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ПРИЗЕМЉЕ  

А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДПВИ  

1. РАДПВИ НА ПРИПРЕМИ И РУШЕОУ УКУПНП  

1.1 

У тпку радпва изврщити вище пута грубп шищћеое 

градилищта пд грађевинскпг щута са пренпспм 

щута на деппнију градилищта. Плаћа се једанпут 

без пбзира на брпј шищћеоа. Пбрашун   паущалнп 
паущалнп  

 

                          -    

  

                               -      

1.2 

Чищћеое и праое градилищта пп заврщетку свих 

радпва. Изврщити детаљнп шищћеое целпг 

градилищта, праое свих стаклених ппврщина, 

шищћеое и финп праое свих унутращоих прпстпра 

и сппљних ппврщина.  Пбрашун пп m2 брутп 

ппврщине ппда. 

  

 

             

  

 -приземље m2 1,800.00                            -      

 -спрат m2 1,314.00                            -      

1.3 

Демпнтажа дрвене ппдпрпзпрне даске, (щирина 

ппдпрпзпрне даске 30cm )са утпварпм и пдвпзпм 

на градску деппнију дп 15km. Пбрашун пп m1. 
  

    

  m1 254.90 100.00              25,490.00    



 

1.4 

Пажљива демпнтажа дрвених врата заједнп са 

дрвеним щтпкпм, ппврщине дп 2,50 m2. 

Демпнтирана врата склппити, утпварити на камипн 

и пдвести на градску деппнију дп 15 km. Пбрашун 

пп кпмаду врата. 

  

    

  кпм 106.00 300.00              31,800.00    

1.5 

Пажљива демпнтажа дрвених, ПВЦ и АЛУ врата 

заједнп са щтпкпм, ппврщине дп 5 m2. 

Демпнтирана врата склппити, утпварити на камипн 

и пдвести на градску деппнију дп 15 km. Пбрашун 

пп кпмаду врата. 

  

    

  кпм 9.00 400.00                3,600.00    

 

 

 

 



 

1.6 

Пажљива демпнтажа дрвених, ПВЦ и металних 

врата и преграда заједнп са щтпкпм, ппврщине 

прекп 5 m2. Демпнтирана врата склппити, 

утпварити на камипн и пдвести на градску 

деппнију дп 15 km. Пбрашун пп кпмаду врата. 

  

    

  кпм 20.00 800.00              16,000.00    

1.7 

Пажљива демпнтажа фасадних прпзпра, ппврщине 

дп 3.00 m2. Демпнтиране прпзпре пшистити, 

склппити, утпварити на камипн и пдвести на 

градску деппнију. Пбрашун пп кпмаду прпзпра. 
  

    

 -приземље кпм 29.00 400.00              11,600.00    

 -спрат кпм 16.00 400.00                6,400.00    

1.8 

Пажљива демпнтажа фасадних прпзпра, ппврщине 

прекп 3.00 m2. Демпнтиране прпзпре пшистити, 

склппити, утпварити на камипн и пдвести на 

градску деппнију. Пбрашун пп кпмаду прпзпра. 

  

    

 -приземље кпм 60.00 600.00              36,000.00    

 -спрат кпм 55.00 600.00              33,000.00    

1.9 

Демпнтажа металне жалузине заједнп са 

металним рампм, птвпри су дп 3m2. Накпн 

демпнтаже жалузине пдлпжити на местп кпје 

инвеститпр утврди у пквиру щкпле. 

Пбрашун пп кпм. 

  

    

 
 

 
кпм 2.00 

200.00                   400.00    



 

 

1.13 

Рущеое преграднпг зида пд дрвене ламперије на 

ппткпнструкцији (зидпви ушипнице у улазнпм хплу). 

Накпн скидаоа преграде слпжити, спакпвати на 

камипн и пдвести на местп кпје инвеститпр утврди. 

Пбрашун пп m2. 

  

    

  m2 37.74 600.00              22,644.00    

1.10 

Демпнтажа дрвене жалузине заједнп са дрвеним 

рампм, птвпри су дп 3m2. Накпн демпнтаже 

жалузине пдлпжити на местп кпје инвеститпр 

утврди у пквиру щкпле. 

Пбрашун пп m2 птвпра. 

  

    

  кпм 4.00 200.00                   800.00    

1.11 

Демпнтажа дрвених щалтера заједнп са дрвеним 

рампм, птвпри су дп 3m2. Накпн демпнтаже 

пдлпжити дрвене щалтере на местп кпје 

инвеститпр утврди у пквиру щкпле. 

Пбрашун пп m2 птвпра. 

  

    

  кпм 4.00 500.00                2,000.00    

1.12 

Демпнтажа витрине, застакљене у металнпм 

прпфилу, са заврщнпм пбрадпм бпјена дрвена 

ламперија уз унутращое степенищте у улазнпм 

хплу щкпле. Димензија витрине  

6,37*0,4*3.01m.Пбрашун пп кпм. 

  

    

  кпм 1.00 5,000.00                5,000.00    



 

1.14 

Скидаое дрвене ламперије на ппткпнструкцији са 

зидпва хпдника и ушипница у висини пд 1,5m1 и 

улазнпг хпла и рестпрана. Накпн скидаоа 

ламперије слпжити, спакпвати на камипн и пдвести 

на местп кпје инвеститпр утврди. Пбрашун пп m2. 

  

    

  m2 206.51 300.00              61,954.20    

1.15. 

Скидаое дрвене ламперије на ппткпнструкцији са 

плафпна улазнпг хпла, ушипница, хпдника и улаза. 

Накпн скидаоа ламперије слпжити, спакпвати на 

камипн и пдвести на местп кпје инвеститпр утврди. 

Пбрашун пп m2. 

      

  m2 254.42 150.00              38,162.40    

1.16 

Скидаое металне ламперије на ппткпнструкцији са 

плафпна мпкрпг швпра у приземљу. Накпн скидаоа 

ламперије слпжити, спакпвати на камипн и пдвести 

на местп кпје инвеститпр утврди. 

Пбрашун пп m2. 

  

    

  m2 8.00 150.00                1,200.00    



 

1.17 

Пбијаое малтера са зидпва хпдника у висини на 

кпјпј је била ппстављена ламперија (пп прпцени 

50%), кап и на другим пщтећеним делпвима 

унутращоих зидпва.Пбити малтер и кламфама 

пшистити сппјнице дп дубине 2cm. Ппврщине ппека 

пшистити шелишним шеткама и ппрати зидпве 

впдпм. Шут прикупити, изнети, утпварити на 

камипн и пдвести на градску деппнију дп 15 km 

удаљенпсти. Пбрашун пп m2. 

  

    

  m2 150.00 150.00              22,500.00    

1.18 

Пажљивп рущеое цементне кпщуљице пкп 4cm, у 

свему према пснпвама рущеоа и зидаоа. Шут 

прикупити, утпварити на камипн и пдвести на 

градску деппнију.Пбрашун пп m2 кабинет технишкпг 

-пр.18, кабинет музишкпг-пр.37, кабинет физике -

пр.13 , пр.14 ,прпст. 15 и кабинет инфпрматике 17а 

и сви мпкри швпрпви). 

    

  

  m2 198.92 200.00              39,784.00    

 -спрат m2 301.76 200.00              60,352.00    

 

1.19 

Скидаое ламината са лајснама на 

претппстављенпј бетпнскпј ппдлпзи пд 

мрщавпг бетпна у у неким ушипницама d= 4 

cm. Шут прикупити, утпварити на камипн и 

пдвести на градску деппнију. Пбрашун пп m2 

скинутпг ппда. 

  

    

 -приземље m2 275.41 200.00 55,082.00   



 

 -спрат m2 131.07 200.00 26,214.00   

1.20 

Скидаое винфлекса са ппда у ушипницама и 

рестпрану на претппстављенпј ппдлпзи пд 

мрщавпг бетпна d= 4 cm. Шут прикупити, 

утпварити на камипн и пдвести на градску 

деппнију. Пбрашун пп m2 скинутпг ппда. 

  

    

 -приземље  585.93 100.00              58,593.00    

 -спрат  844.81 100.00              84,481.00    

1.21 

Скидаое ппдних клинкер плпшица у 

хпдницима на претппстављенпј бетпнскпј 

ппдлпзи d=4cm са спклпм у висини h=10cm. 

Шут прикупити, утпварити на камипн и 

пдвести на градску деппнију. Пбрашун пп m2 

скинутпг ппда. 

  

    

 -приземље m2 469.86 200.00              93,972.00    

 -спрат m2 338.69 200.00              67,738.00    

1.22 

Скидаое ппдних керамишких плпшица у 

тпалетима и свлашипници и кухиои на 

претппстављенпј бетпнскпј ппдлпзи d=4cm. 

Шут прикупити, утпварити на камипн и 

пдвести на градску деппнију. Пбрашун пп m2 

скинутпг ппда. 

  

    

 -приземље m2 247.89 310.00              76,845.90    

 -спрат m2 78.00 310.00              24,180.00    



 

1.23 

Скидаое керамишких плпшица са 

унутращоих зидпва пбјекта у тпалетима и 

свлашипницама и кухиои у висини пкп 2.30m 

и ушипницама уз лавабп у висини пкп 1.5m. 

Шут прикупити, утпварити на камипн и 

пдвести на градску деппнију. Пбрашун пп m2 

скинутпг ппда. 

  

    

 -приземље m2 717.44 250.00            179,360.00    

 -спрат m2 346.58 250.00              86,645.00    

1.24 

Демпнтажа дащшане пплате са крпва улазних 

надстрещница у щкплу. Све спакпвати на 

камипн и трансппртпвати на градску 

деппнију. 

Пбрашун пп m2. 

  

       

   

  m2 53.62 100.00                5,362.00    

 

1.25 

Демпнтажа ппщивке атике улазних 

надстрещница у щкплу и атике бет.плушних 

кприта ппцинкпваним лима развијене щирине 

пкп 33cm. Све спакпвати на камипн и 

трансппртпвати на градску деппнију. Пбрашун 

пп m1. 

      

  m1 270.35 150.00              40,552.50    

1.26 

Демпнтажа ппцинкпванпг лима са крпва 

улазних надстрещница у щкплу. Све спакпвати 

на камипн и трансппртпвати на градску 

деппнију. Пбрашун пп m2. 

  

    

  m2 53.62 150.00                8,043.00    



 

1.27 

Демпнтажа металне ппдкпнструкције за пад  

лежећег плушнпг хпризпнталнпг плука у 

бетпнскпм кприту.  Скинуту металну 

ппдкпнструкцију спакпвати на камипн и  

пдвести на градску деппнију. Пбрашун пп m1 

плушнпг кприта. 

  

    

  m1 226.00 200.00              45,200.00    

1.28 

Демпнтажа ппщивке кприта лежећег плука пд 

ппцинкпванпг лима, развијене щирине 

рщ.1.82m са утпварпм у камипн и пдвпзпм на 

градску деппнију. Пбрашун пп m2. 

    

  

  m2 411.32 400.00            164,528.00    

1.29 

Рущеое бетпнскпг кприта у свлашипници , дим. 

1.6x0.44x0.50 са утпварпм и пдвпзпм щута на 

градску деппнију на удаљенпсти дп 15km. 

Пбрашун пп кпм. 

    

  

  кпм 2.00 1,000.00                2,000.00    

1.30 

Демпнтажа ппкривне даске d=2cm , щирине 

пкп 10cm на дилатацијама са утпварпм и 

пдвпзпм на деппнију. Пбрашун пп m1. 
    

  

  m1 44.00 100.00                4,400.00    

1.31 

Демпнтажа пгласних (3кпм) и щкплских табли 

(22кпм) са пдлагаоем на градилщну деппнију 

дпк се не ураде мплерскп фарбарски радпви 

кап и мпнтажа претхпднп скинутих пгласних и 

щкплских табли . Пбрашун пп кпм. 

    

  

  кпм 25.00 250.00                6,250.00    



 

1.32 

Мащинскп праое фасаде (пбпјене силикатне 

ппеке)- праое впдпм ппд притискпм. Ппрати 

фасадну силикатну ппеку дп прирпднпг 

изгледа, истпвременп впдити рашуна да се не 

накваси превище зид и не пщтете 

фугне.Пбрашун  пп m2. 

    

  

  m2 580.00 600.00            348,000.00    

 

1.33 Рущеое преградних зидпва пд щупље ппеке 

дебљине d=7cm у мпкрим швпрпвима за ушенике у 

приземљу и спрату (у прпстпријама 40,41,42 ,8,9,20 

и 21) висина зидпва h=2,3m са утпварпм и пдвпзпм 

щута на деппнију удаљенпсти дп 15km. Пбрашун пп 

m2. 

      

  m2 112.00 500.00 56,000.00   

 РАДПВИ НА ПРИПРЕМИ И РУШЕОУ УКУПНП: 

1,852,133.00 

  

 

 2. ЗИДАРСКИ  РАДПВИ  



 

2.1 

Набавка материјала и малтерисаое унутращоих 

зидпва прпдужним малтерпм размере 1:3:9, у два 

слпја. Први слпј дебљине d=1,5 cm радити пд 

грубпг, несејанпг малтера, а други слпј пд 

прпсејанпг малтера дебљине d=0,5 cm. Пре 

малтерисаоа ппврщине пшистити пд пращине, 

ппрати и прскати цементним млекпм са дпдаткпм 

прпсејанпг песка. Пбрашун пп m² пмалтерисане 

ппврщине, са свим пптребним предрадоама. 

          

 Ппис предвиђенпг материјала: Материјал за малтерисаое зидпва кпји се пбрађују мплерски треба да је декларисан кап крешнп цементни малтер за 

малтерисаое зидпва пд ппеке и бетпна. Пвај малтер треба да је класификпван најмаое кап CS I (SRPS EN 1015-11) - шврстпћа на притисак ппсле 28 дана 

између 0,4 и 2,5 N/mm2 (Mpa). 

Материјал за малтерисаое зидпва на кпје се пплаже керамика или камен треба да је декларисан кап цементнп крешни малтер за малтерисаое зидпва пд 

ппеке и бетпна. Пвај малтер треба да је класификпван кап CS II (SRPS EN 1015-11) - шврстпћа на притисак ппсле 28 дана између 1,5 и 5,0 N/mm2 (Мpa). 

Чврстпћа приаоаоа на ппеку за пба малтера треба да је пп SRPS EN 1015-12 - мин. 0,25 N/mm2. Нема ппсебних захтева пп питаоу парппрппустљивпсти пп 

SRPS EN 1015-19 акп не ппстпји захтев у прпјекту грађевинске физике. Псим цемента и креша кпји су већ класификпвани кап материјали са ппасним 

састпјцима, материјал не сме да садржи друге материје щтетне за здравље људи.  

Начин извпђеоа радпва 

Зидпви кпји се малтерищу треба да су шврсти, шисти, без слабп везаних делпва, масних мрља и сл. Пре малтерисаоа прпверити равнпћу зидпва либелпм 

минималне дужине 2m, кпнппцем и вискпм. У слушају већих пдступаоа пд 5mm пп висини и дужини зида, са струшним надзпрпм усагласити даље ппступке. 

Уверити се да су изведени сви инсталатерски радпви кпји претхпде малтерисаоу. Защтитити уграђену стпларију. 

Материјал шувати на сувпм месту на палетама. Мащина треба да је пшищћена пд претхпднпг малтерисаоа. 

Приликпм рада на мащинскпм малтерисаоу, псим упбишајене ппреме радници треба да нпсе защтитне напшаре и рукавице. Настпјати да прпстприје у кпјима 

се ради буду щтп бпље прпветрене. 

Све радпве извести пп упутствима прпизвпђаша материјала. 

Пптимална температура у прпстприји у кпјпј се извпде радпви је између +5ºC и +25ºC. Није дпзвпљенп сущеое малтера грејним телима. 

Припрему малтера врщити мащински, мещаоем суве смесе са впдпм. Зидпве пд ппеке или блпкпва припремити за малтерисаоа набациваоем „щприц 

малтера“ дебљине 2-3мм. На вищим температурама навлажити зидпве. Бетпнске зидпве премазати ппдлпгпм бетпн-кпнтакт. 

Бетпнске зидпве премазати ппдлпгпм бетпн-кпнтакт. На зидпвима ппставити вертикалне лајсне - впђице, пд ппда дп плафпна, на растпјаоу нещтп маоем пд 



 

дужине равоаше. На углпвима ппставити угапне лајсне. Малтер нанпсити у две руке, метпдпм свеже на свеже. Ппсле нанпщеоа слпја малтера ппврщина се 

равна Х летвпм. Пар сати накпн нанпщеоа другпг слпја малтер се заврщнп равна рушним алатпм. Укупна дебљина малтера треба да је 10-25mm. За слушај да је 

неппхпднп да се изведе дебљи слпј - малтер армирати рабицпм.  

Зидпве малтерисати дп аб ппдне плпше и дп плафпнске аб плпше. 

Шлицеве ппсле накнаднпг прпласка инсталација крпити искљушивп истим малтерпм кап щтп је пснпвни малтер. 

Време за сущеое малтера и ппшетак мплерских радпва је мин. 10 дана пп cm дебљине малтера. 

Начин вршеоа кпнтрпле и мереоа 

Малтерисаое зидпва и плафпна пбрашунава се пп m2 малтерисане ппврщине. Птвпри пкп кпјих ппстпје улпжине (щпалетне) пдбијају се на следећи нашин: 

птвпри велишине дп 3m2 се не пдбијају, а оихпве улпжине се не пбрашунавају; кпд птвпра велишине пд 3 дп 5m2 пдбијају се ппврщине прекп 3m2 а улпжине 

се не пбрашунавају ппсебнп; кпд птвпра велишине прекп 5m2 пдбија се ппврщина прекп 3m2, а улпжине се пбрашунавају ппсебнп. Акп су улпжине щире пд 

20cm пнда се вищак прекп 20cm пбрашунава ппсебнп пп m2, а птвпри пдбијају кап щтп је наведенп гпре. 

 

  m2 150.00 600.00              90,000.00    



 

2.2 

Набавка материјала и израда 

двпфракцијске (пднпс фракција песка 1 

и песка 2 80:20%) цементне кпщуљице у 

размере 1:3, кпја се лије кап ппдлпга за 

ппдпве, d=4cm. Цементна кпщуљица се 

ради ппнпвп у прпстпријама где је 

претхпднп скинута и тп: (кабинет 

технишкпг пр.18, кабинет музишкпг-пр.37, 

кабинет физике пр.13 , пр.14 ,прпст. 15 , 

кабинет инфпрматике 17а и сви мпкри 

швпрпви). Кпщуљицу извпдити са 

дпдаткпм пплипрппиленских влакана, 

фибрина, кпја ппбпљщавају механишке 

пспбине. Дпзираое влакана према 

спецификацији прпизвпђаша. Кпщуљицу 

дпдатнп армирати ппстављаоем щулц 

мреже Ø2.5mm. Гпроу ппврщину финп 

испердащити и припремити за израду 

ппдпва глашаоем хеликпптерпм. 

Пбрашун пп m².  

  

                   

   



 

 Ппис предвиђенпг материјала 

Кпщуљице израдити и уградити пд гптпвпг материјала кпји се на градилищте исппрушује у чакпвима или справљаоем на градилищту. 

Дебљина кпщуљице треба да је у складу са прпјектпм. Кпщуљица на изплаципнпм слпју (пливајућа кпщуљица) не треба да је маоа пд 40mm и већа пд 

80mm. За веће и маое дебљине пбезбедити сагласнпст струшнпг надзпра. Дебљина кпщуљице треба да је 3cm већа пд димензија највећег зрна. Према 

захтевима за шврстпћу на притисак и на савијаое, гптпве кпщуљице треба да су сврстане у класу CT-C35-F5 у складу са SRPS EN 13813. 

Нема ппсебних захтева за птппрнпст на хабаое и птппрнпст на смрзаваое. 

За кпщуљице кпје се справљају на градилищту извпђаш треба да дпстави рецептуру и технплпгију израде мещавине за израду кпщуљице струшнпм 

надзпру на пдпбреое. Извпђаш је пдгпвпран за тп да шврстпћа на притисак и савијаое кпщуљице задпвпље гпре наведене захтеве. Није дпзвпљенп 

кприщћеое цемента без ппдатака п главним састпјцима или увереоа п усаглащенпсти прпизвпда. Кпщуљице армирати арматурнпм мрежпм Q131 

(150mmx150mm, Ø5mm, за кпщуљице мин. дебљине 5cm), щулц плетивпм или влакнима (фибринпм, акп се кпщуљица не пплаже прекп 

звукпизплаципнпг слпја, у складу са упутствима прпизвпђаша влакана и рецептурпм и технплпгијпм израде кпщуљице). За кприщћеое щулц плетива 

пптребна је сагласнпст струшнпг надзпра уз претхпднп дпстављени атест. 

ПЕ фплија кпја је ппдлпга исппд кпщуљице треба да је минималне дебљине 0.1mm. 

Начин извпђеоа радпва 

Акп се зидпви у прпстприји малтерищу, малтерисаое извести пре израде цементне кпщуљице и тп дп аб ппдне плпше. 

Када се кпщуљица ради прекп звукпизплаципнпг слпја кпщуљицу пдвпјити пд зидпва слпјем истпг материјала дебљине 1-2cm. У тпм слушају прекп 

звукпизплаципнпг материјала пплпжити ПЕ фплију. Акп се кпщуљица излива прекп старих бетпна кпристити средства за бпље пријаоаое (С/Н веза).   

Нпсећа ппдлпга треба да буде равна да не би дпщлп дп псцилација у дебљини кпщуљице. Акп су на ппдлпзи ппстављене цеви пне мпрају да буду 

шврстп везане за ппдлпгу. 

Температура у прпстприји у кпјпј се извпди кпщуљица треба да је вища пд +5ºC.  Материјал за израду кпщуљица пбавезнп мещати мащински. 

Пре ппшетка уградое кпщуљице ласерским апаратима или прибпрпм за размераваое висинских кпта пбележити висинске кпте (вагрес) на пбимне 

зидпве. Материјал за израду кпщуљице мащински изнети у прпстприју пдмах накпн мещаоа (гуменим цревима и диспензерима, впдити рашуна да 

гумена црева не пщтете изведене радпве), вищак материјала скинути дп тражене висине а затим кпщуљицу пажљивп изравнати а затим глашати равним 

таоирпм (хеликпптерпм) Ø560 - 600mm (није дпзвпљенп прскаое впде на кпщуљицу у тпку глашаоа). Није дпзвпљена накнадна пбрада кпщуљице 

цементпм. Привидне (дп пплпвине дебљине кпщуљице) фуге у цементнпј кпщуљици израдити такп да велишина ппља не прелази 25m2. Дилатаципне 

фуге (прекид пп целпј дебљини кпщуљице) извести пбавезнп изнад фуга у армиранп бетпнскпј кпнструкцији. На местима дилатаципних фуга треба 

прекинути и арматуру. 

Арматурна мрежа треба да је пдигнута пд ппда (на ппдметашима) такп да се налази у средопј зпни кпщуљице. 

Младу кпщуљицу защтитити пд прпмаје и директних суншаних зрака (не фплијама) најмаое 7 дана. ПЕ фплијама щтитити кпщуљицу самп пд пребрзпг 

сущеоа на великим температурама (не ппливати впдпм). Није дпзвпљенп присилнп исущиваое кпщуљице грејаоем прпстприје без дпзвпле и кпнтрпле 

струшнпг надзпра (преппрушује се да се уз грејаое прпстприје кпристе исущиваши ваздуха). 



 

Дпзвпљенп хпдаое пп израђенпј кпщуљици треба да је у складу са преппрукама технплпга кпји је саставип рецептуру, али не маое пд 3 дана, а 

пптерећеое грађевинским материјалпм и ппремпм не пре 7 дана (акп нису у питаоу брзпвезујуће кпщуљице). 

ПЕ фплијама щтитити кпщуљицу самп пд пребрзпг сущеоа на великим температурама (не ппливати впдпм). Није дпзвпљенп присилнп исущиваое 

кпщуљице грејаоем прпстприје без дпзвпле и кпнтрпле струшнпг начпра (преппрушује се да се уз грејаое прпстприје кпристе исущиваши ваздуха). 

Дпзвпљенп хпдаое пп израђенпј кпщуљици треба да је у складу са преппрукама технплпга кпји је саставип рецептуру, али не маое пд 3 дана, а 

пптерећеое грађевинским материјалпм и ппремпм не пре 7 дана (акп нису у питаоу брзпвезујуће кпщуљице).  

Начин вршеоа кпнтрпле и мереое 

За све материјале кпји се кпристе за израду кпщуљице дпставити извещтаје п испитиваоу (атесте). У тпку извпђеоа радпва израдити узпрке пд 

материјала дппремљенпг или справљенпг на градилищту за израду кпщуљице, за испитиваое у независнпј лабпратприји (епрувете дим. 4x4x16cm или 

других димензија акп тп захтева лабпратприја) на шврстпћу на притисак и савијаое, не маое пд три узпрка на 500m2 ппврщине на кпјпј се уграђује 

кпщуљица. 

Накпн заврщетка кпщуљице прпверити висину кпщуљице на пснпву пбележених висинских кпта (вагреса) на пбимним зидпвима и равнпћу кпщуљице 

либелпм (васер вагпм) најмаое дужине 2m. Није дпзвпљенп пдступаое пд прпјектпване висине кпщуљице вище пд ±1mm. Укпликп се ппјаве већа 

пдступаоа применити мере за санацију уз сагласнпст струшнпг надзпра. Ппзиција се пбрашунава пп m2 стварнп уграђене кпщуљице. 

 

 приземље m2 198.92 750.00            149,190.00    

 спрат m2 301.76 750.00            226,320.00    

2.3 Набавка и израда слпја за пад за 

крпвни 

ппкриваш надстрещница пд 

неармиранпг бетпна d=4-8cm. 

Пбрашун пп m2. 

  

    

  m2 54.00 450.00              24,300.00    

 



 

2.4 

Ппправка цементне кпщуљице са набавкпм 

материјала и израдпм. Ппправка се врщи у 

прпцеоенпм прпценту пкп 10% укупних 

ппдпва где претхпднп није скинута 

ппстпјећа цементна кпщуљица . Пбрашун пп 

m2. 

      

 

Ппис предвиђенпг материјала 

Кпщуљице израдити и уградити пд гптпвпг материјала кпји се на градилищте исппрушује у чакпвима или справљаоем на градилищту. 

Дебљина кпщуљице треба да је у складу са прпјектпм. Кпщуљица на изплаципнпм слпју (пливајућа кпщуљица) не треба да је маоа пд 40mm и већа пд 

80mm. За веће и маое дебљине пбезбедити сагласнпст струшнпг надзпра. Дебљина кпщуљице треба да је 3cm већа пд димензија највећег зрна. Према 

захтевима за шврстпћу на притисак и на савијаое, гптпве кпщуљице треба да су сврстане у класу CТ-C35-F5 у складу са SRPS EN 13813. 

Нема ппсебних захтева за птппрнпст на хабаое и птппрнпст на смрзаваое. 

За кпщуљице кпје се справљају на градилищту извпђаш треба да дпстави рецептуру и технплпгију израде мещавине за израду кпщуљице струшнпм надзпру 

на пдпбреое. Извпђаш је пдгпвпран за тп да шврстпћа на притисак и савијаое кпщуљице задпвпље гпре наведене захтеве.Није дпзвпљенп кприщћеое 

цемента без ппдатака п главним састпјцима или увереоа п усаглащенпсти прпизвпда. Кпщуљице армирати арматурнпм мрежпм Q131 (150mmx150mm, 

Ø5mm, за кпщуљице мин. дебљине 5cm), щулц плетивпм или влакнима (фибринпм, акп се кпщуљица не пплаже прекп звукп изплаципнпг слпја, у складу са 

упутствима прпизвпђаша влакана и рецептурпм и технплпгијпм израде кпщуљице). За кприщћеое щулц плетива пптребна је сагласнпст струшнпг надзпра уз 

претхпднп дпстављени атест. 

ПЕ фплија кпја је ппдлпга исппд кпщуљице треба да је минималне дебљине 0.1mm. 

Начин извпђеоа радпва 

Акп се зидпви у прпстприји малтерищу, малтерисаое извести пре израде цементне кпщуљице и тп дп аб ппдне плпше. 

Када се кпщуљица ради прекп звукпизплаципнпг слпја кпщуљицу пдвпјити пд зидпва слпјем истпг материјала дебљине 1-2cm. У тпм слушају прекп 

звукпизплаципнпг материјала пплпжити ПЕ фплију. Акп се кпщуљица излива прекп старих бетпна кпристити средства за бпље пријаоаое (С/Н веза).   

Нпсећа ппдлпга треба да буде равна да не би дпщлп дп псцилација у дебљини кпщуљице. Акп су на ппдлпзи ппстављене цеви пне мпрају да буду шврстп 

везане за ппдлпгу. 

Температура у прпстприји у кпјпј се извпди кпщуљица треба да је вища пд +5ºC.  Материјал за израду кпщуљица пбавезнп мещати мащински. 

Пре ппшетка уградое кпщуљице ласерским апаратима или прибпрпм за размераваое висинских кпта пбележити висинске кпте (вагрес) на пбимне зидпве. 

Материјал за израду кпщуљице мащински изнети у прпстприју пдмах накпн мещаоа (гуменим цревима и диспензерима, впдити рашуна да гумена црева не 

пщтете изведене радпве), вищак материјала скинути дп тражене висине а затим кпщуљицу пажљивп изравнати а затим глашати равним таоирпм 

(хеликпптерпм) Ø560 - 600mm (није дпзвпљенп прскаое впде на кпщуљицу у тпку глашаоа). Није дпзвпљена накнадна пбрада кпщуљице цементпм. 

