка и постављање металних подних прелазних лајсни по 

избору пројектанта ентеријера на подовима од керамике. Лајсне 

поставити право, без таласа и у равни са плочицама. 

  

  

  

  

  Обрачун по м1. м1. 2,00   

1.3. Набавка и постављање металних ивичних лајсни по избору 

пројектанта ентеријера на газиштима од керамике. Лајсне 

поставити право, без таласа и у равни са плочицама. 

  

  

 

 

  Обрачун по м1. м1. 30,00   

 УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

      

2. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

2.1. Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим 

китом, у две руке. Све површине остругати и опрати, а затим 

обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и 

китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати 

емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити и 

глетовати емулзионим китом други пут. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2 77,53   

2.2. Набавка материјала и бојење глетованих зидова и плафона 

дисперзивним бојама у боји у тону по избору пројектанта уз 

сагласност инвеститора, први и други пут. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2. м2 77,53   

 УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

      

6 РАЗНИ РАДОВИ      

6.2. 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 површина. 

  Обрачун по м2.   м2. 64,77   

 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ      

      

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

1. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       

2. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ        

3. РАЗНИ РАДОВИ        

  УКУПНО       

 Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. Закона о ПДВ-у.  

  



 

Поз

. 

Опис радова Јед. 

мер

а 

Кол. Јед. цена Укупно 

цена 

 ВИЛА ХЕРЦЕГОВИНА - ХОЛ И ХОДНИЦИ     

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА   

Г. ХОЛОВИ НА I И II СПРАТУ     

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ     

1.1. Скидање зидних керамичких плочица заједно са малтером. 

Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице 

до дубине 2цм, а површину опеке очистити челичним 

четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 29,25   

1.2. Скидање подних 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.   м2 72,51   

1.3. Ручни утовар и одвоз шута са градилишне депоније. 

Утоварити шут на камион и одвести на градску депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун по м3.   м3 6,00   

1.4. Непредвиђени радови приликом рушења (демонтаже 

постојећих инсталација - водовода и канализације, 

електроинсталација и машинских инсталација)   

  

  

  

  

  Обрачун паушално.   пауш 1,00   

1.5. У току радова извршити више пута грубо чишћење целог 

градилишта од грађевинског шута са преносом шута на 

депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број 

чишћења. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 72,51   

 УКУПНО РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И 

ДЕМОНТАЖИ 

 

 

 

 

      

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

2.1. Набавка материјала и израда цементне кошуљице, дебљине 

4-12цм. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и 

опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним 

шљунком "јединицом", размере 1:3. Кошуљицу армирати 

фибер влакнима. Горњу површину кошуљице равно 

испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2.   м2 72,51 

  

  

2.2. Малтерисање зидова, подлоге за лепљење кер. Плочица 

подужним малтером. Пре малтерисања површине очистити 

и испрскати ретким цементним млеком. Нанети слој малтера 

справљен од просејаног шљунка, /јединице/ и изравнати га. 

Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. 

Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и 

таласа. У цену улази и помоћна скела.  

  

  

  

  



 

  Обрачун по м2.   м2 29,25   

2.3. Набавка материјала и крпљење шлицева, на месту 

провучених инсталација цементним малтером размере 1:3. 

Окрпљене површине морају бити равне и без прегиба и 

таласа. Спој са постојећим површинама мора бити 

неприметан. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м1.   м1 40,00 

  

  

 УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

      

3. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

3.1. Набавка материјала и постављање зидних гранитних 

плочица у холу на лепак. Плочице I класе, стране 

производње, лепити полимер модификованим лепком 

ИСОМАТ АК-19 или еквивалентним лепком 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 сав потребан рад и материјал. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 29,25   

  Набавка увозних гранитних плочица I класе по избору 

пројектанта уз сагласност инвеститора. Керамику набавити 

и допремити на градилиште. За набавку плочица су 

обезбеђена  резервисана средства и предвиђена цена је иста 

за све понуђаче. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 35,00 2.100,00  

3.2. Набавка материјала и постављање подних гранитних 

плочица у холу на лепак. Плочице I класе, стране 

производње, лепити полимер модификованим лепком 

ИСОМАТ АК-19 или еквивалентним лепком 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 сав потребан рад и материјал. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.         

  хол 1. спрат м2. 72,51   

  хол 2. спрат м2. 39,47   

  тераса м2. 35,27   

  степениште м2. 32,64   

  Набавка увозних гранитних плочица I класе, класе 

противклизности Р10 по избору пројектанта уз сагласност 

инвеститора. Керамику набавити и допремити на 

градилиште. За набавку плочица су обезбеђена резервисана 

средства и предвиђена цена је иста за све понуђаче. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 190,00 2.600,00  

3.3. Набавка и постављање металних подних прелазних лајсни 

по избору пројектанта уз сагласност инвеститора на 

подовима од керамике. Лајсне поставити право, без таласа и 

  

  

  

  



 

у равни са плочицама. 

  Обрачун по м1. м1. 10,00   

3.4. Набавка и постављање металних ивичних лајсни по избору 

пројектанта уз сагласност инвеститора на зидовима од 

керамике. Лајсне поставити право, без таласа и у равни са 

плочицама. 

  

  

 

 

  Обрачун по м1. м1. 35,00   

 УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

      

4. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

4.1. Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим 

китом, у две руке. Све површине остругати и опрати, а 

затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. 

Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. 

Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све 

површине фино пребрусити и глетовати емулзионим китом 

други пут. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.         

  хол 1. спрат м2. 161,61   

  хол 2. спрат м2. 74,79   

  степениште м2. 170,23   

      

4.2. Набавка материјала и бојење глетованих зидова и плафона 

дисперзивним бојама у боји у тону по избору пројектанта уз 

сагласност инвеститора, први и други пут. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.         

  хол 1. спрат м2. 161,61   

  хол 2. спрат м2. 74,79   

  степениште м2. 170,23   

4.3. Рестаурација ограде, од кованог гвожђа и ливених елемената 

холу 1. и 2. спрата и на степеништу. Делове који недостају 

или су дотрајали израдити и поставити по узору на 

постојеће, према детаљима и упутству пројектанта. Ливени 

одливци морају имати фино обрађене ивице и површине. 

Евентуалне варове идеално обрусити. Скинути стару боју 

хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На 

ограду нанети импрегнацију, основну боју и обојити два 

пута бојом за метал. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2. 17,60   

4.4. Бојење старе дрвене облоге, преко постојеће боје, 

прворазредно бојење. Врста боје, произвођач и тон по 

избору пројектанта уз сагласност инвеститора. Пре бојења 

све површине брусити, очистити и китовати оштећења и 

пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. 

Бојити уљаном бојом први пут. Брусити и бојити емајл 

лаком. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл 

лаком.  

  

  

  

  



 

  Обрачун по м2.   м2. 71,18   

4.5. Бојење старих прозора и врата преко постојеће боје, 

прворазредна израда. Врста боје, произвођач и тон по 

избору пројектанта уз сагласност инвеститора. Пре бојења 

све површине брусити, очистити и китовати оштећења и 

пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. 

Бојити уљаном бојом први пут. Брусити и бојити емајл 

лаком. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл 

лаком.  

  

  

 

  

  Обрачун по м2.   м2. 42,60   

4.6. Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са метала 

скинути корозију хемијским и физичким средствима, а 

затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети 

импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом 

за метал.  

  

  

 

 

  Обрачун по м1.   м1. 24,00   

 УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

      

5. РАЗНИ РАДОВИ      

5.1. Привремена демонтажа и поновна монтажа радијатора ради 

обраде зида иза њих.  

  

      

  Обрачун по ком.   ком 6,00   

5.2. 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 површина. 

  

    

  Обрачун по м2.   м2. 64,77   

 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ      

   
 

 
 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ        

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ         

3. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ        

4. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ         

5. РАЗНИ РАДОВИ         

  УКУПНО       

 Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. 

Закона о ПДВ-у.  

 

  



 

Опис радова Јед. 

мер

а 

Кол. Јед. 

цена 

Укупно 

цена 

ВИЛА ХЕРЦЕГОВИНА - ХОЛ И ХОДНИЦИ     

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ 

РАДОВА 

   

ХОДНИК ПРИЗЕМЉА     

МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

Бојење постојећих зидова и плафона, полудисперзивним 

бојама, без глетовања. Све површине брусити, гипсовати, 

неутрализовати и импрегнирати. Предбојити 

полудисперзионом бојом први пут и исправити тонираним 

дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и 

други пут. Боја и тон по избору пројектанта уз сагласност 

инвеститора. Врата и дрвене елементе на зидовима 

претходно заштити. 

  

      

Обрачун по м2.   м2. 295,13   

УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

     

РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ        

Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. 

Закона о ПДВ-у.  

 

  



 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Вила Херцеговина - ходници са степенишним холовима на првом и другом спрату и 

степениште ка приземљу 

Бр. Опис радова Јед. 

мере 

Количина Јединична 

цена (дин) 

Цена 

(дин) 

А Б АxБ 

1 ДЕМОНТАЖА 

1.1 Демонтажа постојећих светиљки уз 

записничко предавање Инвеститору. 

