
Поз. Ј.м.

I

м²

м'

м²

м'

м²

м²

II

5.
Демонтажа хоризонталних висећих олука с нижег 

објекта код улаза у школу.
м' 30.00                    -                                             

4.
Демонтажа четвртастих олучних вертикала 12 х 12 

цм, спуштање  и одлагање на одређено место.
м' 148.00                 -                                             

3.

Демонтажа постојећих скупљача воде – казанчића, 

спуштање са крова и одлагање на одређено место. комад 8.00                      -                                             

2.

Демонтажа постојећег самплекса, РШ 50 цм, 

потребно је демонтирати један ред завртњева са 

трапезастог лима, спуштање са крова и одлагање на 

одређено место.

м' 154.60                 -                                             

Укупно припремни и фасадерски радови -                                             

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1.

Демонтажа лежећег олука на крову РШ 50 цм 

комлет са кукама, спуштање са крова и одлагање на 

одређено место. 

м' 155.20                 -                                             

-                                             

10.
Демонтажа скеле са свим припадајућим 

елементима и одвоз са градилишта.
м² 2,684.00              -                                             

9.

Бетонску стреху обрадити на следећи начин: нанети 

слој грађевинског лепка, утиснути стаклену 

мрежицу, на угловима уградити ПВЦ угаону лајсну 

са мрежицом, нанети завршни слој грађевинског 

лепка и нанети завршни слој фасадног малтера у 

боји по избору инвеститора.

м' 156.80                 

8.

Скидање старог оштећеног стиропора и постављање плоча 17-грамског стиропора, дебљине 8цм, лепљењем, a затим се учвршћивање 

према шеми типловима. На постављене плоче стиропора, пре постављања мрежице, нанети први слој лепка. Преко мрежице нанети 

други слој лепка. Након наношења и сушења лепка, наноси се завршни слој у гранулацији и боји фасаде по избору инвеститора.

објекат школе 2,798.50              -                                             

сала 451.62                 -                                             

7.

Делове старе боје који отпадају са бетонске стрехе 

РШ 70 цм остругати и преглетовати грађевинским 

лепком.

м' 156.80                 -                                             

6.

На месту продора олучне штуцне кроз бетонску 

стреху на крову исту проширити за дебљину фасаде 

а део отвора избетонирати.

комад 8.00                      -                                             

5.

Малтерисање обијених фасадних зидова и шпалетни продужним малтером 3 до 5 цм.

фасадни зид                  1,200.00                                                       -        

шпалетне                     265.00                                                       -        

4.

Обијање подклобученог фасадног малтера са фасадних зидова и оштећених шпалетни. Један део који се обија на равном крову заштити 

стиропором и фолијом да недође до оштећења покривача крова.

фасадни зид 1,200.00              -                                             

шпалетне 265.00                 -                                             

3.

Остали део скеле у дворишном делу заштитити 

заштитном траком. А на прилазу школи истаћи 

јасно видљиво обавештење да су радови у току.

паушално -                                             

2.

Један део скеле заштитити заштитном оградом са 

заштитом пролаза у свему по важећим 

стандардима.

паушално -                                             

1.

Довоз, истовар и монтажа (атестиране) рамовске 

скеле са припадајућим газиштима, и уземљење. 

Преко скеле поставити заштитно платно.

м²     2,684.00              -                                             

ПРЕДМЕР ФАСАДЕРСКИХ РАДОВА НА ГЕОДЕТСКО ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У БЕОГРАДУ

Опис Количина Јед. Цена Укупна цена

ПРИПРЕМНИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ



III

ком

ком

ком

ком

Преглед постојеће фасадне ПВЦ  столарије, 

двокрилни 2.260х2.030 (цртеж бр.3)                        17.00                                                       -        

двокрилни 1.740х2.080 (цртеж бр.4)                        13.00                                                       -        

6.

Пажљива демонтажа постојећих прозора на горњем спрату, спуштање са истог, утовар у возило и одвожење на депонију удаљену до 

25км, и поновна монтажа нових прозора снабдевених потребних оковом и застакљених термопан стаклом, произвођача Rehau или 

одговарајући.