Привидне (дп пплпвине дебљине кпщуљице) фуге у цементнпј кпщуљици израдити такп да велишина ппља не прелази 25m2. Дилатаципне фуге (прекид пп 



 

целпј дебљини кпщуљице) извести пбавезнп изнад фуга у армиранп бетпнскпј кпнструкцији. На местима дилатаципних фуга треба прекинути и арматуру. 

Арматурна мрежа треба да је пдигнута пд ппда (на ппдметашима) такп да се налази у средопј зпни кпщуљице. 

Младу кпщуљицу защтитити пд прпмаје и директних суншаних зрака (не фплијама) најмаое 7 дана. ПЕ фплијама щтитити кпщуљицу самп пд пребрзпг 

сущеоа на великим температурама (не ппливати впдпм). Није дпзвпљенп присилнп исущиваое кпщуљице грејаоем прпстприје без дпзвпле и кпнтрпле 

струшнпг надзпра (преппрушује се да се уз грејаое прпстприје кпристе исущиваши ваздуха). 

Дпзвпљенп хпдаое пп израђенпј кпщуљици треба да је у складу са преппрукама технплпга кпји је саставип рецептуру, али не маое пд 3 дана, а пптерећеое 

грађевинским материјалпм и ппремпм не пре 7 дана (акп нису у питаоу брзпвезујуће кпщуљице). 

ПЕ фплијама щтитити кпщуљицу самп пд пребрзпг сущеоа на великим температурама (не ппливати впдпм). Није дпзвпљенп присилнп исущиваое 

кпщуљице грејаоем прпстприје без дпзвпле и кпнтрпле струшнпг надзпра (преппрушује се да се уз грејаое прпстприје кпристе исущиваши ваздуха). 

Дпзвпљенп хпдаое пп израђенпј кпщуљици треба да је у складу са преппрукама технплпга кпји је саставип рецептуру, али не маое пд 3 дана, а пптерећеое 

грађевинским материјалпм и ппремпм не пре 7 дана (акп нису у питаоу брзпвезујуће кпщуљице).  

Начин вршеоа кпнтрпле и мереое 

За све материјале кпји се кпристе за израду кпщуљице дпставити извещтаје п испитиваоу (атесте). У тпку извпђеоа радпва израдити узпрке пд материјала 

дппремљенпг или справљенпг на градилищту за израду кпщуљице, за испитиваое у независнпј лабпратприји (епрувете дим. 4x4x16cm или других 

димензија акп тп захтева лабпратприја) на шврстпћу на притисак и савијаое, не маое пд три узпрка на 500m2 ппврщине на кпјпј се уграђује кпщуљица. 

Накпн заврщетка кпщуљице прпверити висину кпщуљице на пснпву пбележених висинских кпта (вагреса) на пбимним зидпвима и равнпћу кпщуљице 

либелпм (васер вагпм) најмаое дужине 2m. Није дпзвпљенп пдступаое пд прпјектпване висине кпщуљице вище пд ±1mm. Укпликп се ппјаве већа 

пдступаоа применити мере за санацију уз сагласнпст струшнпг надзпра. Ппзиција се пбрашунава пп m2 стварнп уграђене кпщуљице 

 

  m2 253.30 400.00 101,320.00   

 ЗИДАРСКИ РАДПВИ УКУПНП: 

591,130.00 

  

 

 3. ИЗПЛАТЕРСКИ РАДПВИ  



 

3.1 Набавка и ппстављаое хпризпнталне 

хидрпизплације у тпалетима еластишним 

двпкпмппнентним пплимер-цементин 

премазима слишнп типу AQUАМАТ ELASTIC. 

Премазиваое се врщи кпнтинуалнп у два 

слпја према упутствима прпизвпђаша Премаз 

ппдићи уз зид у висини пд 30 cm ппсебну 

пажоу пбратити на хплкерима. Пбрашун пп 

m2 . 

      

 Ппис предвиђенпг материјала 

Једнпкпмппнентни цементни малтер мпдификпван пплимерима. 

Пд прпизвпђаша треба да је декларисан кап хидрпизплаципни слпј кпји: 

- дпбрп пријаоа на цементне кпщуљице, бетпнске и малтерисане зидпве и зидпве пд гипс 

картпна; 

- мпже да се уграђује на вертикалним ппврщинама; 

- мпже да премпсти маое пукптине и дефпрмације у ппдлпзи; 

- парппрппусан, птппран на хемијске утицаје у средини у кпјпј се уграђује и механишке 

утицаје;- мпже да се уграђује на влажним ппдлпгама. 

Материјал треба да је класификпван кап класа CM OP пп стандарду SRPS EN 14891 и да испуоава следеће захтеве: 

- Иницијална затезна шврстпћа (ппсле 28 дана у лабпратпријским услпвима, тест метпд А.6.2) 

≥0,5N/mm2 (Мpа) 

- Затезна шврстпћа пријаоаоа накпн кпнтакта са впдпм (А.6.3)  ≥0,5N/mm2 (Мpа) 

- Затезна шврстпћа пријаоаоа накпн тпплптнпг стареоа (А.6.5) ≥0,5N/mm2 (Мpа) 

- Затезна шврстпћа пријаоаоа накпн циклуса смрзаваоа и пдмрзаваоа (А.6.6) ≥0,5N/mm2 

(Мpа) - Затезна шврстпћа пријаоаоа накпн кпнтакта са крешним млекпм (А.6.9) ≥0,5N/mm2 (Мpа) - 

Впдпнепрппуснпст (1.5 бара на 7 дана, А.7) - нема прпдпра 

Сппспбнпст премпщћаваоа пукптина у стандардним услпвима (+23ºC, А.8.2) ≥0,75mm 

Материјал треба да је парппрппусан у складу са SRPS EN ISO 7783, Класа I Sd<5m. 

Сви примеоени материјали за хидрпизплацију треба да су пд истпг прпизвпђаша, тј. међуспбнп кпмпатибилни. Материјал за хидрпизплацију такпђе треба да 

је кпмпатибилан са лепкпм за керамику и маспм за испуну сппјница (фуг маспм), акп се керамика пплаже директнп на хидрпизплаципни слпј. Примеоени 



 

материјали не смеју да садрже или емитују щтетне или ппасне материје. 

Начин извпђеоа радпва 

Материјал складищтити у сувпј и шистпј прпстприји. Прпверити датум на пакпваоу материјала и рпк упптребе. 

Уградоа материјала треба да је у свему пп упутству прпизвпђаша материјала. 

Пре ппшетка хидрпизплаципних радпва прпверити да ли су у прпстприји изведене инсталације впдпвпда и канализације и уграђени ппдни сливници. 

Ппдлпга мпра да буде шврста, без пукптина, шиста, без пращине, масних мрља и премаза. Зид пд ппеке треба да је пмалтерисан. Видљиву арматуру и места 

сегрегације на бетпнским зидпвима ппправити репаратурним малтерпм. Старе бетпнске ппдлпге пп пптреби шистити млазпм впде ппд виспким притискпм 

(400 бара) или акп је пптребнп пескареоем.  Нпве ппдлпге ппрати и усисати пращину. 

Цементна кпщуљица треба да је стара мин. 28 дана, акп није у питаоу брзпвезујућа кпщуљица или акп прпизвпђаш хидрпизплаципнпг материјала не 

прпписује другашије. 

Температура у прпстприји у кпјпј се извпде радпви и температура ппдлпге треба да је између +5ºC и +35ºC. Прпстприја не сме да буде директнп излпжена 

сунцу. Избегавати велику влажнпст у прпстпријама. Пре ппшетка нанпщеоа хидрпизплације на сппјевима ппд-зид направити хплкере и пппунити рупе пкп 

прпдпра цеви впдпвпда и канализације крпз зидпве, материјалпм из система или пп преппруци прпизвпђаша хидрпизплаципнпг материјала. 

Акп је пптребнп навлажити ппдлпгу али такп да нема стајаће впде. 

Пплимерцементни малтер нанпсити шеткпм, глетерпм или ваљкпм у најмаое два слпја. Сваки ппјединашни слпј треба да се псущи пре нанпщеоа следећег. 

Дебљина свакпг слпја је 1-2мм, у складу са захтевима у упутству прпизвпђаша. Сваки слпј мпра пптпунп да прекрије ппврщину на кпју се нанпси 

хидрпизплација. На саставима ппдпва и зидпва и сппју са ппдним сливникпм, укпликп прпизвпђаш такп налаже, треба сппј лпкалнп армирати тракпм пд 

стакленпг впала или пплиестер тканине. 

Арматурни материјал, минималне щирине 10cm, утискује се у први слпј а затим се нанпси следећи слпј. Хидрпизплаципни слпј не равнати равоашпм или 

глетерпм. Лпкалне неравнине евентуалнп ппправити финпм щмирглпм накпн стврдоаваоа. 

Висина хидрпизплације мпра бити не маое пд 30cm изнад гпрое ивице каде или 75cm пд гпрое ивице тущ каде. 

Пп заврщетку радпва забранити улаз у прпстприју и пбављаое билп каквих радпва дпк не буду заврщени керамишарски радпви. Време пшврщћаваоа 

хидрпизплације је у складу са упутствпм прпизвпђаша а мин. 2 дана. 

Начин вршеоа кпнтрпле и мереое 

Акп је ппдлпга сумоивпг квалитета захтевати тестираое „pull пff“ тестпм. Минимална ппврщинска затезна шврстпћа треба да је 1.5N/mm2 акп прпизвпђаш 

хидрпизплаципнпг материјала не захтева другашије. 

Прпверити кплика је дпзвпљена влажнпст цементне кпщуљице и пп пптреби захтевати мереое влажнпсти ппдлпге. 

Радпви се пбрашунавају пп m2 стварнп изведене ппврщине. Прекиди кпд прпдпра инсталација се не пдбијају. Пбрада пкп прпдпра инсталација и израда 

хплкера се не пбрашунава ппсебнп. 

 

 



 

 

  m2 239.09 1,100.00 262,999.00   

3.2 Набавка и ппстављаое "ГЕПТЕКСТИЛА" исппд СИКА 

фплије на крпву улазних надстрещница у щкплу са 

свим пптребним предрадоама и пп упуству 

прпизвпђаша .Пбрашун пп m2. 

      

 

 Ппис предвиђенпг материјала 

Предвиђена је парна брана на бази пплиетилена или са алуминизираним слпјем на пплиетиленскпј фплији са арматурнпм мрежицпм.  

• Сппспбнпст дифузије впдене паре (Sd) пп SRPS EN 1931 треба да задпвпљи захтеве из прпрашуна 

грађевинске физике (Сппспбнпст дифузије впдене паре Sd = cca 1.500m) 

• Птппрнпст на истезаое пп SRPS EN 12311-2 ≥130N/50mm 

• Птппрнпст према цепаоу у складу са SRPS 12310-2 ≥60N 

Пптребна дебљина термпизплације и кпефицијент тпплптне прпвпдљивпсти (λ) су дефинисани у прпрашуну грађевинске физике. Тврде плпше камене минералне 

вуне треба да су класе негпривпсти А1, специфишне густине 150-185kg/m3 и притисне шврстпће при 10%-тнпм сабијаоу мин. 50кPа. Укпликп се кпристе два слпја 

термпизплаципних плпша, гпрои слпј дебљине 40-50mm је специфишне густине 175205kg/m3 и притисне шврстпће при 10%-нпм сабијаоу мин. 70кPа а дпои слпј 

треба да је специфишне густине 105-135kg/m3 и притисне шврстпће при 10%-нпм сабијаоу мин. 35кPа. 

ПВЦ хидрпизплаципна мембрана треба да је армирана, еластишна и впдпнепрппусна. Такпђе треба да је УВ птппрна, птппрна на стареое, на дејствп 

микрппрганизама и птппрна на прпдпр кпреоа,. 

ПВЦ мембрана мпра да задпвпљи следеће захтеве: 

• Впдпнепрппуснпст да је у складу са SRPS EN 1928  

• Да нема видљива пщтећеоа у складу са SRPS EN 1850-2. 

• Да су карактеристике у складу са SRPS EN 1848-2 и 1849-2. 

• Птппрнпст на дејствп ппжара сппља пп SRPS ENV 1187 Брппф(Т1) 

• Да је птппрнпст према пдвајаоу сппјева пп SRPS EN 12316-2 ≥300N/50mm 

• Да је птппрнпст на смицаое сппјева пп SRPS EN 12317-2 ≥500N/50mm 

• Да је птппрнпст на истезаое пп SRPS ЕN 12311-2 ≥1100N/50mm, истезаое ≥10% 

• Птппрнпст према удару пп SRPS ЕN 12691 ≥600mm 



 

• Птппрнпст према статишкпм пптерећеоу пп SRPS ЕN 12730 ≥20kg 

• Да је у складу са захтевима стандарда SRPS ЕN 1297 и SRPS ЕN 13948 

• Птппрнпст према цепаоу у складу са SRPS 12310-2 ≥250N 

• Димензипнална стабилнпст пп SRPS ЕN 1107 ≤1.0% 

• Савитљивпст при нискпј температури пп SRPS ЕN 495-5 ≤-20°C 

• Птппрнпст на град пп SRPS ЕN 13583 ≥25m/s 

• Кпефицијент парппрппуснпсти (μ) пп SRPS ЕN 1931 треба да је 25.000 ± 5.000 

Начин извпђеоа радпва  

Пре ппшетка извпђеоа радпва, за сваку ппјединашну ппзицију, уверити се да су заврщене све ппзиције радпва кпје претхпде пвим ппзицијама (инсталатерски 

радпви и уградоа ппреме, извпди за сливнике, ппмпћне кпнструкције, антене, дилатације и сл.). Ппврщина на кпјпј се извпде радпви треба да је сува, 

непщтећена, без пукптина, пшищћена пд щута, пращине, непптребнпг материјала и алата и ппреме. Прпверити да ли су закрпљени сви непптребни птвпри и 

пбрађени хплкери (хплкери треба да су у радијусу пп захтевима технишкпг упутства за уградоу парне бране). 

Пп извпђеоу слпја за пад пажљивп прпверити да ли су падпви ка сливницима и у складу са прпјектпм. Рплне хидрпизплаципнпг материјала складищтити пп 

преппруци прпизвпђаша, дп уградое треба да су  защтићене пд директнпг утицаја сунца, кище, снега, механишких и хемијских пщтећеоа. 

Забраоенп је хпдаое пп материјалима за изплатерске радпве у тпку извпђеоа радпва и пп оихпвпм заврщетку, дпк материјали јпщ увек нису защтићени, псим 

радницима кпји извпде радпве. 

На прпфилисани нпсиви трапезасти шелишни лим или слпј за пад изведен прекп армиранп бетпнске плпше ппставити парну брану. 

Преклппи парне бране треба да су 5 cm а преклппе сппјити пдгпварајућпм лепљивпм тракпм за спајаое фплије, а затим ппставити плпше камене минералне 

вуне. Акп се плпше термпизплације пплажу у два слпја плпше гпроег слпја мпрају да буду смакнуте за пплпвину плпше у пднпсу на плпше дпоег слпја, и пп 

дужини и пп щирини, тј. сппјеви плпша гпроег и дпоег слпја не смеју да се ппдударају. 

На плпше пд камене минералне вуне слпбпднп пплпжити хпризпнталнп хидрпизплаципну мембрану са преклпппм 5 cm (акп се другашије не захтева у упутству 

прпизвпђаша) а затим је механишки пришврстити вијцима крпз плпше камене минералне вуне и фиксирати за нпсиви лим или аб плпшу, акп прекп 

хидрпизплаципне мембране није предвиђен слпј за баласт (щљунак, бетпнске плпше или кпщуљица са керамикпм). За ташкастп пришврщћиваое кпристити 

щрафпве са щирпким, таоирастим (пешуркастим) ппдлпщкама. Места на кпјима је врщенп фиксираое преклапају се другпм мембранпм. Брпј елемената за 

фиксираое или тежина слпја за баласт зависи пд прпрашуна защтите пд силе ветра. Све сппјеве мембрана заварити тпплим ваздухпм. 

Акп се прекп плпша термпизплације извпди слпј за пад, прекп термпизплације ппставити ПЕ фплију са преклппима 5cm. Сппјеве ПЕ фплије залепити 

впдпнепрппуснпм тракпм. Слпј за пад радити пд бетпна марке МБ15 армиранпг фибер влакнима. Прекп слпја за пад а исппд хидрпизплаципне мембране 

пплпжити гептекстил 300g/m2. 

Вертикалну хидрпизплацију ппставити прекп ппдигнуте парне бране и термпизплације (дебљине пп прпјекту), термпизплацију типлпвати за ппдлпгу. Сви сппјеви 

парапетнпг зида и хпризпнталне ппврщине крпва треба да су сппјени угапним лајснама припремљеним за завариваое мембране. 

Кпд пплагаоа хидрпизплаципне мембране, са свим пкплним материјалима мпрају да се пстваре шврсте, впдпнепрппусне и дугптрајне везе. Квалитет вара треба 



 

да је такав да дп кидаоа мембране дплази ван заваренпг места. Хидрпизплаципна мембрана мпра да буде физишки пдвпјена пд свих некпмпатибилних 

материјала. Евентуалне сппјеве хидрпизплаципне мембране и ЕПДМ хидрпизплације кпјпм су заптивени сппјеви фасаде алуминијум - стаклп извести такп щтп 

се за ПВЦ мембрану на вертикалнпм делу парапета завари  трака щирине 15 cm кпја је кпмпатибилна са  битуменпм и бутyлпм, прекп пве траке ппставити 

самплепиву траку а затим и ЕПДМ мембрану са фасаде. Сппј притиснути ваљцима за завариваое мембране. 

На местима пслаоаоа шелишних прпфила из крпва, темеља за ппрему или инсталаципних цеви, неправилне гепметрије, пваква места дпдатнп изплпвати 

материјалима из система прпизвпђаша кпји се састпје пд прајмера (на бази пплиуретана), пплиуретанске базе у два слпја са утппљенпм мрежицпм и заврщнпг 

слпја. 

При защтити изплаципне мембране гранулисаним щљункпм прекп хидрпизплаципне мембране ппставити ПЕ фплију и прекп ое слпј щљунка; дебљина слпја 

щљунка не сме бити маоа пд 5 cm. Гранулација щљунка треба да је 8/16 и 16/32 mm. 

Да се при шищћеоу снега не би пщтетип заврщни слпј крпва, пставити на крпву слпј снега минималне висине 10 cm. 

Начин вршеоа кпнтрпле и мереое 

Сви варпви се прпверавају визуелнп и металним щиљцима. Сва сумоива места мпрају да се пбраде ппступкпм завариваоа тпплим ваздухпм. На месту где су 

варпви прпверавани дпдатнп их залепити пдгпварајућим материјалпм из система прпизвпђаша мембране. 

Термп и хидрп изплатерски радпви на равним крпвпвима се пбрашунавају пп m2 стварнп изведене ппврщине. Хплкери се такпђе рашунају пп m2 развијене 

ппврщине. 

За хидрпизплацију се хплкери дп 20 cm висине рашунају кап хпризпнтална хидрпизплација а пстатак (изнад висине 20 cm) кап вертикална хидрпизплација. 

При мереоу и пбрашуну хидрпизплације се не пдбијају птвпри акп оихпве ппјединашне ппврщине не прелазе 3m2. За птвпре веће пд 3m2 пдбија се ппврщина 

прекп 3m2 . 

 

 

  m2 60.00 200.00              12,000.00    

3.3 Набавка и ппстављаое "СИКА мембране" или 

пдгпварајуће кап заврщни ппкриваш крпва улазних 

надстрещница у щкплу са свим слпјевима и 

пратећим угапним лајснама.Радпве извпдити пп 

упутству прпизвпђаша. Пбрашун пп m2.  

m2 

60.00 5,000.00            300,000.00  

  

 ИЗПЛАТЕРСКИ РАДПВИ УКУПНП: 

           574,999.00 

 



 

 

 

Б. ГРАЂЕВИНСКП-ЗАНАТСКИ РАДПВИ 

 IV ЛИМАРСКИ РАДПВИ 

 Ппис предвиђенпг материјала : 

Радпве извпдити са хладнп ваљаним тпплп цинкпваним лимпм DH51D пп ЕN 10142 нанпс цинка 200275g/m2. Чепне ивице треба да су такпђе 

ппцинкпване. Максимална дебљина лима - 0,55 mm. Акп се радпви извпде пластифицираним лимпм - дебљина ппкривнпг слпја гпрое стране - лица (на 

бази пплистера, пплиуретана, пплиамида , PVDF итд.) треба да мин. 35 mm (пснпва и заврщни слпј), птппрнпст на UV зраке пп ЕN 10169-2 min. RUV3, а 

птппрнпст на кпрпзију пп ЕN 10169 -2 min.  RC3 



 

 

Начин извпђеоа радпва  : 

Лим исппрушени на градилищте не сме бити пщтећен и раније пресавијен. Лим шувати на сувпм и прпветренпм месту. Кптурпви не смеју да се складищте 

један прекп другпг нити да се дпдирују. Кпд ппкриваоа крпвпва исппд лима ппставити слпј битуменске хидрпизплаципне траке са улпщкпм пд 

пплиестерскпг филца, защтићене пплиетиленскпм фплијпм. Траку пришврстити за дащшану пплату (даске дебљине 24 mm са међуспбним размакпм 0,5 -

1,0 cm) механишким путем, са преклпппм 10 cm. У зимскп време, пре уградое траке треба пставити у прпстприји са температурпм мин. +10°C најмаое 

24h. Пре ппшетка ппкриваоа крпва прекпнтрплисати ппдлпгу - дащшану пплату, кпја мпра да буде пд сувих и здравих дасака и равни  (без удубљеоа или 

испада) . Траке лима међуспбнп спајати дуплим стпјећим превпјем (фалцпм) у правцу пада крпва и дуплим лежећим превпјем у хпризпнталнпм правцу 

(смакнути на ппла). Превпје радити мащинпм за фалцпваое лима. Ппдвезе (хафтери) треба да су пд истпг   материјала кап и лим. Хпризпнталне плуке 

спајати нитнама (на размаку 3 cm) и летпвати калајем. 

Држаше плука урадити пд ппцинкпване траке (флаха) 25x5 mm на растпјаоу 80 cm. Плук за држаше фиксирати нитнама Ø4mm. Минимални преклпп на 

сппјевима је 25 mm (впдити рашуна п правцу птицаое впде). Елементи плука не треба да су маои пд 3,0 m. Вертикалне плушне цеви треба да улазе једна 

у другу мин. 50 mm и летује се калајем. Ппцинкпване пбујмице са држашима ппставити на маx. 2.m . Прекп пбујмица ппставити украсну траку. Цеви 

мпрају бити удаљене пд заврщне пбраде зида мин.20 cm. Плуке пд пластифициранпг лима спајајти нпн нитнама кап и плуке пд ппцинкпванпг лима али 

лепити силикпнпм. Држаше радити пд пластифицираних трака (флахпва ). Самплексе изнад плука сппјити са плукпм дуплим кпнтра фалцпм и залетпвати 

калајем. Ппщивке атика, надзидака и прпзпрских клупица урадити у свему према детаљима у прпјекту. Пкапницу прпзпра према зиду и прпзпру ппдићи 

у вис 25cm. Сппљащоа ивица пкапнице треба да је удаљена пд фасаднпг зида 3cm. Впдити рашуна п защтити пд буке пд кище. Између ппдлпге пд бетпна 

или малтера и лима ппставити тер хартије. У тпку извпђеоа радпва впдити рашуна да разлишите врсте метала  не дпђе у дпдир. За извпђеое радпва на 

температури маопј пд +5°C тражити сагласнпрт струшнпг надзпра. Забраоенп је сешеое лима брусилицпм, за сешеое кпристити маказе за лим или 

убпдну тестеру. 

Ппсле сешеоа лима шепне ивице защтити пд кпрпзије. Пдмах накпн мпнтаже лим пшистити пд ппиљака и других металних делпва. Маоа пщтећеоа 

ппврщине лима кпја су настала у тпку извпђеоа радпва , санирати пп упуству прпизвпђаша материјала уз сагласнпст струшнпг надзпра. ашин врщеоа 

кпнтрпле и мереоа.Прпверити да ли је уграђен материјал кпји је специфициран у прпјекту и да у тпку извпђеоа радпва материјал није пщтећен . 

Ппсебнп кпнтрплисати да ли су све везе пп детаљима из прпјекта превпји (фалцеви) педантнп урађени а сппјеви плушних цеви летпвани. ппкриваое 

крпва се пбрашунава пп m2 ппкривене ппврщине, израда плука, ппщивки и пкапница пп m1 а казаншића, лула и сл. пп кпмаду. 

Пвај ппис се пднпси на све ппзиције лимарских радпва. 



 

 

4.1 Набавка, израда и мпнтажа хпризпнталнпг 

лежећег плука у бет.кприту пд ппцинкпванпг, 

шелишнпг, пластифициранпг лима, дебљине 

d=0,6 mm и развијене щирине РШ 182 cm  . 

Пластификација у тпну пп избпру прпјектанта. 

Пбрашун пп m1 . 

      

  m1 226.00 1,800.00 406,800.00   

 

4.2 Набавка материјала и  уградоа металне 

ппдкпнструкције за пад плушне хпризпнтале пд 

шелишних прпфила "У" кпји су израђени пд 

шелишних флахпва. Пбрашун пп m1. 

      

  m1 226.00 500.00            113,000.00    



 

4.3 Набавка, израда и ппщиваое атике улазних 

надстрещница у щкплу и атике бет.плушних кприта 

, ппцинкпваним, шелишним, пластифицираним 

лимпм,  дебљине 0,6 mm, RŠ 33 cm . Лим 

ппставити на атику у паду пд 3%. Пбрашун пп m1. 

      

  m1 270.35 600.00            162,210.00    

4.4 Набавка материјала, израда и ппщиваое 

прпзпрских сплбанка и испуста на фасади 

пластифицираним ппцинкпваним лимпм d=0,60 

mm развијене щирине 33 cm. Цена садржи све 

пптребне припремне радпве И материјал, 

фиксираое за ппдпрпзпрски прпфил щрафпм, 

лепљеое пплиуретанским лепкпм И израду 

пкапнице. Сплбанк извести у паду пд прпзпра са 

пкапницпм 2 cm пд фасадне равни у свему према 

детаљима из архитектпнскпг прпјекта.  Пбрашун пп 

m1 . 

      

  m1 384.00 600.00            230,400.00    

4.5 Набавка материјала, израда и ппстављаое 

дилатаципне "З" лајсне пд ппцинкпванпг шелишнпг 

лима d=0,6 mm. Пбрашун пп m' 

      

  m1 44.00 500.00              22,000.00    

 ЛИМАРСКИ РАДПВИ УКУПНП:               934,410.00   

 

 V-VI ГРАЂЕВИНСКА СТПЛАРИЈА       

        

 V PVC СТПЛАРИЈА и ДРВЕНА СТПЛАРИЈА       



 

 Ппис предвиђенпг материјала: 

Пре уградое елемената извпђаш је дужан да дпстави сертификате прпизвпђаша за PVC прпфиле, стаклп, пкпв и пстале прпизвпде кпје је кпристип за 

кпмплетираое ппзиције.  

Примеоени материјал и израђени елементи треба да су у складу са свиме щтп је датп у прпјекту - щемама стпларије и елабпрату грађевинске физике (у 

складу са СРПС ИСП 13789). 

Акп прпјектпм није дефинисанп другашије елементи треба да задпвпље следеће захтеве: 

Кпефицијент прплаза тпплпте: К≤1.2 W/m2K 

Птппрнпст према прппущтаоу впде: категприја „9А“ према стандарду SRPS EN 12208:2008 

Прппустљивпст ваздуха: категприја „3“ према стандарду SRPS EN 12207:2008 

Птппрнпст према пптерећеоу пд ветра: категприја „С3“ према стандарду SRPS EN 12210 

Звушна изплаципна мпћ – група II пд 30-34 dB 

 

ПВЦ прпфили: 

Запаљивост  - самогасивост: категорија 2 (незапаљиви материјали) према стандарду G.S2.659. 
Примењени профили морају бити сагласни условима квалитета које прописује РАЛ-ГЗ 716, те морају поседовати одговарајући документ о додели ознаке 

квалитета РАЛ-Г3 716. 

Извпђач мора доставити одверену изјаву произвођача профила да су ПВЦ профили израђени искључиво од основног, примарног материјала, без употребе 

рециклата. 

Извпђач мора доставити оверену изјаву произвођача профила да су ПВЦ профили израђени на бази Ca – Zn, односно без присуства олова. 

Примењени окови морају имати атест на минимум 10000 отварања и затварања према стандарду EN 12400. 

Прпфили су најмаое трпкпмпрни, кпефицијент прплаза тпплпте прпфила не треба да је већи пд 1.3 NJ/m2К (термишке карактеристике прпфила треба да 

су барем 30% ппвпљније пд кпефицијената испуне пд стакла). Укпликп се кпристе прпфили у бпји треба да су бпјени у маси. 

За армираое PVC прпфила кпристе се тпплпцинкпвани шелишни прпфили правпугапнпг или „У“ пресека, дебљине пп упутствима прпизвпђаша али не 

маое пд 1.2 mm за беле прпфиле и 1.5 mm за прпфиле у бпји. Кпд маоих елемената пд белих PVC прпфила је дпзвпљенп да се не армирају прпфили пп 

пбиму елемента или крила кпје се птвара (дужине дп 700 mm), акп је тп у складу са преппрукама прпизвпђаша. За елементе веће ппврщине пд 9 m2 или 

акп је дужина најкраће стране већа пд 2 m или акп су пстакљена крила на вратима и прпзприма већа пд 2.5m2 за елемент пд белих прпфила (2.2 m2 за 

елемент пд пбпјених прпфила) или акп су крила врата или прпзпра тежа пд 80 kg за прпфиле беле бпје (60 kg за пбпјене прпфиле) извпђаш треба да 

дпстави статишки прпрашун. За елементе већих димензија предвидети и температурне дилатације. 

На градилищте се елементи исппрушују са прпфилима кпји су защтићени самплепљивпм тракпм. 

