
 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Универзитет у Београду 

Економски факултет 

Број: 2191/1 
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Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац врши  

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ EКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У 

БЕОГРАДУ, 

РЕДНИ БРОЈ ЈН 12/2017, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку радова - текуће одржавање фасаде 

зграде Eкономског Факултета у Београду, редни број ЈН 12/2017, мења се у делу  

II (врста, техничке карактеристике, квалитет и опис радова, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место извршења 

радова, евентуални додатни услови и слично), поднаслов „Спецификација 

радова“ (стране 4 до 15), као и у делу V (Образац понуде), одељак 5) Опис 

предмета јавне набавке, цена и остали подаци релевантни за закључење уговора 

(стране 44 до 62), на начин приказан и означен у напред наведеним табелама. 
 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

У прилогу су измењене табеле и потребно је извршити замену у конкурснoј 

документацији. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

                    Број ЈН 12/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Напомена:  Обзиром да се ови радови реализују једном у 20 година, посебно ће се 

обраћати пажња на квалитет материјала и извођења радова! Такође, тражиће се све 

потребне мере заштите на раду. Извођач мора да поседује одговарајућу опрему и стручни 

кадар пропорционалан обиму посла и брзини извођења радова. 

I РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА 

Напомена:   Ове позиције подразумевају комплетну припрему и коришћење свих мера 

заштите на раду као и одговарајућу организацију рада. Обавеза Извођача радова је да у 

току радова градилиште одржава уредно, изврши претходну заштиту свега што треба да се 

сачува. Ово све укалкулисати у јединичне цене позиција.  Пре почетка радова Извођач 

треба да изради Елаборат организације градилишта, достави атесте материјала који ће се 

користити, после чијег прихватања, тек може да отпочне са припремним радовима. 

бр. позиција 

јед. 

мере ком. јед. цена укупно 

1 

Демонтажа постојећих олучних 

хоризонтала и вертикала са 

водокотлићима. Обрачун по м` 

демонтираних олука.                                                   м`  900,00  x 

2 

Демонтажа електро инсталација и 

рефлектора и сличних инсталација 

са фасаде са депоновањем на место 

које надзорни орган одреди или 

одвоз на депонију. Позиција 

обухвата све припремне радове. Шта 

ће се све демонтирати одређује 

техничка служба факултета и 

надзорни орган за 

електроинсталације. Обрачун по 

радном сату.                                                                              сат  15  x 

3 

Демонтажа  фиксева, профилит поља 

у поткровљу дим приближно 

115x180цм (7 спрат), бочних анекса 

(4 спрат) и сличних позиција које 

надзорни огран одреди да се 

демонтирају ако сметају 

технолошки, обилно прокишњавају. 

Позиција обухвата сву припрему.  

Депоновање на место које надзорни 

орган одреди или одвоз на депонију. 

Обрачун по комаду  демонтираних и 

одвежених елемената. ком 10 x 

       

4 

Обијање делова дотрајалог малтера у 

свим деловима  фасада. Обијање 

урадити до конструкције зида и 

очистити фуге. У позицију је 

урачунат одвоз шута на депонију 

удаљености до 10км од градилишта. 

Обрачун по м² обијеног малтера.  

Површине/зоне одобрава надзорни 

орган на лицу места и уписивањем у 

дневник. м²  500,00  x 

       



 

5 

Демонтажа светлосних купола од 

поликарбоната дим 2,5x2,5м са 

бочних анекса (4 спрат) и из оба 

атрујума (1 спрат)  и  терасе изнад 

улазног анекса. Позиција обухвата 

сву припрему и одвоз на депонију. 