двокрилни 1.800х860 (цртеж бр.1)                          6.00                                                       -        

двокрилни 2.020х880 (цртеж бр.2)                          2.00                                                       -        

5.

Поправка оштећених паркинг места, и бетонирање 

подне плоче, бетоном МБ20, испред улаза као и 

свих стаза које су уз објекат.

м² 390.00                 -                                             

4.

Бојење металних врата и других металних 

површина бојом три у један, произвођача Ирком 

или одговарајућег, у тону по избору инвеститора.

м² 28.80                    -                                             

3.
Чишћење металних врата и други металних 

површина од рђе и вишка боје.
м² 28.80                    -                                             

2.

Бојење постојећих металних решетки на прозорима 

бојом три у један, произвођача Ирком или 

одговарајућег, у тону по избору инвеститора.

м² 40.41                    -                                             

Укупно лимарски радови -                                             

ОСТАЛИ РАДОВИ

1.
Чишћење постојећих металних решетки на 

прозорима од рђе и вишка боје.
м² 40.41 -                                             

16.

Уградња нових солбанака од поцинкованог 

пластифицираног лима д = 0,55 мм, РШ 33 цм, у 

тону по избору инвеститора.

м' 339.90                 -                                             

15.

Уградња демонтираних лимених опшивки са 

спољне стране и заливање споја срозора и лима 

Sika силиконима.

м' 64.00                    -                                             

14.

Уградња хоризонталног висећег олука од 

поцинкованог лима д = 0,55 мм, РШ 50 цм са 

претходним чишћењем, заштитом и бојењем 

постојећих кука.

м' 30.00                    -                                             

13.

Уградња нових округлих олучних вертикала од 

поцинкованог лима д = 0,55 мм ф 120 мм комплет 

са држачима – шелнама.

м' 148.00                 -                                             

12.

Уградња нових скупљача воде – казанчића од 

поцинкованог пластифицираног лима у свему као 

постојећи.

комад 8.00                      -                                             

11.

Уградња лежећег хоризонталног олука на крову од 

поцинкованог лима д = 0,55 мм, РШ 50 цм комплет 

са кукама, падирањем истог према олучним 

вертикалама и уградњом штуцни.

м' 155.20                 -                                             

10.

Уградња самлекса од поцинкованог лима д = 

0,55мм, РШ 50 цм и уградњом једног реда нових 

завртњева са гуменим и металним подлошкама.

м' 154.60                 -                                             

9.
Уградња опшивке бетонске стрехе РШ 65 цм од 

поцинкованог лима д = 0,55 мм.
м' 156.80                 -                                             

8.
Демонтажа постојећих лимених опшивки око 

прозора са спољне стране.
м' 64.00                    -                                             

7.

Демонтажа постојеће опшивке бетонске  стрехе РШ 

65 цм са крова, спуштање са истог и одлагање на 

одређено место.

м' 156.80                 -                                             

6.
Демонтажа постојећих солбанака РШ 25 цм,  

спуштање и одлагање на одређеном месту.
м' 339.90                 -                                             



I

II

III

УКУПНО СА ПДВ-ОМ (РСД) -                                             

ОСТАЛИ РАДОВИ -                                             

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А (РСД) -                                             

ИЗНОС ПДВ-А -                                             

Укупно остали радови -                                             

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИПРЕМНИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ -                                             

ЛИМАРСКИ РАДОВИ -                                             

10.

Утовар у возило демонтираног материјала, шута  и 

одвожење на градску депонију удаљену до 25 км. паушално -                                             

9.

Обрада спољних шпалетни малтерисањем 

продужним малтером, после уградње нове 

столарије.

м' 71.00                    -                                             

8.

Обрада унутрашњих шпалетни на прозорима 

малтерисањем продужним малтером, после 

уградње нове столарије.

м' 370.00                 -                                             

7.

чишћење, подмазивање и фино штеловање 

механизама отварајућих делова, замена оштећених 

елемената и дихтунг трака и евентуално заптивање 

силиконом или пур пеном.

м² 620.00                 -                                             