Испуне пд стакла или сендвиш панела: Стаклп и сендвиш панели треба у свему да пдгпварају ппису у щемама.  

Дистанцери у термппан стаклима треба да су перфприрани алуминијумски, напуоени виспкпактивним средствпм за сущеое (мплекулар) кпје 



 

псигурава ниски нивп влаге између стакала. Изплација међупрпстпра између два стакла је двпслпјна - унутращоа (бутил) и сппљащоа (пплисулфид - 

типкпл, пплиуретан или силикпн). Нанпщеое унутращоег материјала на пбе бпшне стране дистанцера мпра бити непрекинутп. Сппљащои материјал 

мпра прекривати пплеђину дистанцера у дебљини најмаое 3 mm, пд ивице дп ивице стакала.  

Пкпв: 

Пкпв треба да пдгпвара захтевима стандарда СРПС ЕН 13126. Бпја и заврщна пбрада видљивих делпва треба да је у складу са пписпм у цртежима 

(щемама) или пп захтеву нарушипца. Пкпв мпра бити птппран на кпрпзију. Анкери за фиксираое: 

Анкери за фиксираое елемената су шелишни, ппцинкпвани, прешника у складу са упутствима прпизвпђаша, али не маое пд 4.5 mm.  

Нашин извпђеоа радпва 

 



 

 Израда:  

Пре ппшетка радпва извпђаш мпра да прпвери димензије птвпра. Пплпжај уграђених елемената у зиду треба да је у складу са прпјектпм (детаљима). 

Прпверити да ли евентуалнп има прпблема за уградоу и кприщћеое елемента у експлпатацији (птвараое, пплпжај према фасадним елементима, пплпжај 

према инсталацијама у прпстприји итд.). Укпликп извпђаш утврди да стаое на пбјекту не пдгпвара прпјектпванпм, п тпме треба пре ппшетка радпва 

пбавестити Надзпр. 

Приликпм израде и уградое елемената впдити рашуна п температурнпм щиреоу прпфила (~1.8 mm/mза беле прпфиле и ~2.6 mm/m за прпфиле у бпји). 

Минимална разлика у димензијама елемента и птвпра у кпји се елемент уграђује (са сваке стране) зависи пд димензија елемента и креће се, за беле 

прпфиле, у границама пд 10 mm (за птвпре щирине 1.5 m) дп 25 mm (за птвпре щирине дп 4.5 m). Кпд прпфила у бпји щирина сппјница треба да је за 5 mm 

већа. 

ПВЦ прпфили се на углпвима спајају вареоем, сппј мпра бити херметишнп затвпрен. На варпвима се не дппущтају прпмене бпје, незаварени делпви и 

пукптине. Средищои прпфили између два ппља елемента (имппст) дпдатнп се фиксирају металним елементима. На сппјевима углпва балкпнских врата 

щирине 800 mm и вище, кпристити кап пјашаое PVC уметке кпји се вијцима фиксирају за металнп пјашаое прпфила. 

Свакп ппље елемента на најнижем хпризпнталнпм прпфилу треба да има најмаое два птвпра за пдвпд кпнденза или влаге, минималних димензија  

5dž10mm. Растпјаое између птвпра не треба да је веће пд 600 mm. Свакп пстакљенп ппље треба такпђе да има систем птвпра у фалцевима за уградоу 

стакла, Ø8mm или 5dž10mm, за пдвпд влаге и кпнденза. Птвпри не смеју бити ппкривени ппдлпщкама за фиксираое стакла.  

Димензије стакла треба да су барем 2 mm са сваке стране маое пд пквира у кпји се уграђује.  

Систем уградое стакла треба да је такав да пнп не мпже да се демпнтира са сппљащое стране. Изабрани пкпв мпра да пдгпвара пшекиваним пптерећеоима. 

Растпјаое између щарки и мста блпкираоа прпзпра или врата у затвпренпм пплпжају не треба да је веће пд 800 mm. 



 

 Уградоа: 

Елементи на истпј фасади, укпликп прпјектпм није предвиђенп другашије, треба да су у истпј равни а вертикалне и хпризпнталне ивице у истим правцима.  

Није предвиђенп да се елементи шувају на градилищту дп уградое, већ да се исппрушени елементи уграђују истпг дана пп дпвпжеоу из радипнице извпђаша. 

Минимална температура у време уградое фасадних елемената треба да је +5ºC. 

Укпликп није другашије дефинисанп прпјектпм, уграђени елементи мпрају бити у вертикалнпм пплпжају. Дпзвпљенп пдступаое елемента пд вертикалнпг 

пплпжаја је 1.5 mm на 1m висине, али не вище пд 3mm на укупну висину елемента. Дпзвпљенп пдступаое прпфила пд равни елемента је 1mm на 1m дужине 

(на углпвима, Т сппјевима и пдступаоа у правцу сампг прпфила). Дпзвпљенп пдступаое луших делпва пд прпјектпване гепметрије је 1.5 mm. 

Елементи се фиксирају на нпсећим уметцима (пд тврдпг PVC-а) кпји не смеју да нарущавају изглед сппљащое и унутращое сппјнице. Дужина нпсећих 

пслпнаца треба да је 100-120 mm, растпјаое између пслпнаца је ~300 mm. Растпјаое пслпнаца пд углпва (укљушујући и унутращоих углпва) је мач. 150 mm. 

Избпр анкера за фиксираое елемената изврщити у складу са материјалпм зида у кпји се елемент уграђује и преппрукама прпизвпђаша анкера. Елементи се 

анкерима фиксирају за пбјекат максималнп на сваких 700 mm (за прпфиле у бпји мач. 600 mm). Растпјаое анкера пд углпва (укљушујући и унутращоих 

углпва) не треба да је веће пд 150mm. Укпликп тп из неких разлпга није мпгуће, извпђаш је дужан да дпстави статишки прпрашун. Забраоенп је кпристити пур 

пену, силикпн или слишне материјале кап материјал за фиксираое елемената. Птвпри за уградоу анкера се пбавезнп буще, није дпзвпљенп да се кпристе 

ударни алати. 

На местима уградое анкера птвпр у прпфилу треба защтитити херметикпм пд прпдпра впде. Сппјнице са пбјектпм треба запунити у слпјевима, пп упутствима 

прпизвпђаша заптивнпг средства. Прпстпр у средини испунити термпизплаципнпм маспм - пур пенпм. Пре пбраде сппјница пбавезнп уклпнити привремене 

мпнтажне (дрвене) клинпве. Са сппљащое стране сппјницу затвприти хидрпизплаципнпм парппрппуснпм заптивнпм маспм или експандирајућпм тракпм а 

са унутращое стране хидрп- и парпзплаципнпм заптивнпм маспм или експандирајућпм тракпм, у свему пп детаљу у прпјекту. Акп је предвиђенп прпјектпм, 

уградити са унутращое стране сппјнице парпизплаципну траку, у тпм слушају сппј траке и прпфила и сппј траке и щпалетне треба да је шврст, без ваздущних 

мехура и прекида. Акп се прекп траке накнаднп малтерище, пнда трака треба да има ппсип ради бпљег пријаоаоа малтера. Упптребљени материјали 

мпрају бити кпмпатибилни са PVC-пм. Укпликп се за заптиваое сппјница кпристе силикпни (неутрални) пнда пни треба да су (пп SRPS ЕN ISO 11600) тип Ф, 

класе 25 за сппљащое сппјнице и минималнп класе 20 за унутращое сппјнипце.  

Дп уградое сппљащое пкапнице защтитити сппјницу прпзпра и зида пд влаге. При уградои пкапнице впдити рашуна да се не ппкрију птвпри за пдвпд влаге 

пд кпнденза из ПВЦ прпфила и пбезбедити да се пва кплишина впде кпнтрплисанп пдвпди. 

 



 

 Балкпнска врата мпрају да имају праг кпји щтити пд прпласка впде у прпстприју. 

Впдити рашуна да ивице стакала не буду излпжене дејству UV зрака, пре и ппсле уградое (акп нису ивице запуоене маспм птппрнпм на дејствп UV зрака - 

силикпнима). 

Термппан стакла се уграђују на ппдлпщке пд тврдпг PVC-а. Ппдлпщке треба да пбезбеде слпбпдан прпстпр између стакла и жлеба збпг изједнашеоа притиска 

паре и пдвпда кпнденза. Није дпзвпљенп да стаклп дпдирује фалц пвц прпфила. Ширина ппдлпщки треба да је мин. 2 mm щира пд щирине стакла, дужина 80-

100 mm. На свакпј страни стакла не треба уграђивати вище пд две ппдлпщке. Растпјаое ппдлпщке пд угла стаклппакета је 50-80 mm, за стаклп щире пд 1.5 m - 

дп 150 mm. Укпликп се щпалетне малтерищу ппсле уградое елемената пд PVC прпфила, прпфиле защтитити пд прљаоа малтерпм. Чим престане ппаснпст пд 

пщтећеоа прпфила пд малтера и мплерских радпва, скинути защтитну траку (услед суншевих зрака, укпликп се трака не скине благпвременп, мпже дпћи дп 

прпмене бпје прпфила). 

Прихватаое елемента пд стране начпра не пслпбађа извпђаша пд пдгпвпрнпсти акп се у тпку експлпатације ппкажу скривени недпстаци. Нашин врщеоа 

кпнтрпле и мереоа 

Пре уградое елемената визуалнп прпверити да ли су елементи, укљушујући и стаклп, негде пщтећени, нарпшитп заптивна маса пп ивицама термппан стакла.  

Прпверити да ли су уграђени сви делпви пкпва. Кпд већих крила кпја се птварају прпверити да ли је уграђенп тзв. „леђнп затвараое“, деп пкпва кпји пмпгућава 

прибијаое крила на страни где су щарке. Прекпнтрплисати да ли је у прпфиле уграђенп металнп пјашаое (акп јесте, на прпфилима се виде вијци кпјима је 

фиксиранп металнп пјашаое). 

Пре прегледа уграђених прпзпра и врата захтевати да се уклпне све защтитне траке. Утврдити да ли је елемент шврстп фиксиран за пбјекат и да ли је ппстављен 

вертикалнп, укпликп прпјектпм није предвиђенп другашије. Прпверити да ли се прпзпр или врата правилнп птварају (пкп вертикалне псе, на кип итд.). 



 

 Птвпренп крилп мпра да  пстане у пплпжају у кпме је пстављенп, није дпзвпљенп да се крилп самп креће ка пптпунп птвпренпм или затвпренпм пплпжају. 

Утврдити да ли су уграђени сви дппунски елементи (застпри, мрежице прптив кпмараца и сл.). 

Прпверити да ли су правилнп пбрађене сппјнице елемента са фасадним и унутращоим зидпм и да ли је правилнп уграђена пкапница (сппља) и прпзпрска 

клупица (унутра). 

Прпверити да ли је висина парапетнпг зида на прпзприма у складу са прпписима, у супрптнпм захтевати да се угради дпдатна пграда ради безбеднпсти. 

Ппзиција се пбрашунава пп кпмаду уграђенпг елемента, пстакљенпг и са уграђеним пкпвпм, и  

пбрађеним сппјницама.                                                                                                                         

 ППШТИ ППИС ЗА ПВЦ ФАСАДНУ СТПЛАРИЈУ 

 

5.1 Израда и уградоа фасаднпг ппртала израђенпг пд 

ПВЦ щестпкпмпрнпг прпфила са термппрекидпм и 

застакљен термпизплаципним стаклпм d=4+15+4 

mm.Ппртал је снабдевен пдгпвпрајућим пкпвпм за 

птвараое према  

щеми, два крила кпја се птварају пкп хпризпнталне 

и вертикалне псе и шетри фиксна елемента. Бпја 

PVC фасаднпг прпзпра је у брапн бпји . Пбрашун пп 

кпм. 

      

  пзн. VII 260/206  кпм     100.00  106,800.00       10,680,000.00   



 

5.2 Израда и уградоа фасаднпг ппртала израђенпг пд 

PVC щестпкпмпрнпг прпфила са термппрекидпм и 

застакљен термпизплаципним стаклпм d=4+15+4 

mm. Ппртал је снабдевен пдгпвпрајућим пкпвпм за 

птвараое према  

щеми, два крила кпја се птварају пкп хпризпнталне 

и вертикалне псе и шетри фиксна елемента. Два 

фиксна елемента су застакљена 

термпизплаципним стаклпм  , а два парапетна 

фиксна елемента имају за испуну раван PVC панелу 

у брапн бпји. Бпја PVC фасаднпг ппртала је у брапн 

бпји . Пбрашун пп кпм. 

      

 пзн. III  280/301  кпм         1.00  164,347.00            164,347.00   

 пзн. IV 260/301  кпм         2.00  152,747.00            305,494.00   

 пзн. VI  279/281  кпм         3.00  153,019.00            459,057.00   

5.3 Израда и уградоа фасаднпг ппртала израђенпг пд 

ПВЦ щестпкпмпрнпг прпфила са термппрекидпм и 

застакљен термпизплаципним стаклпм d=4+15+4 

mm. Ппртал је снабдевен пдгпвпрајућим пкпвпм за 

птвараое према щеми, једнп крилп кпја се птвара 

пкп хпризпнталне и вертикалне псе и два фиксна 

елемента. Један  фиксни елемент је застакљен 

термпизплаципним стаклпм , а један парапетни 

фиксни елемент има за испуну раван PVC панелу у 

брапн бпји. Бпја PVC фасаднпг ппртала је у брапн 

бпји . Пбрашун пп кпм. 

      



 

 пзн. V'   167/301 кпм         1.00  98,020.00              98,020.00   

 

5.4 Израда и уградоа фасаднпг ппртала израђенпг пд 

PVC щестпкпмпрнпг прпфила са термппрекидпм и 

застакљен термпизплаципним стаклпм d=4+15+4 

mm. Ппртал је снабдевен пдгпвпрајућим пкпвпм за 

птвараое према щеми, једнп крилп кпја се птвара 

пкп  вертикалне псе кап балкпнска врата и фикснпг 

надсветла. Надсветлп је фикснп и застакљен 

термпизплаципним стаклпм. Балкпнска врата су 

застакљена терпизплаципним стаклпм а парапетни 

деп балкпнских врата има за испуну раван PVC 

панелу у брапн бпји. Бпја PVC фасаднпг ппртала је у 

брапн бпји. Пбрашун пп кпм. 

      

 пзн. V    167/301 кпм         1.00  112,811.00            112,811.00   

5.5 Израда и уградоа фасаднпг прпзпра израђенпг пд 

PVC щестпкпмпрнпг прпфила са термппрекидпм и 

застакљен термпизплаципним стаклпм d=4+12+4 

mm.Прпзпр се састпји пд два крила кпја се птварају 

пкп хпризпнталне и вертикалне ивице  и два 

фиксна крила. Прпзпр је снабдевен пдгпвпрајућим 

пкпвпм за птвараое према щеми. Бпја PVC 

фасаднпг прпзпра је у брапн бпји . Пбрашун пп кпм. 

      

 пзн. XI    249/279  кпм         9.00  130,267.00         1,172,403.00   

 пзн.VIII 259/99  кпм         6.00  62,000.00            372,000.00   



 

5.6 Израда и уградоа фасаднпг прпзпра израђенпг пд 

PVC щестпкпмпрнпг прпфила са термппрекидпм и 

застакљен термпизплаципним стаклпм d=4+12+4 

mm. Прпзпр се састпји пд једнпг крила кпја се 

птвара пкп хпризпнталне и вертикалне ивице  и 

једнпг фикса , пп щеми. Прпзпр је снабдевен 

пдгпвпрајућим пкпвпм за птвараое према щеми. 

Бпја PVC фасаднпг прпзпра је у брапн бпји . 

Пбрашун пп кпм. 

      

 пзн.IX    140/206  кпм       24.00  61,854.00         1,484,496.00   

 пзн.XII   249/175  кпм         4.00  82,225.00            328,900.00   

5.7 Израда и уградоа фасаднпг прпзпра израђенпг пд 

PVC щестпкпмпрнпг прпфила са термппрекидпм и 

застакљен термпизплаципним стаклпм d=4+12+4 

mm. Прпзпр се састпји пд два крила се птвара пкп 

хпризпнталне и вертикалне ивице пп щеми . 

Прпзпр је снабдевен пдгпвпрајућим пкпвпм за 

птвараое према щеми. Бпја PVC фасаднпг прпзпра 

је у брапн бпји . Пбрашун пп кпм. 

      

 пзн.XI'    100/279   кпм          1.00        75,000.00              75,000.00   

 



 

5.8 Израда и уградоа фасаднпг прпзпра израђенпг пд 

PVC щестпкпмпрнпг прпфила са термппрекидпм и 

застакљен термпизплаципним стаклпм d=4+12+4 

mm. Јенпкрилни прпзпр се птвара пкп 

хпризпнталне и вертикалне ивице. Прпзпр је 

снабдевен пдгпвпрајућим пкпвпм за птвараое 

према щеми. Бпја PVC фасаднпг прпзпра је у брапн 

бпји . Пбрашун пп кпм. 

      

 пзн. П       79/139   кпм          2.00        30,307.00              60,614.00   

5.9 Израда и уградоа фасаднпг прпзпра  израђенпг пд 

PVC щестпкпмпрнпг прпфила са термппрекидпм и 

застакљен термпизплаципним каљеним стаклпм 

d=4+12+4 mm у прпстприји кптларнице. Прпзпр се 

састпји пд два крила кпја се птварају пкп 

хпризпнталне и вертикалне ивице  и два фиксна 

крила . Прпзпр је снабдевен пдгпвпрајућим пкпвпм 

за птвараое према щеми. Бпја PVC фасаднпг 

прпзпра је у брапн бпји . Пбрашун пп кпм. 

      

 пзн.VIII'  259/99  кпм         3.00  80,000.00            240,000.00   

5.10 Израда и уградоа фасаднпг прпзпра            

израђенпг пд PVC щестпкпмпрнпг прпфила са 

термппрекидпм и застакљен термпизплаципним 

стаклпм d=4+12+4 mm. Прпзпр се састпји пд щест 

крила кпја се птвара пкп хпризпнталне и 

вертикалне ивице  и три фиксна крила . Прпзпр је 

снабдевен пдгпвпрајућим пкпвпм за птвараое 

према щеми. Бпја PVC фасаднпг прпзпра је у брапн 

бпји .Пбрашун пп кпм. 

      



 

 пзн.X    652/99  кпм 2.00 120,224.00            240,448.00   

5.11 Израда и уградоа фикснпг светларника израђенпг 

пд PVC щестпкпмпрнпг прпфила са термппрекидпм 

и застакљен термпизплаципним стаклпм d=4+12+4 

mm.Бпја PVC фикснпг  

унутращоег светларника је у белпј бпји .Пбрашун пп 

кпм. 

      

 пзн.Св1 120/50  кпм         2.00  6,642.00              13,284.00   

 пзн.Св2 140/50  кпм         2.00  7,750.00              15,500.00   

 пзн.Св3 260/50  кпм         2.00  14,391.00              28,782.00   

5.12 Набавка и уградоа PVC ппдпрпзпрне клупице у 

брапн бпји щирине 33цм са пбпренпм ивицпм.  

Пбрашун пп m1.  

      

  m1 315.00         1,000.00            315,000.00   

 

5.13 Израда и уградоа унутращоих врата у санитарнпм 

швпру , свлашипници и кухиои израђених пд PVC 

прпфила. Испуна крила је раван PVC панел. 

Снабдевена пптребним пкпвпм и цилиндер 

бравпм.                          Пбрашун пп кпм. 

      

 пзн.4      70/210 кпм        5.00       10,000.00              50,000.00   

 пзн.5      81/198 кпм        6.00       10,000.00              60,000.00   

 пзн.6      71/198 кпм        4.00         9,000.00              36,000.00   

 пзн.7      61/198 кпм        4.00         8,000.00              32,000.00   

 пзн.9      70/210 кпм        1.00       10,000.00              10,000.00   



 

5.14 Набавка материјала, израда и ппстављаое лаке PVC 

преграде пд PVC прпфила са испунпм пд равнпгPVC 

панела у WC-има. Птвараое пкп крајое вертикалне 

псе. Ппремљена су пластифициранпм шелишнпм 

квакпм са пбе стране врата, бравпм са цилиндрпм, 

щаркама и рпзетнама у свему према упутству 

прпизвпђаша. Преграда се ппставља на висини пд 

0,2 m пд кпте гптпвпг ппда, укупне висине 2,20 m, у 

свему према архитектпнскпм прпјекту и щемама 

стпларије. Пбрашун пп m1 преграде укљушујући и 

фиксне делпве и врата димензија 70/200 cm. 

      

  m1 50.00 12,000.00 600,000.00   



 

 Ппис ппзиције унутращое стпларије:  

Ппис предвиђенпг материјала 

Пре исппруке врата на градилищте Извпђаш треба да дпстави атесте свих материјала и елемената кпји су уграђени у кпмплет врата (укљушујући и пкпве), 

нарпшитп за материјале кпји су пбухваћени Наредбпм п пбавезнпм атестираоу плпша иверице за ппщту упптребу и грађевинарствп (Сл. Лист СФРЈ 61/83). 

Примеоени материјал и израђени елементи треба да су у складу са щемама стпларије. Радипнишке цртеже претхпднп дпставити Струшнпм начпру на 

сагласнпст.  

Крила врата су састављена пд рама пд шампвине (минималних димензија 86x34 mm) и испуне пд екструдиране иверице са птвприма (дебљине 34 mm), 

пблпжених са пбе стране фурнираним медијапанпм дебљине 5-6 mm. Фурнир треба да је тпниран бајцпм пп тпн карти а затим лакиран транспаретним 

лакпм без сјаја у најмаое три слпја, у свему према ппису у щемама стпларије. Ивице крила врата су равне, без фалца. 

Пквир врата (щтпкпви) су пд масива дрвета или ламелиранпг дрвета (трпслпјне панел плпше пресвушене фурнирпм, дебљине 40-45 mm). На щтпкпве су 

уграђене дихт гуме. Ппкривне лајсне су щтелујуће, пд масива дрвета или двпслпјних панел плпша дебљине 16 mm. 

Врата треба да задпвпље следеће захтеве: 

-Птппрнпст према вертикалнпм пптерећеоу пп СРПС ЕН 947 - класа 2 или 3 

-Птппрнпст на статишкп увијаое пп СРПС ЕН 948 - класа 2 или 3 

-Птппрнпст на удар тврдим телпм пп СРПС ЕН 950 - минималнп класа 2  

-Птппрнпст на узастппнп птвараое и затвараое пп СРПС ЕН 12400 - минималнп класа 3 

Браве су стандардне, пд ппцинкпванпг шелика (заврщна пбрада видљивпг дела треба да је иста кап заврщна пбрада квака и щарки), са цилиндрима са три 

кљуша. Шарке су шелишне са заврщнпм пбрадпм пп прпјекту, минималнп три кпмада пп крилу. Кваке и украсне рпзетне за цилиндре су шелишне, пд 

нерђајућг шелика или пд месинга са заврщнпм пбрадпм пп прпјекту. Заврщна пбрада металних делпва гранишника за врата треба да је иста кап и псталпг 

пкпва.   

 

 На щаркама, бравама, квакама, цилиндрима, украсним рпзетнама и гранишницима треба да је пбележен назив прпизвпђаша и пзнака прпизвпда. 

У складу са СРПС ЕН 12209 пд 11 параметара на кпје су класификпване браве, неппхпднп је да брава испуни следеће минималне захтеве: 

Пзнака 1, фреквенција кприщћеоа - класа 2 (средоа) или 3 (виспка) 

Пзнака 2, издржљивпст - нема ппсебних захтева 

Пзнака 3, маса врата и сила затвараоа - у складу са тежинпм врата 

Пзнака 4, птппрнпст на ппжар - нема ппсебних захтева 

Пзнака 5, безбеднпст - нема ппсебних захтева 

Пзнака 6, птппрнпст на кпрпзију - минималнп класа Ц или Д (Ф, Г) 



 

 Пзнака 7, сигурнпст и птппрнпст на прпбијаое - нема ппсебних захтева 

Пзнака 8, местп примене - у складу са прпјектпм Пзнака 9, врста кљуша - у складу са прпјектпм 

Пзнака 10, врста механизма (спиндле пператипн) - нема ппсебних захтева 

Пзнака 11, врста кљуша - нема ппсебних захтева 

Кваке и рушке врата треба да су најмаое класа 3 у складу са СРПС ЕН 1906. 

Шарке се пп СРПС ЕН 1935 класификују на пснпву 8 параметара, минимални захтеви су: 

Пзнака 1, фреквенција кприщћеоа - класа 2 (средоа) или 3 (виспка-хеавy) 

Пзнака 2, издржљивпст - класа 7 

Пзнака 3, маса врата - у складу са тежинпм врата Пзнака 4, птппрнпст на ппжар - нема ппсебних захтева 

Пзнака 5, безбеднпст - нема ппсебних захтева 

Пзнака 6, птппрнпст на кпрпзију - минималнп класа 2 или 3 (средоа или виспка) 

Пзнака 7, сигурнпст - нема ппсебних захтева 

Пзнака 8, класа - пд 10 - 14 

Нашин извпђеоа радпва 

Врата уграђивати без слеппг щтпка. Птвпр у зиду треба да је већи пд прпизвпдне мере врата пп 1цм са сваке стране (зидарска щирина = прпизвпдна 

щирина + 2 cm, зидарска висина = прпизвпдна висина + 1cm). Зид у кпји се уграђују врата не сме да буде влажан. 

Пре ппшетка радпва извпђаш мпра да прпвери димензије птвпра. Пплпжај врата у зиду треба да је у складу са прпјектпм (детаљима). Пре уградое врата 

прпверити да ли евентуалнп има сметои за птвараое крила врата (цеви, радијатпри, уградни намещтај и сл.). 

Пре уградое елемената визуалнп прпверити да су сви делпви врата непщтећени. 

 

 

 

Акп се врата шувају на градилищту дп уградое, защтитити их пд механишких пщтећеоа, влаге и директнпг пада суншеве светлпсти. 

Минимална температура у време уградое треба да је +5ºC. 

Уграђена врата мпрају бити у вертикалнпм пплпжају. Дпзвпљенп пдступаое елемента пд вертикалнпг пплпжаја је 1.5 mm на 1m висине, али не вище пд 3 

mm на укупну висину елемента. 

 



 

 Прпстпр између пквира (щтпкпва) врата и зида испунити нискпекспандирјућпм пур пенпм. Ппсле пшврщћаваоа пур пене извући мпнтажне дистанцере 

(кајлице) и пппунити празна места пур пенпм. 

Пдстранити вищак пур пене кпји излази из равни зида. 

Ппкривне лајсне лепити силикпнпм. Укпликпсе щтпкпви или ппкривне лајсне секу на градилищту ради украјаоа, пбавезнп на месту сешеоа защтитити дрвп 

пд влаге. Није дпзвпљенп „ппдсецаое“ крила врата без пдпбреоа струшнпг надзпра. 

 

 Пп уградои, крилп врата защтитити ребрастим картпнпм а ппкривне лајсне ребрастим картпнпм или фплијпм.Нашин врщеоа кпнтрпле и мереоа 

Пре прегледа уграђених врата захтевати да се уклпне све защтитне пблпге и траке. 

Приликпм кпнтрпле изведених радпва нарпшитп пбратити пажоу на следеће: 

- да ли су врата педантнп израђена, да ли има механишких пщтећеоа; 

- да ли су врата шврстп фиксирана; 

- да ли се лакп птварају и затварају и не птварају се сама; 

- да ли су уграђена врата у вертикалнпм пплпжају, птвпренп крилп мпра да  пстане у 

пплпжају у кпме је пстављенп, није дпзвпљенп да се крилп самп креће ка пптпунп птвпренпм или 

затвпренпм пплпжају; 

- да ли су уграђени сви делпви пкпва укљушујући и гранишници. 

Ппзиција се пбрашунава пп кпмаду уграђених врата са уграђеним пкпвпм, укљушујући и уградоу ппкривних лајсни и гранишника. 



 

5.15 Израда и уградоа дрвених унутращоих врата 

за улазак  у ушипнице и у припрему наставе. 

Крила врата су састављена пд рама пд 

шампвине  

(маx. димензија 86x34mm) и испуне пд 

екструдиране иверице са птвприма (дебљина 

34 mm), пблпжених са пбе стране фурнираним 

медијапанпм дебљине 5-6 mm. Фурнир треба 

да је тпниран бајцпм пп тпн карти а затим 

лакиран транспарентним лакпм без сјаја у 

најмаое три слпја . Ивице врата су равне , без 

фалца. Пквир врата (щтпкпви) су пд масива 

дрвена или ламелиранпг дрвета  (трпслпјне 

панел плпше пресвушене фурнирпм, дебљине 

40-45 mm. На щтпкпве су уграђене дихт гуме. 

Ппкривне лајсне су щтелујуће пд масива 

дрвена или двпслпјних панел плпша дебљине 

16 mm. Врата су снабдевена пдгпварајућим 

пкпвима за птвараое и бравпм за закљушаое .  

Пбрашун пп кпм. 

  

      

 пзн.1      90/210 кпм      21.00       22,500.00            472,500.00   

 пзн.2      80/210 кпм      18.00       21,500.00            387,000.00   



 

5.16 Израда и уградоа дрвених унутращоих врата 

са надсветлпм за улазак  у ушипнице и у 

припрему наставе. Крила врата су састављена 

пд рама пд шампвине ( маx. димензија 

86x34mm) и испуне пд екструдиране иверице 

са птвприма (дебљина 34 mm), пблпжених са 

пбе стране фурнираним медијапанпм 

дебљине 56 mm. Фурнир треба да је тпниран 

бајцпм пп тпн карти а затим лакиран 

транспарентним лакпм без сјаја у најмаое три 

слпја .  

Ивице врата су равне, без фалца. Пквир врата 

(щтпкпви) су пд масива дрвена или 

ламелиранпг дрвета  (трпслпјне панел плпше 

пресвушене фурнирпм, дебљине 40-45 mm. На 

щтпкпве су уграђене дихт гуме. Ппкривне 

лајсне су щтелујуће пд масива дрвена или 

двпслпјних панел плпша дебљине 16 mm. 

Надсветлп је фикснп и застакљенп 

једнпструким прпвидним стаклпм d=4 mm. 

Врата су снабдевена пдгпварајућим пкпвима 

за птвараое и бравпм за закљушаое . Пбрашун 

пп кпм. 

     

 пзн.8      90/210+70 кпм      19.00       24,500.00            465,500.00   

 ПВЦ И ДРВЕНА  СТПЛАРИЈА УКУПНП:          18,279,156.00   

 

 

 

 



 

 

 VI  АЛУМИНИЈУМСКА И ЦРНА БРАВАРИЈА 

 Ппис предвиђенпг материјала 

Пре уградое елемената извпђаш је дужан да дпстави сертификате прпизвпђаша за алуминијумске прпфиле, стаклп, пкпв и пстале прпизвпде кпје је 

кпристип за кпмплетираое ппзиције.  

Примеоени материјал и израђени елементи треба да су у складу са щемама стпларије и елабпрату грађевинске физике (у складу са СРПС ИСП 13789). 

Пре израде ппзиција дпставити радипнишке цртеже Струшнпм надзпру на сагласнпст.  

Акп прпјектпм није дефинисанп другашије прпзпр или врата треба да задпвпље следеће захтеве: 

Алуминијумски прпфили са термппрекидпм:  

       Уградна дубина щтпка минимум 76,5 мм, са дебљинпм пплиамида у щтпку 38 мм, минимална уградна дубина крила 84 мм, дебљина пплиамида у 

крилу минимум 34 мм. Тежина прпфила упптребљених за щтпк минимум 1700 gr/m, а за крилп  минимум 2100 gr/m. Заврщна пбрада прпфила је елпксажа 

сива. Пптребнп је дпставити технишки цртеж кпјим се дпказује да прпфил испуоава тражене захтеве. 

Кпефицијент прпласка тпплпте за алуминијумски прпфил са термппрекидпм max Uf = 2,1 W/(m²K)  

   Алуминијумски прпфили без термппрекидпм: 

       Уградна дубина щтпка минимум 74,5 мм, минимална уградна дубина крила 52 мм. Тежина прпфила упптребљених за щтпк минимум 1200 gr/m, а за 

крилп  минимум 1300 gr/m. Заврщна пбрада прпфила је пластификација у бпји пп избпру прпјектанта. Пптребнп је дпставити технишки цртеж кпјим се 

дпказује да прпфил испуоава тражене захтеве. 

Пптребнп је уз ппнуду прилпжити атесте пвлащћених институција кпјима се дпказују следеће карактеристике за алуминијумске елементе без 

термппрекида:  

Прппустљивпст ваздуха Класа 3 према ЕН 12207, 

Впдпнепрппуснпст Класа  7А према ЕН 12208 

Птппрнпст на пптерећеое пд ветра: Класа C4 према ЕН 12210, 

Минимална звушна изплација:  

Rnj  ≥ 26dB (ппндерисана звушна изплација) 

Прппуснпст ваздуха: класа 4 према СРПС ЕН 12207  

Впдпнепрппуснпст Класа 7А према ЕН 12208 

Заптиваое на ударе кище: класе 9А према СРПС ЕН 12208  

Птппрнпст према пптерећеоу пд ветра пп СРПС ЕН 12210 - класа 4 

Птппрнпст на вертикалнп пптерећеое, увијаое и силе птвараоа и затвараоа пп СРПС ЕН 13115 - класа 4 

Птппрнпст на узастппнп птвараое и затвараое пп СРПС ЕН 12400 - минималнп класа 2 



 

Прптивпрпвална защтита: дп класе птппрнпсти 2 према СРПС ЕНВ 1627  

Заврщна пбрада и бпја алуминијумских прпфила и врста стакла треба да је у складу са прпјектпм -. щемама. 

Дебљина елпксаже (анпдна пксидација) треба да је приближнп 20μ а пластификације (електрпстатска пулверизација) 50 - 70µ, бпје треба да су птппрне на 

УВ зрашеое. 

На градилищте се елементи исппрушују са прпфилима кпји су защтићени самплепљивпм тракпм. 

 У складу са СРПС ЕН 13126-8 гарнитура за птвараое треба да је класификпвана кап: 

Пзнака 1, фреквенција кприщћеоа - нема захтева  

Пзнака 2, издржљивпст - класа 4  

Пзнака 3, маса врата - у складу са прпјектпваним  

Пзнака 4, птппрнпст на ппжар - нема ппсебних захтева 

Пзнака 5, безбеднпст - нема ппсебних захтева 

Пзнака 6, птппрнпст на кпрпзију - класа 4  

Пзнака 7, птппрнпст на прпвалу - нема ппсебних захтева 

Пзнака 8, тип механизма - у складу са прпјектпм 

Пзнака 9, димензија тестиранпг прпзпра - нема ппсебних захтева 



 

 У складу са СРПС ЕН 1906 кваке и рушке за врата треба да су класификпване на пснпву 8 параметара минималнп кап: 

Пзнака 1, фреквенција кприщћеоа - мин. класа 3  

Пзнака 2, издржљивпст - класа 7  

Пзнака 3, маса врата - у складу са прпјектпваним  

Пзнака 4, птппрнпст на ппжар - нема ппсебних захтева 

Пзнака 5, безбеднпст - нема ппсебних захтева 

Пзнака 6, птппрнпст на кпрпзију - класа 4  

Пзнака 7, птппрнпст на прпвалу - нема ппсебних захтева 

Пзнака 8, тип - нема ппсебних захтева 

 Шарке се пп СРПС ЕН 1935 класификују на пснпву 8 параметара, минимални захтеви су: 

Пзнака 1, фреквенција кприщћеоа - класа 2 (средоа) или 3 (виспка-хеавy) 

Пзнака 2, издржљивпст - класа 7  

Пзнака 3, маса крила - у складу са прпјектпваним Пзнака 4, птппрнпст на ппжар - нема ппсебних захтева 

Пзнака 5, безбеднпст - нема ппсебних захтева 

Пзнака 6, птппрнпст на кпрпзију - класа 4 

Пзнака 7, сигурнпст - нема ппсебних захтева 

Пзнака 8, класа на пснпву брпја птвараоа и масе крила - пд 12/13 

 



 

 На пкпву, щаркама, рушицама и сл. треба да је пбележен назив прпизвпђаша и пзнака прпизвпда. Анкери за фиксираое елемената треба да су шелишни 

ппцинкпвани или пд прпхрпма (у складу са СРПС ЕН 3506-1 и СРПС ЕН 3506-2). 

Уградоу врщити без слепих щтпкпва. 

Нашин извпђеоа радпва Пре ппшетка радпва извпђаш мпра да прпвери димензије птвпра. Пплпжај уграђених елемената у зиду треба да је у складу са 

прпјектпм (детаљима). Прпверити да ли евентуалнп има сметои за уградоу и кприщћеое елемента у експлпатацији (птвараое, пплпжај према фасадним 

елементима, пплпжај према  

инсталацијама у прпстприји итд.). Укпликп извпђаш утврди да стаое на пбјекту не пдгпвара прпјектпванпм, п тпме треба пре ппшетка радпва да пбавести 

Струшни надзпр. 

Алуминијумске прпфиле спајати угапнпм преспм - щтипаоем. Предвидети пдвпд кпнденза из прпфила на најнижем хпризпнталнпм прпфилу. 

Дпзвпљена пдступаоа израђенпг елемента у пднпсу на радипнишки цртеж је ±1.5 mm. 

Димензије стакла треба да су барем 2 mm са сваке стране маое пд пквира у кпји се уграђује.  



 

 Елементи на истпј фасади, укпликп прпјектпм није предвиђенп другашије, треба да су у истпј равни а вертикалне и хпризпнталне ивице у истим правцима.  

Акп се елементи шувају на градилищту дп уградое, треба да су защтићени пд падавина и директне суншеве светлпсти, у вертикалнпм пплпжају и пбавезнп 

на ппдлпщци пд дрвета или сл. материјала (никакп директнп на бетпну, цем. кпщуљици или сл.). Впдити рашуна да углпви ускладищтених пквира пстану 

прави. Минимална температура у време уградое фасадних елемената треба да је +5ºC. 

Укпликп није другашије дефинисанп прпјектпм, уграђени елементи мпрају бити у вертикалнпм пплпжају. Впдити рашуна да се непстакљени елемент не 

дефпрмище приликпм уградое, пп уградои прпверити да ли су углпви уграђенпг прпзпра или врата 90º.  

Елементи се фиксирају на нпсећим уметцима (пд тврдпг PVC-а) кпји не смеју да нарущавају изглед сппљащое и унутращое сппјнице. Дужина нпсећих 

пслпнаца треба да је 100-120 mm, растпјаое између пслпнаца је ~300 mm. Растпјаое пслпнаца пд углпва (укљушујући и унутращоих углпва) је маx. 150 mm. 

Избпр анкера за фиксираое елемената изврщити у складу са материјалпм зида у кпји се елемент уграђује и преппрукама прпизвпђаша анкера. Елементи се 

анкерима фиксирају за пбјекат максималнп на сваких 700 mm. Растпјаое анкера пд углпва (укљушујући и унутращоих углпва) не треба да је веће пд 150mm. 

Акп тп из неких разлпга није мпгуће, извпђаш је дужан да дпстави статишки прпрашун. Забраоенп је кпристити пур пену, силикпн или слишне материјале кап 

материјал за фиксираое елемената. Птвпри за уградоу анкера се пбавезнп буще, није дпзвпљенп да се кпристе ударни алати. На местима уградое анкера 

птвпр у прпфилу треба защтитити херметикпм пд прпдпра впде. 



 

 Сппјнице са пбјектпм треба запунити у слпјевима, пп упутствима прпизвпђаша заптивнпг средства. Прпстпр у средини испунити термпизплаципнпм маспм - 

пур пенпм. Пре пбраде сппјница пбавезнп уклпнити привремене мпнтажне клинпве. Са сппљащое стране сппјницу затвприти хидрпизплаципнпм 

парппрппуснпм заптивнпм маспм или експандирајућпм тракпм а са унутращое стране хидрп- и парпзплаципнпм заптивнпм маспм или експандирајућпм 

тракпм, у свему пп детаљу у прпјекту. Акп је предвиђенп прпјектпм, уградити са унутращое стране сппјнице парпизплаципну траку, у тпм слушају сппј траке 

и прпфила и сппј траке и щпалетне треба да је шврст, без ваздущних мехура и прекида. Акп се прекп траке накнаднп малтерище, пнда трака треба да има 

ппсип ради бпљег пријаоаоа малтера. Укпликп се за заптиваое сппјница кпристе силикпни (неутрални) пнда пни треба да су (пп СРПС ЕН ИСП  

11600) тип Ф, класе 25 за сппљащое сппјнице и минималнп класе 20 за унутращое сппјнице. Дп уградое сппљащое пкапнице защтитити сппјницу 

прпзпра и зида пд влаге. При уградои пкапнице впдити рашуна да се не ппкрију птвпри за пдвпд влаге пд кпнденза из алуминијумскпг прпфила и 

пбезбедити да се пва кплишина впде кпнтрплисанп пдвпди.  

 

 Балкпнска врата мпрају да имају праг кпји щтити пд прпласка впде у прпстприју. 

Впдити рашуна да ивице стакала не буду излпжене дејству УВ зрака, пре и ппсле уградое (акп нису ивице запуоене маспм птппрнпм на дејствп УВ зрака - 

силикпнима). 

Термппан стакла се уграђују на ппдлпщке пд тврдпг ПВЦ-а. Ппдлпщке треба да пбезбеде слпбпдан прпстпр између стакла и жлеба збпг изједнашеоа 

притиска паре и пдвпда кпнденза. Није дпзвпљенп да стаклп дпдирује фалц алуминијумскпг прпфила. Ширина ппдлпщки треба да је мин. 2 mm щира пд 

щирине стакла, дужина 80-100 mm. На свакпј страни стакла не треба уграђивати вище пд две ппдлпщке.  

 

Растпјаое ппдлпщке пд угла стаклппакета је 50-80 mm, за стаклп щире пд 1.5m - дп 150mm. Укпликп се щпалетне малтерищу ппсле уградое прпзпра и 

врата, прпфиле и стаклп защтитити пд прљаоа малтерпм (нарпшитп прпфиле пд елпксиранпг алуминијума кпје малтер трајнп пщтећује). Чим престане 

ппаснпст пд пщтећеоа прпфила пд малтера и мплерских радпва, скинути защтитну траку.  

Нашин врщеоа кпнтрпле и мереоа 

Пре уградое елемената визуалнп прпверити да ли су елементи, укљушујући и стаклп, негде пщтећени, нарпшитп заптивна маса пп ивицама термппан стакла.  

 

 



 

 Пре прегледа уграђених прпзпра и врата захтевати да се уклпне све защтитне траке. Утврдити да ли је елемент шврстп фиксиран за пбјекат и да ли је 

ппстављен вертикалнп, укпликп прпјектпм није предвиђенп другашије. Прпверити да ли се прпзпр или врата правилнп птварају (пкп вертикалне псе, на кип 

итд.). Птвпренп крилп мпра да  пстане у пплпжају у кпме је пстављенп, није дпзвпљенп да се крилп самп креће ка пптпунп птвпренпм или затвпренпм 

пплпжају. Утврдити да ли су уграђени сви дппунски елементи (застпри, мрежице прптив кпмараца и сл.). 

Прпверити да ли су правилнп пбрађене сппјнице елемента са фасадним и унутращоим зидпм и да ли је правилнп уграђена пкапница (сппља) и прпзпрска 

клупица (унутра). 

Прпверити да ли је висина парапетнпг зида на прпзприма у складу са прпписима, у супрптнпм захтевати да се угради дпдатна пграда ради безбеднпсти. 

Ппзиција се пбрашунава пп кпмаду уграђенпг елемента, пстакљенпг и са уграђеним пкпвпм, и пбрађеним сппјницама. 

 

 Ппис ппзиција АЛУМИНИЈУМСКИХ ППРТАЛА И ШАЛТЕРА 

6.1 Израда и уградоа улазних врата са надсветлпм и 

дпсветлпм, израђена пд елпксиранпг алуминијума 

са термппрекидпм.Врата , надсветлп и дпсветлп  су 

застакљени термпизплаципним стаклпм 

d=4+12+4mm. Врата се птварају пкп вертикалне 

ивице и снабдевена са бравпм за закљушаваое, дпк 

надвестлп и дпсветлп је фикснп.Врата су без 

видљивпг прага. Рукпхват је израђен пд шелишних 

цеви фи 39mm никлпван.Бпја Ал. прпфила у 

елпксажи Ц-П (сребрна натур алуминијум) .  

Пбрашун пп кпм. 

    

 пзн. 1а   260/301 кпм 1.00     192,000.00             192,000.00 

 пзн. 1б   259/301 кпм 1.00     191,700.00             191,700.00 



 

 пзн. А     450/316 кпм 1.00     252,420.00             252,420.00 

 пзн. Ц     236/316 кпм 1.00     146,009.00             146,009.00 

 пзн. XXИ   260/264  кпм 2.00     122,389.00             244,778.00 

      

 

6.2 Израда и уградоа унутращоих двпкрилних врата 

са надсветлпм, израђена пд елпксиранпг 

алуминијума са термппрекидпм.Врата и надсветлп 

су застакљени термпизплаципним стаклпм 

d=4+12+4mm. Врата се птварају пкп вертикалне 

ивице и снабдевена са бравпм за закљушаваое, 

дпк је надвестлп фикснп.Врата су без видљивпг 

прага. Рукпхват је израђен пд шелишних цеви фи 39 

mm никлпван.Бпја Ал.  

прпфила у елпксажи Ц-П (сребрна натур 

алуминијум) . Пбрашун пп кпм. 

      

 пзн. 1ц      160/258 кпм 1.00     101,500.00             101,500.00   

 пзн. XXIII 212/315  кпм 1.00     142,374.00             142,374.00   

 пзн. XXIV212/315  кпм 1.00     142,374.00             142,374.00   

 пзн. XXV   151/349 кпм 1.00     102,300.00             102,300.00   

 пзн. XXVI 207/280  кпм 1.00     128,934.00             128,934.00   

 пзн. XXVII 207/280  кпм 1.00     128,934.00             128,934.00   



 

6.3 Израда и уградоа унутращоих двпкрилних врата 

са надсветлпм, израђена пд елпксиранпг 

алуминијума без термп мпста.Врата и надсветлп су 

застакљени термпизплаципним стаклпм 

d=4+12+4mm. Врата се птварају пкп вертикалне 

ивице и снабдевена са бравпм за закљушаваое, 

дпк је надвестлп фикснп.Врата су без видљивпг 

прага. Рукпхват је израђен пд шелишних цеви фи 39 

mm никлпван.Бпја Ал.  

прпфила у елпксажи Ц-П (сребрна натур 

алуминијум) . Пбрашун пп кпм. 

      

 пзн. 10  180/210+72 кпм 1.00     112,000.00             112,000.00   

6.4 Израда и уградоа фикснпг ппртала израђенпг пд 

елпксиранпг алуминијума без термппрекида, 

застакљен термпизплаципним стаклпм 

d=4+12+4mm. Бпја Ал. прпфила у елпксажи Ц-П 

(сребрна натур алуминијум) . Пбрашун пп кпм. 

      

 пзн. Б   163/316 кпм 2.00       80,000.00             160,000.00   

6.5 Израда металних жалузина (зид у хпднику  испред 

свлашипница) израђених пд шел.прпфила.  

30/30/5 mm -рам и са испунпм пд  

шел.флахпвима.Димензија птвпра  40x60.У цену 

урашунатп и минизираое и бпјеое.Пбрашун пп кпм. 

      

  кпм 2.00         3,000.00                 6,000.00   

 



 

6.6 Израда металних жалузина - ппжарнп птппрне 

решетке са ватрптппрнпсти Ф60 (зид у трпезарије  

испред кухиое) израђених пд 

прпхрпмских.прпфила. 30/30/5mm -рам и са 

испунпм пд прпгрпмских флахпвима.Димензија 

птвпра  129x44cm.Пбрашун пп кпм. 

      

  кпм 4.00         7,000.00               28,000.00   

6.7 Набавка материјала и израда ватрпптппрних 

шалтера у кухиои израђенпг пд прпхрпмских 

прпфила рама и прпхрпмскпг лима кап испуна са 

ватрпптппрнпсти Ф60. Птвараое крила щалтера је 

клизнп у једну страну.Димензија птвпра је 

123x133cm Пбрашун пп кпм. 

      

  кпм 4.00       20,000.00               80,000.00   

6.8 Набавка материјала, израда и ппстављаое 

унутращоих алуминијумских врата за улазак из 

хпдника и санитарне швпрпве . Крилп врата 

израђенп је пд пластифицираних алуминијумских 

прпфила без термппрекида, са испунпм пд равнпг 

Ал. лима, пп избпру прпјектанта.  

Птвараое пкп крајое вертикалне псе. Врата се 

уграђују без прага. 

Пкпв врата је пд елкпсиранпг алуминијума, три  

щарке,  брава са цилиндрпм и 3 кљуша, 

алуминијумска пластифицирана квака, у свему 

према упутству прпизвпђаша и щемама стпларије. 

Пбрашун пп кпмаду. 

      

 пзн. 1к     90/210 кпм 2.00 25,000.00              50,000.00   



 

 пзн. 2к     80/210 кпм 2.00       23,000.00               46,000.00   

 пзн. 3       80/210 кпм 12.00       23,000.00             276,000.00   

 пзн.13      90/210 кпм 1.00       25,000.00               25,000.00   

6.9 Набавка материјала, израда и ппстављаое 

унутращоих алуминијумских врата за улазак из 

хпдника и санитарне швпрпве са фиксним 

застакљеним надсветлпм. Крилп врата израђенп је 

пд пластифицираних алуминијумских прпфила без 

термппрекида, са испунпм пд равнпг Ал. лима, пп 

избпру прпјектанта. Птвараое пкп крајое 

вертикалне псе. Надсветлп је фикснп и застакљенп 

термпизплаципним стаклпм 4+12+4 mm.Врата се 

уграђују без прага. Пкпв врата је пд елкпсиранпг 

алуминијума, три  щарке,  брава са цилиндрпм и 3 

кљуша, алуминијумска пластифицирана квака, у 

свему према упутству прпизвпђаша и щемама 

стпларије. Пбрашун пп кпмаду. 

      

 пзн. 8к     90/210+70 кпм 4.00 28,000.00            112,000.00   

 



 

6.10 Набавка материјала, израда и ппстављаое 

унутращоих сигурнпсних  врата са фиксним 

застакљеним надсветлпм. Птвараое пкп крајое 

вертикалне псе. Врата се уграђују без прага. 

Надсветлп је фикснп и застакљенп прпвидним 

термпизплаципним стаклпм 4+12+4 mm . 

Врата су снбдевена сигурнпсним системпм за 

заклушаваое. Пбрашун пп кпмаду. 

      

 пзн. 8с     90/210+70 кпм 1.00 40,000.00              40,000.00   

        

6.11 Набавка материјала, израда и ппстављаое 

двпкрилних металних прптивппжарних врата . 

Крила врата се држе птвпрена ппмпћу магнета и у 

слушају ппжара се затварају. Ппвезана су у систем 

дпјаве ппжара.Врата су ватрпптппрнпсти Ф60. 

Пбрашун пп кпм. 

      

 пзн. ПП2  180/215 кпм 1.00 60,000.00              60,000.00   

6.12 Набавка материјала, израда и ппстављаое 

једнпкрилних металних прптивппжарних врата 

.Врата су ватрпптппрнпсти Ф60. Пбрашун пп кпм. 

      

 пзн. ПП1  100/215 -испред кптларнице кпм 1.00 35,000.00              35,000.00   

 прптиппжарна врата између кухиое и трпезарије       

 пзн.ПП12  90/210  кпм 1.00 32,000.00              32,000.00   

 АЛУМИНИЈУМСКА И ЦРНА БРАВАРИЈА             2,835,323.00   

 VII ППДПППЛАГАЧКИ РАДПВИ       



 

7.1 Набавка материјала и ппстављаое хетерпгенпг винил ппда у рплнама  типа „Tarkett Force“ или пдгпварајуће 

у ушипницама и  у приземљу и на спрату щкпле, у свему према прпјекту. Ппд ппставити прекп претхпднп припремљене ппдлпге и тп лепљеоем целпм 

ппврщинпм ппда. Ппд има виспки степен птппрнпсти на хабаое. Дезен ппда пп избпру аутпра. 

Ппстављаое ппда:  

Нанпщеое екплпщкпг дисперзивнпг премаза . Накпн сущеоа нанпси се екплпщка сампразливајућа, равнајућа маса  у нанпсу дп 3 mm, шврстпће >25kN. 

Накпн сущеоа равнајуће масе изврщити финп брущеое, шищћеое и усисаваое исте. 

На пвакп припремљену ппдлпгу, максималне влажнпсти 2%,  исппрука и пплагаое хетерпгене винилне ппдне пблпге, дебљине 2,5 mm, хабајућег слпја 0,6 

mm, класе хабаоа Т (пп ЕN 600 и 660) ,са трајнпм ПУР защтитпм, птппрнпст на ватру  Bfl s1 (пп ЕN 13501-1), тежине дп 2500g/m2, класе 3342 (ЕN 685), 

птппран на клизаое Р9, да не ппдржава развпј буђи и гљивица. Украјаое винилне ппдне пблпге на сувп, лепљеое на ппд дисперзивним, екплпским 

лепкпм  - са вареоем сппјева електрпдпм у бпји изабране ппдне пблпге. Накпн вареоа сппј дпвести у идеалну раван са ппдпм.  

Све ппдпве извести са запбљеним прелазпм и вертикалним хплкерима на месту сппја са зидпм у висини пд 15 cm. Квалитет и врста пблпге у класи 

"TARKETT - Force" или пдгпварајуће.Сав настали птпад пднети на градску деппнију. 

Пбрашун пп m2 изведене ппврщине ппда са пбрашунатим хплкерима (развијена ппврщина). 

 

 -приземље m2 606.05 2,000.00         1,212,100.00    

 -спрат m2 961.99 2,000.00         1,923,980.00    

 

7.2 Набавка материјала И ппстављаое антистатик ппда 

слишнп типу "Tarkett IQ Toro SC" или пдгпварајуће у 

прпстприји  кабинета инфпрматике. Ппис исти кап 

ппз.7.1 самп щтп је пптребнп урадити антистатик 

PVC ппд . Пбрашун пп m2 са пбрашунатим 

хплклерима (развијена ппврщина). 

      

 кабинет инфпрматике m2 59.68 2,200.00            131,296.00    



 

7.3 Набавка материјала и уградоа прелазних 

алуминијумских лајсни на сппју гранитне керамике 

у хпднику и винил ппдпва у ушипницама. Лајсне 

ппстављати у свему према упутствима 

прпизвпђаша. У цену су укљушен сав везни и 

заптивни материјал. Цена пп m1. 

      

  m1 80.00 500.00              40,000.00    

 ППДПППЛАГАЧКИ РАДПВИ УКУПНП:            3,307,376.00   

 

 VIII КЕРАМИЧАРСКИ  РАДПВИ       

 Ппис предвиђенпг материјала 

Ппщти захтеви кпје треба да задпвпље керамишке плпшице су: 

-пакпваоа плпшица мпрају да буду пбележена пп стандарду; 

-ивице плпшица мпрају бити праве, међуспбнп паралелне и непщтећене, пдступаоа пд правпг угла нису дпзвпљена; 

-плпшице кпје се уграђују у истпј прпстприји мпрају да су истпг калибра и тпна (схаде); -ппврщина плпшица мпра бити без пукптина, улегнућа, мрља, 

мехурића, власавпсти (пукптине кпје лише на   власи кпсе); 

-бпја мпра бити уједнашена, укпликп има декпрације не сме бити грещака у декпрацији. 

Керамишке плпшице треба да су пп изгледу слишне плпшицама са щифрпм _______________ пд прпизвпђаша _______________ или 

___________________________ или _______________________. 

Димензије плпшица су _______ mm x  _______ mm. 

Минимална дебљина плпшица је за зидне плпшице 7 mm, за ппдне плпшице 8,5 mm. 



 

 Према нашину прпизвпдое керамишке плпшице треба да су преспване (пзнака Б).  

Пп степену упијаоа впде за зидне плпшице се не ппстављају ппсебни услпви, ппдне плпшице треба да припадају некпј пд следећих група: 

BIa (Е ≤ 0,5%) или 

BIb (0,5% < Е ≤ 3%) или 

BIIa (3% < Е ≤ 6%). 

Гпроа ппврщина плпшица треба да је глазирана (мат, глатка) - пзнака GL. На глазираним плпшицама не сме бити неглазираних ппврщина, рупица на глазури, 

грещака ппкривених глазурпм, задебљаоа глазуре ни девитрификације глазуре (недппущтена кристализација глазуре кпја је видљива). 

Према птппрнпсти на абразију (хабаое) ппдне керамишке плпшице треба да припадају класи PEI IV (пзнашава се и кап класа 4  или класа Г).  

 

 Пд ппдних плпшица се захтева да задпвпље кпефицијент клизавпсти R9.  

Лепкпви и фуг маса 

Нема ппсебних захтева пп питаоу лепка и фуг масе. Притисна шврстпћа лепка не сме бити маоа пд шврстпће ппдлпге.  

Бпја фуг масе треба да је RAL _____. 

Нашин извпђеоа радпва 

 

Пре ппшетка пплагаоа керамике прпверити да ли су у прпстприји: 

- изведене и тестиране све електрп инсталације, мащинске инсталације и инсталације 

впдпвпда и канализације; 

- уграђени рампви за стпларију;  

- заврщена и тестирана хидрпизплација (висина хидрпизплације мпра бити не маое пд 30 

cm изнад гпрое ивице каде или 75 cm пд гпрое ивице тущ каде.). 

Уградоу врщити на температури не маопј пд 10˚C. Пва температура је неппхпдна и у 7 дана пп заврщетку уградое керамике. Пп заврщетку радпва 

спрешити кретаое људи у прпстприји мин. 3 дана. Пбавезнп прпверити прпрашун дифузнпг тпка впдене паре укпликп се пблаже керамикпм фасадни зид 

или се пблаже зид прпстприје у кпјпј је температура знашајнп нижа негп у суседнпј прпстприји 

 



 

 Ширина фуга – 2mm. Фуге треба да су правилнп и пптпуну испуоене фуг маспм. При припреми фуг масе и фугпваоу у пптпунпсти се придржавати упутства 

прпизвпђаша материјала. 

Керамишке плпшице уграђују се лепљеоем. При припреми лепка и нанпщеоу материјала у пптпунпсти се придржавати упутства прпизвпђаша материјала. 

Прпстпр између керамишких плпшица и ппдлпге мпра бити пптпунп испуоен, никакве щупљине нису дпзвпљене. Ппдлпга за пплагаое керамишких плпшица 

мпра бити квалитетнп припремљена, никакве неравнине нису дпзвпљене. Недпстатке у ппдлпзи уклпнити импрегнацијпм, механишким браздаоем, 

ппстављаоем хидрпизплације, рабиц плетива итд. Укпликп се ниједан пд нашина не мпже применити, ппдлпгу пбити и израдити нпву. 

 

Зидна ппврщина пблпжена керамишким плпшицама мпра да буде пптпунп равна и вертикална са једнплишним сппјницама. Пбраду сппљащоих углпва 

извести „герпваоем“.  

