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I ИЗМЕНА  

КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE 

 

за јавну набавку  радова – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ 

ПАТРИЈАРШИЈСКОГ ДВОРА И ФАСАДА САБОРНОГ ХРАМА СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА 

У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 

                                - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- 

редни број ЈН ОП  1.3.12 

БРОЈ  КД: 404-74/2019-I/3-5 од  24.01.2020. године 

I ИЗМЕНА КД: 404-74/2019-I/3-18 од  14.02.2020. године 

 

 

 

 

 

Позив и Конкурсна документација објављени на ПЈН и 

интернет страници Наручиоца: 

29.01.2020. године 

Рок за подношење понуда: 

 

28.02.2020. године (петак) до 9
00

 часова 

Јавно отварање понуда: 

 

28.02.2020. године (петак) у 11
00

 часова 
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На основу члана 63.  став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем начелника Општинске 

управе Општине Сремски Карловци број 404-74/2019-I/3-2 од 30.12.2019. године 

п р и п р е м и л а  ј е  

 

 

 

 

ПРВУ ИЗМЕНУ   

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  радова - РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ 

ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ ПАТРИЈАРШИЈСКОГ ДВОРА И ФАСАДА САБОРНОГ ХРАМА 

СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 

отворени поступак 

ред. број ЈН ОП  1.3.12 

БРОЈ КД: 404-74/2019-I/3-5 од 24.01.2019. године 

I ИЗМЕНА КД: 404-74/2019-I/3-18 од  14.02.2020. године 

 

ПРЕДМЕТ: Информација о I измени конкурсне документације у делу 3) врста, 

техничке карактеристике (спецификације) и делу 7) табеларни део понуде -  за 

јавну набавку радова – Радови на санацији и рестаурацији западне фасаде 

Патријаршијског двора и фасада Саборног храма Светог оца Николаја у 

Сремским Карловцимa, ЈН ОП  1.3.12 

 

 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“,  

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), услед уочених грешака у делу 3) врста, техничке 

карактеристике (спецификације) и делу 7) табеларни део понуде а на захтев  лица 

за израду спецификација вршимо Прву измену Конкурсне документације број 404-

74/2019-I/3-18 од 14.02.2020. године у поступку јавне набавке радова – Радови на 

санабцији и рестаурацији западне фасаде Патријаршијског двора и фасада Саборног 

храма Светог оца Николаја у Сремским Карловцима,  ЈНОП  1.3.12/2019. 

Комисија напомиње овом исправком НЕЋЕ  СЕ ВРШИТИ померање рока за   

предају и отварање понуда  већ  само  техничка исправка услед уочених грешака. 

 

 

 

 

 

1) На страни 7/111 Конкурсне документације, код ставке А/III/2 , стоји: 
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А треба да стоји: 

 

 

2) На страни 7/111 Конкурсне документације, код ставке А/III/3, стоји: 

 

3 Рестаурација мање оштећених елемената орнаменталне пластике. Елементе 
пажљиво очистити од слојева боје до основног материјала водећи рачуна да се 
не оштете облици. Облике ретуширати гипсом, пребрусити и нанети 
импрегнацију, подлогу за бојење и два слоја завршне боје. Обрачун по 
комаду.   

А треба да стоји: 

 

3 Рестаурација мање оштећених елемената орнаменталне пластике. Елементе 
пажљиво очистити од слојева боје до основног материјала водећи рачуна да се 
не оштете облици. Облике ретуширати гипсом, пребрусити и нанети 
импрегнацију, подлогу за бојење и два слоја завршне боје. Обрачун по комаду 
или метру.   

 

3) На страни 9/111 Конкурсне документације, код ставке А/III/7, стоји: 

 

7 Рестаурација венаца и профила, површину профила који су неоштећени и  
прионули за подлогу ручно пребрусити водећи рачуна да се ивице не искрзају, 
нанети подлогу и бојити у два слоја четком. Обрачун по m

2 
развијене површине 

профила.   

А треба да стоји: 

 

7 Рестаурација венаца и профила, површину профила који су неоштећени и  
прионули за подлогу ручно пребрусити водећи рачуна да се ивице не искрзају, 
нанети подлогу и бојити у два слоја четком. Обрачун по m профила.   

 

4) На страни 9/111 Конкурсне документације, код ставке А/III/8, стоји: 

 

8 Поправка оштећених венаца и профила продужним малтером. Оштећене 
површине обити у целости и спојнице очистити кламфама. Пре обијања 
одредити дужину која се обија и засећи венац брусилицом на оба краја. Венце 
и профиле извлачити шаблонима у продужном малтеру. Ивице морају бити 
оштре и праве. Обрачун по m

2
 развијене површине профила.   

2 Чишћење и бојење елемената орнаменталне пластике. Елементе који су 
очувани у облику и детаљима, и неоштећени, отпрашити компримованим 
ваздухом, чистити четкама и ручно пребрусити целу површину водећи рачуна 
да се облици не изгубе. На елементе нанети подлогу за бојење и бојити их у 
два слоја, водећи рачуна да се на елементу не задржава вишак боје. Обрачун 
по комаду.   

 
 
 

2 Чишћење и бојење елемената орнаменталне пластике. Елементе који су 
очувани у облику и детаљима, и неоштећени, отпрашити компримованим 
ваздухом, чистити четкама и ручно пребрусити целу површину водећи рачуна 
да се облици не изгубе. На елементе нанети подлогу за бојење и бојити их у 
два слоја, водећи рачуна да се на елементу не задржава вишак боје. Обрачун 
по комаду или метру.   
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А треба да стоји: 

 

8 Поправка оштећених венаца и профила продужним малтером. Оштећене 
површине обити у целости и спојнице очистити кламфама. Пре обијања 
одредити дужину која се обија и засећи венац брусилицом на оба краја. Венце 
и профиле извлачити шаблонима у продужном малтеру. Ивице морају бити 
оштре и праве. Обрачун по m профила.   

 

5) На страни 10/111 Конкурсне документације, код ставке А/III/13, стоји: 

 

13 Набавка и наношење материјала за превентивну заштиту површинe камена, 
паропропусног а водоодбојног, на бази силоксана, за завршну хидрофобну 
заштиту камених површина од уља, маховине, воде и киселих киша. Средство 
мора бити безбојно и не сме мењати оригиналну боју камена. Средство 
наносити распршивачем под ниским притиском до потпуног засићења. Радити 
према упутству произвођача. Обрачун  по m

2
.       

А треба да стоји: 

 

13 Набавка и наношење материјала за превентивну заштиту површинe камена, 
паропропусног а водоодбојног, на бази силоксана, за завршну хидрофобну 
заштиту камених површина од уља, маховине, воде и киселих киша. Средство 
мора бити безбојно и не сме мењати оригиналну боју камена. Средство 
наносити распршивачем под ниским притиском до потпуног засићења. Радити 
према упутству произвођача. Обрачун  по m

2 
или m.       