Демонтажу започети тек дада се на 

градилишту припреме сви 

материјали за затварање отвора који 

остаје после демонтаже у кровној 

равни. Обрачун по комаду 

демонтираних и  одвежених 

елемената. ком 38 x 

       

6 

Демонтажа браварских прозорских 

решетки, накнадно додатих 

импровизованих надстрешница и  

разних  браварских елемената са 

фасаде које одреди надзорни орган, 

са депоновањем  на место које 

одреди надзорни орган на 

градилишту или утоваром у камион 

и одвозом на депонију удаљену до 

10км од градилишта. Сломљене  и 

дотрајале елементе одмах товарити у 

камион. Елементе који се после 

обраде, поново враћају, сачувати на 

градилишту. Обрачун по радном 

сату демонтаже и монтазе.                                                                          сат  50  x 

  

       

7 

Демонтажа лимених окапница, 

опшивки, решетки кровних сливника 

у зони равног крова-непроходне 

терасе,које сметају постављању 

допунске  термо и нове  хидро 

изолационе мембране. Опшивке које 

се демонтирју мора да  одобри 

надзорни орган.  Демонтирано 

депоновати  на место које одреди 

надзорни орган на градилишту или 

утоварити у камион и одвести на 

депонију удаљену до 10км од 

градилишта. Сломљене  и дотрајале 

елементе одмах товарити у камион. 

Елементе који се после обраде, 

поново враћају, сачувати на 

градилишту. Обрачун по радном 

сату демонтаже и монтазе.                                                                          сат  50  x 

УКУПНО I 

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

     

бр. позиција 

јед. 

мере количина јед. цена укупно 



 

1 

Припрема обијене подлоге и израда 

новог слоја цементног  малтера како 

у приземном делу објеката (сокли), 

тако и по свим пропалим деловима 

фасаде, окапница и шембрана. На 

опрану подлогу нанети цементни 

шприц, а после сушења грунт, па 

пердаш слој 2,5цм+0,5цм = укупно 

око 3,0цм. Обрачун по м² и м1 

малтера.                                  м²  700,00  x 

 

окапнице и шамбране прибл. 20/5 цм 

са рабиц плетивом  м` 200,00 x 

  окапнице и шамбране прибл. 10/5 цм 

са рабиц плетивом  м` 200,00 x 

       

2 

Припрема подлоге, малтерисање  и 

израда цементне фасаде од 

пикованог камена у сивој боји,  

приближној постојећој. 

Обрачун по м² нове пиковане 

површине у приземним деловима 

објеката..                           м²  50,00  x 

3 

Допрема, монтажа и демонтажа 

атестиране фасадне скеле са тла, 

крова и терасе са обавезним 

постављањем заштитне мреже. 

Обухватити сву припрему подлоге-

платформи, везивање и ојачавање 

деоница. Пројекат скеле извођач 

доставља на претходну сагласност 

Инжињера заштите на раду 

Инвеститора и  надзорног органа. 

Обрачун по м² постављене и 

демонтиране скеле.                           м²  8.000,00  x 

  

4 

Припрема, монтажа, везивање и 

обезбеђивање рада атестираног 

алпинисте на атестираном опремом 

и правилима струке на косинама 

крова или сл. на позицијама 

молерских радова. Рад надзиру 

одговорни за заштиту на раду 

Извођача и Инвеститора. Пројекат -

предлог деоница на косим кровним 

равнима за ову врсту рада,  извођач 

доставља на претходну сагласност 

надлежном инжињеру заштите на 

раду..  

Обрачун по радном часу.                          х  50,00  x 



 

5 

Набавка камене плоче исте врсте као 

постојеће д= 20мм, ширине 20цм 

обрада и постављање недостајућег  

дела каменог рама (украсни део око 

прозора ) у крем белој боји=као 

постојећи.Обрачун по м1 новог дела 

рама .                          м1  10,00  x 

  

       

 

УКУПНО II 

  

 

 

 

 

 

 

 

III 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ 

РАДОВИ 

       

бр. позиција 

јед. 

мере количина 

 

јед. цена укупно 

1 

Прање фасаде пумпом високог 

притиска (минимум 240 бара), 

припрема и фарбање фасаде 

акрилном бојом типа ЈУБ, Зорка, 

Маxима... Пре бојења све површине 

одговарајуће припремити, а 

специјалну УВ стабилну акрилну  

боју (крем сива) нанети у два 

премаза (са разликом у тону  по 

слојевима).  