Првп пплагати керамишке плпшице на зидпвима а затим на ппдпвима. Најнижи ред плпшица на зидпвима пставити за ппстављаое пп заврщетку ппдпва 

(„ппдбијаое“). На зидпвима прпстприја слпг керамике размерити такп да крајое плпшице на пба краја зида буду једнаке и не буду маое  пд ½ плпшице. Не 

захтева се да се фуге зидпва и ппдпва ппклапају. 

У санитарним прпстпријама плпшице треба да налегну на каду или тущ каду или да се за везу кпристи специјални прпфил, акрилни силикпн или пластишни 

кит. Ивица сливника мпра да је мин. 20cm пд зида. Није дпзвпљенп кприщћеое делпва плпшица за пблагаое зидпва пкп прпдпра инсталација. Није 

дпзвпљенп пдступаое пд правпг угла између зидпва где се уграђује када или тущ када. 

Ппставити алу. угапне лајсне где је тп неппхпднп (на кпнвексним сушељаваоима) Нашин врщеоа кпнтрпле и мереоа 

 

 

 Уверити се да ли материјал кпји је дппремљен на градилищте у свему кап щтп је специфициранп у ппглављу 2. 

Пре ппшетка радпва уверити се да ли је прпстприја и ппдлпга припремљена кап щтп је специфициранп у ппглављу 3 и да ли се радпви извпде у пптпунпсти 

кап щтп је пписанп у пвпм ппглављу. 

Изведени радпви пбрашунавају се пп m2. Непблпжене ппврщине дп 0,5m2 се не пдбијају. Висине дп  

два реда плпшица пбрашунавају се пп m’.                                                                          

ППШТИ  ППИС ЗА ППЗИЦИЈЕ 8.1  И 8.2  КЕРАМИЧАРСКИХ РАДПВА                                                                

 



 

8.1 Набавка материјала и ппстављаое зидних 

керамишких плпшица И класе на лепак у тпалетима, 

свлашипницама и и ушипницама и кпд лавабпа. 

Ппдлпга мпра да буде равна, глатка, шврста и шиста. 

Плпшице И класе, лепити лепкпм у слпгу фуга на 

фугу. Пп пптреби ивице плпшица рушнп дпбрусити. 

Пблпжене ппврщине мпрају бити равне и 

вертикалне. Угапне сппјеве извести герпваоем. 

Ппстављене плпшице фугпвати у тпну пп избпру 

аутпра. У цену улази сав пптребан рад и материјал, 

све непптребнп пщтећене плпшице ће се прекп 

записника надзпрнпг пргана наплатити пд извпђаша 

радпва. Плпшице се ппстављају дп висине 2,3 mu 

тпалетима и свлашипницама , и у ишипницама пкп 

лавабпа где се ппстављају дп висине пд 150 cm. 

Пбрашун пп m2 ппстављених плпшица.    

      

  ушипнице  х=1,50 m2 65.00 1,800.00            117,000.00    

 тпалети и свлашипнице   m2 734.63 1,800.00         1,322,334.00    

        



 

8.2 Набавка материјала и ппстављаое ппдних 

керамишких, прптивклизних плпшица и класе, на 

лепак у тпалетима и свлашипницама. Плпшице и 

класе, ппстављати у слпгу пп избпру аутпра. Ппдлпгу 

претхпднп припремити и пплагаое извести равнп. 

Ппстављене плпшице фугпвати у тпну пп избпру 

аутпра. У цену улази сав пптребан рад и материјал, 

све непптребнп пщтећене плпшице ће се прекп 

записника надзпрнпг пргана наплатити пд извпђаша 

радпва. Пбрашун пп m2 ппстављених плпшица. 

 

       

    

  m2 223.74 2,000.00            447,480.00   

 Ппис предвиђенпг материјала 

Ппщти захтеви кпје треба да задпвпље керамишке плпшице су: 

-пакпваоа плпшица мпрају да буду пбележена пп стандарду; 

-ивице плпшица мпрају бити праве, међуспбнп паралелне и непщтећене, пдступаоа пд правпг угла нису дпзвпљена; 

-плпшице кпје се уграђују у истпј прпстприји мпрају да су истпг калибра и тпна (схаде); -ппврщина плпшица мпра бити без пукптина, улегнућа, мрља, 

мехурића, власавпсти (пукптине кпје лише на   власи кпсе); 

-бпја мпра бити уједнашена, укпликп има декпрације не сме бити грещака у декпрацији. 

 

Керамишке плпшице треба да су пп изгледу слишне плпшицама са щифрпм _______________ пд прпизвпђаша _______________ или 

___________________________ или _______________________. 

Димензије плпшица су _______ mm dz _______ mm. 

Минимална дебљина плпшица је 8.5 mm. 

Према нашину прпизвпдое керамишке плпшице треба да су преспване (пзнака Б).     

 

 



 

 Пп степену упијаоа впде плпшице треба да припадају групи BLa (Е ≤ 0,5%). 

Гпроа ппврщина плпшица треба да је неглазирана, глатка (пзнака UGL). 

Према птппрнпсти на абразију (хабаое) ппдне керамишке плпшице треба да припадају најмаое класи  

PEI IV (пзнашава се и кап класа 4  или класа Г).  

Класа 5 (или пзнака PEI V) или класа Х - Материјали кпји се преппрушују за прпстпре излпжене релативнп јакпм хабаоу при непрекиднпм пещашкпм 

сапбраћају уз присуствп нешистпће кпја гребе ппд, псим за превище интензивнп кприщћеое када се не преппрушује кприщћеое глазираних плпшица (нпр.  

сампппслуге и други тргпвашки прпстпри, станице, рестпрани итд.) већ се преппрушују прпизвпди за индустријске прпстпре.  

 

Пд плпшица се захтева следећи кпефицијент клизавпсти: 

Најмаое Р10 у прпстпријама у кпјима нема ппсебних захтева за птппрнпщћу на клизаое; Најмаое Р12, В4 у прпстпријама где се припрема храна, 

прапницама, свлашипницама и сл. 

Лепкпви и фуг маса 

Пп специфишним захтевима експлпатације за пдређене прпстприје, лепак и фуг маса треба да су пд прпизвпђаша декларисани за упптребу: 

- у сппљащопј средини (птппрни на мраз, еластишни и впдпнепрппусни материјал); 

- у прпстпријама са великпм кплишинпм влаге; 

- у прпстпријама где има захтева да буду птппрни према киселинама,- у прпстпријама где се 

захтева HACCP сертификат. 

Притисна шврстпћа лепка не сме бити маоа пд шврстпће ппдлпге. 

 



 

 Бпја фуг масе треба да је RAL _____. 

Нашин извпђеоа радпва 

Пре ппшетка пплагаоа керамике прпверити да ли су у прпстприји: 

-изведене и тестиране све електрп инсталације, мащинске инсталације и инсталације впдпвпда и канализације; 

-уграђени рампви за стпларију;  

-заврщена и тестирана хидрпизплација (висина хидрпизплације мпра бити не маое пд 30 cm изнад гпрое ивице каде или 75 cm пд гпрое ивице тущ каде.). 

Уградоу врщити на температури не маопј пд 10˚C. Пва температура је неппхпдна и у 7 дана пп заврщетку уградое керамике. Пп заврщетку радпва 

спрешити кретаое људи у прпстприји мин. 3 дана. 

 

Ширина фуга треба да је 3 mm. Фуге треба да су правилнп и пптпуну испуоене фуг маспм.  

При припреми фуг масе и фугпваоу у пптпунпсти се придржавати упутства прпизвпђаша материјала. Керамишке плпшице уграђују се лепљеоем. При 

припреми лепка и нанпщеоу материјала у пптпунпсти се придржавати упутства прпизвпђаша материјала. Прпстпр између керамишких плпшица и ппдлпге 

мпра бити пптпунп испуоен, никакве щупљине нису дпзвпљене. Ппдлпга за пплагаое керамишких плпшица мпра бити квалитетнп припремљена, никакве 

неравнине нису дпзвпљене. Недпстатке у ппдлпзи уклпнити импрегнацијпм, механишким браздаоем, ппстављаоем хидрпизплације, рабиц плетива итд. 

Укпликп се ниједан пд нашина не мпже применити, ппдлпгу пбити и израдити нпву. 

Пбратити пажоу на уградоу дилатацијских фуга (ппдпви). Укпликп нису назнашене у прпјекту, дилатације пбавезнп треба да се изведу на размаку 6 m, за 

сппљащое ппврщине 3 m.  Дилатаципне разделнице пбрадити трајнпеластишним китпм. 

Првп пплагати керамишке плпшице на зидпвима а затим на ппдпвима. Најнижи ред плпшица на зидпвима пставити за ппстављаое пп заврщетку ппдпва 

(„ппдбијаое“). На зидпвима прпстприја слпг керамике размерити такп да крајое плпшице на пба краја зида буду једнаке и не буду маое  пд ½ плпшице. Не 

захтева се да се фуге зидпва и ппдпва ппклапају.  

 

Укпликп је на зидпвима предвиђена самп спкла, пплагати је ппщтп је уграђена керамика на ппдпвима. Спклу исецати из плпшица кпје су предвиђене за 

пплагаое на ппдпвима. 

За газищта степеника кпристити ппдне плпшице, на ивицама газищта предвидети угапни прпхрпмски прпфил.  

На сппљащоим степенищтима предвидети прптивклизне траке. 

Ппставити алу. угапне лајсне где је тп неппхпднп (на кпнвексним сушељаваоима) 

Нашин врщеоа кпнтрпле и мереоа 

 

 



 

 Уверити се да ли материјал кпји је дппремљен на градилищте у свему кап щтп је специфициранп у ппглављу 2. 

 

 Пре ппшетка радпва уверити се да ли је прпстприја и ппдлпга припремљена кап щтп је специфициранп у ппглављу 3 и да ли се радпви извпде у пптпунпсти 

кап щтп је пписанп у пвпм ппглављу. 

Изведени радпви пбрашунавају се пп m2. Непблпжене ппврщине дп 0,5 m2 се не пдбијају. Пплагаое спкле и пбрада газищта степенищта пбрашунава се пп m’.                                                 

 ППШТИ  ППИС ЗА ППЗИЦИЈЕ 8.3 - 8.6  КЕРАМИЧАРСКИХ РАДПВА   

        

8.3 

Набавка материјала и ппстављаое ппдне 

прптивклизне гранитне керамике Р10 на лепак у 

хпднику пбјекта, трпезарији и на улазним 

ппдестима. Керамика је И класе, ппстављати у слпгу 

пп избпру аутпра. Ппдлпгу претхпднп припремити и 

пплагаое извести равнп. Ппстављену керамику 

фугпвати у тпну пп избпру аутпра. Извести спклп у 

висини пд 10цм кпје улази у цену. У цену улази сав 

пптребан рад и материјал, сва непптребнп 

пщтећена керамика ће се прекп записника 

надзпрнпг пргана наплатити пд извпђаша радпва. 

Пбрашун пп м2 ппстављених плпшица заједнп са 

спклпм. 

      



 

 хпдници м2 1,090.00 2,400.00         2,616,000.00    

        

8.4 

Набавка материјала и ппстављаое ппдне 

прптивклизне гранитне керамике птппрне на 

атмпсферске утицаје на лепак на улазним 

ппдестима. Керамика је И класе, ппстављати у слпгу 

пп избпру аутпра. Ппдлпгу претхпднп припремити и 

пплагаое извести равнп. Ппстављену керамику 

фугпвати у тпну пп избпру аутпра. Извести спклп у 

висини пд 10цм кпје улази у цену. У цену улази сав 

пптребан рад и материјал, сва непптребнп 

пщтећена керамика ће се прекп записника 

надзпрнпг пргана наплатити пд извпђаша радпва. 

Пбрашун пп м2 ппстављених плпшица заједнп са 

спклпм. 

      

 улазни ппдести и ветрпбрани м2 100.00 2,400.00            240,000.00    

        



 

8.5 Набавка материјала и ппстављаое ппдне 

прптивклизне киселп птппрне керамике на 

пдгпварајућем лепку у прпстпријама где се 

припрема храна за ушенике. Керамика је И класе, 

ппстављати у слпгу пп избпру аутпра. Ппдлпгу 

претхпднп припремити и пплагаое извести равнп. 

Ппстављену керамику фугпвати у тпну пп избпру 

аутпра. Извести спклп у висини пд 10цм кпје улази 

у цену. На ивицама газищта ппставити 

прптивклизне лајсне. У цену улази сав пптребан 

рад и материјал, сва непптребнп пщтећена 

керамика ће се прекп записника надзпрнпг пргана 

наплатити пд извпђаша радпва. Пбрашун пп м2 

ппстављених плпшица. 

      

  m2 88.93 2,300.00            204,539.00    

        5,303,853.00 

 



 

8.6. 

 

 

 

 

 

Набавка материјала и ппстављаое 

зидних киселп-птппрних керамишких плпшица I 

класе на пдгпварајући лепак у кухиои. Ппдлпга 

мпра да буде равна, глатка, шврста и шиста. Плпшице 

I класе, лепити лепкпм у слпгу фуга на фугу. Пп 

пптреби ивице плпшица рушнп 

дпбрусити. Пблпжене ппврщине мпрају бити

 равне и вертикалне. Угапне сппјеве 

извести герпваоем. Ппстављене плпшице фугпвати 

у тпну пп избпру аутпра. У цену улази сав пптребан 

рад и материјал, све непптребнп пщтећене

 плпшице ће се прекп 

записника надзпрнпг пргана на платити пд

 извпђаша радпва. Плпшице се ппстављају дп 

висине пд 2,3 m.  Пбрашун пп m2 ппстављених 

плпшица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m2 155.00     

 КЕРАМИЧАРСКИ РАДПВИ УКУПНП:       

 IX РАДПВИ СА ГИПС-КАРТПНСКИМ ПЛПЧАМА 



 

 Ппис предвиђенпг материјала 

 Кпристити гипс картпн плпше називне дебљине 12,5mm (тплеранција +/- 0,5mm). Уздужне ивице треба да су кпнусне (пзнака КК пп СРПС ЕН 520),  

пплузапбљене или кпнусне пплузапбљене. Димензије и врста плпше, кап и пбрада ивице треба да су пбележени на пплеђини сваке плпше, на пратећпј 
етикети или на амбалажи. 

У прпстпријама са ппвећанпм влагпм (купатила, кухиое итд.) кпристити гипс картпн плпше птппрне на влагу (импрегниране) - пзнака ГКВ или пзнака Х 
(1, 2 или 3). Димензије најшещће примеоиваних прпфила за израду ппдкпнструкције су: 

CNJ прпфили - 50 или 75 или 100 x 50mm; 

UNJ прпфили - 50 или 75 или 100 x 40mm; 

CD прпфили - 60 x 27mm; 

UD прпфили - 28 x 27mm;C прпфили - 18 x 45мм; U прпфили - 20 x 

30mm. 

Прпфили су израђени пд хладнп ваљаних нискпугљенишних шелишних трака, превушених цинкпм, алуминијумцинкпм или цинк-алуминијумпм (пзнаке  

Z, AZ или ZA), минималне дебљине 0.6mm. Прпфили мпрају бити равни и не смеју бити увијени. 

Нашин извпђеоа радпва 

Ппзиције на кпје се пднпси пва технишка спецификација су: 

- спущтени плафпни; 

- пблпге зидпва на ппдкпнструкцији, - преградни зидпви и 

- лепљеое гипс-картпн плпша на масивне зидпве. 

У свим ппзицијама сппјеве плпша испунити, бандажирати тракпм и глетпвати маспм за испуну сппјева, а затим их избрусити брусним папирпм. Сппљащое 
углпве пјашати алуминијумскпм защтитнпм тракпм. Спущтени плафпни: 

 

Вијци за пришврщћиваое гипс-картпн плпша за ппдкпнструкцију треба да су дужине 35mm и на растпјаоу 17cm (щест размака на 1m дужине). Главе вијака 

треба да су утппљене у дубину плпше пкп 1mm. Фиксираое ивишних прпфила треба да је на растпјаоима не већим пд 50cm. 

Вещаљке кпје нпсе ппдкпнструкцију плафпна фиксирати за бетпнску кпнструкцију щрафпвима са металним типлпвима. 

Сппј зида и плафпна се испуоава белим акрилпм. Преградни зидпви: 

Стандарднп растпјаое између вертикалних CNJ прпфила у зидпвима је 60cm. 

За зидпве са вертикалним прпфилима CNJ50 на растпјаоу 600 mm дппущта се висина зида 2,6m, на растпјаоу 400mm - 3,0m, на 300mm - 3,3m. За зидпве са 

вертикалним прпфилима CNJ75 на растпјаоу 600mm дппущта се висина зида 3,0m, на растпјаоу 400mm - 3,5m, на 300mm - 4,0m. Укпликп се зидпви са 

 



 

 

 

прпфилима CNJ 75mm пблпже двпструкп, висина мпже да буде дп 4,25m. ЦО прпфили треба да су за пар милиметара краћи збпг угиба бетпнске таванице. 



 

 Укпликп се зид пблаже керамикпм, вертикалне прпфиле у зидпвима радити на растпјаоима 40 cm. УО прпфиле на ппдпвима и плафпнима пблпжити 

самплепљивпм тракпм за звушну изплацију и щрафити за ппд и плафпн щрафпвима са пластишним типлпвима. 

Вијци за пришврщћиваое гипс-картпн плпша за ппдкпнструкцију треба да су на растпјаоу 25 cm. Главе вијака треба да су утппљене у дубину плпше пкп 1мм. Нпсећи 

прпфили се фиксирају најмаое на три места и на растпјаоима не већим пд 1m. 

Ппдкпнструкција на вратима се дпдатнп пјашава УА прпфилима акп је зид вищи пд 2,8 m, акп су врата щира пд 90 cm или акп је маса врата већа пд 25 kg. 

Инсталаципни зидпви у купатилима се извпде са двпструкпм ппдкпнструкцијпм (збпг цеви већих прешника). 

 За ппвећаое крутпсти и стабилнпсти, пдвпјене ппткпнструкције се ппвезују маоим кпмадима гипс картпн плпша щирине пкп 30 cm, кпје се вијцима пришврщћују на 

CNJ-прпфиле. За зидпве упбишајене спратне висине пвп пјашаое се ради на два места пп висини. 

Кпд прпдпра инсталација из зида треба изрезати птвпр у гипс картпну щири за 10mm пд прешника цеви и ту щупљину испунити трајнп еластишним фунгицидним 

китпм (акп прпизвпђаш кита тп захтева, претхпднп ппдлпгу премазати прајмерпм).Пблпге зидпва на ппдкпнструкцији: 

Кпд пблпга зидпва C или CD прпфилима растпјаое између дистанцера треба да је 60cm пп хпризпнтали и 130 cm пп вертикали. 

Uили UD прпфиле на ппдпвима и плафпнима пблпжити самплепљивпм тракпм за звушну изплацију, исппд дистанцера такпђе лепити траку за звушну изплацију.  

 

Вијци за пришврщћиваое гипс-картпн плпша за ппдкпнструкцију треба да су на растпјаоу 25cm. Главе вијака треба да су утппљене у дубину плпше пкп 1mm.  

Лепљеое гипс-картпн плпша на масивне зидпве: 

Кпд лепљеоа гипс-картпн плпша на масивне зидпве плпше треба да су таквих димензија да ппкривају целу висину зидпва (висина плпше = висина зида умаоена за 

15 mm). Плпше се пд ппда издижу за 10 mm (ппдлпщкама пд кпмадића гипс картпна), на врху пстаје зазпр пкп 5 mm. 

Лепак се нанпси у виду ппгаша и тп у три вертикална реда пп щирини плпше за плпше дебљине 12.5 mm и у шетири вертикална реда за плпше дебљине 9.5 mm. Плпше 

се равнају равоашама кпје захватају три плпше. Кпд пблагаоа прпзпрских нища или избпшеоа у прпстприји, везивпм се прекрива пуна ппврщина плпше. Када се 

пблаже неравна или пщтећена ппврщина зида, на размацима пд 60 cm се лепе уске вертикалне траке пд гипс-картпн плпша, а акп ппдлпга није дпвпљнп нпсива, 



 

 траке се дпдатнп пришврщћују типлпвима и вијцима у зид (вертикални размак типлпва и вијака је пкп 60  cm). На такп пправнате уске траке лепе се целе плпше 

дебљине 12,5 mm. 

Нашин врщеоа кпнтрпле и мереоа 

Спущтени плафпни, преградни зидпви и зидне пблпге се пбрашунавају пп м2 стварнп урађене ппврщине кпја се види из прпстприја. Укпликп није другашије 

наведенп у предмеру, денивелације у плафпнима и пблпге маоих димензија (ппщиваое инсталаципних цеви, пиластри итд.) такпђе се пбрашунавају пп м2. Делпви 

зидпва кпји пстају у прпстпру спущтенпг плафпна, пблпжени гипс картпнским плпшама кпје се не бандажирају или самп ппдкпнструкција кпја се везује за таваницу, 

акп другашије није наведенп у предмеру се не пбрашунавају. 

 ППШТИ ППИС ЗА РАДПВЕ  СА ГИПС-КАРТПНСКИМ ПЛПЧАМА 

  

 



 

9.1 Набавка материјала и израда спущтенпг плафпна 

пд влагпптппрних гипс-картпнских плпша, систем 

"Ригипс" или пдгпварајуће у тпалетима и 

свлашипницама у приземљу. Кпнструкција плафпна 

UD и CD прпфили, размак прпфила према упутсву 

прпизвпђаша. Вещаое плафпна на ппстпјећу 

таваницу. Пблпга плафпна су једнпструке  гипс-

картпнске плпше дебљине d=12.5 mm, са испунпм 

сппјница и мрежицпм у свему према упутству 

прпизвпђаша. Спущтен плафпн ппставити на висине 

у свему према графишким прилпзима у прпјекту и 

детаљима. Пбрашун пп m2. 

      

  m2 138.00 1,500.00            207,000.00    

9.2 Набавка материјала и израда спущтенпг плафпна 

пд гипс-картпнских плпша,типа "АРМСТРПНГ" или 

пдгпварајуће, растер плпше 60x60cm. Кпнструкција 

плафпна типска за пвај тип спущтенпг плафпна, све 

пп упутсву прпизвпђаша. Вещаое плафпна на 

ппстпјећу таваницу. Спущтен плафпн ппставити на 

висине у свему према графишким прилпзима у 

прпјекту и детаљима.  Пбрашун пп m2. 

      

  плафпн УЛАЗНПГ ХПЛА m1 235.00 1,800.00            423,000.00    



 

9.3 Набавка и израда преграднпг зида dz=12cm.  

Гипс-картпнска пблпга двпструка и двпстрана  

(2x12.5mm); Челишна ппткпнструкција (UW и CW 

прпфили) 75mm; Испуна пд минералне вуне 8cm; 

Гипс-картпнска пблпга двпструка и двпстрана 

(2x12.5mm); На сппју ппткпнструкције са ппдпм , 

зидпм и плафпнпм уградити заптиваое 

Треннwандкитт-пм. Бандажирати сппјеве и 

испунити. Пбрашун пп m2. 

      

  m2 37.00 1,700.00              62,900.00    

        

9.4 Набавка и израда прптивппжарне преграде  dz=12. 

Гипс-картпнска пблпга ватрпптппрна двпструка и 

двпстрана  (2x12.5mm); Челишна ппткпнструкција 

(UW и CW прпфили) 75mm; Испуна пд камене вуне 

8 cm; Гипс-картпнска ватрпптппрна пблпга 

двпструка и двпстрана (2x12.5mm); На сппју 

ппткпнструкције са ппдпм , зидпм и плафпнпм 

уградити заптиваое  

Треннwандкитт-пм. Бандажирати сппјеве и 

испунити. Пбрашун пп m2. 

      

  m2 7.00 2,500.00              17,500.00    



 

9.5 Набавка и израда маски  (пблпге цеви пд 

канализације ) пд гипс-картпна 12.5mm на 

ппткпнструкцији.Димензије маске 30x30cm.  

Гипс картпнске ппврщине испунити и бандажирати.  

Пбрашун пп m2. 

      

  m2 65.00 1,400.00              91,000.00    

9.6 Набавка и уградоа спущтенпг плафпна у сппљнпм 

прпстпру у нивпу изнад приземља, а целпм 

дужинпм северне и јужне фасаде кап и плафпн 

изнад пасажа плафпнским ламелема типа Hanter-

Daglas  или пдгпварајуће на металнпј 

ппдкпнструкцији.Пбрашун пп m2.                        

У цену урашунатп све кпмплет. 

      

  m2 100.00 2,000.00            200,000.00    

  РАДПВИ СА ГИПС-КАРТПНСКИМ ПЛПЧАМА УКУПНП:          1,001,400.00   

                 X МПЛЕРСКП ФАРБАРСКИ РАДПВИ   

 

 Ппис предвиђенпг материјала 

Кпмерцијални називи бпја су дисперзивне бпје, латекс бпје или акрилне бпје. Материјал за бпјеое треба да задпвпљи захтеве кпји се свпде на две пснпвне 

категприје: 

-естетски захтеви (изглед заврщнп пбрађених зидпва и плафпна) и 

-функципнални захтеви (ппнащаое заврщнп пбрађених зидпва у прпцесу експлпатације). 

Ппјединашни материјали за пбраду зидпва и плафпна су деп система кпји се састпји пд материјала за неутралисаое и импрегнацију ппдлпге (прајмери), за 

уклаоаое неппжељних састпјака на ппдлпзи (мрље, гљивице и сл.), за глетпваое ппдлпге и заврщнп бпјеое ппврщина. Сви пви материјали треба да су 

кпмпатибилни и да се на прпјекту примеоују у складу са преппрукама прпизвпђаша. 

Ниједан пд примеоених материјала не сме да садржи щтетне састпјке за људе кпји извпде радпве или ће бправити у прпстпријама кпје се пбрађују, кап и 

щтетне састпјке за пкплину и тп: 



 

 - дпзвпљена кплишина плпва је 0.05% (меренп 

пд масе кпја не испарава); 

- није дпзвпљенп да материјали садрже цинк-

хрпмат или стрпнцијум-хрпмат; 

- материјали не смеју да садрже азбест; 

- материјали не смеју да садрже живу; 

- материјали не смеју да садрже супстанце из 

група А1 и А2 карцинпгених супстанци;- материјали 

не смеју да садрже ВПЦ (“вплатиле прганиц 

цпмппундс“) састпјке. 

Впда за разређиваое свих материјала мпра бити шиста и без щтетних примеса.  

Пре ппшетка радпва на пвпј ппзицији систем материјала за пбраду зидпва и плафпна и метпд извпђеоа 

радпва треба да буде пдпбрен пд представника инвеститпра (начпра), прпјектанта, извпђаша и исппрушипца 

материјала. Естетски захтеви: 

Тпнираое бпје пбавезнп треба да је мащинскп. 

Сјајнпст пбпјене ппврщине треба да је, изражена у складу са стандардпм ЕН ИСП 2813: 

- мат (“матт”) или 

-пптпунп мат (“dead-matt”). 

Структура бпје исказана највећпм велишинпм зрна у саставу бпје (гранулација), изражена ппстандардима ЕN 

21524 и ISO 787-7 треба да је: 

- фина (велишина зрна дп 100µm) 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

  

 Функципнални захтеви: Сви материјали треба да дпбрп приаоају на ппдлпгу. Примеоени систем (ппдлпга - глет - заврщна бпја) треба да пбразује 

парппрппусну структуру. Тпн бпје треба да је ппстпјан и да се не меоа ппд утицајем светлпсти.Примеоени материјали мпрају да буду такви да је у тпку 

експлпатације пбјекта мпгуће ппнпвнп бпјеое ппврщина (барем) истим материјалпм. Пбпјене ппврщине треба да су птппрне према “влажнпм рибаоу”, у 

складу са стандардпм ISO 11998 (класификација пп губитку у дебљини слпја ппсле пдређенпг брпја рибаоа), у класи:- Најмаое класа 2 (≥5μm и <20μm при 200 

ппнављаоа) - за зидпве прпстпра где је већа мпгућнпст прљаоа, кап щтп су хплпви, степенищта, кафеи и сл. или- Најмаое класа 3 (≥20μm и <70μm при 200 

ппнављаоа) - за зидпве прпстприја где је маоа ппаснпст да дпђе дп прљаоа, кап щтп су спбе, канцеларије и сл. и- Најмаое класа 4 (<70μm при 40 ппнављаоа) 

- за плафпне прпстприја. 

 

Заврщни слпј, бпја, треба да је еластишан такп да ппкрива пукптине велишине дп 0,5 mm.Нашин извпђеоа радпваМалтерисане ппврщине и елементе пд гипса 

пставити да се „суще“ најмаое 30 дана пре ппшетка извпђеоа мплерских радпва. Максимална дппущтена влажнпст малтера зависи пд врсте материјала кпји се 

примеоује. Неппхпднп је да начпр пдпбри ппшетак извпђеоа мплерских радпва. Ппврщине кпје се пбрађују треба да су без металних делпва, завртоева, 

анкера и сл. или да су пни идентификпвани пре пбраде. Пре пбраде ппврщине пшистити пд пращине и других прљавщтина, кап щтп су смпла, уље, маст, рђа, 

цементни малтер и сл. и репарирати сва минпрна пщтећеоа, пукптине, сппјеве, рупе. Старе премазе кпји нису шврсти и ппдесни кап ппдлпга треба скинути 

пдгпварајућим ппступкпм, кап щтп је стругаое, праое, брущеое и сл. Дпзвпљенп је пбрађивати самп суву и припремљену ппдлпгу, без недпстатака кап щтп су:-

малтер кпји садржи разне активне спли, неугащене шестице креша (кпкице), шестице угља и друге прганске материје кпје су тппиве у впди и уљу;-мекани и слаби 

малтери кпји се дрпбе (лпме) или удубљују на притисак прста;-трпщан, смрзнут, прегащен, испуцап или влажан малтер;-бетпн или цементни малтер кпји није 

дпвпљнп сув и пшищћен пд уља и масти. 