 

6) На страни 11/111 Конкурсне документације, код ставке А/V/5, стоји: 

 

5 Брушење, наношење подлоге и фарбање поља са балустерима на парапету 
спрата. Поља су димензија 145/55 cm. Обрачун по комаду поља. m 22,00 

А треба да стоји: 

 

5 Брушење, наношење подлоге и фарбање поља са балустерима на парапету 
спрата. Поља су димензија 145/55 cm. Обрачун по комаду поља. kom 22,00 

 

7) На страни 12/111 Конкурсне документације, код ставке А/VI/2, стоји: 

 

2 Преглед и поправка олучне увале иза атике на јужној фасади на месту споје 
увале и олучне вертикале на ком вода продире у венац. Потребне замене 
извести бакарним лимом уз прописане везе које гарантују водонепропусност. 
Обрачун паушално. kom 3,00 

А треба да стоји: 

 

2 Преглед и поправка олучне увале иза атике на јужној фасади на месту споје 
увале и олучне вертикале на ком вода продире у венац. Потребне замене 
извести бакарним лимом уз прописане везе које гарантују водонепропусност. 
Обрачун по комаду. kom 3,00 

 

8) На страни 13/111 Конкурсне документације, код ставке Б/III/1, стоји: 

 

1 Чишћење и бојење елемената орнаменталне пластике. Елементе који су 
очувани у облику и детаљима, и неоштећени, отпрашити компримованим 
ваздухом, чистити четкама и ручно пребрусити целу површину водећи рачуна   
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да се облици не изгубе. На елементе нанети подлогу за бојење и бојити их у 
два слоја, водећи рачуна да се на елементу не задржава вишак боје. Обрачун 
по комаду.  

А треба да стоји: 

 

1 Чишћење и бојење елемената орнаменталне пластике. Елементе који су 
очувани у облику и детаљима, и неоштећени, отпрашити компримованим 
ваздухом, чистити четкама и ручно пребрусити целу површину водећи рачуна 
да се облици не изгубе. На елементе нанети подлогу за бојење и бојити их у 
два слоја, водећи рачуна да се на елементу не задржава вишак боје. Обрачун 
по комаду или метру.    

 

9)  На страни 14/111 Конкурсне документације, код ставке Б/III/4, стоји: 

 

4 Изливање нове орнаменталне пластике из готовог калупа. Пластику армирати, 
рабицирати, поставити анкере од нерђајућег челика за уградњу и излити од 
гипсног малтера. По завршеном изливању и делимичном сушењу све површине 
и ивице фино обрусити. Нанети импрегнацију, подлогу за бојење и бојити у два 
слоја. У цену урачунати и монтажу елемента. У цену није урачуната израда 
калупа. Обрачун по комаду. 

  

А треба да стоји: 

 

4 Изливање нове орнаменталне пластике из готовог калупа. Пластику армирати, 
рабицирати, поставити анкере од нерђајућег челика за уградњу и излити од 
гипсног малтера. По завршеном изливању и делимичном сушењу све површине 
и ивице фино обрусити. Нанети импрегнацију, подлогу за бојење и бојити у два 
слоја. У цену урачунати и монтажу елемента. У цену није урачуната израда 
калупа. Обрачун по комаду или метру. 

  

 

10)  На страни 15/111 Конкурсне документације, код ставке Б/III/6, стоји: 

 

6 Рестаурација венаца и профила, површину профила који су неоштећени и  
прионули за подлогу ручно пребрусити водећи рачуна да се ивице не искрзају, 
нанети подлогу и бојити у два слоја четком. Обрачун по m2 развијене површине 
профила.   

А треба да стоји: 

 

6 Рестаурација венаца и профила, површину профила који су неоштећени и  
прионули за подлогу ручно пребрусити водећи рачуна да се ивице не искрзају, 
нанети подлогу и бојити у два слоја четком. Обрачун по m профила.   

 

11)  На страни 16/111 Конкурсне документације, код ставке Б/III/7, стоји: 

 

7 Поправка оштећених венаца и профила продужним малтером. Оштећене 
површине обити у целости и спојнице очистити кламфама. Пре обијања 
одредити дужину која се обија и засећи венац брусилицом на оба краја. Венце 
и профиле извлачити шаблонима у продужном малтеру. Ивице морају бити 
оштре и праве. Обрачун по m2 развијене површине профила.   

А треба да стоји: 

 

7 Поправка оштећених венаца и профила продужним малтером. Оштећене 
површине обити у целости и спојнице очистити кламфама. Пре обијања 
одредити дужину која се обија и засећи венац брусилицом на оба краја. Венце 
и профиле извлачити шаблонима у продужном малтеру. Ивице морају бити   
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оштре и праве. Обрачун по m профила. 

 

12)  На страни 17/111 Конкурсне документације, код ставке Б/III/13, стоји: 

 

13 Рестаурација портала од камена на главном улазу. Сав камен очистити и 
уклонити старе пломбе. Рестаурирати сва оштећења материјалом Restaur 
Mortel (Remmers) везиво RF (Remmers). Тонове материјала ускладити са 
подлогом. Обрачун по m

2
. m

2
 24,00 

А треба да стоји: 

 

13 Рестаурација портала од камена на главном улазу. Сав камен очистити и 
уклонити старе пломбе. Рестаурирати сва оштећења материјалом Restaur 
Mortel (Remmers) везиво RF (Remmers) или одговарајућим. Тонове 

материјала ускладити са подлогом. Обрачун по m
2
. m

2
 24,00 

 

13)  На страни 17/111 Конкурсне документације, код ставке Б/III/14, стоји: 

 

14 Рестаурација каменог крста над главним улазом. Крст је висине 110 cm. Крст 
очистити и рестаурирати сва оштећења материјалом Restaur Mortel (Remmers) 
везиво RF (Remmers). Тонове материјала ускладити са подлогом. Обрачун 
паушално. пау 1,00 

А треба да стоји: 

 

14 Рестаурација каменог крста над главним улазом. Крст је висине 110 cm. Крст 
очистити и рестаурирати сва оштећења материјалом Restaur Mortel (Remmers) 
везиво RF (Remmers) или одговарајућим. Тонове материјала ускладити са 

подлогом. Обрачун паушално. пау 1,00 

 

14)  На страни 17/111 Конкурсне документације, код ставке Б/III/15, стоји: 

 

15 Фуговање камене сокле. Све спојнице камених површина очистити од старе  
фуг масе. Фуговати материјалом Ceresit CE 40. у тону који одреди Пројектант. 
Обрачун по m. m 125,00 

А треба да стоји: 

 

15 Фуговање камене сокле. Све спојнице камених површина очистити од старе  
фуг масе. Фуговати материјалом Ceresit CE 40 или одговарајућим у тону који 

одреди Пројектант. Обрачун по m. m 125,00 

 

15)  На страни 53/111 Конкурсне документације, код ставке A/III/2, стоји: 

 

2 Чишћење и бојење елемената 
орнаменталне пластике. Елементе који су 
очувани у облику и детаљима, и 
неоштећени, отпрашити компримованим 
ваздухом, чистити четкама и ручно 
пребрусити целу површину водећи 
рачуна да се облици не изгубе. На 
елементе нанети подлогу за бојење и 
бојити их у два слоја, водећи рачуна да 
се на елементу не задржава вишак боје. 
Обрачун по комаду.       

