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1,0 Молерско фарбарски радови:

1,0

Набавка и постављање полиетиленске фолије 

преко отвора прозора и врата и као заштите подова 

и намештаја. Сва евентуална прљања и оштећења 

намештаја, подова и сличног падају на терет 

извођача.

Обрачун по м2 постављене фолије. м2 500,00

Стругање и глетовање старих зидова и плафона, 

емулзионим китом у три слоја. Све површине 

остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и 

извршити импрегнацију. Прегледати и китовати 

мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати 

емулзионим китом први пут. Све површине фино 

пребрусити и глетовати емулзионим китом други 

пут. Све површине фино пребрусити и глетовати 

емулзионим китом трећи пут.                                

Обрачун по м2 глетоване површине. м2 1.900,00

Постојећа масна фарба. м2 500,00

П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А 

За све време извођења односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, 

како  не би  дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође  до  оштећења ових радова извођач ће о 

свом трошку уз сагласност надзорног органа радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења 

својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува  и сачува од оштећења.    

Предвиђени радови се изводе у просторијама које записнички одреде извођач и представник 

инвеститора. Тендером су обухваћени сви објекти Института за рехабилитацију Београд, односно објекат 

у Сокобањској бр.17 у Београду и сви објекти у Селтерс бањи у Младеновцу.               

  

Сви молерско фарбарски радови имају се извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну 

примену савремених алата и механизације намењене овој врсти радова.                 

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата 

комплетну израду позиције радова (набавку  основног, везног и материјала  за  заштиту, материјала за 

глетовање и за импрегнацију,  спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање, мере 

заштите све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности 

које су неопходне за квалитетно извођење ових радова).

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 

важећих прописа у грађевинарству из ове области.     

2,0

Подлога мора бити постојана, чиста, сува и потпуно равна. Пре наносења завршног слоја подлогу 

припремити у свему према важећим прописима и упутствима произвођача материјала. Покривни премази 

морају потпуно да покрију подлогу. Код површина где се подлога посебно не припрема извршити 

гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су према својој 

намени отпорни, да нису  штетни по здравље, да не делују агресивно на материјале  са  којима су у 

додиру, да обрађене површине имају оштре додирне ивице. Одступања у боји и тону су недопустива. 

Код температура нижих или виших  од  прописаних, уколико се радови изводе предузети мере за заштиту 

употребљеног материјала. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите 

не утичу на већ уговорену цену радова.   

Радови се морају извести квалитетно у свему  према  важећим прописима, стандардима и техничкој  

документацији.  

Сви употребљени материјали, спојна, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета, 

односно да поседују атесте.                                                     
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3,0

Бојење глетованих зидова и плафона 

дисперзивним бојама у класи ЈУПОЛ ГОЛД, по 

избору пројектанта. Све површине брусити, 

импрегнирати и китовати мања оштећења. 

Предбојити и и справити тонираним дисперзионим 

китом, а затим бојити дисперзивном бојом у тону по 

избору аутора први и други пут.                       

Обрачун по м2 обојене површине. м2 2.400,00

4,0

Равњање зидова у објекту Стационара 2. Извођач и 

инвеститор записнички константују које је зидове 

неоподно равњати. Остругати постојеће слојеве 

обрада са зидова, Нанети слој грађевинског лепка у 

који се утапа стаклена мрежица. Након сушења 

слојева нанети завршни слој машинског малтера на 

цементној бази у слоју дебљине до 5мм.

Обрачун по м2 обрађеног зида. м2 300,00

5,0

Након стругања постојећих зидова (Пос 5) нанети 

импрегнирајућу подлогу типа Sikagard-704 S . 

Подлога се наноси према упутству произвођача.

Обрачун по м2 нанесене подлоге.
м2 200,00

6,0

Лакирање претходно обојених зидова до висине 

150-160цм, лаком по избору пројектанта, у два 

слоја. Поставити заштитну траку на висини по 

договору са надзорним органом и зид лакирати 

ваљком у два слоја.

Обрачун по м2 лакиране површине.
м2 500,00

7,0

Бојење цеви за грејање радијатор лаком. Пре 

бојења метала скинути корозију хемијским и 

физичким средствима, а затим све површине 

брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и 

основну боју, а затим бојити два пута радијатор 

лаком у тону по избору пројектанта.

Обрачун по м1 обојених цеви. м1 250,00

8,0

Бојење радијатора радијатор лаком. Пре бојења 

метала скинути корозију хемијским и физичким 

средствима, а затим све површине брусити и 

очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и 

основну боју, а затим бојити два пута радијатор 

лаком у тону по избору инвеститора.

Обрачун по м2 обојених радијатора.
м2 210,00

Укупно молерско-фарбарски радови:


