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ПРЕДМЕР  РАДОВА НА РЕДОВНОМ  ОДРЖАВАЊУ  ЕНТЕРИЈЕРА   

 ОШ КАРАЂОРЂЕ У СТАРОМ СЕЛУ

Пос.

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

*ценом обухватити и материјале* 

ценом обухватити монтажу и 

демонтажу скеле

Јед. мере Количина Јед.цена(дин) Укупна.цена

1

Померање постојећег намештаја из 

простора који се адаптира, набавка 

и постављање полиетиленске 

фолије преко постојећег намештаја 

и подова. 

Намештај по завршеним радовима 

вратити на првобитно место. 

Очистити шут и опрати по потреби 

намештај. 

паушал 1

2

Обијање старог малтера који је у 

лошем стању од влаге или је 

нераван са чишћењем до нивоа 

конструкције. 

Пре малтерисања површине 

очистити. 

м
2 700

2

Крпљење плафона и зидова 

продужним малтером на местима 

где је отпао или обијен стари 

малтер са предходним чишћењем 

до нивоа конструкције. 

Пре малтерисања површине 

очистити. Малтерисане површине 

морају бити равне а ивице оштре и 

праве.

м
2 700

3

Стругање старе боје на зидовима и 

плафонима (на местима где је 

оштећена од влеге). 

Све површине очистити и обрусити.

м
2 200

4

Глетовање оструганих зидова и 

плафона као и фино малтерисаних 

површина плафона и зидова 

емулзоним китом.

Прегледати китовати мања оштећења 

и пукотине. Китовати и глетовати 

емулзионим китом први пут. Све 

површине фино пребрусити па 

китовати и глетовати 

емулзионимкитом други пут.

м
2 900
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5Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрила. Остругане опране и глетоване боје бојити бојама на бази акрила више пута.м
2 200

6

Бојење глетованих зидова 

акрилним бојама са предходно 

нанетом подлогом.

(Плафони су на висини од 3.8 до 4м). 

Полудисперзивном бојом бојити два 

пута. Боје по избору инвеститора.

м
2 859

7

Бојење глетованих зидова масним 

бојама са предходно нанетом 

подлогом.

Бојити до висине од 1.5м, бојом 

бојити два пута. Боје по избору 

пројектанта.

м
2 535

7

Бојење плафона од ламперије 

бојама за дрво.

Плафони су висине од 3.8-4м. Пре 

наношења боје ошмирглати по 

потреби делове ламперијје и 

поправити оштећене површине. Боја 

бела.

м
2 508

УКУПНО 

Пос.
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

*ценом обухватити и материјале*
Јед. мере Количина Јед.цена(дин) Укупна .цена

1

Померање постојећег намештаја, 

полица и књига из простора који 

се адаптира, набавка и 

постављање полиетиленске 

фолије преко постојећег намештаја 

и подова. 

Намештај, полице по завршеним 

радовима вратити на првобитно 

место. Очистити шут и опрати по 

потреби намештај. 

паушал 1

2

Скидање пода од линолеума. Под 

скинути, упаковати, утоварити у 

камион и одвести на депонију. 
м

2 175

3

Скидање пода од керамичких 

плочица. Под скинути, утоварити у 

камион и одвести на депонију.
м

2 35

4

Поправљање, крпљење пукотина и 

рупа цементним естрихом. 

Дебљина рупа до 5.0цм.
м

2 100
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5

Набавка и постављање пода од 

керамичких плочица у 

унутрашњим просторијама. 

Керамичке плочице прве односно А 

класе у боји подова по избору 

инвеститора. Плочице се постављају 

на лепку са фугнама у боји плочица.

-Подови морају да буду намењени за 

јавне објекте, високу фреквенцију, 

морају бити  противклизни. 

-Материјал мора да има фабрички 

атест о квалитету и гаранцију на 

хабање.

(Површина која је дата је корисна 

површина пода).

м
2 180

5

Набавка и постављање пода од 

керамичких плочица на 

спољашњим просторијама – 

улазна степеништа. Керамичке 

плочице прве или А класе у боји 

пожелји инвеститора. Плочице се 

постављају на лепку са фугнама у 

боји плочица.

-Подови морају да буду намењени за 

јавне објекте, високу фреквенцију, 

морају бити  противклизни. 

-Материјал мора да има фабрички 

атест о квалитету и гаранцију на 

хабање и отпорност на мраз.

(Површина која је дата је корисна 

површина пода).

м
2 35

7

Постављање сокли од керамичких 

плочица минималне висине 10цм. 

Плочице не морају бити истог типа 

као подне. Боја и дезе н по избору 

инвеститора.

м 136

8

Постављање Ал лајсни. На 

степенику поставити лајсне, боја 

лајсни по избору инвеститора. 

м 27

9

Постављање Ал лајсни. На прелазу 

између две врсте пода поставити 

лајсне, боја лајсни по избору 

инвеститора. 

м 10

УКУПНО   

УКУПНО за све радове без ПДВ-а

УКУПНО за све радове са ПДВ-ом
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