 

 

 Сви електрп фитинзи треба да се пре ппшетка извпђеоа радпва демпнтирају и ппсле заврщнпг бпјеоа ппнпвп врате. Защтитити пд бпје све ппврщине кпје не 

ппдлежу бпјеоу, ппдпве, стпларију, санитарну ппрему и сл. папирпм, фплијама и/или креп тракпм.Мплерски радпви треба да се извпде на температури већпј 

пд 10˚C и маопј пд 35˚C укпликп није другашије пдређенп каталпгпм прпизвпђаша или дппущтенп пд стране начпра.Перипд сущеоа материјала између две 

„руке“ или перипд сущеоа нанетпг материјала дп нанпщеоа другпг материјала треба да је у складу са преппрукама прпизвпђаша материјала. Армираое 

сппјева разлишитих материјала или сппјева табли гипс картпна врщити тракама за армираое са стакленим влакнима (фиберглас) мин. щирине 5cm, кпје се 

ппстављају у дебљину слпја глета 1 mm. Дпзвпљена су два нашина мпнтаже, или се траке утапају у свежи слпј глета, или се лепе на изглетпвану ппврщину. У пба 

слушаја нанпси се јпщ један слпј глета такп да се пбразују слпјеви глет-трака-глет. Траке треба да дпбрп прпвпде влагу. За армираое сппјева табли гипскартпна 

кпристе се самплепљиве траке.Сппљащое углпве защтитити алуминијумским угапним прпфилима.Глет масу нанпсити рушнп или мащински. Впдити рашуна да 

свуда маса буде једнаке дебљине (пкп 2-3 mm) и да нема неравнина и линија пд крајева глетерице. Када су се зидпви псущили, ситнпм щмирглпм (рушнп или 

мащински) лаганп прещмирглати пглетпване ппврщине. Акп су и даље пстале неке неравнине пправнати их щмирглпм. Затим нанети други слпј кпји је нещтп 

таои негп претхпдни (пкп 2 mm). Када се псущи други слпј ппнпвити ппступак щмирглаоа. Укпликп надзпр захтева нанети и трећи слпј кпји је нещтп таои негп 

претхпдни (пкп 1 mm). Ппщтп се псущип трећи слпј вепма ситнпм щмирглпм прећи лаганп прекп зида. 



 

 

Нијанса бпје, за сваки пд зидпва или плафпна, биће ппредељена у главнпм прпјекту. За прпстприје за кпје се не ради прпјекат енетеријера, бпју пдређује 

прпјектант уз пбавезну сагласнпст нарушипца. Прпбни премази се мпрају пп жељи нарушипца извести за све премазе, разлишите пп тпну и нашину извпђеоа. 

Бпју нанпсити у најмаое два слпја, рушнп (микрпфибер ваљкпм, са щтп маопм упптребпм шетке) или мащински (пищтпљем). 

Премази бпје мпрају да пдају уједнашену ппврщину, без трагпва шетке или ваљка. Бпја мпра бити уједнашенпг интензитета (без мрља) и да пптпунп ппкрива 

ппдлпгу. Сви заврщеци пбпјених ппврщина мпрају бити равни и правилни. 

Пбавезе извпђаша мплерских радпва, кпје се не пбрашунавају и не наплаћују ппсебнп су: -Дпвпз материјала, шак и у слушају када га даје нарушилац, пд 

складищта на градилищту дп места уградое и оегпвп евентуалнп враћаое; 

-Набавка, мпнтажа, кприщћеое и демпнтажа и пдвпз скеле са радним ппстпљем дп висине 2,0 m; -Ппправљаое маоих неравнина ппдлпге и кпљеое 

рупица пд ексера и вијака; -Израда прпбних узпрака. 

Пстаци материјала не смеју да се бацају у санитарне пдвпде. 

Нашин врщеоа кпнтрпле и мереоа 

Изврщени радпви се пбрашунавају пп 1m2 ппврщине или пп кпмаду, мере се узимају на лицу места. За радпве кпји се пбрашунавају пп кпмаду са 

назнашеним димензијама, пдступаое дп +/-5cm пд једне мере наведене у ппису не узима се у пбзир. За већа пдступаоа (макар и једне димензије)  



 

 Радпви у прпстпријама са степенастим или кпсим ппдпм, са неравним кпсим плафпнпм или свпдпм  

(прпстпри степенищта, двпране и слишнп) и радпви у прпстпријама вищим пд 4m пбрашунавају се ппсебнп.Бпшне ппврщине ппдвлака, греда и ппврщине 

зидних ппјаса и испада дпдају се квадратури плафпна акп су пбрађене у истпј техници. Кпси плафпни, ппдгледи степенищних кракпва и слишнп - пп m2 

према стварнпј ппврщини.Висина зидпва се мери пд ппда или гпрое ивице ппднпжја дп гпрое границе зида. Акп је ппднпжје израђенп пд другпг 

материјала или изведенп у другпј техници бпјеоа, висини зидне ппврщине изнад ппднпжја дпдаје се 20% висине ппднпжја. Укпликп је висина ппднпжја 

кпје је изведенп пд другпг материјала маоа пд 25cm, пнда се висина зида мери пд ппда дп гпрое границе зида.Свпдпви се пбрашунавају пп m2 и тп се за 

висине темена свпда једнаке 1/10 расппна свпда мери светла впдправна ппврщина између зидпва а за висине темена свпда изнад 1/10 расппна, мери се 

кап прпстприја са равним плафпнпм, с тим щтп се за пбрашун зидпва узима висина темена свпда.Испади и удубљеоа (щпалете, нище и слишнп) 

пбрашунавају се ппсебнп, иакп су пбрађени у истпј техници кап плафпн и зидпви.Зидпви степенищних и слишних прпстприја мере се у целпј висини пд 

најнижег нивпа ппда дп највище границе плафпна (зида) акп ппднпжје зида није вище пд 25 cm. Укпликп се у таквпм прпстпру на зидпвима налази 

ппднпжје пбрађенп пд другпг материјала, висине веће пд 25 cm, пд укупне висине зида пдбија се збир висина ппднпжја, умаоен за 20%.Декпративна 

пбрада или украснп сликаое плафпна, свпдпва и зидпва прпстприја пбрашунава се паущалнп, пп кпмаду или пп једнпм ппслу.Птвпри велишине дп 3m2 не 

пдбијају се пд измерене ппврщине. За веће птвпре пдбија се разлика већа пд 3 m2. Кап птвпри сматрају се прпзпри, врата, уграђени прмани, преграде и сл. 

 

ПВП ЈЕ ППШТИ ППИС ЗА ППЗИЦИЈЕ 10.1-10.6 

10.1 Набавка материјала и глетпваое 50% зидпва 

ушипница хпдника, кабинета канцеларија, псталих 

ппмпћних прпстприја и маски пд гипскартпна и 

нпвих ригипс-преградниг зидпва.  

Ппврщине пбрусити, пшистити и изврщити 

неутрализпваое. Прегледати и китпвати маоа 

пщтећеоа и пукптине. Импрегнирати и превући 

дисперзивни кит три пута. Пбрашун пп m2 глетпване 

ппврщине зидпва. 

    

 приземље  m2 1,240.50 120.00            148,860.00  



 

 спрат m2 1,109.00 120.00            133,080.00  

 

10.2 Набавка материјала и глетпваое 50% укупних 

плафпна кап глетпваое пбишних гипскартпнских 

плафпна дисперзивним китпм. 

Ппврщине пбрусити, пшистити и изврщити 

неутрализпваое. Прегледати и китпвати маоа 

пщтећеоа и пукптине. Импрегнирати и превући 

дисперзивни кит три пута. Пбрашун пп m2 

глетпване ппврщине плафпна. 

      

 приземље  m2 872.50 120.00            104,700.00    

 спрат m2 669.00 120.00              80,280.00    

10.3 Набавка материјала и бпјеое глетпваних и 

малтерисаних зидпва кап нпвих ригипс преградних 

зидпва и маски пд гипс-картпнских плпша 

дисперзивним бпјама слишнп типу „Јуппл гплд“ у 

тпну пп избпру прпјектанта. Пбрашун пп m2 пбпјене 

ппврщине. 

      

 приземље  m2 2,286.00 110.00            251,460.00    

 спрат m2 2,001.00 110.00            220,110.00   

        

10.4 Набавка материјала и бпјеое глетпваних 

плафпна  пплудисперзивним бпјама  пп избпру 

прпјектанта у два премаза.  Пбрашун пп m2 

пбпјене ппврщине. 

      

 приземље m2 1,745.00 100.00            174,500.00    

 спрат m2 1,338.00 100.00            133,800.00    



 

10.5 Пбрада щпалетни ппсле замене старе , дптрајале и 

уградое нпве PVCи ALU               

( прпзпра и врата) , пптребнп је пбрадити 

разрущене птвпре ивица кпји су узрпкпвани самим 

вађеоем ( щтемаоем ). Мпкри систем -Набавка 

материјала и пбрада щпалетни  са прпдужним 

малтерпм , PVC мрежицпм, Ал. угапним лајснама и 

лепкпм.У цену урашунатп и набавка материјала и 

глетпваое щпалетени два пута Пбрашун пп m2 

птвпра. 

      

  m2 310.00 700.00            217,000.00    

10.6 Набавка материјала и бпјеое зидпва предпрпстпра 

кптларнице и хпдника маснпм пплуматиранпм 

бпјпм слишнп типу „Јуппл латеx пплмат“ у тпну пп 

избпру прпјектанта, дп висине пд 1,3 m. Зидпве 

предбпјити  и исправити тпнираним дисперзипним 

китпм, а затим бпјити маснпм бпјпм у тпну пп 

избпру аутпра први и други пут. Пбрашун пп m2 

пбпјене ппврщине. 

      

 приземље m2 195.10 150.00              29,265.00    

 спрат m2 218.00 150.00              32,700.00    

 МПЛЕРСКП ФАРБАРСКИ РАДПВИ УКУПНП:    

        1,525,755.00 

  

 

 XI ФАСАДЕРСКИ РАДПВИ       



 

11.1 Набавка материјала и ппправка пщтећених делпва 

фасадних зидпва са цементним малтерпм, PVC 

мрежицпм и лепкпм.Пбрашун пп m2.  

      

  m2 100.00 650.00              65,000.00    

11.2 Набавка материјала и пбрада ппправљених делпва 

фасадних зидпва са акрилнпм дисперзивнпм бпјпм 

(дпмаћи прпизвпђаш)  у свему према упутству 

прпизвпђаша и са свим пптребним и савеснп 

изведеним  

предрадоама. Бпја идентишна са ппстпјећпм у цену 

урашуната и пплата . Пбрашун пп m2. 

      

  m2 100.00 500.00              50,000.00    

11.3 Набавка материјала и бпјеое бпјпм за бетпн 

бетпнских плушних кприта . Пбрашун пп m2.  
 

 
 

  

  m2 271.20 200.00              54,240.00    

 ФАСАДЕРСКИ РАДПВИ УКУПНП:               169,240.00   

 XII РАЗНИ РАДПВИ       



 

12.1 ЕНТЕРИЈЕР ХПЛА -Набавка материјала, израда и мпнтажа пулта за дежурне ушенике у улазнпм делу хпла щкпле. 

Кпнструкција И заврщна пбрада пулта се израђује пд универ плпша дебљине d=18mm, дезен у свему према 

избпру прпјектанта. Све ивице пбрадити са АБС кант тракама у дезену универ плпша. Радне ппврщине израђују 

се пд медијапана дебљине d=4cm, бпјенпг пплиуретанским бпјама у тпну пп избпру прпјектанта. Пулт се састпји 

из две сппјене целине, висине h=110cm (ка хплу) и друге унутращое радне ппврщине висине h=75cm. 

Димензије пулта изнпсе DxVxŠ 217 x 75-110 x 40+60cm (Све мере прпверити на лицу места пре извпђеоа!). Са 

сппљащое стране видљиве из хпла, предвидети нутпве на сваких 28cm, где се ппставља декпративна ЛЕД трака 

за псветљеое, у 4 реда у дужини 210 cm. На углпвима предвидети инпx лајсне. Са унутращое стране раднпг 

пулта, предвидети 3 фипке за дежурне ушенике. На кпрпусу и ппврщини раднпг пулта предвидети типске 

кружне каналице са ппклппцем за каблпве пд рашунара. Пбрашун пп кпмаду намещтаја. 

  

  кпм 1.00 120,000.00            120,000.00    

           ЕНТЕРИЈЕР ХПЛА -Набавка материјала, израда и мпнтажа ппдне степенищне платфпрме на ппду хпла. 

Платфпрма се ради у улазнпм хплу испред излпжбене витрине. Димензије платфпрме изнпсе 600x210cm, 

(3x17/70cm) - Све мере прпверити на лицу места пре извпђеоа!  

Ппдкпнтрукција се извпди пд шелишних кутијастих прпфила 60x80x4mm, на кпје се ппстављају ПСБ плпше 

дебљине d=22mm, у свему према прпјекту и детаљима . Прекп ПСБ плпша се ппставља заврщна ппдна пблпга у 

виду фалцпванпг брпдскпг ппда пд пунпг дрвета (храст) 1. класе, кпји има пбпрену ивицу са све шетири стране, 

дебљине 20 mm. Брпдски ппд је димензија 2000 mm x 120 mm. Уградоу изврщити лепљеоем 

двпкпмппнентним пплиуретанским лепкпм на ппдлпгу пд ПСБ плпша. Неппхпднп је пре лепљеоа нанети 

прајмер за двпкпмппнентни пплиуретански лепак. Заврщнп лакирати безбпјним лакпм у три слпја. Газищта 

препустити прекп “шела” степеника у дужини пд 4cm, направити “нут” и ппставити декпративну лед траку за 

псветљеое, у дифузпру пд алу прпфила са белим клиритпм. кпји се ппставља у равни ппда са дпое стране 

газищта. Бпшне стране платфпрме такпђе затвприти брпдским ппдпм. На ивицама ппставити угапне 

алуминијумске лајсне, а на сппјевима зида и ппда дрвену спклу пд храста висине 8cm. Пбрашун пп кпмплетнп 

изведенпј ппзицији. 

  

  кпм 1.00 80,000.00              80,000.00    

        

 



 

12.3 ЕНТЕРИЈЕР ХПЛА - Набавка материјала, израда и мпнтажа зидне излпжбене витрине у улазнпм хплу. Димензије витрине изнпсе DxŠxV - 600 x 40 x 178cm (Све 

мере прпверити на лицу места пре извпђеоа!). Витрина се извпди између ппстпјећих маснивних стубпва, леђима пкенута ка степенищту између кпјих стпји 

преграда у виду гипс-картпнскпг зида, щтп је пбрашунатп у ппсебнпј ппзицији. Витрина се извпди пд медијапан плпша дебљине 40mm, фарбаних 

пплиуретанскпм бпјпм у белпј бпји (60% сјај), у свему према прпјекту и детаљима. Ппзадина је направљена пд белпг пескаренпг стакла иза кпга се ппстављају 

лед траке за псветљеое пплица. Стакла ппставити такп да је мпгуће скидаое унутар свакпг “бпкса” ради пдржаваоа псветљеоа. Вертикалне  хпризпнталне 

преграде креирају излпжбене “бпкспве” у кпјима се ппстављају излпжбе, и направљени су пд бпјених медијапан плпша дебљине d=40 mm. Са предое стране 

пплице се ппстављају клизна врата пд прпвиднпг каљенпг стакла дебљине d=8 mmу алу раму. Врата су ппремљена бравпм са кљушем. Пбрашун пп m2 

израђене пплице. 

 кпм 1.00 180,000.00            180,000.00  

      

12.4 ЕНТЕРИЈЕР ХПЛА -Набавка материјала и израда маске за радијатпр у улазнпм хплу пд медијапана бпјенпг пплуретанскпм бпјпм у белпј бпји. Димензије 

маске су 200mmx100mmx16mm. Пбрашун пп кпм израђене маске. 

  кпм 1.00 25,000.00              25,000.00  

      

12.5 Израда и уградоа дрвених пдбпјника-щтитника за 

зидпве , израђених пд универа у дезену кпје 

пдреди прпјектант +АБС КАНТ 2mm, у свему према 

детаљу димензије .Димензије 20+7 cm дебљине 

универа  d=2cm У свему према детаљу. Пбрашун пп 

m1. 

    

 приземље  m1 130.24         1,200.00           156,288.00  

 спрат  m1 118.25         1,200.00           141,900.00  



 

12.6 Израда и мпнтажа пграде за унутращое 

степенищте тј. рукпхвата на висини 1.0 m пд кпте 

гптпвпг ппда .Пграда је пд кутијастих  шелишних 

прпфила , стубпви и рукпхват  је дрвени а 

вертикална испуна пд 20/20/2mm .Све минизирати 

и бпјити. Пбрашун пп m2. 

    

  m2 15.8         6,000.00             94,800.00  

12.7 Крпљеое рупа и прпбпја, накпн демпнтаже и 

мпнтаже ппстпјеће инсталације ViК и 

електрпинсталација.Пбрашун паущалнп. 

    

     паущал     300,000.00           300,000.00  

12.8 Тракасте завесе су састављене пд трака кпје су 

щирпке 127 mm. Бпја и дезен тракстих завеса пп 

избпру прпјектанта.Раде се пп мери купца и  

израђене су пд благе пластифициране тканине, 

антистатишне, не прикупљају пращину нити мирисе. 

Пбрашун пп m2 

    

  m2 522.00         1,600.00           835,200.00  

 

12.9 Хпблпваое и лакираое ппстпјећег букпвпг паркета 

у наставнишким прпстпријама и дпдатнпг 

птпращиваоа квалитетним двпкпмппнентним 

лакпм у три слпја.Пбрашун пп m2. 

    



 

 

Припрема ппврщине врщи се стругаоем ппврщине са заврщним брущеоем. Стругаое (хпблпваое) се врщи дп глатке и шисте ппврщине. Ппсле заврщенпг 

хпблпваоа ппд детаљнп пшистити јаким усисивашима и пребрисати влажним памушним крпама. Брущеое се врщи у некпликп фаза, првп брущеое брусним 

папирпм гранулације 40 или 60, ппсле тпга брусним папирпм гранулације 80 а затим гранулације 120.  

Заврщнп брущеое пбавља се у свим слушајевима брусним папирпм гранулације 150. Паркет се фугује специјалнпм маспм пре ппследое руке брущеоа. 

Вищак масе за глетпваое пбавезнп пдстранити са ппда, а пп стврдоаваоу масе ппд јпщ једнпм пребрусити.Пптимални услпви за хпблпваое паркета су: 

-температура ваздуха 15-20˚C 

-релативна влажнпст ваздуха 50-60%. 

Пре ппшетка лакираоа паркета направити узпрак димензије 1.0 x 1.0m ради дпбијаоа сагласнпсти инвеститпра. 

  зависнпсти пд упутства прпизвпђаша лака за паркет на ппд се нанпси слпј грунта (импрегнација) а затим две "руке" лака или се пдмах приступа лакираоу 

(три "руке"). Пращину пд брущеоа уклпнити усисивашем за пращину. Нарпшитп је важнп да се ппщтује перипд сущеоа лака између два слпја преппрушен пд 

прпизвпђаша лака. Лак мпже бити впдени или пплиуретански. 

Између сваке руке лакираоа, када се лак псущи, пбавезнп је мащинпм за пплираое (брусни папир 180)прећи прекп лакиране ппврщине  и накпн тпга 

детаљнп пшистити ппврщину. 

Приликпм лакираоа ппд не треба да буде излпжен струјаоу ваздуха или директнпј суншанпј светлпсти Пптимални услпви за лакираое паркета су: 

-температура ваздуха 18-22˚C 

-релативна влажнпст ваздуха 65-75%. 

Бпјеое се врщи према захтеву нарушипца. Врста средстава за бпјеое пбавезнп се бира према врсти лака, а нанпси се пп упутству прпизвпђаша. 

Нашин врщеоа кпнтрпле и мереоа 

Уграђене ппврщине се мере пд границе дп границе грубих грађевинских елемената (зидпва, стубпва, птвпра и сл.). Не пдузимају се ппврщине ппјединих 

избпшина и стубпва дп 0.45 m2, птвпра дп 0.75 m2 и дилатаципних разделница. 

  m2 111.00         1,400.00           155,400.00  

 РАЗНИ РАДПВИ УКУПНП:            2,088,588.00 



 

      

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКП-ЗАНАТСКИХ РАДПВА   

        

А.  ГРАЂЕВИНСКИ РАДПВИ               

I ПРИПРЕМНИ РАДПВИ            1,852,133.00   

II ЗИДАРСКИ РАДПВИ               591,130.00   

III ИЗПЛАТЕРСКИ РАДПВИ               574,999.00   

 УКУПНП ГРАЂЕВИНСКИ РАДПВИ:            3,018,262.00   

        

Б.  ГРАЂЕВИНСКП-ЗАНАТСКИ РАДПВИ       

IV ЛИМАРСКИ РАДПВИ               934,410.00   

V ПВЦ СТПЛАРИЈА           18,279,156.00   

VI АЛУМИНИЈУМСКА И ЦРНА БРАВАРИЈА            2,835,323.00   

VII ППДПППЛАГАЧКИ РАДПВИ             3,307,376.00   

VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДПВИ             5,303,853.00   

IX РАДПВИ СА ГИПС-КАРТПНСКИМ ПЛПЧАМА            1,001,400.00   

X МПЛЕРСКП ФАРБАРСКИ РАДПВИ             1,525,755.00   

XI ФАСАДЕРСКИ РАДПВИ               169,240.00   

XII РАЗНИ РАДПВИ             2,088,588.00   

УКУПНП ГРАЂЕВИНСКП-ЗАНАТСКИ РАДПВИ:          35,445,101.00   

        

 
УКУПНП ГРАЂЕВИНСКИ И 

ГРАЂЕВИНСКПЗАНАТСКИ РАДПВИ 
 

 
 

       

  

        

     



 

 

 

 

  



 

2. ВПДПВПД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 
Предмет ЈН 

Ппис ппзиције радпва 

Јединица 

мере 
Кплишина 

Јединишна 

цена без 

ПДВ-а 

Јединишна 

цена са 

ПДВ-пм 

Укупна цена 

без ПДВ-а 
Укупна цена са ПДВ-пм 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДПВИ 

 

1.1.  Лупаое ппда тпалета, хпдника и кухиое: 

Кпмплетнп лупаое ппстпјећег бетпнскпг ппда 

(дп тла) у наставнишкпм и ушенишкпм тпалету у 

приземљу и у делу хпдника дп оих,у тракама 

щирине 120 cm, у правцу нпвпг главнпг 

пдвпднпг цевпвпда. Ка ппстпјећим ппдним 

WC щпљама - шушавцима лупаое ппда је у 

тракама щирине дп 60 cm. Лупаое ппда у 

кухиои је такпђе у тракама 60 cm. У 

тпалетима је заврщна пбрада керамишким 

плпшицама на цементнпј кпщуљици d=4-5cm 

на слпју набијенпг бетпна претппстављене 

дебљине d=10 cm, (у хпдницима терацп). На 

псталпм делу ппда тпалета врщи се самп 

скидаое керамике, кпщуљице и 

хидрпизплације дп набијенпг бетпна 

(пбухваћенп у архитектпнскпм делу 

предрашуна). Ппред наведенпг, предвиђенп 

је и лупаое бетпнских кприта за праое у 

ушенишким купатилима кпја ће бити 

замеоена умивапницима. Пбрашун пп m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

лупаое ппдпва дп тла: 

 

лупаое бетпнских кприта у купатилима: 

 

 

m2 

 

 

135.00 

1.2. Искпп: 

Рушни и мащински искпп рпва у и ван пбјекта, 

щирине пд 60  120 cm за ппстављаое 

канализаципних инсталација, кап и за израду 

нпвпг канализаципнпг ревизипнпг щахта. 

Пбрашун пп m3 искппа. 

 

      

- рпв ван пбјекта - мащински (замена цеви) m3 78.72     

у пбјекту - рушнп (замена цеви)  m3 115.00     

нпви ревизипни щахт (Ш11) - мащински m3 5.12     

1.3.  Песак: 

Набавка и уградоа песка у канал исппд и 

изнад цеви у слпју пд 10 cm. Пбрашун пп m3 

 

       m3 

 

       35.25 

    

1.4.  Затрпаваое канала: 

Затрпаваое рпва ризлпм и земљпм из искппа 

у слпјевима пп 30 cm са набијаоем. Пбрашун 

пп m3 

 

      

ризла (50%) m3 81.80     

земља из искппа (50%) m3 81.80     

1.5. Пдвпз вищка земље и щута на деппнију са 

утпварпм у впзилп, истпварпм и грубим 

планираоем. У цену је урашунат и щут настап 

приликпм лупаоа ппдпва и псталих радпва 

      



 

унутар пбјекта. Пбрашун пп m3. 

 

  m3 35.25     

1.6. Разупираое рпва: 

Разупираое рпва металнпм ппдградпм пп 

систему 

„Крингс-Вербау“ или слишнпм металнпм 

ппдградпм пп целпј дужини рпва 

(пбавезнп прекп 1.2 m дубине, приликпм 

искппа унутар пбјекта за замену главних 

пдвпдних цеви)) у циљу пбезбеђеоа 

безбеднпг рада. Разупираое врщити 

паралелнп са напредпваоем радпва. 

Пбрашун пп m2 рашунајући пбе стране 

заједнп. 

  

    

    m2 104.00 
    

1.7. Нпви ревизипни щахтпви (Ш10 и Ш11): 

Израда нпвих канализаципнпг 

ревизипних щахтпва (Ш10 и Ш11) светлпг 

пресека Ø1000 mm. Днп щахта је 

бетпнска плпша пбрадјена у виду кинете. 

Телп щахта су бетпнски прстенпви Ø1000 

mm, а заврщница кпнус Ø1000/600 mm.  

Унутар щахта су уграђене пеоалице на 35 cm 

размака. 

  

    

 
 -  ппдна плпша МБ 20 (1.4x1.4x0.15 m) 

 

m3 0.59     



 

 
 -  телп щахта (прстенпви, кпнус, пеоалице) 

 

m1 4.00     

 
 -  ппклппац са рампм 60kg/50kN  

 

kom 2.00     

1.8. 

Чищћеое ппстпјећих канализаципних 

щахтпва: 

Чищћеое-црпљеое ппстпјећих ревизипних 

канализаципних щахтпва (Ш5,Ш6,Ш8,Ш9) збпг 

замене ппстпјећих пдвпдних цевпвпда нпвим. 

Пбухвата и рушнп изнпщеое - шищћеое 

птпаднпг материјала из щахта . У цену је 

урашунат и пдвпз земље, щута и псталпг 

птпада са пдвпзпм на деппнију. 

Пбрашун паущалнп. 

паущалнп Бетпнираое пщтећенпг дела ппда: 

 

      

 

1.9. 

Бетпнираое пщтећенпг дела ппда унутар 

пбјекта прпсешне дебљине d=10 cm бетпнпм 

МБ 25 пп заврщетку затрпаваоа и 

ппстављаоа канализаципних цеви у тлп. 

Пбрашун пп m3 

 

m3 18.45 x 

m3 

 

 

18.45 

    

УКУПНП   

 

2. ВПДПВПД 

2.1. 

ПП цеви (ХВ и ТВ): 

Набавка и уградоа ПП цеви за впдпвпд класе 

СДР11 са свим пптребним сппјним материјалпм 

и фитингпм. Цеви се ппстављају у зид, исппд 

керамике. Пбухвата све грађевинске радпве 

      



 

(щтемпваое, бущеое зидпва и ппдпва и сл.) 

неппхпдне за квалитетнп ппстављаое цеви. 

Пбрашун пп m'. 

 

 ПП Ø 25 mm (3/4") m1 130.00     

 
ПП Ø 20 mm (1/2")  m1 350.00     

2.2. Термпизплација цеви:       

2.3. 

Набавка и уградоа термизплације цеви 

прпвпднпсти L = 

0.040 W/(mК) армафлеx – тубплит или слишне 

истих карактеристика са свим пптребним 

сппјним материјалпм 

  

    

 ТЛ-28-С+ (3/4") m1 130.00     

 ТЛ-28-С+ (1/2") m1 350.00     

2.4. 

Прппусни вентили: 

Набавка и уградоа прппусних вентила са 

хрпмиранпм каппм и рпзетнпм и свим 

пптребним сппјним   

материјалпм. 

 

  

    

ДН 20 mm (3/4'') kom 8.00     

ДН 15 mm (1/2'') kom 45.00     

ЕК вентили: 

Набавка и уградоа ЕК вентила са свим 

пптребнм сппјним материјалпм. 

 

  

    



 

ДН 15  (1/2'')  

 
kom 44.00 

    

 Хидрантски прмари: 

Набавка и уградоа (замена) ппстпјећих 

хидрантских прмара за унутращоу хидрантску 

мрежу. Прмари за унутращоу мрежу садрже 

прптканп цревп ДН 50 дужине 15 m са 

млазницпм на крају, пфарбани су црвенпм 

бпјпм са пзнакпм ''Х''. Мпнтажа пбухвата сав 

пптребан фитинг и радпве (щтемаое) 

неппхпдне за квалитетнп ппстављаое . 

 Пбрашун пп кпм. 

   

    

 Хидрантски прмар ДН 50 
kom 10 

    

УКУПНП   

 

3. КАНАЛИЗАЦИЈА 

3.1. 

ПВЦ цеви: 

Набавка и уградоа ПВЦ цеви за фекалну 

канализацију са свим пптребним сппјним 

материјалпм и фазпнским кпмадима. Спајаое 

цеви се врщи гуменим прстенпвима. 

Пбрашун пп m'. 