Обрачун по м² комплет припреме и 

коначно обојене фасаде. Камени рам 

око прозора (где постоји) се не боји 

већ само пере и чисти и премазује 

импрегнацијом за камен. Позиција 

обухвата све претходне примпреме и 

заштите. м²  6.500,00  x 

  

 

чишћење и импрегнација камена по 

м1 м1  150,00  x 

  

2 

Санација полимер-цементним 

репаратурним малтером ( типа Сика 

или Исомат) поврсине фасаде са 

којих је отпао малтер и поврсине за 

које су утврди да имају слабу 

атхезију  (импрегнација, 

репаратурни груби малтер, фини 

малтер) и репрофилирати санирани 

део фасаде.Обрачун по м²  

репариране површине мартера.  м²  600,00  x 



 

3 

Припрема и фарбање  кровне 

фасаде/лименог покривача и венца 

(одоздо и одозго - између 6 и 7 

спрата, а на анексима између 3 л 4 

спрата) са деловима браварске 

конструкције у целој зони кровних 

равни. Пре бојења све површине 

очистити од корозије ручним 

електричним алатом (брусилице, 

ротационе четке и др.) до степена 

чистоће Ст3 у складу са стандарадом 

СРПС ЕН ИСО 8501-3 и опрати 

млазом воде под притиском. Нанети 

Cortec конвертор рђе или еквивалент 

у два слоја у ndsf=50-60 µm. 

(технички лист дат у прилогу 

лицитационог елебората) Површине 

које нису захваћене корозијом 

очистити, охрапавити и отпрашити. 

(Технолошки затим следи против 

пожарна заштита носеће челичне 

конструкције, а који је посебна Пос 

VII.11 у предмеру!) Нанети два слоја 

специјално UV отпорне боје црвена-

бордо на бази акрилата у ndsf=50-60 

µм у боји према захтевима 

наручиоца радова у складу са РАЛ 

картом. Акрилна боја на воденој 

бази са одговарајућим атестом 

(Зорка, San Marco...). Извођач уз 

Понуду прилаже кратки опис 

технологије рада на чишћењу, 

заштити и завршном фарбањиу 

метала. Узорак одобрава надзорни 

орган кроз белешку у дневнику. 

Обрачун по м² обојене кровне 

фасаде.Позиција обухвата све 

претходне примпреме и заштите. м²  5.000,00  x 



 

4 

Припрема и фарбање браварске 

носеће конструкције обострано 

поред прозора на 6 спрату главног 

објекта  и 3 спрату бочних анекса. 

Конструкција  се састоји од 2U120, 

дужине око 4м са завареним везним 

плочицама која је повезана за кровну 

конструкцију. Пре бојења све 

површине очистити од корозије 

ручним електричним алатом 

(брусилице, ротационе четке и др.) 

до степена чистоће Ст3 у складу са 

стандарадом СРПС ЕН ИСО 8501-3 

и нанети Cortec конвертор рђе или 

еквивалент, у два слоја у ndsf=50-60 

µм. (технички лист дат у прилогу 

лицитационог елебората). Површине 

које нису захваћене корозијом 

очистити, охрапавити и отпрашити. 

Нанети два слоја специјално UV 

отпорне боје на бази акрилата у 

ndsf=50-60 µm у боји бордо-црвена 

(прилаже се атест), према одобрењу 

наручиоца радова у складу са РАЛ 

картом. Противпожарни премаз се 

посебно обрачунава.Обрачун по м1 

обојене линеарне браварске 

конструкције. Извођач уз Понуду 

прилаже кратки опис технологије 

рада на чишћењу, заштити и 

завршном фарбању метала.                              м1  400,00  x 

       

5 

Припрема и скидање старих слојева 

боје и рђе са носеће челичне  

конструкције анекса, воденим 

пескарењем до степена чистоће Ст3 

у складу са стандарадом SRPS EN 

ISO 8501-3 и нанети Cortec 

конвертор рђе или еквивалент у два 

слоја у ndsf=50-60 µм. (технички 

лист дат у прилогу лицитационог 

елебората). Нанети два слоја основне 

боје на бази акрилата и одабраних 

антикорозивних пигмената у 

ndsf=50-60 µм. (Технолошки затим 

следи против пожарна заштита 

носеће челичне конструкције, а који 

је посебна Пос VII.11 у предмеру!)                                            