        

  - надградна светиљка  ком 20   

1.2 Демонтажа постојеће уградне 

галантерије 

      

  прекидачи - једнополни и серијски ком 15   

  монофазне утичнице - једноструке и 

двоструке 

ком 10   

УКУПНО ДЕМОНТАЖА: 0 

2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

2.1 Набавка, испорука, монтажа и 

повезивање на претходно постављене 

инсталације уградне ЛЕД светиљке 

29W, IP40, 4000К, са опалним 

дифузором. Слична типу INSERT M DO 

произвођача BUCK. 

ком 15   

2.2 Набавка, испорука, монтажа и 

повезивање на претходно постављене 

инсталације зидне надградне ЛЕД 

светиљке 13W, IP42, 4000К, са опалним 

дифузором, за директно и индиректно 

осветљење. Слична типу INDEX 

произвођача BUCK. 

ком 6   

2.3 Набавка, испорука, монтажа и 

повезивање на претходно постављене 

инсталације плафонске надградне на 

висилицама ЛЕД светиљке 21W, IP40, 

4000К, са опалним дифузором. Слична 

типу LUNA DO/S произвођача BUCK. 

ком 2   

2.4 Набавка, испорука, монтажа и 

повезивање на претходно постављене 

инсталације уградне/надградне 

противпаничне ЛЕД светиљке 1,2W, 

IP42, са сопственом батеријом и 

одговарајућом ознаком, 3 часа 

аутономија, са одговарајућом 

напленицом, слична типу HELIOS LED, 

BUCK 

ком 15   



 

2.5 Набавка, испорука и израда инсталација 

за светиљке каблом N2XH-J 3,4,5x1,5 

mm2  који се полаже делом у 

спуштеном плафону, делом у зиду, 

комплет са материјалом за гранање 

каблова. Просечна дужина кабла по 

позицији је 5m. 

ком 38   

2.6 Набавка, испорука и израда инсталација 

за монофазне утичнице каблом N2XH-J 

3x2,5 mm2  који се полаже делом у 

спуштеном плафону, делом у зиду, 

комплет са материјалом за гранање 

каблова. Просечна дужина кабла по 

позицији је 10m. 

ком 12   

2.7 Набавка, испорука, монтажа и 

повезивање на претходно изведене 

инсталације модуларног инсталационог 

прекидача 10А, 230V. 

Kомплет садржи дозну, универзални 

монтажни рам 2М, декоративни рам 2М 

и механизме прекидача 10А, 230V. 

Сличан типу MOSAIC LEGRAND 

        

  наизменични ком 10   

  унакрсни ком 4   

2.8 Набавка, испорука, монтажа и 

повезивање на претходно изведене 

инсталације модуларне монофазне 

утичнице 16А, 230V.Kомплет садржи 

дозну, универзални монтажни рам 2М, 

декоративни рам 2М и механизам 

утичнице.Сличан типу MOSAIC 

LEGRAND 

ком 12   

2.9 Набавка, испорука и полагање 

инсталационих гибљивих бесхалогених 

црева Ø25/18 за заштиту инсталација у 

зиду. 

м 25   

УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ :  

3 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

3.1 Потребна мерења и испитивања са 

издавањем АТЕСТА. Све комплет 

пауш 1   

УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:  

      

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1 ДЕМОНТАЖА  

2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

3 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  



 

 УКУПНО (РСД) без ПДВ-а:  

 

1 СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА     

  Опис јединица количина 
јединична 

цена 

укупна 

цена 

1 RJ 45 категорије 6 прикључница ширине 1 

модул, за монтажу на зид. Слично типу 

Legrand. ком 4   

- Испорука, монтажа, повезивање       

2 Инсталациони кабл типа S/FTP 4x2x0.5 LSHF 

кат. 6 м 200   

- Испорука, монтажа, повезивање       

3 Испорука и монтажа инсталационих ПВЦ 

цеви. Цеви положити у зидове и таванице пре 

малтерисања и наливања бетоном. На 

крајевима цеви завршити пластичним лулама у 

разводним кутијама.      

  •  Ø23mm м 130   

4 Ситан помоћни инсталациони материјал, који 

није специфициран. паушално  

5 Накнадни и непредвиђени радови паушално  

6 Pregled izvedene instalacije, ispitivanje na prekid, 

kratak spoj i otpor izolacije, izrada mernog 

protokola za linkove kategorije 6, puštanje u rad, 

organizovanje tehničkog pregleda, primopredaja, 

izdavanje garancije. паушално  

7 Уношење свих измена и допуна насталих у 

току извођења радова у један примерак 

пројекта. паушално  

Укупно СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ:  

 

  



 

 

2 ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА     

  Опис јединица количина 
јединична 

цена 
укупна цена 

1 Адресабилни аутоматски оптички детектор пожара. 

Димни детектор пожара широког спектра са 

анализом пожарних параметара и аутоматском 

компензацијом штетних утицаја. Детектор поседује 

опто-електронску комору за детекцију тамних и 

светлих димних честица са повећаним имунитетом 

према лажним алармима. Детектор је отпоран на 

стандардне сметње које се могу јавити (прашина, 

влакна, инсекти, влажност, кондензација, ЕМ 

утицаји, корозивне паре, вибрације, удари И сл.). 

Детектор поседује алармни индикатор видљив у 

кругу од 360º као и уграђени изолатор линије од 

кратког споја и прекида. Сличан типу FDO221, C-

LINE SINTESO™. ком 22   

- Испорука, монтажа, повезивање         

2 Подножје адресабилних детектора пожара, израђено 

од синтетичког материјала отпорног на ударце, 

вибрације и огреботине са терминалним контактима 

без завртања. Боја подножја чисто бела, RAL 9010. 

Слично типу FDB221 S-LINE, C-LINE SINTESO™. ком 22   

- Испорука, монтажа, повезивање       

3 Натписна плочица, слична типу FDBZ291. ком 22   

- Испорука, монтажа, повезивање       

4 Паралелни индикатор пожара, сличан типу FDAI91 

SINTESO™. ком 11   

- Испорука, монтажа, повезивање         

5 Адресабилни ручни јављач пожара за унутрашњу 

монтажу. 

Електроника ручног јављача пожара са директним 

активирањем ломшењем заштитног стакла. Треба да 

поседује и следеће могућности: 

- могућност постављања заштитног поклопца 

- могућност тестирања без скидања стакла 

У јављач је уграђен изолатор линије од кратког споја 

и прекида. Слично типу FDME221 SINTESO™. 

Кућиште јављача, црвено, категорија заштите IP44, 

слично типу FDMH291-R. 

Заштитни поклопац, сличан типу FDMC291. ком 7   

- Испорука, монтажа, повезивање         

6 Алармна сирена, са јачином звука већом од 

105dB/1м, подешавање 24 различитих 

упозоравајућих тонова, за монтажу на зид, 

механичка категорија заштите IP 54/IP65, израђена ком 5   



 

од беле ABS пластике, слична типу ROLP/W/S. 

- Испорука, монтажа, повезивање       

7 Инсталациони кабл типа JH(ST)H 2x2x0.8mm м 110   

- Испорука, монтажа, повезивање       

8 Инсталациони кабл типа JH(ST)H 2x2x0.8mm 

FE180/E30. м 70   

- Испорука, монтажа, повезивање       

9 Испорука и монтажа инсталационих ПВЦ цеви. 

Цеви положити у зидове и таванице пре 

малтерисања и наливања бетоном. На крајевима 

цеви завршити пластичним лулама у разводним 

кутијама.      

  •  Ø23mm м 95   

10 Е30 обујмице за полагање Е30 каблова. паушално  

11 Противпожарна смеша за заптивање продора 

телекомуникационих инсталација кроз пожарне 

зидове. паушално  

12 Ситан помоћни инсталациони материјал, који није 

специфициран. паушално  

13 Накнадни и непредвиђени радови паушално  

14 Преглед изведене инсталације, испитиванје на 

кратак спој, прекид, отпор изолације, преслушавање, 

као и пуштање у рад. паушално  

15 Уношење свих измена и допуна насталих у току 

извођења радова у један примерак пројекта. паушално  

Укупно ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА:  

 

3 ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА     

  Опис јединица количина 
јединична 
цена 

укупна цена 

1 JVC IP колор Dome камера Колор DAY/NIGHT 

HDTV 1080p (1920x1080) камера за унутрашњу 

монтажу  VN-T216U ком 7   

- Испорука, монтажа, повезивање       

2 Инсталациони кабл типа S/FTP 4x2x0.5 LSHF кат. 6 м 320   

- Испорука, монтажа, повезивање       

3 Испорука и монтажа инсталационих ПВЦ цеви. 

Цеви положити у зидове и таванице пре 

малтерисања и наливања бетоном. На крајевима 

цеви завршити пластичним лулама у разводним 

кутијама. м 200   

 •  Ø23mm         

4 Ситан помоћни инсталациони материјал, који није 

специфициран. паушално  

5 Накнадни и непредвиђени радови паушално  

6 Преглед изведене инсталације, испитиванје на 

кратак спој, прекид, отпор изолације, преслушавање, паушално  



 

као и пуштање у рад. 

7 Уношење свих измена и допуна насталих у току 

извођенја радова у један примерак пројекта паушално  

Укупно ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА:  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

Структурна кабловска мрежа     

Инсталација дојаве пожара     

Инсталација видео надзора     

УКУПНО динара     

 

Вила Херцеговина– хол и ходници 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

Грађевинско –занатски радови – Ходник  I 

спрат     

Грађевинско –занатски радови – Ходник  II 

спрат      

Грађевинско –занатски радови – степениште 

ка приземљу     

Грађевинско –занатски радови – Холови на I 

и II спрат     

Грађевинско –занатски радови – Ходник 

приземља    

 

Радови на електроенергетских 

инсталацијама     

Радови на телекомуникационим и 

сигналним инсталацијама     

Грађевинско –занатски радови – Ходник  I 

спрат     

УКУПНО     

  



 

Поз. Опис радова Јед. 