А треба да стоји: 
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2 Чишћење и бојење елемената 
орнаменталне пластике. Елементе који су 
очувани у облику и детаљима, и 
неоштећени, отпрашити компримованим 
ваздухом, чистити четкама и ручно 
пребрусити целу површину водећи 
рачуна да се облици не изгубе. На 
елементе нанети подлогу за бојење и 
бојити их у два слоја, водећи рачуна да 
се на елементу не задржава вишак боје. 
Обрачун по комаду или метру.      

 

16)  На страни 54/111 Конкурсне документације, код ставке A/III/3, стоји: 

 

3 Рестаурација мање оштећених 
елемената орнаменталне пластике. 
Елементе пажљиво очистити од слојева 
боје до основног материјала водећи 
рачуна да се не оштете облици. Облике 
ретуширати гипсом, пребрусити и нанети 
импрегнацију, подлогу за бојење и два 
слоја завршне боје. Обрачун по комаду.      

А треба да стоји: 

 

3 Рестаурација мање оштећених 
елемената орнаменталне пластике. 
Елементе пажљиво очистити од слојева 
боје до основног материјала водећи 
рачуна да се не оштете облици. Облике 
ретуширати гипсом, пребрусити и нанети 
импрегнацију, подлогу за бојење и два 
слоја завршне боје. Обрачун по комаду 
или метру.      

 

17)  На страни 56/111 Конкурсне документације, код ставке A/III/7, стоји: 

 

7 Рестаурација венаца и профила, 
површину профила који су неоштећени и  
прионули за подлогу ручно пребрусити 
водећи рачуна да се ивице не искрзају, 
нанети подлогу и бојити у два слоја 
четком. Обрачун по m

2 
развијене 

површине профила.      

А треба да стоји: 

 

7 Рестаурација венаца и профила, 
површину профила који су неоштећени и  
прионули за подлогу ручно пребрусити 
водећи рачуна да се ивице не искрзају, 
нанети подлогу и бојити у два слоја 
четком. Обрачун по m профила.      

 

18)  На страни 57/111 Конкурсне документације, код ставке A/III/8, стоји: 

 

8 Поправка оштећених венаца и профила      
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продужним малтером. Оштећене 
површине обити у целости и спојнице 
очистити кламфама. Пре обијања 
одредити дужину која се обија и засећи 
венац брусилицом на оба краја. Венце и 
профиле извлачити шаблонима у 
продужном малтеру. Ивице морају бити 
оштре и праве. Обрачун по m

2
 развијене 

површине профила. 

А треба да стоји: 

 

8 Поправка оштећених венаца и профила 
продужним малтером. Оштећене 
површине обити у целости и спојнице 
очистити кламфама. Пре обијања 
одредити дужину која се обија и засећи 
венац брусилицом на оба краја. Венце и 
профиле извлачити шаблонима у 
продужном малтеру. Ивице морају бити 
оштре и праве. Обрачун по m профила.      

 

19)  На страни 58/111 Конкурсне документације, код ставке A/III/13, стоји: 

 

13 Набавка и наношење материјала за 
превентивну заштиту површинe камена, 
паропропусног а водоодбојног, на бази 
силоксана, за завршну хидрофобну 
заштиту камених површина од уља, 
маховине, воде и киселих киша. Средство 
мора бити безбојно и не сме мењати 
оригиналну боју камена. Средство 
наносити распршивачем под ниским 
притиском до потпуног засићења. Радити 
према упутству произвођача.  Обрачун  
по m

2 
.          

А треба да стоји: 

 

13 Набавка и наношење материјала за 
превентивну заштиту површинe камена, 
паропропусног а водоодбојног, на бази 
силоксана, за завршну хидрофобну 
заштиту камених површина од уља, 
маховине, воде и киселих киша. Средство 
мора бити безбојно и не сме мењати 
оригиналну боју камена. Средство 
наносити распршивачем под ниским 
притиском до потпуног засићења. Радити 
према упутству произвођача.  Обрачун  
по m

2 
или m.          

 

20)  На страни 59/111 Конкурсне документације, код ставке A/V/5 стоји: 

 

5 Брушење, наношење подлоге и фарбање 
поља са балустерима на парапету 
спрата. Поља су димензија 145/55 cm. 
Обрачун по комаду поља. m 22,00 х   

А треба да стоји: 
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5 Брушење, наношење подлоге и фарбање 
поља са балустерима на парапету 
спрата. Поља су димензија 145/55 cm. 
Обрачун по комаду поља. ком 22,00 х   

 

21)  На страни 60/111 Конкурсне документације, код ставке A/VI/2 стоји: 

 

2 Преглед и поправка олучне увале иза 
атике на јужној фасади на месту споје 
увале и олучне вертикале на ком вода 
продире у венац. Потребне замене 
извести бакарним лимом уз прописане 
везе које гарантују водонепропусност. 
Обрачун паушално. kom 3,00 х   

А треба да стоји: 

 

2 Преглед и поправка олучне увале иза 
атике на јужној фасади на месту споје 
увале и олучне вертикале на ком вода 
продире у венац. Потребне замене 
извести бакарним лимом уз прописане 
везе које гарантују водонепропусност. 
Обрачун по комаду. ком 3,00 х   

 

22)  На страни 64/111 Конкурсне документације, код ставке Б/III/1 стоји: 

 

1 Чишћење и бојење елемената 
орнаменталне пластике. Елементе који су 
очувани у облику и детаљима, и 
неоштећени, отпрашити компримованим 
ваздухом, чистити четкама и ручно 
пребрусити целу површину водећи 
рачуна да се облици не изгубе. На 
елементе нанети подлогу за бојење и 
бојити их у два слоја, водећи рачуна да 
се на елементу не задржава вишак боје. 
Обрачун по комаду.       