Затим нанети два слоја завршне 

специјално УВ отпорне боје на бази 

акрилата у ndsf=50-60 µм у боји 

црвено-бордо (прилаже се атест), 

према захтевима наручиоца радова у 

складу са РАЛ картом. Позиција 

обухвата све претходне примпреме и 

заштите.Обрачун по м² развијене м²  600,00  x 



 

обојене површине по нормативима 

за фарбање браварске 

конструкције.Извођач уз Понуду 

прилаже кратки опис технологије 

рада на чишћењу, основној заштити 

и завршном фарбањиу метала.                                  

6 

Припрема и скидање старих слојева 

боје и рђе са заштитних решетки, 

жалузина, разних елемената од 

браварије на фасади и крову до 

степена чистоће Ст3 у складу са 

стандардом СРПС ЕН ИСО 8501-3. и 

нанети Cortec конвертор рђе у два 

слоја у ndsf=50-60 µm. (технички 

лист дат у прилогу лицитационог 

елебората). Површине које нису 

захваћене корозијом очистити, 

охрапавити и отпрашити. Нанети два 

слоја специјално UV отпорне боје на 

бази акрилата у ndsf=50-60 µm у боји 

фасаде (прилаже се атест), према 

одобрењу наручиоца радова у складу 

са РАЛ картом.Нанети два слоја 

основне боје на бази акрилата и 

одабраних антикорозивних 

пигмената у ndsf=50-60 µm у боји 

према захтевима наручиоца радова у 

складу са РАЛ картом. Обрачун по 

м² обојене површине по 

нормативима за фарбање браварије.                                 м²  300,00  x 

       

7 

Припрема и фарбање   лимених 

парапета и везне конструкције 

монтажног анекса. Пре бојења све 

површине очистити од корозије 

ручним електричним алатом 

(брусилице, ротационе четке и др.) 

до степена чистоце Ст3 у складу са 

стандарадом СРПС ЕН ИСО 8501-3 

и нанети конвертор рђе у два слоја у 

ndsf=50-60 µm. Површине које нису 

захваћене корозијом очистити, 

охрапавити и отпрашити. Нанети два 

слоја специјално UV отпорне боје 

црвено-бордо на бази акрилата у 

ndsf=50-60 µm у боји према 

захтевима наручиоца радова у 

складу са РАЛ картом.Обрачун по м² 

развијене обојене површине. 

Извођач уз Понуду прилаже кратки м²  500,00  x 



 

опис технологије рада на чишћењу, 

заштити и завршном фарбању 

метала.                           

8 

Припрема површина 

заглађивањем/глетовањем ибојење 

делова зидова  дисперзном акрилном 

бојом у 2 слоја са претходном 

импрегнацијом подлоге око 

новоуграђених отвора у ширини 

шпалетне цца 30цм. Обрачун по м1 

развијене обојене површине 

шпалетне полудисперзивном бојом 

два пута у боји унутрашњих зидова. м1  400,00  x 

 

УКУПНО III 

 IV ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 

бр. позиција 

јед. 

мере количина јед. цена укупно 

       

1 

Набавка материјала и израда и 

уграђивање хоризонталних висећих 

олукаполукружног пресека фи 18 цм 

од пластифицираног поцинкованог 

челичног лима д=0,70мм, р.ш. 60цм 

браон боје Позиција обухвата сву 

припрему, куке од челичног 

цинчаног па пластифицираног у боју 

олука, лима 3мм поставити на 

растојању од 80 цм. Обрачун по м1 

уграђених олука.                                                                  м` 400,00 x 

  

       

2 

Набавка материјала и израда и 

уграђивање олучних вертикала 

кружног пресека  фи 18цм, од 

поцинкованог пластифицираног  

лима крем боје (тј.као боја фасаде, 

обзиром да један лук прелази и 

преко црвене фасадног лима) 

д=0,70мм. Позиција обухвата сву 

припрему, куке  од челичног 

цинчаног па пластифицираног у боју 

олука,  и остало. Обрачун по м1 

уграђених олука комплет.                                                                                     м` 500,00 x 