мера 

Кол. Јед. цена Укупно 

цена 

 ПЕШАЧКИ МОСТ И СТЕПЕНИШТЕ     

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА    

1. ПЕШАЧКИ МОСТ     

1.1. Детаљно чишћење постојеће бетонске конструкције пешачког 

моста (конструкција тротоар  и конст.стубови ) помоћу воде под 

високим притиском и по потреби на одређеним местима металном 

четком. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.           

  тротоар горња страна м2 91,00   

  тротоар доња страна м2 91,00   

  стубови м2 40,00   

  стубови ограде м2 12,00   

  бочне стране тротоара  м2 25,50   

1.2. Набавка материјала и израда лимених окапница на бочним 

странама пешчког моста. 

  

  

 

 

  Обрачун по м1.   м1 63,00   

1.3. Набавка материјала и израда хидроизолације пешачког моста 

полиуретанским сивим премазом (или у боји  по избору 

пројектанта) са посипом кварцног песка-антиклизни. 

Хидроизолацију постављати преко потпуно чисте и суве подлоге 

као завршни слој. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 91,00   

1.4. Уколико се на лицу места након чишћења  бетона отворе места која 

је потребно санирати санацију извршити одговарајућим 

материјалом (гитовање лепком) 

  

  

 

 

  Обрачун паушално.   пауш 1,00   

1.5. Набавка материјала и наношење прајмера за бетон.         

  тротоар горња страна         

  тротоар доња страна         

  стубови         

  стубови ограде         

  бочне стране тротоара        

  Обрачун по м2. м2 168,50   

1.6. Набавка материјала и наношење боје за бетон у боји по избору 

пројектанта уз сагласност инвеститора. 

  

  

  

  

  тротоар горња страна         

  тротоар доња страна         

  стубови         

  стубови ограде         

  бочне стране тротоара        

  Обрачун по м2. м2 168,50   

1.7. Детаљно чишћење металне ограде хемијским и физичким 

средствима (премазом антикорозионим средством, чишћење 

металним четкама са завршним шмирглањем брусним папиром). 

  

  

 

 

  Обрачун по м1.   м1 55,00   



 

1.8. Уколико се у току радова на лицу места укажу већа оштећења 

металне конструкције , исту је потребно заменити.Делове који 

недостају или су дотрајали израдити по узору на постојеће,према 

детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално 

урадити, очистити и обрусити. 

  

  

  

  

  Обрачун паушално.   пауш 1,00   

1.9. Набавка материјала и наношење основне боје за метал у два 

премаза. 

  

  

  

  

  Обрачун по м1.   м1 55,00   

1.10. Набавка материјала и наношење завршне боје за металну ограду у 

два премаза  у боји по избору пројектанта уз сагласност 

инвеститора. 

  

  

 

 

  Обрачун по м1.   м1 55,00   

 УКУПНО РАДОВИ НА ПЕШАЧКОМ МОСТУ     

      

2. СПОЉНЕ СТЕПЕНИЦЕ     

2.1. Детаљно чишћење постојеће бетонске конструкције спољног 

степеништа. помоћу воде под високим притиском и по потреби на 

одређеним местима металном четком. 

  

  

  

  

  Степенице - Газиште и одмориште         

  Степенице - Чело         

  Степенице - Доња страна         

  Степенице - Бочне стране        

  Обрачун по м2. м2 36,20   

2.2. Уколико се на лицу места након чишћења бетона отворе места која 

је потребно санирати санацију извршити одговарајућим 

материјалом (гитовање лепком) 

  

  

  

  

  Обрачун паушално.   пауш 1,00   

2.3. Набавка материјала и израда хидроизолације пешачког моста 

полиуретанским сивим премазом (или у боји  по избору 

пројектанта) са посипом кварцног песка-антиклизни. 

Хидроизолацију постављати преко потпуно чисте и суве подлоге 

као завршни слој. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 21,70   

2.4. Набавка материјала и наношење прајмера за бетон. Степенице 

доња страна. 

  

    

  Обрачун по м2.   м2 14,50   

2.5. Набавка материјала и наношење боје за бетон у боји по избору 

пројектанта уз сагласност инвеститора. Степенице доња страна. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2 14,50   

2.6. Детаљно чишћење металне ограде хемијским и физичким 

средствима (премазом антикорозионим средством, чишћење 

металним четкама са завршним шмирглањем брусним папиром). 

  

  

 

 

  Обрачун по м1.   м1 16,50   

2.7. Уколико се у току радова на лицу места укажу већа оштећења 

металне конструкције , исту је потребно заменити.Делове који 

недостају или су дотрајали израдити по узору на постојеће,према 

  

  

  

  



 

детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално 

урадити, очистити и обрусити. 

  Обрачун паушално.   пауш 1,00   

2.8. Набавка материјала и наношење основне боје за метал у два 

премаза. 

  

  

 

 

  Обрачун по м1.   м1 16,50   

2.9. Набавка материјала и наношење завршне боје за металну ограду у 

два премаза  у  боји по избору пројектанта уз сагласност 

инвеститора. 

  

  

  

  

  Обрачун по м1.   м1 16,50   

 УКУПНО РАДОВИ НА СПОЉНИМ СТЕПЕНИЦАМА     

      

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

1. РАДОВИ НА ПЕШАЧКОМ МОСТУ        

2. РАДОВИ НА СПОЉНИМ СТЕПЕНИЦАМА         

  УКУПНО       

 Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. Закона о ПДВ-у.  

  



 

Поз. Опис радова Јед. 

мер

а 

Ко

л. 

Јед. цена Укупно 

цена 

 ВИЛА ДАЛМАЦИЈА - РЕКОНСТРУКЦИЈА 10 КУПАТИЛА   

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА  

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И 

ДЕМОНТАЖИ 

 

   

1.1. 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. м2 70,00   

1.2. Пажљиво шлицање зида од опеке или бетона за пролаз 

инсталација. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за 

постављање инсталација. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун по м1.   м1 120,00   

1.3. Ручни утовар и одвоз шута са градилишне депоније. 

Утоварити шут на камион и одвести на градску депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун м3.   м3 20,00   

1.4. Непредвиђени радови приликом рушења (разна 

измештања инсталација). 

  

  

 

 

  Обрачун паушално. пауш 10,00   

1.5. Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. 

Обити плочице са малтером и кпамфама очистити 

спојнице до дубине 2цм, а површину опеке очистити 

челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на 

камион и одвести на градску депонију.  

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 250,00   

1.6. Обијање подних керамичких плочица постављених у 

цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлоry до 

бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити 

на камион и одвести на градску депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 70,00   

1.7. Шлицовање цементне кошуљице за пролаз инсталације 

кондензата и слично 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 20,00   

1.8. Демонтажа спуштеног плафона HANTER DAGLAS утовар 

шута у камиони одвоз на депонију 

  

  

 

 

  Обрачун по м2. м2 70,00   

 УКУПНО РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И 

ДЕМОНТАЖИ 

 

 

 

 

      

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

2.1. Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 4цм, као 

подлоге за керамичке плочице. Подлоry 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 70,00   

2.2. Малтерисање зидова, подлоге за лепљење кер. плочица 

продужним малтером. Пре малтерисања површине 

очистити и испрскати ретким цементним млеком. Нанети 

слој малтера справљен од просејаног шљунка, /јединице/ и 

изравнати га. Малтер стално мешати да се цементно млеко 

не издвоји. Омалтерисане површине морају бити равне, 

без прелома и таласа. У цену улази и помоћна скела. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2 250,00   

2.3. Крпљење шлицева, на месту провучених инсталација 

цементним малтером размере 1:3. Окрпљене површине 

морају бити равне и без прегиба и таласа. Спој са 

постојећим површинама мора бити неприметан. У цену 

улази и помоћна скела. 

  

  

  

  

  Обрачун по м1. м1 120,00   

 УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

      

3. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

3.1. Израда хидроизолације мокрог чвора. Изолацију радити 

преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове по 

детаљу пројекта (З0цм, у зони туша 200цм). 

Хидроизолациони премаз нанети четком или ваљком, на 

температури вишој од 10 степени. Арматурну мрежицу 

залепити целом површином, са преклопима 10 цм, посебну 

пажњу посветити лепљењу спојева. Хидроизолацију 

извести од полимер цементних премаза према упутству 

произвођача. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2 120,00   

 УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

      

4. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

4.1. Набавка материјала и постављање зидних керамичких 

плочица, димензија 25х70, на лепак. Плочице 1 класе, 

стране производње, по избору пројектанта лепити полимер 

модификованим лепком ИСОМАТ АК-19 или 

еквивалентним лепком у слогу фуга на фугу. По потреби 

ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине 

морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице 

фуговати у тону по избору пројектанта и очистити 

пиљевином. У цену улази сав потребан рад и материјал. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 180,00   



 

4.2. Набавка материјала и постављање зидних керамичких 

плочица, димензија 25х70, на лепак. Плочице 1 класе, 

стране производње,  по избору пројектанта унутар туш 

каде, по избору пројектанта лепити полимер 

модификованим лепком ИСОМАТ АК-19 или 

еквивалентним лепком у слогу фуга на фугу. По потреби 

ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине 

морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице 

фуговати у тону по избору пројектанта и очистити 

пиљевином. У цену улази сав потребан материјал и рад. 