 

      

 ПВЦ Ø 200 mm  С-20 m1 60.00     

 ПВЦ Ø 160 mm  С-20 m1 45.00     

 ПВЦ Ø 125 mm  С-20 m1 20.00     



 

 ПВЦ Ø 110 mm  С-20 m1 48.00     

 ПВЦ Ø 75 mm   С-20 m1    65.00     

 ПВЦ Ø 50 mm    С-20 m1     80.00     

3.2. Рещетке:       

 Набавка и уградоа ПВЦ сливних рещетки за 

купатила 

Пбрашун пп уграђенпм кпмаду. 

 

  

   

 Рещетка ПВЦ Ø 50 mm кпм 24.00     

УКУПНП   

 

4. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 

4.1. Ппдна WЦ щпља: 

Набавка и уградоа квалитетних керамишких WC щпља са 

пдгпварајућим сифпнпм, уграднпм цеви и впдпкптлићем, са 

свим пптребним сппјним материјалпм и ппвезиваоем на 

впдпвпдну и канализаципну мрежу. 

  

    

WC щпља kom 30.00     

трпкадерп kom 3.00     

впдпкптлић са испирнпм цеви кпм kom 31.00     

Умивапник: 

Набавка и уградоа умивапника  пд фајанса са ппстпљем, 

сифпнпм и свим пптребним материјалпм за уградоу. 

- са защтитним ппстпљем или уградбени 

kom 75.00 

    



 

4.2. 

 

Батерија за умивапник: 

Набавка и уградоа једнпрушне (или двпрушне) батерије за 

умивапник кпмбинпване за тпплу и хладну впду са мпнтажпм 

на умивапник. У цену улазе и флекс цеви за спајаое на 

впдпвпдну мрежу. 

-  

  

    

 - једнпрушна батерија                 kom 31.00     

4.3 двпрушна батерија                         kom 44.00     

4.4. Писпари: 

Набавка и уградоа керамишких писпара са свим пптребним 

материјалпм за уградоу. 

 

 

 

    

4.5. писпар керамишки kom 18.00     

4.6. Бпјлери: 

Набавка и уградоа - замена ппстпјећих бпјлера за 

снабабдеваое тпплпм впдпм у целпм пбјекту. Предвиђени је 

замена са стандарднм прпкрпмским бпјлерима пд 80 литара и 

прптпшним бпјлерима 

 

 

    

прпкрпмски бпјлер 80 лит  (1.5 kW)   kom 7.00     

-прптпшни бпјлер  (2.0 kW) kom 4.00     

Стандардна галантерија: 

Набавка и уградоа санитарне галантерије: 

 

 

 

    

пгледалп са рампм 50x40 cm kom 75.00     

држаш за папирне убрусе kom 75.00     

држаш за сапун kom 75.00     

држаш тпалет папира kom 29.00     

УКУПНП   

 



 

 

5. ПСТАЛИ РАДПВИ 

5.1. Испитиваое мреже у целпм пбјекту: 

Изврщити хидраулишкп испитиваое впдпвпдне мреже 

према правилима струке. Испитиваое се врщи ради увида 

у квалитет изврщених радпва, кап и увида у квалитет 

раније ппстављених делпва цевпвпда. Ценпм испитиваоа 

је пбухваћена и цена впде за испитиваое. 

 

     

 паущалнп  45,000.00     

5.2. 
Дезинфекција и испираое мреже: 

Изврщити дезинфекцију ппстпјеће  изграђене впдпвпдне 

мреже у свему према технишким прпписима и накпн тпга 

изврщити испираое цевпвпда. 

 

     

 паущалнп  45,000.00     

УКУПНП   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
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,83. 3. 

ЕЛЕКТР

ПЕНЕРГ

ЕТСКЕ 

ИНСТА

ЛАЦИЈЕ 

 

ППШТЕ НАППМЕНЕ 

Пвим предмерпм и предрашунпм предвиђа се исппрука свпг материјала наведенпг у ппзицијама и свпг ситнпг неспецифициранпг материјала пптребнпг за 

кпмплетну израду, уграђиваое какп је тп наведенп у ппјединим ппзицијама, испитиваое и пущтаое у исправан рад, кап и дпвпђеое у исправнп (првпбитнп) 

стаое свих пщтећених места на већ изведеним радпвима и кпнструкцијама. 

Сав упптребљени материјал мпра бити првпкласнпг квалитета и пдгпварати стандардима. Сви радпви мпрају бити изведени са струшнпм раднпм снагпм, а у 

пптпунпсти према Технишким прпписима важећим за предметне врсте радпва. 

У цену се урашунава цена свпг наведенпг материјала у ппзицијама и цена мпнтажнпг неспецифициранпг материјала, кап и цена радне снаге (без ПДВа). Цена 

укљушује и израду све евентуалнп пптребне радипнишке дпкументације, испитиваое и пущтаое у рад свих елемената инсталација наведених у ппзицијама. 

Наведени типпви и прпизвпђаши ппјединих делпва ппреме или инсталаципнпг материјала нису пбавезни. Извпђаш мпже уградити и другу ппрему, пднпснп 

материјал, али ппд услпвпм да тај има исте електрптехнишке и кпнструктивне карактеристике кап и наведени, а щтп претхпднп пптврђује и пверава струшнп лице-

надзпрни прган.  

 

 

 

1. КАБЛПВИ 

 Предмет ЈН Јединица мере Кплишина Јединишна Јединишна Укупна цена Укупна цена са ПДВ-пм 



 

Ппис ппзиције радпва цена без ПДВ-

а 

цена са 

ПДВ-пм 

без ПДВ-а 

Бр. 1 
                     

2  
3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

1.1 

Исппрука и пплагаое каблпва 

са бакарним прпвпдницима, 

изплацијпм пд умреженпг 

пплиетилена и плащтпм пд 

слабп-гприве безхалпгене 

мещавинена бази пплиплефина 

за инсталације псветљеоа и 

прикљушница. Каблпви се 

пплажу у зид или директнп на 

зид или плафпн исппд пблпге 

зидпва или у прпстпру 

спущтенпг плафпна, маоим 

делпм крпз инсталаципне 

цеви, са свим рашваоима и 

ппвезиваоима,кпмплет са 

пптребним брпјем развпдних 

кутија,дпзни..  

 

      

 - N2ХH-Ј      3x1,5 mm2 m 510     

 - N2XH-Ј      3x2,5 mm2 m 620     

 - метална сапа цев Ø18 m 150     

УКУПНП   



 

2. РАЗВПДНИ ПРМАНИ 

2.1. 

Исппрука и мпнтажа металнпг 

развпднпг прмана пзнаке РП-П1. 

Прман је урађен у механишкпј защтити 

ИП 40, са бравпм и кљушем. Прман 

димензипнисати у складу са ппремпм 

у оему такп да ппстпји 30% резервнпг 

слпбпднпг прпстпра. Урадити 

прпписнп щемираое прмана. 

Изврщити трајнп и јаснп пбележаваое 

уграђене ппреме Уз прман дпставити 

пптребну атестну дпкументацију 

ппреме. 

Плаћа се кпмплет исппрушенп и 

ппстављенп за исправан рад заједнп са 

следећпм ппремпм: 

- 1  кпм   Трппплна гребенаста склппка 40 

А, 500 В, 1-0  

-  

- 30  кпм   Аутпматски псигураш 16 А, 1п, 

''Б'' 

-  

- 7  кпм  Аутпматски псигураш 10 А, 1п, 

''Ц'' 

-  

 -3 кпм аутпматских псигураша 25 А 

- 3 кпм   

- Сигнална ЛЕД 

светиљка фи22, 230ВАЦ, 

зелена (уградоа на врата) 

-  

Бакарне сабирнице, редне стезаљке, 

пптппрни изплатпри,    прпвпдници за 

         



 

 

 

 

------------

------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2. 

Исппрука и мпнтажа металнпг 

развпднпг прмана пзнаке РП П2. 

Прман је урађен у механишкпј 

защтити ИП 40, са бравпм и кљушем. 

Прман димензипнисати у 

складу са ппремпм у оему такп 

да ппстпји 30% резервнпг 

слпбпднпг прпстпра. Урадити 

прпписнп щемираое прмана. 

Изврщити трајнп и јаснп 

пбележаваое уграђене ппреме 

Уз прман дпставити пптребну 

атестну дпкументацију ппреме. 

Плаћа се кпмплет исппрушенп и 

ппстављенп за исправан рад заједнп 

са следећпм ппремпм: 

- 1  кпм   Трппплна гребенаста склппка 

      

щемираое, щеме, пппменске таблице, 

натписне    плпшице и сав ситан 

мпнтажни материјал. 

  кпм 1     



 

25 А, 500 В, 1-0  

- 5  кпм   Аутпматски псигураш 10 А, 1п, 

''Б'' 

-8  кпм   Аутпматски псигураш 16 А, 1п, 

''Б'' 

 -3 кпм аутпматских псигураша 25 А 

- 3 кпм  Сигнална ЛЕД 

светиљка фи22, 230ВАЦ, 

зелена (уградоа на 

врата) 

-Бакарне сабирнице, 

редне стезаљке, 

пптппрни изплатпри,    

прпвпдници за 

щемираое, щеме, 

пппменске таблице, 

натписне    плпшице и сав 

ситан мпнтажни 

материјал. 

  кпм 1     

2.3. 

Исппрука и мпнтажа металнпг 

развпднпг прмана пзнаке РП 3. 

Прман је урађен у механишкпј 

защтити ИП 40, са бравпм и кљушем. 

Прман димензипнисати у 

складу са ппремпм у оему такп 

да ппстпји 30% резервнпг 

слпбпднпг прпстпра. Урадити 

прпписнп щемираое прмана. 

Изврщити трајнп и јаснп 

      



 

пбележаваое уграђене ппреме 

Уз прман дпставити пптребну 

атестну дпкументацију ппреме. 

Плаћа се кпмплет исппрушенп и 

ппстављенп за исправан рад заједнп 

са следећпм ппремпм: 

- 1  кпм   Трппплна гребенаста склппка 

25 А, 500 В, 1-0  

- 8  кпм   Аутпматски псигураш 10 А, 1п, 

''Б'' 

- 14  кпм   Аутпматски псигураш 16 А, 

1п, ''Б'' 

 -3 кпм аутпматских псигураша 25 А 

- 3 кпм  Сигнална 

ЛЕД светиљка фи22, 

230ВАЦ, зелена 

(уградоа на врата) 

- Бакарне сабирнице, 

редне стезаљке, 

пптппрни изплатпри,    

прпвпдници за 

щемираое, щеме, 

пппменске таблице, 

натписне    плпшице и сав 

ситан мпнтажни 

материјал. 

  кпм 

 

1     



 

2.4. 

Исппрука и мпнтажа металнпг 

развпднпг прмана пзнаке РП С1. 

Прман је урађен у механишкпј 

защтити ИП 40, са бравпм и кљушем. 

Прман димензипнисати у 

складу са ппремпм у оему такп 

да ппстпји 30% резервнпг 

слпбпднпг прпстпра. Урадити 

прпписнп щемираое прмана. 

Изврщити трајнп и јаснп 

пбележаваое уграђене ппреме 

Уз прман дпставити пптребну 

атестну дпкументацију ппреме. 

Плаћа се кпмплет исппрушенп и 

ппстављенп за исправан рад заједнп 

са следећпм ппремпм: 

- 1  кпм   Трппплна гребенаста склппка 

63 А, 500 В, 1-0  

- 14  кпм   Аутпматски псигураш 10 А, 

1п, ''Б'' 

-28  кпм   Аутпматски псигураш 16 А, 

1п, ''Б'' 

 -3 кпм аутпматских псигураша 40 А 

- 3 кпм  Сигнална 

ЛЕД светиљка фи22, 

230ВАЦ, зелена 

(уградоа на врата) 

- Бакарне 

сабирнице, редне 

стезаљке, пптппрни 

      



 

изплатпри,    

прпвпдници за 

щемираое, щеме, 

пппменске таблице, 

натписне    плпшице и сав 

ситан мпнтажни 

материјал. 

  кпм 1     

2.5. Исппрука и мпнтажа металнпг 

развпднпг прмана пзнаке РП С2. 

Прман је урађен у механишкпј 

защтити ИП 65, са бравпм и кљушем. 

Прман димензипнисати у 

складу са ппремпм у оему такп 

да ппстпји 30% резервнпг 

слпбпднпг прпстпра. Урадити 

прпписнп щемираое прмана. 

Изврщити трајнп и јаснп 

пбележаваое уграђене ппреме 

Уз прман дпставити пптребну 

атестну дпкументацију ппреме. 

Плаћа се кпмплет исппрушенп и 

ппстављенп за исправан рад заједнп 

са следећпм ппремпм: 

- 1  кпм   Трппплна гребенаста склппка 

25 А, 500 В, 1-0  

- 7  кпм   Аутпматски псигураш 10 А, 1п, 

  

 

   



 

''Б'' 

-18  кпм   Аутпматски псигураш 16 А, 

1п, ''Б'' 

 -3 кпм аутпматских псигураша 40 А 

 3 кпм  Сигнална ЛЕД 

светиљка фи22, 230ВАЦ, 

зелена (уградоа на 

врата) 

- Бакарне сабирнице, 

редне стезаљке, 

пптппрни изплатпри,    

прпвпдници за 

щемираое, щеме, 

пппменске таблице, 

натписне    плпшице и сав 

ситан мпнтажни 

материјал. 

  кпм 1     

2.6. Исппрука и мпнтажа металнпг 

развпднпг прмана пзнаке РП С3. 

Прман је урађен у механишкпј 

защтити ИП 65, са бравпм и кљушем. 

Прман димензипнисати у 

складу са ппремпм у оему такп 

да ппстпји 30% резервнпг 

слпбпднпг прпстпра. Урадити 

прпписнп щемираое прмана. 

Изврщити трајнп и јаснп 

пбележаваое уграђене ппреме 

Уз прман дпставити пптребну 

      



 

атестну дпкументацију ппреме. 

Плаћа се кпмплет исппрушенп и 

ппстављенп за исправан рад заједнп 

са следећпм ппремпм: 

- 1  кпм   Трппплна гребенаста склппка 

40 А, 500 В, 1-0  

- 15  кпм   Аутпматски псигураш 10 А, 

1п, ''Б'' 

-18  кпм   Аутпматски псигураш 16 А, 

1п, ''Б'' 

 -3 кпм аутпматских псигураша 40 А 

- 3 кпм  Сигнална ЛЕД 

светиљка фи22, 230ВАЦ, 

зелена (уградоа на 

врата) 

- Бакарне сабирнице, 

редне стезаљке, 

пптппрни изплатпри,    

прпвпдници за 

щемираое, щеме, 

пппменске таблице, 

натписне    плпшице и сав 

ситан мпнтажни 

материјал. 

  кпм 1     

УКУПНП   

ППШТА НАППМЕНА: ДИМЕНЗИЈЕ РАЗВПДНИХ ПРМАНА УЗЕТИ СА ППСТПЈЕЋИХ КУЋИШТА НА ЛИЦУ 

МЕСТА ПРЕ ДЕМПНТАЖЕ ИСТИХ 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ИНСТАЛАЦИПНИ МАТЕРИЈАЛ  

 
Предмет ЈН 

Ппис ппзиције радпва 

Јединица 

мере 
Кплишина 

Јединишна цена 

без ПДВ-а 

Јединишна цена 

са ПДВ-пм 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-пм 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3х4=) 7 (3х5) 

3.1. Исппрука и ппстављаое 

инсталаципнпг материјала у ПВЦ 

кутијама у зиду пд ппеке, или 

гипсанпм зиду и ппвезиваое. Све 

прекидаше ппставити на висини 1.1 

м пд ппда, а прикљушнице на 0.35 м 

пд ппда или према ппдацима датим 

у графишкпј дпкументацији. За 

технплпщке прикљушнице мпнтажну 

висину усагласити према услпвима 

из технплпщкпг прпјекта и захтева 

прпзвпђаша ппреме кпја се уграђује. 

      

 - Прекидаши:         

 пбишни једнппплни, 10 А, 250 В кпм 142  450.00 63,900.00  

 серијски, 10 А, 250 В кпм 7  450.00 3,150.00  

 наизменишни, 10 А, 250 В кпм 12  470.00 5,640.00  

 кип прекидаш, 16 А, 250 В кпм 2  560.00 1,120.00  

 -Прикљушнице:       

 Мпнпфазна прикљушница щукп 16А, кпм 135  465.00 62,775.00  



 

250 В 

 Трпфазна прикљушница щукп 16А, 

400 В 

кпм 1  515.00 515.00  

 Мпнпфазна прикљушница щукп ПГ 

16А, 250 В 

кпм 7  550.00 3,850.00  

 Мпнпфазна прикљушница щукп 

двпструка 16А, 250 В 

кпм 2  1,390.00 2,780.00  

 Мпдуларни сет 7М са 2 енергетске,2 

РЈ45 и 1 ТВ прикљуцницпм 

кпм 20  3,300.00 66,000.00  

 Мпдуларни сет 7М са 2 енергетске,1 

РЈ45 и 1 ТВ прикљуцницпм и 1 

слепим мпд 

кпм 42  2,900.00 121,800.00  

 Мпдуларна ппдна кутија 8М са 3 

енергетске и 2 РЈ45 прикљуцнице 

кпм 17  13,100.00 222,700.00  

УКУПНП   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

СВЕТИЉКЕ 

Пвај деп предмера и предрашуна пбухвата: исппруку, мпнтажу и ппвезиваое ниже пписаних 

светиљки укљушујући: 

-исппруку и ппстављаое куке за вещаое или пдгпварајућих типлпва за пришврщћаваое светиљке на 

таваници или зиду 

-исппрука, мпнтажа и ппвезиваое ппмпћу стезаљки на већ изведену 

инсталацију светиљке какп је тп пписанп у ппјединим ппзицијама 

-ппстављаое у светиљке, сијалице, пднпснп флуп цеви и стартера 

-праое, брисаое и намещтаое на светиљке стаклене или пластишне кугле, звпна или ппклппца, кпји 

су саставни деп светиљке 

-испитиваое и стављаое ппд наппн 

-замену свих сијалица, флуп цеви и стартера кпји не буду исправни у тренутку 

технишкпг пријема инсталације 

-флупресцентне светиљке мпрају да буду кпмпензпване на фактпр снаге цпс 

фи > 0,95 

Исппрука и мпнтажа на месту пзнашенпм на цртежима на плафпн или зид светиљке кпмплет са 

прибпрпм за мпнтажу, грлпм, предсппјним справама и сијалицама пдгпварајуће снаге. 

Плаћа се исппрушенп и припремљенп за исправан рад. Светиљке су пп избпру прпјектанта 

ентеријера, и мпгу се уградити самп уз оегпву писмену сагласнпст, а следећих карактеристика:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

СВЕТИЉКЕ 

 
Предмет ЈН 

Ппис ппзиције радпва 
Јединица мере   Кплишина 

Јединишна цена 

без ПДВ-а 

Јединишна 

цена са ПДВ-

пм 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-пм 

Бр. 1 2    3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

4.1. 

     

 Исппрука и мпнтажа надградне светиљке 

еквивалентне типу УXЦЛАССИЦ ПРИСМА 

2x36W, електрпнска пригущница дифузпр 

присматиц ИП40 димензије 1200x300, за 

мпнтажу у 

ушипницама,предпрпстприма.Пбрашун пп 

кпмаду 

кпм 

5,100.00 

821,100.00 

161 

    

4.2.               

 Исппрука и мпнтажа надградне ЛЕД светиљке 

еквивалентне типу УXСАНА ПРИСМА МИЦРП 

ПРИСМА 35W, 3750 lm, 4000 к ИП40 за 

мпнтажу у наставницкпј канцеларији.Пбрашун 

пп кпмаду 

кпм 

10,400.00 

62,400.00 

6 

    

4.3.               

 Исппрука и мпнтажа надградне ЛЕД светиљке 

еквивалентне типу УXПЛАСТ Х ППАЛ ЛЕД 

42W, 3000lm, ИП 44 за мпнтажу испред 

улаза.Пбрашун пп кпмаду 

кпм 

15,200.00 

76,000.00 

5 

    

4.4.               

 Исппрука и мпнтажа флуп светиљке 2x58W у 

ИП защтити ИП65 за мпнтажу у 

кптларници.Пбрашун пп кпмаду 

кпм 

6,700.00 

13,400.00 

2 

    

4.5.               



 

 Исппрука и мпнтажа надградне флуп 

светиљке за псветљеое щкплске табле 

еквивалентне типу АД КЛАСИК АСИМЕТРИК 

1x28W, ИП20,   

.Пбрашун пп кпмаду 

кпм 

5,800.00 

220,400.00 

38 

    

4.6.               

 Исппрука и мпнтажа надграднпг  кружнпг 

ЛЕД панела 18 W за мпнтажу у тпалете и 

свлашипнице.Пбрашун пп кпмаду 

кпм 

4,200.00 

306,600.00 

73 

    

4.7.               

 

Исппрука и мпнтажа надградне светиљке 

еквивалентне типу  УX- КЛАСИК ПРИСМА 

4x18W, ИП40, призматик за мпнтажу у 

хпднике,степенисте.Пбрашун пп кпмаду 

кпм 

5,100.00 

346,800.00 

68 

    

УКУПНП 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ППШТА НАППМЕНА: ПРЕ НАРУЧИВАОА СВЕТИЉКИ, ИЗВПЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СА ПРПЈЕКТАНТИМА 

ЈПШ ЈЕДНПМ УСАГЛАСИ ТИППВЕ СВЕТИЉКИ. НАКПН ПБАВЉЕНПГ УСАГЛАШАВАОА, ИЗВПЂАЧ ЈЕ 

ПБАВЕЗАН ДА БЕСПЛАТНП ДПСТАВИ НА ПДПБРЕОЕ ПП ЈЕДАН УЗПРАК ЗА СВАКИ ТИП СВЕТИЉКЕ. 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ПД ЕЛЕКТРИЧНПГ УДАРА 

 

 
Предмет ЈН 

Ппис ппзиције радпва 

Јединица 

мере 
Кплишина 

Јединишна 

цена без ПДВ-

а 

Јединишна цена 

са ПДВ-пм 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-

пм 

Бр. 

1 2 3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 



 

5.1. Исппрушити и на местп пзнашенпм на 

цртежу, на 30 cm пд ппда у зиду мпкрпг 

швпра уградити кутију за изједнашеое 

пптенцијала ПС. Кутија је снабдевена 

пластишним ппклппцем и ппремљена је са 

прикљушним сказаљкама за прпвпдник дп 

35 mm² и 6 прикљушних места за 

прикљушак впдпва дп 6 mm². 

  

    

 Плаћа се исппрука и уградоа. кпм 5 710.00 3,550.00   

5.2. Прпвпдникпм Н2XХ-Ј 4 mm² исппд малтера 

(у зиду) и у ппду извести пд кутије ПС 

извпде за ппвезиваое металних делпва у 

мпкрпм швпру кпји нису саставни делпви 

електришних уређаја и тп ппсебнп: 

-за пдвпдну цев умивапника, 

-за канализаципну цев, 

-за впдпвпдну цев 

(укпликп није 

пластишна), -за каду, 

Прпсешна дужина пп једнпм пдвпду је  4 m. 

Спајаое на цевпвпде се врщи ппмпћу 

щелни, плпвних ппдметаша дебљине 3 мм 

исппд целе щелне, завртоем М6 са 

матицпм и пзубљеним ппдметашем и 

каблпвскпм стппицпм. 

Прикљушак за цевпвпде врщити у зиду такп 

да га прекрије малтер пднпснп керамика 

кпјпм се зид пблаже. 

Прикљушак за цевпвпде врщити у зиду такп 

да га прекрије малтер пднпснп керамика 

кпјпм се зид пблаже. 

  

    



 

Укупан брпј извпда пп 

једнпј кутији је 5. 

Пптребан материла пп 

једнпј кутији је: 

-прпвпдникН2XХ-Ј  1x4 mm²                                     

20  m Плаћа се за сав рад и 

материјал пп једнпј кутији. 

  кпм 5 3,185.00 15,925.00   

5.3. Исппрушити и пд защтитне сабирнице у 

развпдним таблама дп кутија ПС у мпкрпм 

швпру пплпжити прпвпдник ПП-Y 1x6 mm² 

исппд малтера (у зиду) и у зид пд ппеке 

исппд пблпге зидпва. Прпсешна дужина 

прпвпдника Н2XХ-Ј  1x4 mm2 пп једнпј 

кутији  ПС је 10 m. Плаћа се за сав рад и 

материјал пп једнпј кутији ПС, заједнп са 

ппвезиваоем у оима и на защтитним 

сабирницама у припадајућем прману. 

    

  

  кпм 5 1,780.00 8,900.00   

УКУПНП  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

РАЗНИ РАДПВИ 

 
Предмет ЈН 

Ппис ппзиције радпва 

Јединица 

мере 
   Кплишина 

Јединишна 

цена без ПДВ-а 

Јединишна цена 

са ПДВ-пм 

Укупна 

цена без 

ПДв-а 

Укупна цена са ПДВ-

пм 

Бр. 1 2    3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

6.1. Шлицпваое канала 100x50 

mm за пплагаое каблпва у 

зид са крпљеоем и 

малтерисаоем.Пбрашун пп 

метру дужнпм. 

m1 

250.00275,000.00 

1100     

6.2. Демпнтажа развпдних 

прмана у кпмплету са 

ппремпм.Пбрашун пп 

кпмаду 

кпм 

3,000.00 

18,000.00 

6     

        

6.3. Демпнтажа пвц каналица у 

хпднику пбјекта.Пбрашун пп 

m1 

m1 

90.00 

19,800.00 

220     

        

6.4. Демпнтажа и развезиваое 

светиљки.Пбрашун пп 

кпмаду 

кпм 

400.00 

147,200.00 

368     

        

6.5. Демпнтажа и развезиваое 

мпнпфазних и трпфазних 

прикљушница.Пбрашун пп  

кпм90.00 

13,050.00 

145     

 кпмаду       

6.6. Демпнтажа и развезиваое 

једнппплних, серијских, 

наизменишних и кип 

кпм 

90.00 

13,500.00 

150     



 

прекидаша..Пбрашун пп 

кпмаду 

        

6.7. Пплагаое ппстпјећих 

инсталаципних каблпва јаке 

струје у зид накпн скидаоа 

пвц каналица. Пбрашун пп 

m1 

кпм 

80.00 

11,200.00 

140     

        

6.8. Демпнтажа и ппнпвна 

мпнтажа паник расвете 

накпн заврщетка 

мплерскпфарбарских 

радпва.Пбрашун пп кпмаду 

кпм 

450.00 

11,250.00 

25     

6.9. Исппрука и мпнтажа 

прптивпанишне светиљке 

еквивалентне типу Хелипс 

8W, аутпнпмије дп 3х, 

приправан сппј.Пбрашун пп 

кпмаду. 

кпм 

3,800.00 

26,600.00 

7     

УКУПНП  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ППШТА НАППМЕНА: САВ ДЕМПНТИРАНИ ЕЛЕКТРП МАТЕРИЈАЛ 

ПППИСАТИ И ВРАТИТИ ИНВЕСТИТПРУ 

 

 

 



 

 

III    РЕКАПИТУЛАЦИЈА радпва на електричним инсталацијама 

 

1. КАБЛПВИ  

2. РАЗВПДНИ ПРМАНИ  

3. ИНСТАЛАЦИПНИ МАТЕРИЈАЛ  

4. СВЕТИЉКЕ  

5. ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТЕ ПД 

ЕЛЕКТРИЧНПГ УДАРА 

 

6. РАЗНИ РАДПВИ  

УКУПНП БЕЗ ПДВ-А  

УКУПНП СА ПДВ-ПМ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  



 

4. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИЈЕ И СИГНАЛНА ИНСТАЛАЦИЈА 

Пвим предмерпм и предрашунпм пбухваћена је мпнтажа, ппвезиваое, испитиваое, пущтаое у ппгпн, прпбни рад и примппредаја свпг 

материјала и ппреме кпји су наведени у дпле наведеним ппзицијама. Цене пбухватају цене материјала, цене радне снаге, трансппрт, 

све ппрезе и дппринпсе на материјал, кап и евентуалнп псигураое. Такпђе, цене укљушују исппруку и уградоу свпг ситнпг 

неспецифициранпг материјала пптребнпг за кпмплетираое ппреме и радпва, кап и за дпвпђеое у првпбитнп стаое дела псталих 

радпва пщтећених приликпм извпђеоа инсталација из пвпг прпјекта. Цене укљушују и израду све пптребне радипнишке дпкументације 

пптребне за прпизвпдоу, мпнтажу, испитиваое, пущтаое у ппгпн и пдржаваое ппреме. Сав упптребљени материјал мпра бити 

првпкласнпг квалитета и пдгпварати стандардима. Сви радпви мпрају бити изведени струшнпм раднпм снагпм, и у пптпунпсти према 

важећим технишким прпписима у Србији и за предметну врсту радпва. 

ППШТЕ 

Пвај предмер и предрашун пбухвата: 

исппруку свег материјала наведенпг у ппјединим ппзицијама и свег ситнпг неспецифициранпг материјала, пптребнпг за квалитетну 

и кпмплетну израду инсталације; уграђиваое у свему какп је наведенп у ппјединим ппзицијама у складу са важећим прпписима и 

правилима за квалитетну израду; испитиваое и пущтаое у исправан рад већ заврщене инсталације; дпвпђеое у исправнп стаое

 свих евентуалнп пщтећених места на већ изведеним радпвима. Сав упптребљени материјал мпра пдгпварати важећим 

стандардима и међунарпднпм стандарду за рашунарскп телефпнске мреже IEC/ISO 11801. За извпђеое радпва на

 телекпмуникаципнпсигналним инсталацијама и системима Извпђаш радпва мпра ангажпвати струшну радну снагу и Пдгпвпрнпг 

извпђаша радпва телекпмуникаципних мрежа и система. Сви радпви мпрају бити изведени у пптпунпсти према важећим

 прпписима за предметне врсте радпва. Пре ппшетка радпва узети ташне мере на лицу места. У цену се урашунава сав 

пптребан материјал и пптребна радна снага. Цена пбухвата и израду све евентуалнп пптребне радипнишке дпкументације. 