  

3 

Набавка материјала и израда и 

уграђивање олучних водоктлића  

правоугаоног  пресека дим 40/60/80 

цм, од поцинкованог 

пластифицираног лима  (као боја 

фасаде) д=0,80мм. Позиција 

обухвата сву припрему, куке и 

остало. Обрачун по комаду 

уграђених котлића комплет.                                                                                     ком 15 x 

  



 

4 

Набавкаливених цеви фи 150 у 

дужинама од по 2м и израда и 

уграђивање на крајевима олучних 

вертикала. Позиција обухвата сву 

припрему, увод олука, куке , са 

набавком и уградњом лука 90 на 

изводу. Обрачун по комаду 

уграђених завршница олука комплет.  

Надзорни орган подеђује места где 

ће се монтирати ова механичка 

заштита , а где лимене вертикале.                                                  ком 22,00 x 

5 

Замена дотрајалих и недостајућих 

делова лименог покривача и стрехе у 

карактеристикама истим као 

постојећи.  Позиција обухвата  сву 

припрему, везивне материјале као и 

одвоз дотрајалих делова на депонију 

или друго место које инвеститор 

одреди. Обрачун по м². Покривка се 

може постављати преко постојеће, уз 

дозволу надзорног органа, за сваку 

позицију  посебно. м² 300,00 x 

5 

Набавка и постављање ТР 230/40/07, 

односно карактеристикама истим као 

постојећи ( корак и дебљина) 

кровног челичног поцинкованог и 

пластифицираног лима  и 

постављање преко оштећених делова 

лименог покривача.  Позиција 

обухвата  сву припрему, везивне 

материјале, опшивке, као и одвоз 

дотрајалих делова на депонију или 

друго место које инвеститор одреди. 

Обрачун по м². м² 400,00 x 

       

6 

Израда кровног сендвича на месту 

углова -спојева  кровних равни на 7 

и 4 етажи. Позиција обухвата  сву 

припрему:  пуњење тврдо 

пресованом каменом вуном д=2x15 

цм између и преко  челичних 

носача,затезање паропропусне а 

водонепропусне фолије, и  лимену 

опшивку равним  лимом д=07мм, 

преко сендвича и кровног носача 

самог угла . Обрачун по м2 комплет 

опшивеног угла. Опшивка се врши 

челичним, поцинкованим па  

пластифицираним равним лимом (у 

истој бордо-црвеној боји као што ће 

се фарбати и остала метална фасада)   

Термоизолација треба да је  

обухваћена м² 120,00 x 



 

паропропусном/водонепропусном 

фолијом.Са унутрашње стране (ка 

просторији)  је пвц фолија и гипс 

картон плоче . 

На лицу места надзорни орган 

одређује зону обухвата.! 

7 

Набавка материјала и израда и 

уграђивање спољних прозорских 

окапница, од поцинкованог, 

пластифицираног лима д=0,55мм 

РШ=50цм. Позиција обухвата сву 

припрему, везе и остало. Обрачун по 

м1 уграђених солбанака комплет.                                                                                     м` 400,00 x 

РШ=33цм.  м` 100,00 x 

8 

Набавка материјала и израда и 

уграђивање кровних опшивки, 

окапница, олучница, корита  и сл. од 

поцинкованог, пластифицираног 

лима д=0,7мм . Позиција обухвата 

сву припрему, везе и остало. 

Обрачун по м1 уграђених елемента 

комплет.                                                                                     

РШ=20цм.  м` 50,00 x 

 

РШ=40цм.  м` 200,00 x 

  

 

РШ=60цм.  м` 100,00 x 

  РШ=80цм.  м` 50,00 x 

РШ=100цм.  м` 100,00 x 

 

површине по м2 м² 200,00 x 

  

       

 

УКУПНО IV 

     V ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

     

бр. позиција 

јед. 