  

  

 

  

  Обрачун по м2. м2. 70,00   

4.3. Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица, димензија 45х45 цм, на лепак. Плочице 1 класе, 

стране производње, по избору пројектанта лепити полимер 

модификованим лепком ИСОМАТ АК-19 или 

еквивалентним лепком у слогу фуга на фугу. Подлоry 

претходно припремити и полагање извести равно. 

Постављене плочице фуговати у тону по избору 

пројектанта и очистити пиљевином. У цену улази сав 

потребан материјал и рад без плочица. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 70,00   

4.4. Набавка увозних зидних плочица у купатилима, 1 класе, 

димензија 25х70 цм по избору пројектанта. Керамику 

набавити и допремити на градилиште. За набавку плочица 

су обезбеђена резервисана средства и предвиђена цена је 

иста за све понуђаче. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 260,00 2.800,00  

4.5. Набавка подних плочица у купатилима, 1 класе, са 

минимумом нивоом противклизности P10, димензија 

45х45 цм по избору пројектанта. Керамику набавити и 

допремити на градилиште. 

За набавку плочица су обезбеђена резервисана средства и 

предвиђена цена је иста за све понуђаче. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 80,00 2.100,00  

4.6. Набавка и постављање угаоних лајсни од елоксираног 

алуминијума у боји керамике на свим спољашњим 

угловима сучељавања зидова са облогом од керамичких 

плочица. Лајсне поставити право, без таласа и у равни са 

плочицама. 

  

  

  

  

  Обрачун по м1. м1. 120,00   

 УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

   

 

 

 



 

5. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ      

5.1. Израда спуштеног плафона са челичном под-

конструкцијом у истом нивоу и облагање гипс картонским 

влагоотпорним плочама RB1 12,5 мм, у купатилима . 

Подконструкцију поставити у истом нивоу од носивих и 

монтажних профила CD u CW 60х27 мм причвршћених 

висилицама эа носиви плафон и обложити гипс 

картонским плочама по пројекту и упутству произвођача. 

Саставе обрадити масом за испуну и бандаж тракама по 

упутству проиэвођача. У цену улази и радна скела. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 70,00   

 УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ      

      

6. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

6.1. Глетовање фино малтерисаних, као и гипс картонских 

плафона, дисперзивним китом до потпуног изравнања. 

Површине обрусити, очистити и извршити 

неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и 

пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три 

пута. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 70,00   

6.2. Бојење глетованих зидова и плафона дисперзивним бојама. 

Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања 

оштећења. Предбојити и и справити тонираним 

дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом у 

тону по избору пројектанта уз сагласност инвеститора 

први и други пут. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2. 70,00   

 УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

      

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И 

ДЕМОНТАЖИ 

  

  

 

 

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ        

3. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ       

4. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       

5. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ        

6. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ        

  УКУПНО       

  



 

   

Поз

. 

Опис радова Јед. 

мер

а 

Кол. Јед. 

цена 

Укупно 

цена 

 ВИЛА ДАЛМАЦИЈА - РЕКОНСТРУКЦИЈА 10 

КУПАТИЛА 

    

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ВОДОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА ВИК-у     

1.1. Демонтажа и уклањање постојећих умиваоника, туш каде 

са параваном и WC шоље. Уклањање извршити на 

депонију коју одреди надзорни орган, а уз сагласност 

инвеститора. 

  

  

  

  

  Обрачун паушално   пауш 10,00   

1.2. Демонтажа и уклањање канализационе и водоводне 

инсталације. Уклањање извршити на депонију коју 

одреди надзорни орган, а уз сагласност инвеститора. 

  

    

  Обрачун по м1.   м1 100,0

0   

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА ВИК-у     

      

2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВИК-у     

1.1. Израда отвора у бетонској конструкцији за пролаз 

водоводних и канализационих вертикала и инсталације. 

У цену урачунати и одговарајуће заптивање простора 

између зидова отвора  

  

  

  

  

  Обрачун паушално. пауш 10,00   

 УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВИК-у     

      

2. КАНАЛИЗАЦИЈА     

2.1. Извршити набавку, транспорт и монтажу канализационих 

цеви од тврдог PVC-а.  На свим местима одређеним 

пројектом уградити одговарајуће фазонске и ревизионе 

комаде. Спајање цеви врши се помоћу еластичних 

заптивних прстенова, према упутствима произвођача 

цеви. Ценом је обухваћен комплетан рад и материјал.  

  

      

  Обрачун по м1.           

  Пресека Ø 110 м1 15,00   

  Пресека Ø 50 м1 25,00   

2.2. Набавка и постављање подног вертикалног или 

хоризонталног излива сливника-решетке пресека Ø 50 од 

прохрома.  

  

  

  

  

  Обрачун по ком.   ком. 10,00   

 УКУПНО РАДОВИ НА КАНИЛИЗАЦИЈИ     

   

 

 

 



 

3. ВОДОВОД     

3.1. Набавка, транспорт и монтажа водоводних 

полипропиланских (PPR) и фазонских комада за радни 

притисак од 10 bara. Цеви се спајају заваривањем, 

спојевима на навој и прирубницама, према упутствима 

произвођача. Цеви се користе за израду унутрашњих 

инсталација водовода санитарне воде. Ценом је 

обухваћен комплетан рад и материјал, укључујући 

обујмице и вешаљке за причвршћивање цевовода за 

конструкцију објекта. 

  

      

  Обрачун по м1.           

  пресека (3/4") м1 0,00   

  пресека (1/2") м1 50,00   

3.2. Набавка, транспорт и монтаза равних пропусних 

месинганих вентила са точкићем. Вентили морају 

одговарати ПП-Р. Обрачун по комаду монтираног 

вентила. Ø 20мм (Ø 3/4") 

  

      

  Обрачун по ком.   ком 10,00   

3.3. Набавка, транспорт и монтаза пропусних вентила за 

узидиђање са капом на означеним местима у графичким 

прилозима пројекта. Вентили морају одговарати ПП-Р 

цевима. Обрачун по комаду монтираног вентила. Ø 13мм 

(Ø 1/2") 

  

      

  Обрачун по ком.   ком 30,00   

3.4. 1. Набавка, транспорт и монтаза ЕК вентила са 

хромираном капом. Вентили морају одговарати ПП-Р 

цевима. Обрачун ро комаду монтираног вентила. Ø 13мм 

(Ø 1/2" / 3/8") 

  

      

  Обрачун по ком.   ком 40,00   

 УКУПНО РАДОВИ НА ВОДОВОДУ     

      

4. САНИТАРНА ОПРЕМА     

4.1. Набавка и монтажа конзолне клозетске шоље:         

  Конзолна wц-шоља од фајанса беле боје Геберит (или 

другог произвођача истих или бољих карактеристика) 

конзолна шоља компатибилна са уградбеним водо-

котлићем; 

  

      

  Клозетска даска са поклопцем од пуне пластике, 

снабдевену са доње стране са најмање три гумена 

одбојника; 

  

      

  Пвц цев која се умеће између уливног грла шоље и водо-

котлића у зиду; 

  

      

  Пе цев која се имеће између изливног грла шоље и 

канализационе цеви у зиду; 

  

      

  Нискомонтажни уградбени водо-котлић, испирач повезан 

са шољом пластичном цеви Ø 32мм са обујмицама и 

гуменим дихтунзима; комплет са зидним прекидачима за 

покретања испирања (Геберит дуофиx или сличан). 

  

      



 

Обрачун по монтираној клозетској шољи. Клозетску 

шољу мора да одобри пројектант ентеријера пре набавке.  

  Обрачун по ком.   ком 10,00   

4.2. Набавка и монтажа хромираног дражача роло тоалет 

папира.  

  

      

  Обрачун по ком.   ком 10,00   

4.3. Монтажа никловане батерије за умиваоник. Стојећа - за 

топлу и хладну воду. 

  

    

  Обрачун по ком.   ком 10,00   

4.3. Набавка никловане батерије за умиваоник. Једноручна 

хромирана надградна батерија за топлу и хладну воду 

типа СБА ПРО или слично, са минимум 5 година 

гаранције. За ову позицију су предвиђена резервисана 

средства те је понуђена цена иста за све понуђаче. 

Стојећа - за топлу и хладну воду. Обрачун по ком. ком 10,00 9.000,00  

4.4. Набавка и монтажа огледала 120х80 цм, које се поставља 

изнад умиваоника.  

  

    

  Обрачун по ком.   ком 10,00   

4.5. Набавка и монтажа никлованог држача пешкира који се 

поставља поред умиваоника.  

  

      

  Обрачун по ком.   ком 10,00   

4.6. Монтажа хромиране зидне батерије за каду са мобилним 

тушем, за топлу и хладну воду. Обрачун по монтираној 

зидној батерији. 

  

      

  Обрачун по ком.   ком 10,00   

4.7. Набавка и испорука комплет једноручне зидне хромиране 

батерије (топла хладна вода) за туш са пребацивањем на 

две функције (батерија/туш ручица), комплет туш 

ручицом са глатким цревом са хромираним носачем (туш 

ручице) са могућношћу подешавања висине и свим 

потребним држачима, с појницама које омогућују рад 

целог система. Туш батерије типа СБА ПРО или слично. 