А треба да стоји: 

 

1 Чишћење и бојење елемената 
орнаменталне пластике. Елементе који су 
очувани у облику и детаљима, и 
неоштећени, отпрашити компримованим 
ваздухом, чистити четкама и ручно 
пребрусити целу површину водећи 
рачуна да се облици не изгубе. На 
елементе нанети подлогу за бојење и 
бојити их у два слоја, водећи рачуна да 
се на елементу не задржава вишак боје. 
Обрачун по комаду или метру.       

 

23)  На страни 65 и 66/111 Конкурсне документације, код ставке Б/III/4 стоји: 
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4 Изливање нове орнаменталне пластике 
из готовог калупа. Пластику армирати, 
рабицирати, поставити анкере од 
нерђајућег челика за уградњу и излити од 
гипсног малтера. По завршеном 
изливању и делимичном сушењу све 
површине и ивице фино обрусити. Нанети 
импрегнацију, подлогу за бојење и бојити 
у два слоја. У цену урачунати и монтажу 
елемента. У цену није урачуната израда 
калупа. Обрачун по комаду. 

     

А треба да стоји: 

 

4 Изливање нове орнаменталне пластике 
из готовог калупа. Пластику армирати, 
рабицирати, поставити анкере од 
нерђајућег челика за уградњу и излити од 
гипсног малтера. По завршеном 
изливању и делимичном сушењу све 
површине и ивице фино обрусити. Нанети 
импрегнацију, подлогу за бојење и бојити 
у два слоја. У цену урачунати и монтажу 
елемента. У цену није урачуната израда 
калупа. Обрачун по комаду или метру. 

     

 

24)  На страни 67/111 Конкурсне документације, код ставке Б/III/6 стоји: 

 

6 Рестаурација венаца и профила, 
површину профила који су неоштећени и  
прионули за подлогу ручно пребрусити 
водећи рачуна да се ивице не искрзају, 
нанети подлогу и бојити у два слоја 
четком. Обрачун по m2 развијене 
површине профила.      

А треба да стоји: 

 

6 Рестаурација венаца и профила, 
површину профила који су неоштећени и  
прионули за подлогу ручно пребрусити 
водећи рачуна да се ивице не искрзају, 
нанети подлогу и бојити у два слоја 
четком. Обрачун по m профила.      

 

25)  На страни 67/111 Конкурсне документације, код ставке Б/III/7 стоји: 

 

7 Поправка оштећених венаца и профила 
продужним малтером. Оштећене 
површине обити у целости и спојнице 
очистити кламфама. Пре обијања 
одредити дужину која се обија и засећи 
венац брусилицом на оба краја. Венце и 
профиле извлачити шаблонима у 
продужном малтеру. Ивице морају бити 
оштре и праве. Обрачун по m2 развијене 
површине профила.      

А треба да стоји: 
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7 Поправка оштећених венаца и профила 
продужним малтером. Оштећене 
површине обити у целости и спојнице 
очистити кламфама. Пре обијања 
одредити дужину која се обија и засећи 
венац брусилицом на оба краја. Венце и 
профиле извлачити шаблонима у 
продужном малтеру. Ивице морају бити 
оштре и праве. Обрачун по m профила.      

 

26)  На страни 69/111 Конкурсне документације, код ставке Б/III/13 стоји: 

 

13 Рестаурација портала од камена на 
главном улазу. Сав камен очистити и 
уклонити старе пломбе. Рестаурирати 
сва оштећења материјалом Restaur 
Mortel (Remmers) везиво RF (Remmers). 
Тонове материјала ускладити са 
подлогом. Обрачун по m

2
. m

2
 24,00 х   

А треба да стоји: 

 

13 Рестаурација портала од камена на 
главном улазу. Сав камен очистити и 
уклонити старе пломбе. Рестаурирати 
сва оштећења материјалом Restaur 
Mortel (Remmers) везиво RF (Remmers) 
или одговарајућим. Тонове материјала 

ускладити са подлогом. Обрачун по m
2
. m

2
 24,00 х   

 

27)  На страни 69/111 Конкурсне документације, код ставке Б/III/14 стоји: 

 

14 Рестаурација каменог крста над главним 
улазом. Крст је висине 110 cm. Крст 
очистити и рестаурирати сва оштећења 
материјалом Restaur Mortel (Remmers) 
везиво RF (Remmers). Тонове материјала 
ускладити са подлогом. Обрачун 
паушално. пау 1,00 х   

А треба да стоји: 

 

14 Рестаурација каменог крста над главним 
улазом. Крст је висине 110 cm. Крст 
очистити и рестаурирати сва оштећења 
материјалом Restaur Mortel (Remmers) 
везиво RF (Remmers) или 
одговарајућим. Тонове материјала 

ускладити са подлогом. Обрачун 
паушално. пау 1,00 х   

 

28)  На страни 69/111 Конкурсне документације, код ставке Б/III/15 стоји: 

 

15 Фуговање камене сокле. Све спојнице 
камених површина очистити од старе  
фуг масе. Фуговати материјалом Ceresit 
CE 40 у тону који одреди Пројектант. 
Обрачун по m. m 125,00 х   
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А треба да стоји: 

 

15 Фуговање камене сокле. Све спојнице 
камених површина очистити од старе  
фуг масе. Фуговати материјалом Ceresit 
CE 40 или одговарајућим у тону који 

одреди Пројектант. Обрачун по m. m 125,00 х   

 

 

 

Након коригованих и предочених имена, табела спецификације почев од 6. стр. 

сада изгледа овако: 

 

 

                                   ПРИЛОГ УЗ ПРВУ ИЗМЕНУ 

 

3) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРА-НЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ РАДОВИ И СЛ. 

 

3)1) врста и техничке карактеристике (спецификације): 

 

А ЗАПАДНА ФАСАДА 
ПАТРИЈАРШИЈСКОГ ДВОРА 

К.П. 282/3, К.О. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
  

    

р.б. ОПИС ПОЗИЦИЈА м.ј. количина 

    

 I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ     

    

1 Демонтажа прозорских решетки на прозорима подрума и приземља. Пажљиво 
обити малтер на местима на којима је прозор анкерисан водећи рачуна да се 
решетка не оштети. Извадити решетку и превести је у радионицу на 
рестаурацију. Обрачун по комаду.   