мере количина 

 

јед. цена укупно 

 

Напомена: За исправност  хидроизолације  , водонепропусност, отпорност на атмосферске 

утицаје, UV зрачења, одговора извођач и прилаже атест и гаранцију на законом 

предвиђени временски приод. Радове на постављању хидроизолационе мембране врше 

само атестирани извршиоци. 



 

1 

Набавка и постављање  тврдо 

пресоване камене вуне,  дебљине д= 

2x10 цм, равномерне густине по 

целој дебљини плоче, притисне  

чврстоћа код 10% стишљивости по 

SRPS EN 826  је 70 kPa . Преко 

постојеће хидроизолације терасе 

поставити  термоизолационе плоче  

Smart roof top или еквивалент. Плоче  

поставити смакнуто у два слоја у 

зони равног крова монтажног анекса. 

Пажљиво обрадити у зони сливника 

и осталих детаља.  Обрачун по м2 

постављених плоча.                                    м² 900,00 x 

       

2 

Набавка материјала и израда 

фасадног кровног сендвича на косом 

мансардном делу крова уместо поља 

профилита дим око 115x180цм. 

Слојеви: фасадни лим , 

паропропусна водонепрописна 

фолија,  камена вуна DDP-RT  

2x120мм. Плоче поставити смакнуто 

у два слоја.  Са унутрашње стране је 

пвц фолија и гипс картон плоче.  

Обрачун по м2 постављених комплет 

сендвича са секундарном челичном 

подконструкцијом по потреби и UD, 

CD подконструкцијом за 

зидне/кровне  гипскартон облоге .                                    м² 40,00 x 

3 

Набавка материјала и израда кровног 

сендвича на месту демонтираних 

лантерни дим 2,5x2,5м на кровно 

лименом делу : кровни лим , 

паропропусна водонепрописна 

фолија,  камена вуна  Smart roof top  

3x100мм. Плоче поставити смакнуто 

по слојевима. Са унутрашње стране 

је пвц фолија и гипс картон плоче са 

својом поконструкцијом.  Позиција 

обухвата припремне радове из 

просторије и спољне опшивке за 

безбедност од прокишњавања.  

Секундарна додатна челична 

конструкција у зони отвора који 

остаје после демонтиране лантерне 

је предмет друге позиције.                                       

Обрачун по м2 постављених 

сендвича.    м²  200,00  x 

4 

Набавка материјала и израда кровног 

сендвича на месту демонтираних 

лантерни на месту непроходне 

терасе изнад монтажног анекса, а 

испод будуће кровна мембране (која м²  250,00  x 

  



 

је посебна пос). Позиција садржи: 

тврдо пресовану камена вуна Смарт 

рооф топ  , д= 3x100мм. Плоче 

поставити смакнуто по слојевима. Са 

унутрашње стране је пвц фолија и 

гипс картон плоче.  Обрачун по м2 

постављених сендвича.    Позиција 

обухвата припремне радове из 

просторије и спољне опшивке за 

безбедност од прокишњавања.  

Додатна челична подконструкција у 

зони отвора (који остаје после 

демонтиране лантерне) је посебна 

позиција .                             

5 

Набавка материјала, транспорт и 

израда хоризонталне хидроизолације 

равног крова преко термоизолације 

(друга Пос) крова монтажног анекса, 

хидроизолационом мембраном  типа   

Wolfin Cosmofin FG или бољих 

карактеристика . Мембрана треба да 

буде  таквих особина да се може 

користити за све остале радове 

израде детаља екструдирањем. 

Хидроизолациона мембрана треба 

бити UV стабилна, отпорна на 

микроорганизме, без присуства 

кадмијума и стабилизатора на бази 

олова, дебљине 1,5 мм, отпорност на 

изложеност ватри Broof(t1), 

инпрегнирана са тканином од 

стаклених влакана.  Уз понуду 

доставити техничке листове нуђеног 

материјала (уколико није по опису 

позиције) . По садржају треба 

доставити све као што је достављено 

за угледни примерак техничке 

документације.                                            

Вертикалнни део хидроизолације 

мора бити најмање 25 цм око 

парапетног зида. Сви спојеви 

парапетног зида и хоризонталне 

површине крова треба да буду 

спојени угаоним лајснама L пресека 

5x5 цм од галванизованог челика, 

дебљине 0,6 мм, а крајња L ивица  

дим 2x4цм, а са једном страном 

ламелираном од хидроизолационог 

материјала спремног за заваривање 

мембране. За све угаоне и ивичне 

лајсне заварити хидроизолациону 

мембрану и обезбедити потпуно 

заптивање крова. У цену позиције 

урачунати израду холкера и 

подизање изолације уз кровни м² 900,00 x 



 

надзидак као и обраду око свих 

продора челичних носача, 

вентилација и сливника.   