Минимум гаранције на батерију 5 година 

  

      

  Обрачун по ком.   ком 10,00   

4.8. Набавка и монтажа пластичног дозатора за течни сапун 

са сребрном пластификацијом и дугметом. Дозатор типа 

Арс нова (71402 ) или слично по избору пројектанта уз 

сагласност инвеститора. Оквирна дим. Дозатора 

216х90х102мм који се поставља поред туша и 

умиваоника. 

  

      

  Обрачун по ком.   ком 10,00   

4.9. Набавка и монтажа хромираног држача за инвалиде 

дужине 40цм, ро избору пројектанта уз сагласност 

инвеститора која се поставља у зону поред WC шоље. 

  

     

  Обрачун по ком.   ком 10,00   

4.10

. 

Набавка и монтажа туш каде КОЛПА САН 90цм са 

кабином од каљеног стакла. 

  

      

  Обрачун по ком.   ком 10,00   



 

 УКУПНО САНИТАРНА ОПРЕМА     

      

5. НАМЕШТАЈ     

      

5.1. Набавка материјала, израда и монтажа лавабоа од керок-а 

комплет са ормарићем са две фиоке 120/55/90 

  

      

  Обрачун по ком.   ком 10,00   

 УКУПНО НАМЕШТАЈ     

      

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВИК-у        

2. РАДОВИ НА КАНЛИЗАЦИЈИ        

3. РАДОВИ НА ВОДОВОДУ        

4. САНИТАРНА ОПРЕМА        

5. НАМЕШТАЈ        

  УКУПНО       

 Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. Закона о 

ПДВ-у. 

 

  



 

 

 

Поз. Опис радова Јед. 

мера 

Кол. Јед. цена Укупно 

цена 

 ВИЛА ДАЛМАЦИЈА - РЕКОНСТРУКЦИЈА 10 КУПАТИЛА     

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА  

1. ВЕНТИЛАЦИЈА     

1.1. Испорука и монтажа вентилатора за вентилацију тоалета, Производа 

CATA Spain или сличног за уградњу у плафон са неповратном 

клапном 

  

  

  

  

  Обрачун по комаду.  ком 10,00   

1.2. Одсисни ПВ1 вентил за одсисавање ваздуха из мокрих чворова 

комплет са спојним комадом од ПВЦ цеви Ø 100мм 

  

    

  Обрачун по комаду. ком 10,00   

1.3. Пластичне цеви за одсисну вентилацију мокрих чворова, комплет са 

фазонским деловима, заптивкама, пастом, носачима и држачима. 

Димензија пречник 110мм 

  

    

  Обрачун по м1. м1 40,00   

1.4. Пластична ПВЦ колена 90 за одсисну вентилацију мокрих чворова 

комплет са заптивкама, пастом. Димензија пречник 110мм 

  

    

  Обрачун по комаду. ком 10,00   

1.5. Преструјне решетке за уградњу у врата купатила производ Хидриа, 

тип АР-4П димензија 525х125мм 

  

    

  Обрачун по комаду  ком 10,00   

1.6. Грађевински радови - пробијање отвора за пролаз вентилационих 

цеви. 

  

    

  Обрачун паушално. пауш 10,00   

 УКУПНО РАДОВИ НА ВЕНТИЛАЦИЈИ     

      

2. РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ     

2.1. Зидни сушачи за купатила, производ IRSAP, модел ARES, за рад са 

топлом водом 90/70С комплет са зидним носачима. Сушачи су од 

челика, лакирани белом бојом, са прикључцима величине 1/2". 

Температура просторије 25С. Ширина/висина и топлотни капацитет 

500/818 мм, Q=390W Обрачун по комаду. ком 10,00 

  

  

2.2. Радијаторски вентил за сушаче, са термо главом, за двоцевно грејање, 

величине 1/2" НП6. 

  

  

 

 

  Обрачун по комаду. ком  10,00   

2.3. Радијаторски навијци за сушаче, за двоцевно грејање, величине 1/2", 

НП6. Обрачун по комаду. 

ком  

20,00 

 

 

2.4. Радијаторске редукције за сушаче ДН15/ДН10       

  Обрачун по комаду. ком  10,00   

2.5. Радијаторске конзоле.       

  Обрачун по комаду. ком  20,00   

2.6. Чепови за сушаче ДН15         

  Обрачун по комаду. ком  10,00   

2.7. Радијаторски одстојници.         



 

  Обрачун по комаду. ком  20,00   

2.8. Челичне бешавне цеви по СРПС ЕН 10220 за инсталацију грејања 

Обрачун по м1. 

  

  

  

  

  Ø 21,3х2,0 (1/2") м1 40,00   

  Ø 26,9х2,3 (3/4") м1 10,00   

2.9. Квалитетно чишћење цеви и бојење цевне мреже са два премаза 

основне боје и два премаза топлоотпорног лака. Боја по жељи 

инвеститора. 

  

  

  

  

  Обрачун м1. м1 120,00   

 УКУПНО РАДОВИ НА РАДИЈАТОРСКОМ ГРЕЈАЊУ     

      

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ     

1. ВЕНТИЛАЦИЈА        

2. РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ        

  УКУПНО        

 Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. Закона о ПДВ-у. 

 

  



 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Вила Далмација - типска решења купатила 

Бр. Опис радова Јед. 

мере 

Количина Јединична 

цена (дин) 

Цена (дин) 

А Б АxБ 

1 ДЕМОНТАЖА 

1.1 Демонтажа постојећих надградних 

светиљки уз записничко предавање 

Инвеститору. 

        

  - надградна светиљка са опалном 

куглом 

ком 10   

  - надградна светиљка са прекидачем и 

утичницом 

ком 10   

1.2 Демонтажа постојећих уградних 

једнополних прекидача 10А, 230V 

      

    ком 10   

1.3 Дементажа постојећих инсталација 

осветљења у купатилима, просечне 

дужине 5м. 

      

    ком. 10   

УКУПНО ДЕМОНТАЖА:  

            

2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

2.1 Набавка, испорука, монтажа и повезивање 

на претходно постављене инсталације 

уградне ЛЕД светиљка 8W, IP44. Кућиште 

светиљке је од ливеног алуминијума. 

Слична типу ЦЕНТ ЛЕД 8W/840. 

ком 10   

2.2 Набавка, испорука, монтажа и повезивање 

на претходно постављене инсталације 

надградне ЛЕД светиљке изнад огледала, 

7W,IP43, слична типу 420 RIGO LED 

Dissano - BUCK.  

ком 10   

2.3 Набавка, испорука и израда инсталација за 

светиљке и вентилатор каблом N2XH-J 

3x1,5 mm2  који се полаже делом у 

спуштеном плафону, делом у зиду, 

комплет са материјалом за гранање 

каблова. Просечна дужина кабла по 

позицији је 6m. 

ком 30   

2.4 Набавка, испорука, монтажа и повезивање 

на претходно изведене инсталације 

модуларног једнополног инсталационог 

прекидача 10А, 230V. Kомплет садржи 

дозну, универзални монтажни рам 2М, 

ком 10   



 

декоративни рам 2М и механизам 

прекидача 10А, 230V. Сличан типу 

MOSAIC LEGRAND 

2.5 Набавка, испорука и израда инсталација за 

утичнице за бријање каблом N2XH-J 3x2,5 

mm2  који се полаже делом у спуштеном 

плафону, делом у зиду, комплет са 

материјалом за гранање каблова. Просечна 

дужина кабла по позицији је 8m. 

ком 10   

2.6 Набавка, испорука, монтажа и повезивање 

на претходно изведене инсталације 

модуларне утичнице за бријање 

230V/20VA. Kомплет садржи дозну, 

универзални монтажни рам 3М, 

декоративни рам 3М и утичницу са 

трансформатором. 

Сличан типу UNICA Schneider electric 

ком 10   

2.7 Набавка, испорука и полагање 

инсталационих гибљивих бесхалогених 

црева Ø25/18 за заштиту инсталација у 

зиду. 

м 20   

УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ :  

            

3 ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА У 

КУПАТИЛУ 

3.1 Набавка, испорука и монтажа cабирнице 

за изједначење потенцијала ознаке PS49 за 

прикључење 6 проводника округлог 

пресека 1.5-10мм2 и 1 проводника 

округлог пресека 6-16мм2. 

Слично типу OBO Bettermann 1804 UP. 

ком 10   

3.2 Набавка, испорука и монтажа кабла HO7Z-

K 1x4mm2 за повезивање свих металних 

маса у купатилу на постојећу кутију PS49. 

Просечна дужина 10м. 

ком 10   

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА :  

4 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

4.1 Потребна мерења и испитивања са 

издавањем АТЕСТА. Све комплет. 

пауш 1   

УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ:  

      

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

      

1 ДЕМОНТАЖА  

2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  



 

3 ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗЈЕДНАЧЕЊА 

ПОТЕНЦИЈАЛА У КУПАТИЛУ 

 

4 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  

 УКУПНО (РСД) без ПДВ-а:  

 

Вила Далмација – 10 купатила 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

Грађевинско –занатски радови –      

Радови на инсталацијама 

водовода и канализације      

Радови на машинским 

инсталацијама     

Радови на електроенергетских 

инсталацијама     

УКУПНО     

 

 

 

  



 

 

Поз

. 