1.1 решетке прозора у приземљу, 143/322 cm ком 16,00 

1.2 решетке прозора у подруму, 111/131 cm ком 16,00 

    

2 Пажљиво обијање малтера у висини од камене сокле до висине глатких 
квадера, заједно са профилом базиса. Обијање вршити уз остављање делова 
профилације као узорка за ново малтерисање. Обијање се врши 100%. Пре 
обијања малтера са места које ће одредити конзерваторски надзор узети 
тачне мере свих елемената, скинути све отиске малтерске геометријске 
пластике за израду шаблона за њихову израду, па по одобрењу надзорног 
органа приступити обијању. На свакој врсти вученог профила оставити по 
један најбоље сачуван профил у ширини од минимум 30 cm за узимање 
отисака и као контролни профил. Малтер обити пажљиво да се површина 
опеке не оштети. Кламфама очистити спојнице до дубине 2 cm, а челичним 
четкама опеку. Компримованим ваздухом отпрашити површине и опрати 
воденим млазом без притиска. Након прања зидове сушити минимум 10 дана. 
Шут сместа прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију.  
Обрачун по m

2
 ортогоналне пројекције обијене површине фасаде са m

2
 144,00 
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дебљином малтера до 10 cm. Отвори се не одбијају, ништа се не развија 

    

3 Пажљиво обијање оштећеног продужног малтера са горњих зона фасадних 
зидова са равно малтерисаних површина, венаца и декоративних елемената, 
на местима где је оштећен или дотрајао. Надзорни орган и извођач ће 
писменим путем одредити површине са којих се обија малтер. Пре обијања 
малтера са места које ће одредити конзерваторски надзор узети тачне мере 
свих елемената, скинути све отиске малтерске геометријске пластике за 
израду шаблона за њихову израду, па по одобрењу надзорног органа 
приступити обијању. Површине пре обијања опсећи брусилицом. Кламфама 
очистити спојнице до дубине мин. 2 cm, а челичним четкама опеку. 
Компримованим ваздухом отпрашити површине и опрати воденим млазом без 
притиска. Након прања зидове сушити минимум 10 дана. Шут сместа 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 
Обрачун по m2 ортогоналне пројекције обијене површине фасаде, са 
дебљином малтера до 8 cm. Отвори се не одбијају, ништа се не развија и не 
додаје. m

2
 150,00 

    

 II ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

    

1 Набавка и постављање полиетиленске фолије преко прозора и врата ради 
заштите. Фолију учврстити дрвеним летвама водећи рачуна да се не оштете 
постојећи прозори. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. 
Обрачун по м2. m

2
 172,00 

    

2 Малтерисање површина фасаде у зони сокле изведених у рустичним 
квадерима високо паропропусним малтером на бази природног хидрауличног 
креча – NHL, без цемента, са  ваздушним макропорама, без органских удела. 
Малтер мора имати високу отпорност на временске утицаје, високу 
паропропустљивост, високу отпорност на штете од соли, и бити без 
хидрофобирајућих средстава. Израдити целокупну профилацију која се 
извлачи челичним шаблонима, према оригиналном изгледу и сачуваним 
узорцима. Ивице праве и оштре. Не сме доћи до пресушивања да не би дошло 
до настанка пукотина. Дебљина малтера до 10 cm. У цену урачунати израду 
лимених шаблона за извлачење ивица квадера. Отвори се одбијају. Обрачун 
по m

2 
ортогоналне пројекције. m

2
 144,00 

    

3 Санација пукотина малтером за ињектирање на бази NHL-a. Оштећене, 
шупље и лабаве делове малтера потпуно обити. Евентуалне пукотине и 
спојеве који би могли довести до разливања малтера за ињектовање запунити 
малтером на основи хидрауличног креча. Отворе за ињектирање репаратурног 
малтера бушити ротирајућим бургијама пречника до маx. 20 мм и до маx.2/3 
дубине зида. Размак између отвора зависан је од конзистенције зидне масе, а 
одређује се непосредно пре извођења на основи спроведеног пробног  
ињектирања. У сваки отвор увести ињекцијско црево пречника 15/20 мм, 
учврстити притисну пумпу и добро задихтовати. Пре него се започне с 
ињектовањем, подлогу је потребно навлажити. Ињектирање материјала 
започети лаганим притиском, почевши од најниже линије отвора. Обрачун по 
м1 пукотине. m 75,00 

    

4 Равно малтерисање обијених површина у горњим зонама фасадних зидова 
продужним малтером. Малтерисање у дебљини до 8 cm. Позиција се односи 
на потпуно равне и на површине декорисане плитким фугама у малтеру, 
односно површина које се извлаче уз коришћење дрвених вођица. Обрачун по 
м

2 
ортогоналне пројекције.   м

2
 150,00 

    

5 Презиђивање оштећеног кровног венца опеком старог формата. Оштећене 
делове рушити до чврстог зида, и поново зидати опеком у продужном мелтеру. 
По зидању спојнице очистити. Обрачун по м

3
. m

3
 4,00 

    

 III РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ     

    

1 Рестаурација балустраде на атици са постољем,  стубцима и гредицом. Обити м1 89,00 



ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ОПШТИНСКА УПРАВА 

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1 

Ред. бр. ЈН ОП 1.3.12/ 2019 

 

14 

 

оштећен малтер и фугне очистити, малтерисати продужним малтером и 
завршно пердашити. Здрав малтер и балустере пребрусити. Све површини 
прећи подлогом и завршном бојом у два слоја.У цену нису урачунати радови 
на вазама. У цену није урачунато обијање и извлачење профила. Обрачун по 
м.  

    

2 Чишћење и бојење елемената орнаменталне пластике. Елементе који су 
очувани у облику и детаљима, и неоштећени, отпрашити компримованим 
ваздухом, чистити четкама и ручно пребрусити целу површину водећи рачуна 
да се облици не изгубе. На елементе нанети подлогу за бојење и бојити их у 
два слоја, водећи рачуна да се на елементу не задржава вишак боје.    

2.1 ДЕК-01, ваза на атици, висина 170 cm ком 4,00 

2.2 ДЕК-02, ваза на атици, висина 110 cm ком 4,00 

2.3 ДЕК-03, декорисани модиљон испод венца 20x30x25 cm ком 113,00 

2.4 ДЕК-04, трака са јајастим штапом и дентикулама висина 30cm m 89,00 

2.5 ДЕК-06, кључни камен без декорације над луком прозора на спрату 15/35 cm ком 6,00 

2.6 ДЕК-10, модиљон на кордонском венцу између приземља и спрата 20x20x10 
cm ком 81,00 

2.7 ДЕК-11, профилисана лајсна између триглифа 45x10 cm. ком 170,00 

2.8 ДЕК-12, триглиф са дентикулама 30х50 cm ком 81,00 

2.9 ДЕК-15, клупице прозора у приземљу 180x15x25cm ком 14,00 

2.10 ДЕК-17 a, лучна трака са јајастим штапом и дентикулама у лунети прозора на 
бочним ризалитима х=20 cm  m 7,00 

2.11 ДЕК-17 б, равна трака са јајастим штапом и дентикулама испод лунете 
прозора на бочним ризалитима х=20 cm  m 6,60 

2.12 ДЕК-22, кључни камен над луком прозора на спрату ризалита 15/35 cm ком 2,00 

2.13 ДЕК-25, конзола са анђелом на кључном камену лука прозора приземља  
30x50 cm. ком 2,00 

2.14 ДЕК-30, конзолни триглиф над кључним каменом отвора испод балкона 
30x30x50 cm ком 3,00 

2.15 ДЕК-32 а, коси квадер на луку над главним улазом 25x35 cm ком 6,00 

2.16 ДЕК-32 б, квадер на довратку главног улаза 25x35 cm ком 6,00 

2.17 ДЕК-33 а,  залучени профил на луку над главним улазом 25x12 cm ком 8,00 

2.18 ДЕК-33 б, профил на довратку главног улаза 25x12 cm ком 5,00 

    

3 Рестаурација мање оштећених елемената орнаменталне пластике. Елементе 
пажљиво очистити од слојева боје до основног материјала водећи рачуна да 
се не оштете облици. Облике ретуширати гипсом, пребрусити и нанети 
импрегнацију, подлогу за бојење и два слоја завршне боје.    