Постављање треба да врше обучени 

и атестирани извршиоци  према 

упутству произвођача.Обрачун по м² 

прекривене површине са 

обухварањем свих радова  и  детаља.  

6 

Набавка OSB плоча д=18мм и 

осталог везног  материјала, 

транспорт и израда вертикалне (или 

под  углом) опшивке висине 45 цм 

преко постојећег  дашчаног парапета   

кровне терасе  монтажног анекса . 

Ова вертикална опшивка ће служити 

као подлога за постављање 

вертикалног дела  кровне мембране, 

па мора бити равна и прилагођена 

намени и прекривена геотекстилом. 

Обрачун по м² прекривене површине 

са свим потребним везним 

материјалом . м² 50,00 x 

       

7 

Набавка и постављање OSB табле 

преко подлоге на месту скинутих 

окапница , а затим L ивицу 

димензија 5x5 цм од WOLFIН лима, 

од галванизованог челика, дебљине 

0,6 мм, ,  са једном страном 

ламелираном од хидроизолационог 

материјала спремног за заваривање 

мембране. У случају да је постојећа 

висина атике испод 15 цм, испод 

OSB плоче поставити стиродур 

захтеване дебљине. За окапницу 

заварити хидроизолациону мембрану 

и обезбедити потпуно заптивање 

крова. 

Обрачун по м1  обраде атике са свим 

потребним везним материјалом . м1 200,00 x 

8 

Заштита хидроизолације: Набавка 

материјала и постављање кровне 

стазе    за   интензивније ходање    по    

кровним мембранама    типа "WITEC 

WOLFIN Walkway" или одговарајуће 

са свим потребним елементима за 

монтажу на равном крову. Поставља 

се варењем топлим ваздухом преко 

завршног слоја хидроизолационе 

кровне мембране, која је последњи м² 60,00 x 



 

завршни слој крова. Ширина вара 

минимум 5 цм. Трака је са завршном 

противклизном обрадом, са ребрима 

дебљине на највишој тачки 2,2 мм и 

поставља се само у зони интензивног 

ходања при одржавању објекта. 

Одређивање зоне по налогу 

надзорног органа. 

9 

Обрада детаља. Све продоре 

обрадити Трифлеx течном 

хидроизолацјом. Нанети први слој 

течне изолације, у њега утопити 

флис (танки геотекстил) и одмах 

затим, влажно на влажно, нанети 

други слој хидроизолације. м² 5,00 x 

  

УКУПНО V 

VI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

       

бр. позиција 

јед. 

мере количина јед. цена укупно 

1 

Набавка материјала, транспорт и 

израда облоге фасаде-сокле од 

ситнозрног кулира, у дворишној 

зони приземља. Обрачун по м² 

изведене фасаде.                     м²  40,00  x 

  

2 

Набавка материјала, транспорт и 

израда демит фасаде д=5цм на делу 

фасаде . Анкеришу се тврдо 

пресоване плоче камене вуне, 

поставља се рабиц мрежа на лепку, 

глетује још једним слојем лепка и 

преко тога се наноси материјал 

фасаде. Обрачун према м² изведене 

фасаде. Тачну позицију и потребу на 

лицу места одређује надзорни орган. м²  100,00  x 

  

УКУПНО VI 

VII РАЗНИ РАДОВИ 

       

бр. позиција 

јед. 

мере количина јед. цена укупно 

       

1 

Редовно одржавање чистоће на 

градилишту у току извођења радова  

и завршно чишћење објекта и 

дворишта пред примопредају радова. 

Обрачун паушално.                                 паушал  1  x 



 

2 

Набавка материјала и израда  

челичне подконструкције на месту 

отвора који настаје  демонтирањем 

лантерни дим 2,5x2,5м на кровном 

лименом делу, (а и равном делу 

кровне терасе), Подконструкција ће  

бити прилагођена постојећим 

профилима који ће бити видни тек 

када се отворе . Предпоставка: 

UNP12 у носећем правцу на  око 80 

цм, а преко њих секиндарци кутије 

нпр. 60/80/2   . Обрачун по 

килограму уграђене челичне 

конструкције.  у овој пос обрачунати 

и евентуално недостајиће профиле и 

ојачања у зони стреха.                 кг  1.200,00  x 

  

3 

Испорука, монтажа и повезивање 

рефлектора за декоративно 

осветљење фасаде. Рефлектор је 

ускоснопни, са металхалогеном 

сијалицом снаге 150w, боја 

светлости бела  и  поставља се на 

фасадном зиду изнад анекса објекта. комада  8  x 

4 

Испорука, монтажа и повезивање 

кабла типа PP00-Y 3 X 2,5mm2, за 

рефлекторе из позиције 3. Кабл се 

поставља у фасади испод малтера. м  60  x 

5 

Испорука, монтажа и повезивање 

кабла типа N2XH-Y 3 X 2,5mm2, за 

рефлекторе из позиције 3. Кабл се 

поставља у објекту, у простору 

спуштеног плафона по регалима. м  40  x 

  

6 

Испорука, монтажа  и повезивање 

тајмера за управљање декоративном 

расветом фасаде, у разводни ормар 

GRO-2 на другом спрату. ком.  1  x 

       

       

7 

Израда натписа изнад улазне зоне 

анекса ,3D слова од белог клирита 

подсветљени  са лед тракама. Натпис 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ , 

ћирилично, по заштићеном 

логотипу. Висина слова 50 цм. паушал  1  x 



 

8 

Израда и постављање јарбола висине 

2,5 метара са додатним  

држачем/постољем са анкер плочом 

и цеви дужине 60цм. Анкер плоча 

служи да обезбеди безбедну везу са 

носећим челичним стубом главног 

Анекса на који се копље поставља. 

Свеод Inox-а. Обрачун по комаду 

комплет намонтирано, у свему према 

статичком прорачуну и детаљима 

које даје извођач радова, а одобрава 

надзорни орган. Јарбол се завршава 

куглом и поседује одговарајући 

механизам за подизање/ 

фиксирање/спуштање заставе. ком  3  x 

  

9 

Набавка и постављање  OSB плоча 

д=18мм као подлоге на месту 

скинутих лантерни , на позицији 

према стању на лицу места и 

договору са надзорним органом. 

Обрачун по м2 поплочања са свим 

потребним везним материјалом који 

се користи за везу са металним 

профилима . м²  240,00  x 

       

10 

Набавка и постављање бодљикаве 

траке и заштитне мреже против 

голубова и постављање по 

профилима где је видљиво најчешће 

окупљање птица. 

Обрачун по м2 мреже са свим 

потребним везним материјалом који 

се користи за везу са металним 

профилима .  м²  240,00  x 

Обрачин по м1 постављене линијске 

бодљикаве жице по профилима 

кровних  подшивки. м1 600,00 x 

11 

Заштита челичних стубова и греда 

конструктивних елемената анекса 

објекта, заштитним премазом 

ватроотпорности 90мин, испитаним 

према SRPS ISO 834,  

SRPS U.J1.042:2000  

Обрачун по м2 развијене површине 

челичних стубова и греда м2 600,00 x 

УКУПНО VII 

       

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 

Ул. Каменичка бр.6, Београд 



 

ИНВЕСТИТОР: Економски факултет, Београд, 

Ул. Каменичка бр.6, Београд 

       

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

       

I ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ 

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

III 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ 

РАДОВИ 

IV ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

V ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

     

VI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

VII РАЗНИ РАДОВИ 

 

УКУПНО 

     

 

     

          ПОНУЂАЧ 

 

         ______________________ 

 

 


