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ИЗВОД ИЗ ПРЕДМЕРА БРОЈ 144 ОД 02.02.2021. ГОДИНЕ 

ЗА ИЗВОДЈЕЊЕ ПОТРЕБНИХ  ГРАДЈЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА У  

МАГАЦИНСКОМ ПРОСТОРУ ПРИ ОБЈЕКТУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ 

ЦРВЕНОГ КРСТА У ЧАЧАКУ 

И. РАЗНИ РАДОВИ 

И. 1.  Измештање старе водоводне инсталације са “ЕК” вентилом на делу где се постављају нова клизна 

врата 

паушално  

И 2.  Постављање нове водоводне инсталације са “ЕК” вентилом на месту где је извршено измештање старе 

инсталације, због постављања нових клизних врата. 

паушално  

И. 3.  Скидање керамичких плочица на делу где се уградјују нова клизна врата дим: 160 x 230 цм 

м2 3,68  

И. 4.  Пробијање отвора у зиду д=20 цм за клизна врата дим: 160 x 230 цм са изношењем шута ван објекта. 

м2 3,68  

И. 5.  Обијање малтера са зида фасаде испред улаза у објекат дим: 223 x 207 цм 

м2 4,60  

И. 6.  Израда И уградња металних прстенова х=18 цм за подизање старих шахт поклопаца због постављања  

“Бехатон” плоча. 

  ком. 2,00  

И. 7.  Израда И уградња “Бехатон” плоча за тротоар испред улаза у објекат са свим потребним 

предрадњама  

дим: 165 x 580 цм 

  м2 9,57     

ИИ.  ГИПСАРСКИ РАДОВИ 

ИИ. 1. Израда И монтажа сендвич зида од ригипса д=10 цм, са свом потребном металном конструкцијом, са  

 постављањем ригипс табли д=12 мм обострано дим: 221 x 199 цм. 

  м2 4,40  

ИИ. 2. Постављање термоизолације од минералне вуне дебљине д=10 цм, у сендвич зиду од ригипса. 

  м2 4,40   

ИИИ. МОЛЕРСКИ РАДОВИ: 

ИИИ. 1. Глетовање сендвич зида од ригипса два пута са обе стране 

2 x (2,21 x 1,99) = 8,80 м2 

  м2 8,80  

ИИИ. 2. Бојење дуплог зида од ригипса полудисперзијом у белој боји два пута 

2 x (2,21 x 1,99) = 8,80 м2 

  м2 8,80  

ИИИ. 3. Обрада шпалетни око отвора за врата , са постављањем угаоних лајсни са обе стране врата. 

 [(2,10 x 2 ком) + (1,60 x 1 ком)] x 2 = 14,80 м' 

  м' 14,80  

ИИИ. 4. Израда “Демит” фасаде са изолацијом д=5 цм, постављање мрежице И лепка дим: 223 x 207 цм 

  м2 4,60  

ИИИ. 5. Глетовање фасадног зида преко већ постављене “Демит” фасаде, дим: 223 x 207 цм 

  м2 4,60  

ИИИ. 6. Бојење фасадног зида у белој боји, бојом за спољашње радове, бојом “Униколор С” дим: 223 x 

207 цм 

  м2 4,60  
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ИИИ. 7. Бојење шпалелтни око клизних врата у белој боји  

  м' 11,60   

ИВ. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

ИВ. 1. Постављање подних керамичарских плочица на лепак са фуговањем (нудимо само рад, сав потребан  

материјал обезбедјује инвеститор).  

(6,94 x 2,73) + (2,91 x 4,09) = 30,85 м2 

 м2 30,85  

ИВ. 2. Постављање сокле од керамичких плочица на лепак ширине д=10 цм (нудимо само рад, сав потребан  

материјал обезбедјује инвеститор).  

 [(2,91 x 2) + (4,09 x 2)] – (2 x 0,9) = 12,20 м' 

  м' 12,20  

ВИ. БЕТОНСКИ РАДОВИ 

ВИ. 1. Бетонирање бетонских стубова бетоном МБ 30 у потребној оплати (за клизна врата) дим: (0,15 x 0,15) x 

2,20 

  ком. 2,0  

ВИ. 2. Бетонирање бетонског серклажа изнад врата – надвратник бетоном МБ 30 у потребној оплати (за 

клизна 

 врата) дим: (0,15 x 0,15) x 1,50 

  ком. 1,0  

ВИ. 3. Бетонирање армирано-бетонског темеља за тротоар дим: 5,80 x 1,65 м' у потребној оплати 

 [(5,80 x 2,0) + (1,65 x 2)] x (0,30 x 0,15) = 0,67 м3 

  м3 0,67  

ВИИ. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

ВИИ. 1. Набавка, транспорт, сечење, плетење И уградња арматуре по спецификацији на објекту.  

 Обрачун по кг уградјене арматуре. 

  кг 99,58  

 

        

   