Опис радова Јед. 

мер

а 

Кол. Јед. 

цена 

Укупн

о цена 

 ОБЈЕКАТ СТАНДАРД - ЗАСТАКЉЕЊЕ ТЕРАСЕ     

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-

ЗАНАТСКИХ РАДОВА 

   

1. БРАВАРСКИ РАДОВИ      

1.1. Набавка материјал, израда и монтажа челичне 

конструкције за прихват фасаде и кровног покривача. Сви 

челични елементи офарбани основном и завршном бојом 

по избору пројектанта уз сагласност инвеститора. 

  

  

  

  

  Обрачун по кг.   кг 1300,00   

 УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ      

      

2. ЛИМАРСКИ РАДОВИ     

2.1. Набавка и монтажа термоизолационих панела д=80мм. У 

цену укључени сви потребни опшиви од поц. 

пластифицираног лима. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 30,00   

2.2. Набавка материјала, израда и монтажа, хоризонталних и 

вертикалних олучних елемената од поцинкованог и 

пластифицираног лима. 

  

  

 

 

  Обрачун по кг.   м1 40,00   

 УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ      

      

3. АЛУМИНАРИЈА     

3.1. Набавка материјал, израда и монтажа ал-столарије са 

делимично отварајућим клизним елементима и улазним 

једнокрилним вратима. На местима лучног парапета раде 

се равни сегменти. Столарија се ради од  Ал - профила без 

ТП у белој боји. Стакла 4-12-4 ниско емисиона. Укупна 

дим. 2,8x24м    

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 67,20   

 УКУПНО АЛУМИНАРИЈА     

      

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

1. БРАВАРСКИ РАДОВИ       

2. ЛИМАРСКИ РАДОВИ        

3. АЛУМИНАРИЈА       

  УКУПНО       

 Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. 

Закона о ПДВ-у.  

 

  



 

Поз. Опис радова Јед. 

мера 

Кол. Јед. 

цена 

Укупно 

цена 

 ПОД КУЛОМ - ТОАЛЕТИ     

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-

ЗАНАТСКИХ РАДОВА 

   

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И 

ДЕМОНТАЖИ 

 

   

1.1. Скидање зидних керамичких плочица заједно са 

малтером. Обити плочице са малтером и кламфама 

очистити спојнице до дубине 2цм, а површину опеке 

очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 119,20   

1.2. Скидање подних 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.   м2 11,84   

1.3. Пажљива демонтажа спуштеног касетираног плафона 

у комплету са припадајућом потконструкцијом са 

утоваром и одвозом на депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 5,36   

1.4. Пажљива демонтажа спуштеног гипскартон плафона у 

комплету са припадајућом потконструкцијом са 

утоваром и одвозом на депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 15,59   

1.5. Ручни утовар и одвоз шута са градилишне депоније. 

Утоварити шут на камион и одвести на градску 

депонију. 

  

  

 

 

  Обрачун по м3.   м3 1,50   

1.6. Непредвиђени радови приликом рушења (демонтаже 

постојећих инсталација - водовода и канализације, 

електроинсталација и машинских инсталација)   

  

  

 

 

  Обрачун паушално.   пауш 1,00   

1.7. У току радова извршити више пута грубо чишћење 

целог градилишта од грађевинског шута са преносом 

шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без 

обзира на број чишћења. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 20,95   

1.8. Демонтажа и поновна монтажа вертикалних 

двоцевних радијатора у тоалетима. 

  

  

 

 

  Обрачун по ком.   ком 4,00   

1.9. Демонтажа санитарних елементата (лавабоа, батерије, 

ВЦ шоље, дозатора...) комплет по тоалету са утоваром 

и одвозом на депонију. 

  

  

  

  

  Обрачун по ком.   ком 4,00   



 

1.10. Демонтажа комплетне постојеће расвете, 

прикључница и прекидача и сл. за четири тоалета. 

Демонтирану расвету, прикључнице и прекидаче 

депоновати на место које одреди инвеститор, а у 

оквиру комплекса. Пре извођења применити све 

безбедносне мере. У цену урачунати сав потребан рад, 

материјал и помоћну скелу. 

  

  

 

 

  Обрачун паушално.   пауш 1,00   

1.11. Демонтажа дрвених врата по тоалетима са утоваром и 

одвозом на депонију. 

  

  

  

  

  Обрачун по ком.   ком 11,00   

 УКУПНО РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И 

ДЕМОНТАЖИ 

 

 

 

 

      

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

2.1. Малтерисање зидова, подлоге за лепљење кер. 

Плочица подужним малтером. Пре малтерисања 

површине очистити и испрскати ретким цементним 

млеком. Нанети слој малтера справљен од просејаног 

шљунка, /јединице/ и изравнати га. Малтер стално 

мешати да се цементно млеко не издвоји. 

Омалтерисане површине морају бити равне, без 

прелома и таласа. У цену улази и помоћна скела.  

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 119,20   

2.2. Набавка материјала и израда цементне кошуљице, 

дебљине 4-12цм. Подлогу пре наношења кошуљице 

очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са 

просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. 

Кошуљицу армирати фибер влакнима. Горњу 

површину кошуљице равно испердашити и неговати 

док не очврсне. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2.   м2 20,95   

 УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

      

3. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

3.1. Израда хоризонталне хидроизолације санитарних 

чворова и просторија блатних када флексибилним 2-

компонентним цементним премазом ИСОМАТ 

АКВАМАТ-ФЛЕКС или еквивалент. Изолацију 

радити преко потпуно чисте подлоге и подиfiи уз 

зидове (40цм). Пре наношења хидроизолационог 

премаза површину добро наквасити. Материјал се 

наноси четком у два слоја. Други слој се наноси тек 

када се претходни осуши. Температура примене треба 

да буде између +5°С и+30°С. На одређеним 

локацијама потребно је ојачати слој ИСОМАТ 

АКВАМАТ-ФЛЕКС-а (одсутност холкера, разних 

спојева) коришћењем 10цм ширине полиестерске 

  

      



 

тканине ТРЕВИРЕ (30гр/м2) или стаклене мрежице 

  Обрачун по м2.   м2 20,95   

 УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

      

4. СТОЛАРСКИ РАДОВИ     

4.1. Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата, 

димензија 61x200 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 

пројектанта. Обрачун по ком.   

  

      

  Димензија 61x200 цм ком 6,00   

  Димензија 71x200 цм ком 1,00   

  Димензија 81x200 цм ком 1,00   

  Димензија 91x200 цм ком 3,00   

 УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ     

      

5. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

5.1. Набавка материјала и постављање зидних керамичких 

плочица у тоалетима и предпростору, на лепак. 

Плочице I класе, стране производње, лепити полимер 

модификованим лепком ИСОМАТ АК-19 или 

еквивалентним лепком 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 сав потребан рад и 

материјал. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 119,20   

  Набавка увозних керамичких плочица I класе, 

димензија 25x50 цм по избору пројектанта уз 

сагласност инвеститора. Керамику набавити и 

допремити на градилиште. За набавку плочица су 

обезбеђена  резервисана средства и предвиђена цена је 

иста за све понуђаче. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 131,12 2.100,00  

5.2. Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица у тоалетима, на лепак. Плочице I класе, 

стране производње, лепити полимер модификованим 

лепком ИСОМАТ АК-19 или еквивалентним лепком 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 сав потребан рад и 

материјал. 

  

  

  

  



 

  Обрачун по м2. м2. 11,84   

  Набавка увозних керамичких плочица I класе, 

димензија 33x33 цм класе противклизности Р10 по 

избору пројектанта уз сагласност инвеститора. 

Керамику набавити и допремити на градилиште. За 

набавку плочица су обезбеђена  резервисана средства 

и предвиђена цена је иста за све понуђаче. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 15,39 2.100,00  

5.3. Набавка и постављање угаоних пластичних лајсни у 

боји у облику (четвртасте или заобљене) по избору 

пројектанта уз сагласност инвеститора на угловима 

зидова од керамике. Лајсне поставити право, без 

таласа и у равни са плочицама. 

  

  

  

  

  Обрачун по м1. м1. 83,00   

 УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

      

6. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ      

6.1. Набавка материјала и израда спуштеног плафона са 

челичном потконструкцијом и облагање 

влагоотпорним гипс картонским плочама 12,5 мм, 

система Кнауф или Ригипс. Двоструку 

потконструкцију израдити од носивих и монтажних 

профила причвршћених висилицама за носиви плафон 

и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и 

упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и 

бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази 

и радна скела. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 20,95   

 УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ      

      

7. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

7.1. Набавка материјала, глетовање фино малтерисаних, 

као и гипс картонских зидова и плафона, 

дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и 

извршити неутрализовањем. Прегледати и ктиовати 

мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући 

дисперзивни кит три пута. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 20,95   

7.2. Набавка материјала и бојење глетованих плафона 

полудисперзивним 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.   м2. 20,95   



 

7.3. Поправка и бојење постојећих зидова и плафона, 

полудисперзивним бојама, без глетовања. Површина 

до 20м2. Све површине брусити, гипсовати, 

неутрализовати и импрегнирати. Предбојити 

полудисперзионом бојом први пут и исправити 

тонираним дисперзионим китом. Бојити 

полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон 

по избору пројектанта. Обрачун паушално.   пауш. 1,00   

7.4. Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са 

метала скинути корозију хемијским и физичким 

средствима, а затим све површине брусити и 

очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну 

боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун 

по мл обојених цеви. 