 

 



 

 

 

 

1. ИНТЕГРИСАНА РАЧУНАРСКП - ТЕЛЕФПНСКА МРЕЖА 

 
Предмет ЈН 

Ппис ппзиције радпва 

Јединица 

мере 
Кплишина 

Јединишна цена 

без ПДВ-а 

Јединишна цена 

са ПДВ-пм 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-пм 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

А. ПРМАНИ СТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ 

1. 

Исппрука слпбпднп стпјећег прмана, 

димензија 800x800 mm, висине 42ХУ, са 

стакленим вратима, вентилатприма за 

хлађеое (4 кпм), термпстатпм, наппјнпм 

щинпм 7x220 V, 50 Hz (2 кпм), са увпдпм 

каблпва са гпрое и дпое стране, растерпм за 

19", сетпм за уземљеое, ранжирним 

прстенпвима за вертикалнп впђеое каблпва, 

щинама за прихват каблпва, са мпгућнпщћу да 

се бпшне стране скидају. Риттал или 

еквивалентнп. 

Кпмплет са мпнтажпм и ппвезиваоем. 

кпм 

2 65,000.00 130,000.00 

  



 

2. 

Исппрука и мпнтажа Патцх панела 19" са 24 места 

за 

уградоу микрпутишница, висине 2 ХУ, категприје 

6, са  

ппвезиваоем инсталације на 

микрпутишницама и пбележаваоем 

щтампаним пзнакама, сл Реицхле & Де-

Массари, Р305120. Сппјни мпдул мпра да 

ппседује један пд сертификата квалитета: 3П, 

Делта, 

СГС или ГХМТ за cat 6 пп нанпвијпј верзији 

стандарда EN50173 (за реализацију IЕЕЕ 802.3ан 

кпм 3 19,800.00 59,400.00 

  

 
10ГБасе-Т 10Gb/s на каналу 100 m) 

3. Исппрука и мпнтажа ранжирнпг панела 19" 

висине 1 ХУ, Реицхле & Де-Массари, Р306179 или 

еквивалентнп. 

кпм 3 4,400.00 

13,200.00   

4. 

Исппрука, мпнтажа и ппвезиваое УПС Рацк 

2000 VА, 2000VА/1350W, Аутпнпмија 10 

минута, за мпнтажу у рек прмане. Лине-

Интерактиве, улазни наппн 230ВАЦ, 

прихватљива варијација наппна (175200ВАЦ) 

и 50/60Hz (+/- 5%), излазни наппн 220 В 

синуспидан (тплеранција +/- 2%) време 

трансфера дп 2 ms, микрппрпцеспрска 

кпмтрпла, РС-232, ппрт према рашунару 

(исппрушује се кабл), спфтвер. 

Кпмплет са мпнтажпм и ппвезиваоем. 

кпм 1 

115,000.00 

115,000.00 

  



 

5. 
Исппрука и мпнтажа 19" пплице за НпнРацк 

уређаје, 

дубине 800 mm. 

кпм 1 6,000.00 6,000.00 

  

6. Набавка, исппрука и уградоа сукп панела са 3 

сукп утишнице. 

Кпмплет са мпнтажпм и ппвезиваоем. 

кпм 

2 2,000.00 

4,000.00 

  

7. 

Набавка, исппрука и уградоа мини-цпм ТX-6 ПЛУС 

РЈ45 Мпдуле ЦАТ6. 

Кпмплет са мпнтажпм  

и ппвезиваоем. 

кпм 16 230.00 3,680.00 

  

8. 

Набавка, исппрука и уградоа адаптера 45/45 мм 

2xРЈ45. 

Кпмплет са мпнтажпм и ппвезиваоем. 

кпм 8     

9. 

Набавка, исппрука и мпнтаза неуправљивпг 

Сwитцха, 24 ппртнпг, ТП-ЛИНК,

 ТЛ-СГ1016Д или еквивалентнп. 

Кпмплет са мпнтажпм и ппвезиваоем. 

кпм 3     

10. 

Исппрука и мпнтажа ранжирнпг панела 19" 

висине 1 ХУ, Реицхле & Де-Массари, Р306179 или 

еквивалентнп. 

кпм 3     

11. 

Набавка, исппрука и уградоа Рацк прмара 27У са 

стакленим вратима и бравицпм и кљуцем. 

Пптребнп је да прмар буде ппремљен 

вентилатпрскпм јединицпм за хладјеое са 

вентилатпрпм., патцх панелпм 24 ппрта 

1кпм,патцх панел 16 ппрта 1кпм,гигабитни сwутцх 

24 ппрта 1 кпм,и 16 ппртпва 1 кпм . 

кпм 1     

УКУПНП   



 

 

16 Исппрука патцхкабл ФТП цат.6, фабришки 

направљен и тестиран, за ппвезиваое у Рацку 

дужине 0,5 m, 

Реицхле & Де-Массари, Р302332 или 

еквивалентнп. 

кпм 

16 210.00 3,360.00 

  

17 Исппрука патцхкабл ФТП цат.6, фабришки 

направљен и тестиран, за ппвезиваое у Рацку 

дужине 1 m, 

Реицхле & Де-Массари, Р302332 или 

еквивалентнп. 

кпм 20 

350.00 

7,000.00 

  

Б КАБЛПВИ  
   

   

12 Исппрука и пплагаое инсталаципнпг кабла 

С/ФТП 4 x 2 x 0,55 цат6, ЛСПХ, у ПВЦ цеви. 

Реицхле&ДеМассари, п/н Р305649 или 

еквивалентнп. Пбрашун пп 

   

 

  

 дужнпм метру кабла. мет 1430 128.00 183,040.00   

13 
Исппрука и мпнтажа инсталаципних ПВЦ цеви 

халпген фрее. Цеви пплпжити у зид исппд 

малтера. Пбрашун пп дужнпм метру цеви. 

    

  

 ø 16 mm   мет 1430 65.00 92,950.00   

14 
Исппрука, пплагаое и ппвезиваое кабла за 

напајаое Н2ХX-Y 3x2,5mm2. 

 
   

  

  мет 30 185.00 5,550.00   

15 

Исппрука, пплагаое и ппвезиваое кабла за 

уземљеое Н2XХ-Y 1x16 mm2. 

мет 30 450.00 13,500.00   



 

18 Исппрука патцхкабл ФТП цат.6, фабришки 

направљен и тестиран, за ппвезиваое у Рацку 

дужине 2 m, 

 20  

   

19 Исппрука патцхкабл ФТП цат.6, фабришки 

направљен и тестиран, за ппвезиваое у Рацку 

дужине 3 m, 

кпм 

 

20 420.00 

640.00 

8,400.00 

12,800.00 

  

20 

Исппрука и мпнтажа двпструке рашунарске РЈ45 

прикљушнице.Пбрашун пп кпм 

кпм 

3 

1,340.00 4,020.00   

21 Шлицпваое канала 100x50 mm за пплагаое 

инсталаципних каблпва за систем 

 пзвушеоа са 

крпљеоем и малтерисаоем. 

Пбрашун пп m1 

    

  

  мет 330 250.00 82,500.00   

УКУПНП   

 

  413,120.00 

Ц ИСПИТИВАОЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

22 Прпвера свих изведених рашунарскп телефпнских 

линија, атестираое на Цат 6 кап и издаваое 

прптпкпла са резултатима мереоа пдщтампанпг у 

два примерка. 

кпм 20     

Укупнп - Испитиваое инсталације   

Укупнп - Рачунарскп телефпнска мрежа (А+Б+Ц)   



 

2. СИСТЕМ ВИДЕП НАДЗПРА ПБЈЕКТА       

1. Демпнтажа камера и ппнпвна мпнтажа са 

пущтаоем у рад.Пбрашун пп кпмаду 

кпм 9     

2. Шлицпваое канала 100x50 мм за

 пплагаое инсталаципних каблпва за 

ситем видеп надзпр а са крпљеоем и 

малтерисаоем.Пбрашун пп м1 

m1 150     

3. Убациваое ппстпјећих каблпва за систем 

 видеп надзпра у већ припремљене 

канале.Пбрашун пп м1 

кпм 240     

Укупнп - систем видеп надзпра   

 

3. ИНСТАЛАЦИЈА ШКПЛСКПГ ЗВПНА       

1 

Исппрука и мпнтажа са ппвезиваое електришнпг 

звпна . Мпнтажа на плафпн или зид према датим 

цртежима. 

Пбрашун пп кпмаду. кпм. 7 9,350.00 65,450.00 

  

2 
Демпнтажа и развезиваое ппстпјећег щкплскпг 

звпна.Пбрашун пп кпмаду. 
кпм 7 1,000.00 7,000.00 

  

3. Испитиваое ппстпјећег система, ппдещаваое и 

пущтаое у рад. Израда прптпкпла за сва 

мереоа и издаваое атеста. 

паущ. 1 35,000.00 35,000.00 

  

Укупнп  - Инсталација сигнализације и часпвника   



 

   
   

  

4. ИНСТАЛАЦИЈА ПЗВУЧЕОА       

1 1 Плафпнски звушник надградни, 5W/8W за 

унутращоу мпнтажу, улазни наппн 70/100В, 

фреквентни ппсег 110-13000Хз, псетљивпст 98 дБ, 

слишнп типу Т-105А    

2 
ИТЦ.(ушипнице)

 

кпм 

23   

  

2 3 Плафпнски звушник надградни, 20W за унутращоу 

мпнтажу, улазни наппн 70/100В, фреквентни ппсег 

110-13000Хз, псетљивпст 98 дБ, слишнп типу Т- 

205ЦW ИТЦ.(хпдник) 

кпм 

5   

  

3 4 Надградни впдпптппрни звушник за сппљащоу 

мпнтажу , 30W, улазни наппн 100В, фреквентни 

ппсег 70-20000Хз, псетљивпст 88 дБ, слишнп типу 

WПС-6W. 

кпм 

2   

  

4 Исппрука ппјашала снаге 120W, 2 x АУX, 1 x 

ЛИНЕПУТ, 3 x МИЦ, ТЕЛ улаз, защтита пд 

прегреваоа, препптерецеоа и краткпг сппја, 

муте пптенципметар, излази на 70В/100В, 4 и 16 

пхм, напајаое 220ВАЦ, слишнп типу Т-120АП ИТЦ 

 

кпм 

1   

  

5 Исппрука и мпнтажа у РЕК прман интегрисани 

ппјашаваш са предппјашалпм 7 уланих канала, 

независнп ппдещаваое јашине свакпг канала, 

заједнишка кпнтрпла јашине, први микрпфпн 

највищег припритета, независне кпнтрпле тпна 

кпм 

1   

  



 

(гаин, басс, требле), защтита пд краткпг сппја, 

препптерећеоа и прегреваоа, 500W, 2 

микрпфпнска улаза, 3 АУX улаза, 1 АУX излаз, 5 

ЛЕД индикатпра, излази на 

70В/100В, 4 и 16 пхм, напајаое 220ВАЦ, слишнп 

типу Т-500 ИТЦ 

6 Исппрука и мпнтажа у РЕК прман следеће ппреме 

слишне типу: 

 

Системски кпнтрплер Т6200.......................... 

 

Дигитални Тунер Т 6222.............................. 

. 

ЦД Плеyер Т 6221............................................ 

 

Аудип матриx дистрибутер Т 6233................ 

Све кпмплет инсталиранп, испитанп и пущтенп у 

рад................................................. 

 

 

 

кпм 

 

 

 

1 

  

  

 

кпм 
1   

  

 

кпм 
1   

  

 

кпм 
 

1 
  

  

кпмплет 1     

7 Жишани микрпфпн са ппщтпљем слишан типу Т 621 

ИТЦ 

кпм 
3   

  

8 Исппрука и мпнтажа инсталаципних ПВЦ цеви 

халпген фрее. Цеви пплпжити у зид исппд малтера 

или пп кпнструкцији изнад спустенпг плафпна. 

Пбрашун пп дужнпм метру цеви. 

ø 16 mm 

мет 550   

  

9 Исппрука, пплагаое и ппвезиваое кабла за 

сигнализацију ЛиХЦХ 3x1,5 mm2 

 

мет 

 

550 
  

  

10 Шлицпваое канала 100x50 mm за пплагаое 

инсталаципних каблпва за ситем пзвушеоа са 

крпљеоем и малтерисаоем.Пбрашун пп m1 

m1 180   

  



 

11 Испитиваое целпкупнпг система, 

ппдещаваое и пущтаое у рад. Израда 

прптпкпла за сва мереоа и издаваое атеста, 

израда прпјекта изведенпг стаоа 

паущ. 1   

  

Укупнп  - Инсталација пзвучеоа   

 

 110,400.0 

5. РТВ ИНСТАЛАЦИЈА       

1 Исппрука и мпнтажа са металнпг РП ТВ прмана за 

смещтај кдс ппреме.Пбрашун пп кпмаду. 

кпм. 7 9,350.00 65,450.00   

2 

Исппрука и мпнтажа развпдних кутија са 

пдгпварајућим сплитерима и Ф кпнектприма 

 

кпм 7 3,200.00 22,400.00   

3 

Исппрука и пплагаое кпаксијалнпг кабла РГ 11 

РП ТВ дп развпдних кутија 

пд 

m1 320 111.00 35,520.00   

4 

Исппрука и пплагаое кпаксијалнпг кабла РГ 6 

развпдних кутија дп тв прикљушница 

пд 

m1 950 102.00 96,900.00 

  

5 
Исппрука и мпнтажа инсталаципних ПВЦ цеви халпген 

фрее. Цеви пплпжити у зид исппд малтера. Пбрашун пп 

дужнпм метру цеви. 

ø 16 mm 
мет 950 65.00 61,750.00 

  



 

6 Шлицпваое канала 100x50 mm за пплагаое 

инсталаципних каблпва за ситем пзвушеоа

 са крпљеоем и малтерисаоем.Пбрашун пп m1 

мет 320 250.00 80,000.00 

  

7 Испитиваое ппстпјећег система, ппдещаваое и пущтаое 

у рад. Израда прптпкпла за сва мереоа и издаваое 

атеста. паущ. 1 35,000.00 35,000.00 

  

 Укупнп  - Инсталација сигнализације и часпвника       

       

  ТЕЛЕКПМУНИКАЦИПНИ И СИГНАЛНИ СИСТЕМИ      

  

1. СКС систем   

2. Систем видеп надзпра   

3. Инсталација шкплскпг звпна   

4. Инсталација пзвучеоа   

5. РТВ  инсталација   

УКУПНП   

Одговорни пројектант 

  



 

 

5. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ          

 

 

Кптларница          

  
Предмет ЈН 

Ппис ппзиције радпва 

Јединица 

Мере 
Kплишина 

Јед. 

Цена без 

ПДВ-а 

Јед. 

Цена са ПДВ-

пм 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-пм 

Бр. 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Набавка, исппрука и мпнтажа прирубнишкпг кугла 

вентила заједнп са прирубницама и 

кпнтраприрубницама ДН125  

кпм. 6 22,000.00  132,000.00  

2 
Набавка, исппрука и мпнтажа славина за испуст са 

каппм и ланцем димензија ДН20  
кпм. 4 650.00  2,600.00  

3 
Набавка, исппрука и мпнтажа славина за испуст са 

каппм и ланцем димензија ДН25  
кпм. 4 850.00фзх  3,400.0тзз0  

 

 

                                                                                                                                               УКУПНП: 

срјсдф  

  

         

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Грејна тела и прибпр                 

Наппмена: У пквиру мпнтажних радпва су пбухваћени пратећи грађевински радпви на мпнтажи ппреме, кап щтп је евентуалнп 

пщтећеое зидпва и оихпвп дпвпђеое у првпбитнп стаое.  
 

 
Предмет ЈН 

Ппис ппзиције радпва 

Јединица  

Мере 
Kплишина 

Јединишна 

цена без 

ПДВ-а 

Јединишна 

цена са ПДВ-

пм 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-пм 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

1 

Набавка, исппрука и мпнтажа шланака радијатпра. 

Предрашунска кплишина је 300 шланака, а стварна 

кплишина ће се кпнстатпвати грађевинскпм 

коигпм и записникпм накпн уградое 

радијатпрских шланака.  

      

1.1. 
шланак ливенпг радијатпра димензија  680/4 

Термик Зреоанин или пдгпварајући  
кпм. 300 1,500.00   450,000.00 

 
                                                                                                                                                        УКУПНП: 

 
 450,000.00 

2 
Набавка, исппрука и мпнтажа радијатпрских 

вентила са термпглавпм ДН 15  
кпм. 120 2,500.00   300,000.00 

3 
Демпнтажа радијатпра, шищћеое, 

прпдувљиваое, прпвера исправнпсти.  
кпм. 120 3,700.00   444,000.00 

4 

Ппнпвна мпнтажа радијатпра. Фарбаое шланака 

је пписанп у де3лу предрашуна "Бпјеое и 

изплација", па се пвде не пбрашунава.  

кпм. 120 3,250.00   390,000.00 

5 
Набавка, исппрука и мпнтажа радијатпрских 

вентила са термпглавпм ДН 25  
кпм. 15 2,850.00   42,750.00 

 
                                                                                                                                                        УКУПНП: 

 
  



 

 

Цевна мрежа и арматура                     

Наппмена: У пквиру мпнтажних радпва су пбухваћени пратећи грађевински радпви на мпнтажи ппреме, кап щтп је евентуалнп пщтећеое зидпва И 

оихпвп дпвпђеое у првпбитнп стаое.  

  
Предмет ЈН 

Ппис ппзиције радпва 

Јединица  

Мере 
Kплишина 

Јединишна 

цена без 

ПДВ-а 

Јединишна 

цена са ПДВ-

пм 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-пм 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

1 

Набавка, исппрука Ии мпнтажа шелишних бещавних 

цеви СРПС Ц.Б5.221 (ДИН 2448), следећих 

димензија:  

      

1.1. црна цев ø26,9x2.3  m 24 545.00   13,080.00 

1.2. црна цев ø21,3x2  m 24 420.00   10,080.00 

 
                                                                                                                                                          УКУПНП: 

 
  

2 

За фитинге, клизне и фиксне пслпнце, вещаљке, 

хилзне, сппјни и заптивни материјал, кисепник, 

дисугас, електрпде за вареое и сав пстали 

пптребни материјал узима се 30 % пд врднпсти 

претхпдне ставке.  

% 30 23,160.00   6,948.00 

Бпјеое и изплација             

  
Предмет ЈН 

Ппис ппзиције радпва 

Јединица  

Мере 
Kплишина 

Јединишна 

цена без 

ПДВ-а 

Јединишна 

цена са ПДВ-

пм 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-пм 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

    1 Бпјеое радијатпрских шланака.  кпм. 2800 90.00    252,000.00  



 

 

2 

Бпјеое виднп ппстављених неизплпваних цеви 

бпјпм птппрнпм дп 120ºЦ. Све ппврщине пре 

бпјеоа пшистити. Тпн бпје пдређује надзпрни прган 

Инвеститпра .1.Цевна мрежа  

m 800 140.00    112,000.00  

                                                                                                                                                             УКУПНП:   

Грађевински радпви                 

  
Предмет ЈН 

Ппис ппзиције радпва 
Јединица  

Мере 
Kплишина 

  Јединишна 

цена без 

ПДВ-а 

  Јединишна 

цена са ПДВ-

пм 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-пм  

Бр. 1 2  3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

1  

Израда ревизипних птвпра за прпверу тпплпвпдне 

мреже.  Са затвараоеwм истих и бетпнираое. 

Радпви пбухватају разбијаое ппстпјећег ппда, 

накпнх испитиваоа, затваранбје птвпра 

арматурнпм мрежпм и бетпнпм.  

кпмпл.  6 5,000.00    30,000.00  

                                                                                                                                                                      УКУПНП:   

 

Припремнп-завршни радпви  

 

 

 
Предмет ЈН 

Ппис ппзиције радпва 
Јединица мере Кплишина 

Јединишна 

цена без ПДВ-

а 

Јединишна 

цена са ПДВ-

пм 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-пм 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 



 

1 

Припремни радпви пбухватају:                                       

1.птвараое градилищта,                                            

2.уппређеое стварнпг стаоа са прпјектнпм 
дпкументацијпм и у слушају пдступаоа кпнсултпвати  
Надзпрнпг пргана.                                            

3.пптребна размераваоа и усаглащаваоа  

  

паущалнп  

      15,000.00  

 

2 

Испитиваое инсталације на хладни хидраулишки 

притисак и тппла прпба, у свему према технишким 

услпвима.  

паущалнп        15,000.00  

 

3 

Мереое и регулација прптпка применпм метпда пп 

светски признатим стандардима, са израдпм 

извещтаја у три примерка.  

паущалнп        10,000.00  

 

4 
Ппдещаваое свих вентила на предвиђене ппзиције 

регулације.  
паущалнп        4,000.00  

 

5 

Израда Прпјекта изведенпг стаоа, у три примерка, 

кпји се предају Инвеститпру (три кппије). Исппрука 

целпкупне дпкументације п ппреми и радпвима 

пптребним за технишки пријем и дпбијаое 

Упптребне дпзвпле. Ушещће у технишкпм пријему и 

птклаоаое примедби Кпмисије.  

паущалнп        25,000.00  

 

УКУПНП:   

 

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

  

  

  

  

1.  Кптларница  

  

  

  138,000.00  

2.  Грејна тела и прибпр  

  

  

  1,626,750.00  

3.  Цевна мрежа и арматура  

  

  

  30,108.00  

4. Бпјеое и изплација  

  

  

  364,000.00  



 

  

  

  

            

  

          

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

6. АУТПМАТСКА ДЕТЕКЦИЈА И ДПЈАВА ППЖАРА 

 

Предмет ЈН 

Ппис ппзиције радпва 

 

Јединица 

мере 
Кплишина 

Јединишна 

цена без 

ПДВ-а 

Јединишна 

цена са 

ПДВ-пм 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-пм 

Бр. 
1 

 

 

2 
3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

5.  Грађевински радпви  

  

  

  30,000.00  

6.  Припремнп-завршни радпви  

  

  

  79,000.00  

УКУПНП   



 

1 Сва специфицирана ппрема и радпви ппдразумевају: 

 -исппруку ппреме и трансппрт на лпкацију уградое - 

примппредају инвеститпру, ушествпваое у технишкпм 

пријему 

- прпјект изведенпг стаоа 

- пстале радое и дпкументацију у вези технишкпг пријема 

пбјека 

      

2 

Исппрука микрппрпцеспрске централе капацитета 

две петље са једнпм петљпм за прикљушеое 

максималнп 127 адресабилних 

јављаша/мпдула/сирена + 127 адресабилних 

ппднпжја са сиренпм.Централа мпра да ппседује: 

Мрежни блпк 24V/2,5А. Прпцеспрску и 

пперативна јединица са графишким ЛЦД 240x64 

карактера.  

2 слпбпднп прпграмабилних функцијских тастера 

на пперативнпј једници 

250 слпбпднп прпграмабилне зпне 

2 надзирана излаза за сигналне уређаје 

24В/500mА 3 слпбпднп прпграмабилна 

безнаппнска релејна излаза (30V/1А) 

8 дигиталиних ПЦ-излаза, слпбпднп 

прпграмабилна 

4 надзираних дигитална ПЦ-улаза, слпбпднп 

прпграмабилна 

2 псигурана излаза за сппљне пптрпщаше 24Вдц 

2 пдвпјена РС232 и УСБ ппрт 

Ппрт за ппципни пренпсни ‘И-Мпдул’, за пренпс 

ппдатака прекп анлпгнпг мпдема, ИСДН,ГСМ или 

Етхернет 

Спфтвер за свакпдневнп изврщеое аутпматске 

калибрације јављаша. Металнп кућищте ИП42. ВдС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кпм. 

1 

    



 

сертификат  

Слишна типу: Сплутипн Ф2 прпизвпђаша НСЦ. 

2 За рад система 72h у мирнпм и 0,5h у алармнпм стаоу, 

плпвнп заптивна аку батерија 2x12V/12Аh са 

припадајућим кућищтем Набавка, исппрука. 

 

кпл. 

1  

   

3 Претвараш наппна 24Vdc/12Vdc(250mА). 1 безнаппнски 

излаз маx.пптерћеое кпнтакта 250Vac/7А Слишнп типу 

ПН24/12, Френки Аларм, Србија. Набавка и исппрука.  

 

кпм. 

1 

    

4 Телефпнски дпјавни аутпмат, 2 гпвпрне ппруке дпјава 

на 8 телефпнских брпјева, 2 улазне зпне 

Слишан типу: П-ВПX прпизвпђаша Фидра или еквивалент. 

Набавка, исппрука 

кпм. 1 

    

5 Аутпматски адресабилни термишки јављаш ппжара 

слишнп типу АТЈ-ЕН, Хпцхики, Енглеска или еквивалент.  

ВдС сертификат. Набавка, исппрука. 

кпм. 4 

    

6 Аутпматски адресабилни димнп-пптишки, јављаш ппжара 

слишнп типу АЛН-ЕН, Хпцхики, Енглеска или еквивалент.  

ВдС сертификат. Набавка, исппрука. 

кпм. 61 

    

7 Ппднпжје са интегрисаним изплатпрпм петље, 

слишнп типу YБН-Р/3 СЦИ, Хпцхики, Енглеска, 

или еквивалент.ВдС сертификат.  

Набавка,исппрука. 

кпм. 2 

    

8 Стандарднп ппднпжје за аутпматски адресабилни 

јављаш ппжара, слишнп типу  YБН-Р/3 Хпцхики, Енглеска. 

Набавка, исппрука. 

кпм. 63 

    



 

9 Рушни адресабилни јављаш ппжара са изплатпрпм 

петље, са кућищтем, слишнп  типу ХЦП-Е/СЦИ,  Хпцхики, 

Енглеска или еквивалент.ЛПЦБ-сертификат. Набавка 

исппрука,  

кпм. 14 

    

10 Кпнвенципнална сирена за мпнтажу на  

зид,,104110db/1m 32 тпна , ИП45 слишнп типу Бансхее 

Еxцел Вимпеx, Енглеска или еквивалент. ВдС сертификат. 

Набавка, исппрука  

кпм. 7 

    

УКУПНП ППРЕМА   

11 Исппрука кабла ЈХ(СТ)Х 2x2x0,8mm и ХФ ребрастп цревп 

20/14,ХФ пбујмице,прпвлашеое кабла крпз ребрастп 

цревп, пплагаое ХФ пбујмицама на зид/плафпн (3 кпм. на 

метар) m 

 

1100 

    

12 Исппрука кабла и пплагаое кабла  ЈЕ-Х(СТ)Х 2x2x0,8мм 

ФЕ180/Е90 у металне негприве пбујмице са анкерпм М-8 

Пбп Бетерманн (3 кпм. на метар) m 

 

250 

    

13 Мпнтажа и ппвезиваое ппднпжја аутпматских јављаша 

рушних јављаша и сирена на изведену и пбележену 

инсталацију. kom. 

86 

    

14 Пущтаое у рад щтп пбухвата: 

Прпвера исправнпсти изведене инсталације. 

Мпнтажа и ппвезиваое пбележених впдпва са ппц-пм 

Прпграмираое централе и функципналнп испитиваое 

система.Издаваое сертификата и упутства за рукпваое кап 

и пбука кприсника пснпвама рукпваоа системпм 

Сашиоаваое записника п функципналнпм испитиваоу и 

пущтаоу у рад.  

 

паущалнп 

    

УКУПНП ИНСТАЛАЦИПНИ МАТЕРИЈАЛ И РАДПВИ   

     

СВЕ УКУПНП ДПЈАВА ППЖАРА    



 

 7. ПРПТИВ ППЖАРНА ЗАШТИТА 

 Предмет ЈН 

Опис позиције радова 

Јединица мере Количина Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3х4) 7 (3х5) 

1. Набавка ручних 

преносних апарата за 

гашење пожара типа 

С-9  

 

ком 5 

    

2.  Набавка ручних 

преносних апарата за 

гашење пожара типа 

ЦО2-5 

 

ком 1 

    

УКУПНО   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДПВА ПП ВРСТАМА РАДПВА:  

1. ГРАЂЕВИНСКП-ЗАНАТСКИ  РАДПВИ   

 

2. ВПДПВПД И КАНАЛИЗАЦИЈА: 

 

 

3. ЕЛЕКТПРЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

 

 

4. ТЕЛЕКПМУНИКАЦИЈЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ : 

 

 

5. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

 

 

6. АУТПМАТСКА ДЕТЕКЦИЈА И ДПЈАВА ППЖАРА: 

 

 

7. ПРПТИВППЖАРНА ЗАШТИТА 

 

 

УКУПНА ВРЕДНПСТ ППНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________ 

      ПБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________ 

УКУПНА ВРЕДНПСТ ППНУДЕ СА ПДВ-пм: _____________________ 

 

 



 

НАППМЕНА: 

Изјављујем да сам ппнуду сашинип у сладу са технишким услпвима и технишкпм дпкументацијпм кпји су саставни деп пве кпнкурсне 

дпкументације. 

 

Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене:  

Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене на следећи нашин: 

1) у кплпни 4. уписати кпликп изнпси јединишна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

2) у кплпни 5. уписати кпликп изнпси јединишна цена са ПДВ-пм, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

3) у кплпни 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и тп такп щтп ће ппмнпжити 
јединишну цену без ПДВ-а (наведену у кплпни 4.) са траженим кплишинама (кпје су наведене у кплпни 3.); На крају уписати 
укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

4) у кплпни 7. уписати кпликп изнпси укупна цена са ПДВ-пм за сваки тражени предмет јавне набавке и тп такп щтп ће 
ппмнпжити јединишну цену са ПДВ-пм (наведену у кплпни 5.) са траженим кплишинама (кпје су наведене у кплпни 3.); На 
крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-пм. 

 

Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 

   

 

 

 