  

  

 

 

  Обрачун по м1.   м1. 39,00   

 УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

      

8. РАЗНИ РАДОВИ      

8.1. 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 

површина. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 20,95   

 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ      

      

9.  РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ     

9.1. Преправка и замена делова инсталације водовода и 

канализације по тоалету. Обрачун по комаду. ком 2,00     

9.2. Набавка и монтажа комплетног ВЦ-а тип моноблок, са 

шољом од фајанса са "ЕК" вентилом, 

нискомонтажним испирачем и осталим потребним 

материјалом Обрачун по комаду. ком 4,00   

9.3. Набавка и монтажа комплет умиваоника од белог 

фајанса са хромираним сифоном.  

  

    

  Обрачун по комаду.   ком 3,00   

9.4. Набавка и монтажа стојеће једноручне батерије за 

топлу и хладну воду за умиваоник. Обрачун по 

комаду. ком 3,00     

9.5. Набавка и монтажа санитарне галантерије по избору 

пројектанта уз сагласност инвестиора. Комплет од 

инокса - држач за шире ролне папира, ВЦ четка, 

дозатор за сапун, канта за отпатке Обрачун по 

комплету.   ком 4,00   

9.6. Набавка и уградња огледала са обореним ивицама 

димензија 100/60цм. 

  

    

  Обрачун по комаду.   ком 3,00   



 

 УКУПНО РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И 

КАНАЛИЗАЦИЈИ 

 

 

 

 

      

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И 

ДЕМОНТАЖИ 

  

  

 

 

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ        

3. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ       

4. СТОЛАРСКИ РАДОВИ       

5. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       

6. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ        

7. МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ        

8. РАЗНИ РАДОВИ        

9. РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ        

  УКУПНО       

 Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. 

Закона о ПДВ-у.  

Опис радова Јед. 

мер

а 

Кол. Јед. цена Укупно 

цена 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ 2017. год.     

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ 

РАДОВА 

   

РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ И РУШЕЊУ      

Утовар и одвоз на депонију (грађевинског шута и 

коришћеног блата) на даљину до 15км. 

  

  

  

  

Обрачун по м3 мерено у камиону. м3 350,00   

УКУПНО РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ И РУШЕЊУ     

  
 

 
 

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ      

Машински ископ, утовар и превоз материјала (квалитетна 

иловача) на даљину до 15км. Материјал се копа на 

налазиштима која одреди инвеститор, и истоварује се на 

депонији у зони блатних канала у оквиру бањског 

комплекса. 

  

  

  

  

Обрачун по м3 земље мерено урасло. м3 300,00   

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ      

     

ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

Наношење прајмера СИКА ГУАРД преко свих површина 

зидова (које писмено одреди надзорни орган), а пре 

наношења завршних обрада, а све ради спречавања 

пробијања сумпоровите шалитре. 

  

  

  

  

Обрачун по м2 обрађене површине. м2 100,00   

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ      



 

АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ      

Израда  армирано бетонске плоче платоа марке МБ 30. 

Израдити ивичну оплату и плочу армирати по пројекту, 

детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и 

неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун по 

м3 изливене плоче. м3 3,00 

  

  

УКУПНО АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ      

     

АРМИРАЧКИ РАДОВИ      

Набавка и постављање ребрасте арматуре Ч400/500. 

Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према 

пројекту и статичким детаљима. Арматуру пре бетонирања 

мора да прегледа и писменим путем одобри статичар. 

Арматура се отежано уграђује пошто се шипке провлаче 

кроз већ постављене узенгије на лицу места. 

  

  

  

  

Обрачун по кг арматуре кг 150,00   

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ      

     

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ      

Израда хидроизолације мокрог чвора и парапета за туш 

каду. У цену урачунато :  зидање парапета (висине д=5цм, 

ширине 10цм (90+90цм) у свему према детаљу, набавка 

материјала и попуњавање фуга и изравнавање целе 

површине са TRIFLEX protect -ом или слично са мрежицом 

као и сокле висине 20цм а на делу око каде 50цм, завршна 

обрада TRIFLEX finish са чипсом у боји и тону по избору 

инвеститора.  

  

  

  

  

Обрачун по м2 основе. м2 50,00   

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ      

     

ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА      

Замена постојећих дрвених врата новим дим. 90/210 цм, 

кутија у медијапану, плот стандардан , све у обради 

полиуретанском бојом у тону по избору пројектанта уз 

сагласност инвеститора. Дебљина зидова 25цм.  

  

  

  

  

Обрачун по комаду врата ком 3,00   

Замена постојећих дрвених врата новим дим. 80/210 цм, 

кутија у медијапану, плот стандардан , све у обради 

полиуретанском бојом у тону по избору пројектанта уз 

сагласност инвеститора. Дебљина зидова 14цм - 25 цм . 

  

  

 

  

Обрачун по комаду врата ком 7,00   

Демонтажа оштећених термо панела на преградама у 

мушком купатилу у Сумпорном купатилу и одвоз шута. 

Набавка и уградња нових ал. термо пластифицираних 

панела д=21мм у белој мат боји са свим потребним 

заптивним гумама.  

  

  

  

  

Обрачун по м2. м2 6,00   



 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА     

     

ЛИМАРСКИ РАДОВИ     

Израда и монтажа висећих полукружних олука од 

поцинкованог пластифицираног лима, развијене ширине до 

45 цм. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са 

максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 

40%. Држаче висећих олука радити од поцинкованог флаха 

25x5 мм, и нитовати са предње стране олука нитнама ø 

4мм, на размаку до 80 цм. 

  

  

 

 

Обрачун по м1 олука. м1 15,00   

Израда и монтажа олучних поцинкованих 

пластифицираних  цеви, РШ до 50 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 м1 олучне цеви. м1 15,00   

Набавка материјала, израда и монтажа уводног лима од 

поцинкованог лима у боји d=0,55mm р.ш. 45cm, окапница 

и иксни. 

  

  

 

 

Обрачун по м1. м1 15,00   

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ     

     

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

Набавка материјала и поплочавање унутрашњих и 

спољашњих подова једнобојним, неглазираним, 

керамичким плочицама прве класе, домаће производње са 

израдом фуга. Плочице се постављају на лепак. Набавка 

плочица не улази у цену. 

  

  

  

  

Обрачун по м2 постављене керамике. м2 40,00   

Набавка материјала и облагање унутрашњих зидова 

глазираним, керамичким плочицама, прве класе, домаће 

производње са израдом фуга. Плочице се постављају на 

лепак. Набавка плочица не улази у цену. 

  

  

 

  

Обрачун по м2 постављене керамике. м2 60,00   

Набавка материјала и израда равне сокле h=8-10cm од 

керамичких плочица прве класе, домаће производње. 

Плочице се постављају на лепак. Набавка плочица не улази 

у цену. 

  

  

 

  

Обрачун по м1 постављене сокле. м1 30,00   

Набавка и допремање на градилиште зидне керамике прве 

класе стране производње по избору пројектанта уз 

сагласност инвеститора. За ову позицију су обезбеђена 

резервисана средства и иста је за све понуђаче. 

  

  

  

  



 

Обрачун по м2. м2 60,00 2.100,00  

Набавка и допремање на градилиште подне неглазиране 

керамике прве класе отпорности на клизање Р 12, стране 

производње по избору пројектанта уз сагласност 

инвеститора.  За ову позицију су обезбеђена резервисана 

средства и иста је за све понуђаче. 

  

  

  

  

Обрачун по м2. м2 40,00 2.600,00  

Набавка и постављање угаоних ПВЦ лајсни у боји 

керамике на свим спољашњим угловима сучељавања 

зидова са облогом од керамичких плочица. Лајсне 

поставити право, без таласа и у равни са плочицама.                                                                                                                                    

  

  

  

  

Обрачун по м1 лајсне.  м1 40,00   

Рад у режији КВ керамичара (утрошен материјал се 

обрачунава посебно). Обрачун по норма часу.                  час 150,00 

 

 

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

     

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ     

Набавка и монтажа ламинатног пода d=8mm кл.32 

влагоотпорног у тону по избору инвеститора. У цену улази 

и монтажа угаоних лајсни. 

  

  

  

  

Обрачун по м2 постављеног ламината. м2 700,00   

Изравњавање постојеће подлоге масом за изравњавање. 

Подлогу очистити и нанети одговарајући прајмер, затим 

излити масу за изравњавање, да чврсто и трајно веже за 

подлогу.Нанета маса мора да има потребну отпорност на 

притисак. Подлогу обрусити и опајати.  

  

  

 

 

Обрачун по м2 обрађене површине. м2 30,00   

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ     

     

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ     

Набавка материјала и израда облоге зидова од 

водоотпорних гипс-картон плоча d=12mm (по типу слично 

РИГИПС, КНАУФ) на класичној металној 

подконструкцији. Све спојеве бандажирати и изглетовати. 

  

  

  

  

Обрачун по м2 облоге. м2 40,00   

Набавка материјала и израда облоге плафона од 

водоотпорних гипс-картон плоча d=12mm (по типу слично 

РИГИПС, КНАУФ) на класичној металној 

подконструкцији. Висина спуштања до 1m на 

подешавајућим вешаљкама. Све спојеве бандажирати и 

изглетовати. 

  

  

 

 

Обрачун по м2 облоге. м2 40,00   

Набавка материјала и израда сендвич зидова d=10cm 

обострано обложених дуплим гипс-картонским плочама 

d=12mm (по типу слично РИГИПС, КНАУФ) на класичној 

металној подконструкцији са испуном од минералне вуне 

d=7,5cm. Све спојеве бандажирати и изглетовати. 

  

  

 

 



 

Обрачун по м2 зида. м2 20,00   

Израда вертикалне денивелације висине 300 мм спуштеног 

плафона, са израдом додатне челичне подконструкције и 

облагање гипскартонским плочама дебљине 12,5 мм, 

систем Кнауф. Подконструкцију израдити од носивих 

профила ЦД 60x27 мм и монтажних поцинкованих 

профила ЦД 60x27 мм причвршћених Нониус елементима 

и директним држачима за носиви плафон и обложити гипс 

картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. 

Саставе обрадити масом за испуну и бандаж тракама по 

упутству пројектанта. 

  

  

  

  

Обрачун по м1 изведене денивелације. м1 20,00   

Израда спуштеног плафона са поцинкованом под-

конструкцијом ПРЕЛУДЕ 20мм АЛ МАТ, у истом нивоу и 

испуном од минералних плоча типа Армстронг ОПТИМА 

15мм. Подконструкцију поставити у истом нивоу од 

носивих и монтажних профила причвршћених висилицама 

за носиви плафон и испунити минералним плочама по 

пројекту и упутству произвођача. Схема слагања по 

упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. 

  

  

  

  

Обрачун по м2 постављене површине. м2 50,00   

УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ     

     

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ     

Глетовање фасаде глет масом са санацијом пукотина. Све 

површине фасаде очистити од наслага прашине. 

Импрегнирати подлогу и извршити санацију пукотина. 

Санацију извршити отварањем пукотина, китовањем и 

лепљењем стаклене мрежице 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 ортогоналне пројекције, без развијања, а 

отвори се не одбијају м2 100,00   

Бојење глетоване фасаде акрилном бојом, Палас-Дуга или 

слично. Пре бојења површине фасаде прећи шмирглом и 

опајати. Нанети фасадну боју у три премаза, са размаком 

сушења од најмање 10-12 сати. Ивице различитих тонова 

извести прецизно. Глетоване површине морају бити 

потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења у сарадњи са 

аутором урадити пробне узорке. 

  

  

  

  

Обрачун по м2 бојене фасаде.  м2 200,00   

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ     

     

МОЛЕРСКO-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

Глетовање фино малтерисаних, као и гипс картонских 

плафона, дисперзивним китом. Површине обрусити, 

очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и 

  

  

  

  



 

китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и 

превући дисперзивни кит три пута. 

Обрачун по м2 глетоване површине. м2 80,00   

зидова м2 120,00   

Стругање и глетовање старих зидова и плафона, 

емулзионим китом, у две руке. Све површине остругати и 

опрати, а затим обрусити, очистити и извршити 

импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и 

пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први 

пут. Све површине фино пребрусити и глетовати 

емулзионим китом други пут. 

  

  

 

 

Обрачун по м2 глетоване површине. м2 500,00   

Набавка материјала и бојење глетованих зидова и плафона 

дисперзивним бојама у боји у тону по избору инвеститора, 

први и други пут. 

  

  

  

  

Обрачун по м2 обојене површине. м2 6500,00   

Набавка материјала и бојење глетованих зидова и плафона 

дисперзивним високо перивим мат бојама у класи 

ВИТЕКС или сличан, по избору пројектанта. Све 

површине брусити, импрегнирати и китовати мања 

оштећења. Предбојити и и справити тонираним 

дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом у 

тону по избору инвеститора први и други пут. 

  

  

 

  

Обрачун по м2 обојене површине. м2 900,00   

Набавка материјала и бојење прскане фасаде водоперивом, 

дисперзивном бојом - преко постојеће хирофе са свим 

предрадњама. 

  

  

 

 

Обрачун по м2. м2 400,00   

Фарбање постојећих дрвених ограда тераса и пергола 

садолином 2 пута у тону по избору инвеститора. 

  

  

 

  

Обрачун по м2. м2 50,00   

Лакирање зидова уретанским лаком типа 

МОНОКОМПОНЕНТ-НОВАКОЛОР или сличан.Лакирање 

се врши преко предходно одабраних зидова офарбаних 

дисперзивном бојом у две руке. 

  

  

  

  

Обрачун по м2 лакираног зида. м2 200,00   

Рад у режији КВ молера.       

Обрачун по норма часу. час 150,00   

УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

  

 

 

 



 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ И РУШЕЊУ        

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ        

ЗИДАРСКИ РАДОВИ        

АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ       

АРМИРАЧКИ РАДОВИ       

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ       

ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА       

ЛИМАРСКИ РАДОВИ       

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ       

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ        

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ       

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ         

УКУПНО      

Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. Закона 

о ПДВ-у.  

 

  



 

 

По

з. 

Опис радова Јед. 

мер

а 

Кол. Јед. 

цена 

Укуп

но 

цена 

 СУМПОРНО КУПАТИЛО - ЖЕНСКИ БАЗЕН     

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ 

РАДОВА 

   

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И 

ДЕМОНТАЖИ 

 

   

1.4. Скидање зидних керамичких  и гранитних плочица заједно 

са малтером у базену. Обити плочице са малтером и 

кламфама очистити спојнице до дубине 2цм, а површину 

опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 37,86   

1.5. Скидање подних керамичких плочица у базену, 

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.   м2 16,05   

 УКУПНО РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И 

ДЕМОНТАЖИ 

 

 

 

 

      

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

2.1. Набавка материјала и малтерисање зидова базена 

цементним малтером  у три слоја. Пре малтерисања 

површине очистити и прскати ретким цементним млеком. 

Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:4 

дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и 

цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко не 

издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради 

бољег прихватања другог слоја. Други слој размере 1:4 

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 доде до брзог сушења и "прегоревања".  

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 53,92   

2.2. Набавка материјала и израда цементне кошуљице, дебљине 

4-12цм. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и 

опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним 

шљунком "јединицом", размере 1:3. Кошуљицу армирати 

фибер влакнима. Горњу површину кошуљице равно 

испердашити и неговати док не очврсне. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2.   м2 18,61   

 УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ      



 

      

3. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

3.1. Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације базена 

пенетрат малтером 

  

      

  Обрачун по м2.   м2 53,92   

 УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ      

      

4. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

      

4.1. Постављање подних и зидних гранитних плочица у базену. 

Припрема подлоге и наношење везивне емулзије, плочице 

се постављају на висококвалитетном лепку произвођача 

Murexin, tip KGX 45, фуговање двокомпонентним 

епоксидним фугомалом са високим степеном отпорности 

на хабање и хемикалије. 

  

      

  Обрачун по м2.   м2. 51,29   

4.2. Набавка гранитне керамике: Степенице за улаз у базен; 

класе отпорности Ц: 30/60цм по избору пројектанта уз 

сагласност инвеститора. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2. м2. 6,48   

4.3. Набавка гранитне керамике: Под базена; 30/30цм по избору 

пројектанта уз сагласност инвеститора. 

  

  

  

  

  Обрачун по м2. м2. 21,42   

4.4. Набавка гранитне керамике: Ивица базена; I класе 

30.5/30.5цм по избору пројектанта уз сагласност 

инвеститора. 

  

  

 

 

  Обрачун по м2. м2. 12,51   

4.5. Набавка гранитне керамике: Зидне плочице за базен;  

30/30цм по избору пројектанта уз сагласност инвеститора. 

  

  

 

 

  Обрачун по м1. м1. 33,66   

4.6. Набавка и постављање угаоних ПВЦ лајсни у боји 

керамике. Лајсне поставити право, без таласа и у равни са 

плочицама. 

  

  

 

 

  Обрачун по м1. м1. 31,40   

 УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

      

5. РАЗНИ РАДОВИ      

5.1. Рад у режији на чишћењу одводне цеви базена       

  Обрачун по часу. час 30,00   

 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ      

   

 

 

 



 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМИ, РУШЕЊУ И 

ДЕМОНТАЖИ 

  

  

 

 

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ        

3. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ        

4. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       

5. РАЗНИ РАДОВИ        

  УКУПНО       

 Напомена: Све цене су без обрачунатог ПДВ-а у складу са чланом 10.2.3. 

Закона о ПДВ-у.  

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Сумпорно купатило – унутрашње преграде и ограда базена  

Објекат котларнице –реновирање и доградња санитарног 

чвора 

 

Нови објекат- приземље – улазни хол са ветробраном и 

ходником ка дечијем базену 

 

Нови објекат – приземље – мушки и женски тоалет у зони 

улазног хола 

 

Нови објекат- терасе и балкони на првом, другом и трећем 

спрату 

 

Вила Херцеговина – ходници са степенишним холовима на 

првом и другом спрату и степеништем ка приземљу 

 

Вила Херцеговина –спољни пешачки приступ са 

степеништем-рекоснтрукција заштитних ограда и облагање 

површина 

 

Вила Далмација – Типска решења реновације 

карактеристичних собних купатила 

 

Објекат Стандард- застакљивање ресторанске терасе са 

адаптацијом прилазних саобраћајних површина 

 

Објекат под кулом –тоалети за госте и запослене   

Редовно годишње одржавање  

Сумпорно купатило – женски базен  

УКУПНО без ПДВ-А  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  

 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  20.04.2017. године 