3.1 ДЕК-01, ваза на атици, висина 170 cm ком 4,00 

3.2 ДЕК-02, ваза на атици, висина 110 cm ком 5,00 

3.3 ДЕК-06, кључни камен без декорације над луком прозора на спрату 15/35 cm ком 6,00 

3.4 ДЕК-12, триглиф са дентикулама 30х50 cm ком 81,00 

3.5 ДЕК-13, розетне на метопама Ф25 cm ком 162,00 

3.6 ДЕК-14, флорална конзола на кључном камену прозора приземља 30x70 cm ком 6,00 

3.7 ДЕК-16, капител канелурисаног полустуба 75х42 cm ком 6,00 

3.8 ДЕК-19, картуш у лунети прозора на бочним ризалитима 100х70 cm ком 2,00 

3.9 ДЕК-20, декорисани архитрав над прозорима бочних ризалита 250x25 cm ком 2,00 

3.10 ДЕК-21, капител полустуба прозора бочних ризалита 45х20cm ком 4,00 

3.11 ДЕК-23, плитка троугаона флорална декорација уз прозоре бочних ризалита 
40х40/2 cm ком 4,00 

3.12 ДЕК-25, конзола са анђелом на кључном камену лука прозора приземља  
30x50 cm. м1 2,00 

3.13 ДЕК-27, конзола са лављом главом на кључном камену балконских отвора 
40x70 cm. ком 3,00 

3.14 ДЕК-29, конзола која носи балкон 140x80x150 cm. ком 4,00 

3.15 ДЕК-31, конзола на кључном камену главног улаза 30x30x50 cm ком 1,00 

3.16 ДЕК-34,  декорисана конзола испод прозорске клупице на бочним ризалитима 
20x80 cm ком 8,00 

3.17 ДЕК-35, плоча у прозорском парапету са анђелом, гирландом и траком 115x50 
cm ком 4,00 
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4 Ретуш елемента и израда калупа за изливање елемената орнаменталне 
пластике. Постојећи елемент ретуширати, све ивице и површине морају бити 
чисте и прецизно извајане. Модел писменим путем прима вршилац стручног 
надзора.  Калуп израдити из потребног броја штикл форми. Све ивице и 
површине морају бити фине, квалитетно обрађене и премазане импрегнантом. 
Обрачун по комаду.   

4.1 ДЕК-01, ваза на атици, висина 170 cm ком 1,00 

4.2 ДЕК-02, ваза на атици, висина 110 cm ком 1,00 

4.3 ДЕК-03, декорисани модиљон испод венца 20x30x25 cm ком 1,00 

4.4 ДЕК-05, капител пиластра 76/40cm ком 1,00 

4.5 ДЕК-07, розете изнад лукова прозора Ф8cm ком 1,00 

4.6 ДЕК-08, капител над шенбраном прозора на спрату 20х20х20 cm ком 1,00 

4.7 ДЕК-09, базис шенбране прозора на спрату 30х15x15 cm ком 1,00 

4.8 ДЕК-10, модиљон на кордонском венцу између приземља и спрата 20x20x10 
cm ком 1,00 

4.9 ДЕК-14, флорална конзола на кључном камену прозора приземља 30x70 cm ком 1,00 

4.10 ДЕК-16, капител канелурисаног полустуба 75х42 cm ком 1,00 

4.11 ДЕК-18, гирланде и траке у лунети прозора на бочним ризалитима 100х30 cm ком 1,00 

4.12 ДЕК-24, угаона конзола на фризу 30x50x50 cm ком 1,00 

4.13 ДЕК-26, ловорови венци над централним ризалитом Ф35 cm, 4 недостајућа 
комада додају се и бочне ризалите ком 1,00 

4.14 ДЕК-28, капители над четврт-стубовима који носе лукове над балконским 
отворима 25x25x18 cm ком 1,00 

4.15 ДЕК-32 б, квадер на довратку главног улаза 25x35 cm ком 1,00 

4.16 ДЕК-33 б, профил на довратку главног улаза 25x12 cm ком 1,00 

    

5 Изливање нове орнаменталне пластике конзоле из готовог калупа. Пластику 
армирати, рабицирати, поставити анкере од нерђајућег челика за уградњу и 
излити од гипсног малтера. По завршеном изливању и делимичном сушењу 
све површине и ивице фино обрусити. Нанети импрегнацију, подлогу за 
бојење и бојити у два слоја. У цену урачунати и монтажу елемента. У цену није 
урачуната израда калупа. Обрачун по комаду.   

5.1 ДЕК-01, ваза на атици, висина 170 cm ком 4,00 

5.2 ДЕК-02, ваза на атици, висина 110 cm ком 5,00 

5.3 ДЕК-03, декорисани модиљон испод венца 20x30x25 cm ком 100,00 

5.4 ДЕК-05, капител пиластра 76/40cm ком 24,00 

5.5 ДЕК-07, розете изнад лукова прозора Ф8cm ком 24,00 

5.6 ДЕК-08, капител над шенбраном прозора на спрату 20х20х20 cm ком 28,00 

5.7 ДЕК-09, базис шенбране прозора на спрату 30х15x15 cm ком 24,00 

5.8 ДЕК-10, модиљон на кордонском венцу између приземља и спрата 20x20x10 
cm ком 81,00 

5.9 ДЕК-14, флорална конзола на кључном камену прозора приземља 30x70 cm ком 6,00 

5.10 ДЕК-16, капител канелурисаног полустуба 75х42 cm ком 2,00 

5.11 ДЕК-18, гирланде и траке у лунети прозора на бочним ризалитима 100х30 cm ком 4,00 

5.12 ДЕК-24, угаона конзола на фризу 30x50x50 cm ком 4,00 

5.13 ДЕК-26, ловорови венци над централним ризалитом Ф35 cm, 4 недостајућа 
комада додају се и бочне ризалите ком 8,00 

5.14 ДЕК-28, капители над четврт-стубовима који носе лукове над балконским 
отворима 25x25x18 cm ком 6,00 

5.15 ДЕК-32 б, квадер на довратку главног улаза 25x35 cm ком 6,00 

5.16 ДЕК-33 б, профил на довратку главног улаза 25x12 cm ком 5,00 

    

6 Узимaњe oтисaкa и изрaдa кaлупa и шaблoнa вучених профила. Са добро 
очуваних профила пажљиво скинути све слојеве боја и осталих наслага, 
ретуширати, просецати профиле  и узети отиске за израду шаблона. Обавезно 
технички снимити профиле. Прe изрaдe шaблoнa трaжити одобрење 
конзерваторског нaдзoрa  дa ли су одговарајући. Пре употребе, шаблоне 
прегледа и даје писмену сагласност за рад надзорни орган уписом у 
грађевински дневник. Шаблони се израђују од даске или блажујке и опшивају 
лимом минималне дебљине 1 мм правилно изрезаних и оштрих ивица. 
Обрачун по комаду.   

6.1 ПРОФ-01, р.ш. 18 cm ком 1,00 
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6.2 ПРОФ-02, р.ш. 10 cm ком 1,00 

6.3 ПРОФ-03 р.ш. 50 cm ком 1,00 

6.4 ПРОФ-04, р.ш. 50 cm ком 1,00 

6.5 ПРОФ-05, р.ш. 60 cm ком 1,00 

6.6 ПРОФ-06, р.ш. 10 cm ком 1,00 

6.7 ПРОФ-07, р.ш. 28 cm ком 1,00 

6.8 ПРОФ-08, р.ш. 30 cm ком 1,00 

6.9 ПРОФ-09, р.ш. 25 cm ком 1,00 

6.10 ПРОФ-10, р.ш. 15 cm ком 1,00 

6.11 ПРОФ-11, р.ш. 45 cm ком 1,00 

6.12 ПРОФ-12, р.ш. 16 cm ком 1,00 

6.13 ПРОФ-13, р.ш. 10 cm ком 1,00 

6.14 ПРОФ-14, р.ш. 18 cm ком 1,00 

6.15 ПРОФ-15, р.ш. 10 cm ком 1,00 

6.16 ПРОФ-16, р.ш. 80 cm ком 1,00 

6.17 ПРОФ-17, р.ш. 40 cm ком 1,00 

6.18 ПРОФ-18, р.ш. 35 cm ком 1,00 

    

7 Рестаурација венаца и профила, површину профила који су неоштећени и  
прионули за подлогу ручно пребрусити водећи рачуна да се ивице не искрзају, 
нанети подлогу и бојити у два слоја четком. Обрачун по m профила.   

7.1 ПРОФ-01, р.ш. 18 cm m 10,00 

7.2 ПРОФ-02, р.ш. 10 cm m 10,00 

7.3 ПРОФ-03 р.ш. 50 cm m 9,00 

7.4 ПРОФ-04, р.ш. 50 cm m 40,00 

7.5 ПРОФ-05, р.ш. 60 cm m 26,00 

7.6 ПРОФ-06, р.ш. 10 cm m 12,00 

7.7 ПРОФ-07, р.ш. 28 cm m 50,00 

7.8 ПРОФ-08, р.ш. 30 cm m 1,00 

7.9 ПРОФ-09, р.ш. 25 cm m 30,00 

7.10 ПРОФ-10, р.ш. 15 cm m 2,00 

7.11 ПРОФ-11, р.ш. 45 cm m 18,00 

7.12 ПРОФ-12, р.ш. 16 cm m 2,00 

7.13 ПРОФ-13, р.ш. 10 cm m 2,00 

7.14 ПРОФ-14, р.ш. 18 cm m 0,10 

7.15 ПРОФ-15, р.ш. 10 cm m 12,00 

7.16 ПРОФ-16, р.ш. 80 cm m 9,00 

7.17 ПРОФ-17, р.ш. 40 cm m 2,00 

7.18 ПРОФ-18, р.ш. 35 cm m 0,50 

    

8 Поправка оштећених венаца и профила продужним малтером. Оштећене 
површине обити у целости и спојнице очистити кламфама. Пре обијања 
одредити дужину која се обија и засећи венац брусилицом на оба краја. Венце 
и профиле извлачити шаблонима у продужном малтеру. Ивице морају бити 
оштре и праве. Обрачун по m профила.   

8.1 ПРОФ-01, р.ш. 18 cm m 70,00 

8.2 ПРОФ-02, р.ш. 10 cm m 70,00 

8.3 ПРОФ-03 р.ш. 50 cm m 80,00 

8.4 ПРОФ-04, р.ш. 50 cm m 40,00 

8.5 ПРОФ-05, р.ш. 60 cm m 52,00 

8.6 ПРОФ-06, р.ш. 10 cm m 12,00 

8.7 ПРОФ-07, р.ш. 28 cm m 95,00 

8.8 ПРОФ-08, р.ш. 30 cm m 25,00 

8.9 ПРОФ-09, р.ш. 25 cm m 50,00 

8.10 ПРОФ-10, р.ш. 15 cm m 78,00 

8.11 ПРОФ-11, р.ш. 45 cm m 80,00 

8.12 ПРОФ-12, р.ш. 16 cm m 70,00 

8.13 ПРОФ-13, р.ш. 10 cm m 70,00 

8.14 ПРОФ-14, р.ш. 18 cm m 3,90 

8.15 ПРОФ-15, р.ш. 10 cm m 12,00 

8.16 ПРОФ-16, р.ш. 80 cm m 8,00 
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8.17 ПРОФ-17, р.ш. 40 cm m 5,00 

8.18 ПРОФ-18, р.ш. 35 cm m 7,50 

    

9 Замена оштећених делова камене сокле. Оштећене блокове демонтирати 
водећи рачуна да се не оштете суседни блокови. Израдити нове мермерне 
блокове у димензијама према постојећим, обрада по узору на постојеће и 
уградити у малтеру. Дебљина плоче око 10 cm. Обрачун по м

3
 уграђеног 

камена. m
3
 0,80 

    

10 Чишћење камена од прљавштине, микроорганизама и црних наслага воденим 
млазом под притиском до 150 бара. Обрачун по m

2 
 или m

1
 третиране 

површине камена.    

10.1 камена сокла m
2
 52,00 

10.2 Балконска ограда m
1
 17,00 

10.3 камена прилазна рампа m
2
 52,00 

    

11 Третман камена биоцидним средством на бази бензалконијум хлорида, које се 
наноси прскањем.   Раствор оставити да делује 24 сата.  Потом све површине  
опрати са доста  воде под ниским притиском.  Коришћена средства морају 
бити биоразградива и са одговарајућим сертификатом произвођача. Обрачун 
по m

2 
или m

1
 третиране површине камена.    

11.1 камена сокла m
2
 52,00 

11.2 балконска ограда m
1
 17,00 

11.3 камена прилазна рампа m
2
 52,00 

    

12 Рестаурација површина сокле од камена. Камен сокле брусити до здраве 
подлоге. Начин обраде камена мора бити исти као на постојећим каменим 
блоковима. Очистити фуге од остатака цементног малтера и испунити их 
вештачким каменом справљеним са мермерним агрегатом тако да се постигне 
изглед идентичан камену сокле. Оштећења на каменим блоковима 
рестаурирати вештачким каменом уз претходно чишћење подлоге и наношење 
средства за СН везу. Обрачун по м2. m

2
 52,00 

    

13 Набавка и наношење материјала за превентивну заштиту површинe камена, 
паропропусног а водоодбојног, на бази силоксана, за завршну хидрофобну 
заштиту камених површина од уља, маховине, воде и киселих киша. Средство 
мора бити безбојно и не сме мењати оригиналну боју камена. Средство 
наносити распршивачем под ниским притиском до потпуног засићења. Радити 
према упутству произвођача.     

13.1 камена сокла m2 60,00 

13.2 балконска ограда m1 17,00 

13.3 камена прилазна рампа m2 55,00 

    

14 Рестаурација решетки прозора од кованог гвожђа. Делове који недостају или 
су дотрајали израдити и поставити по узору на постојеће, према детаљима и 
упутству пројектанта. Евентуалне варове идеално обрусити. Скинути стару 
боју хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На решетке 
нанети импрегнацију, основну боју и обојити два пута бојом за метал. У цену 
урачунати и постављање решетки на прозоре. Обрачун по комаду.   

14.1 решетке прозора у приземљу, 143/322 cm ком 16,00 

14.2 решетке прозора у подруму, 111/131 cm ком 16,00 

    

 IV СТОЛАРСКИ РАДОВИ     

    

1 Израда и уградња нових спољашњих прозорских крила у свему према 
постојећим, нова крила израдити од боровине. Користити постојећи оков, по 
демонтажи га очистити и припремити за монтажу на нова крила. У цену је 
урачунато и завршно бојење крила тонираном акрилном бојом у два слоја и 
акрилним лаком. Обрачун по комаду крила. 

  

1.1 балконски отвори, димензије крила 53/220 cm ком 6,00 

1.2 прозори на спрату, димензије крила 75/212 cm ком 28,00 

1.3 прозори на спрату, лучно надсветло, димензије крила 148/83 cm ком 14,00 
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1.4 прозори у приземљу, димензије крила 58/173 cm ком 32,00 

1.5 прозори у приземљу, лучно надсветло, димензије крила 58/173 cm ком 16,00 

1.6 прозори у подруму, димензије крила 55/125 cm ком 32,00 

    

2 Израда и уградња нових спољашњих врата на балконским порталима. 
Димензије крила су 90/300 cm. Нова крила израдити од боровине. У цену је 
урачуната и импрегнација, завршно бојење крила тонираном акрилном бојом у 
два слоја и акрилним лаком. Обрачун по комаду. ком 3,00 

    

 V МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ     

    

1 Брушење постојећег слоја фасадне боје на квадерима у висини прве етаже и 
канелираних стубова на балкону са малтера који је неоштећен и прионуо, 
ручно и машински, ради припреме за наношење подлоге за уједначавање. 
Обрачун по m

2
. m

2
 330,00 

    

2 Брушење постојећег слоја фасадне боје са равних површина, површина са 
плитким фугама, односно површина које се малтеришу без шаблона, са 
малтера који је неоштећен и прионуо, ручно и машински, ради припреме за 
наношење подлоге за уједначавање. Обрачун по m

2
. m

2
 325,00 

    

3 Стругање слојева оштећене или потклобучене боје до здраве подлоге. 
Обрачун по m

2
. m

2
 55,00 

    

4 Танкослојно малтерисање малтером са микроармирајућим влакнима делова 
фасаде са којих је огуљена стара боја до здраве подлоге. Дебљина слоја 3-4 
mm. Позиција не обухвата венце, профиле и декоративну пластику, већ само 
равне делове фасада са плитким фугама, односно површине које се 
малтеришу без шаблона. Обрачун по m

2
. m

2
 380,00 

    

5 Брушење, наношење подлоге и фарбање поља са балустерима на парапету 
спрата. Поља су димензија 145/55 cm. Обрачун по комаду поља. ком 22,00 

    

6 Наношење подлоге за уједначавање на фасадне површине. Због присуства 
високих апсорпционих разлика (трагови синтетичких производа, остаци старог 
малтера) целокупну површину цркве, осим доње зоне, премазати 
одговарајућом подлогом за уједначавање. Радити према упутству 
произвођача. Ценом обухватити набавку и наношење материјала преко 
oпраних, оструганих и новомалтерисаних површина. Обрачун по m

2
. m

2
 840,00 

    

7 Бојење фaсaдa високо  паропропусним квалитетним силикатним бојама у 
постојећем тону, са два премаза до потпуног покривања подлоге  и према 
упутству произвођача. Обрaчун по м

2
. m

2
 840,00 

     

8 Бојење и поправка дрвених прозора. У цену улази обрада и бојење 
спољашњег оквира прозора до првог фалца и анпасовање унутрашњих крила. 
Прегледати столарију и са надзорним органом  одредити које елементи се 
учвршћују или мењају. Дрво брусити до здраве подлоге и очистити, китовати 
оштећења и пукотине а затим нанети средство за импрегнацију, подлогу и 
тонирану лазурну боју. У цену урачунати и замену доњег дела спољашњег 
прозорског оквира који закишњава, предвидети уклањање трулог дела 
елемента и уградњу новог дела уз фиксирање епоксидним лепком. Обрачун по 
комаду прозорског отвора. 

  

8.1 балконски отвори, димензије портала 215/553 cm ком 3,00 

8.2 прозори на спрату, димензије спољашњег отвора 145/335 cm ком 14,00 

8.3 прозори у приземљу, димензије спољашњег отвора 114/220 cm ком 16,00 

8.4 подрумски прозори, димензије спољашњег отвора 111/131 cm ком 16,00 

    

9 Рестаурација дрвених улазних врата. Двокрилна врата украшена дуборезом, 
са надсветлом, димензије 200/500 cm. Прегледати врата и са надзорним 
органом  одредити које елементи се учвршћују или мењају. Дрво брусити до 
здраве подлоге и очистити, китовати оштећења и пукотине а затим нанети ком 1,00 
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средство за импрегнацију, подлогу и тонирану лазурну боју. Обрачун по 
комаду. 

    

 VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ     

    

1 Демонтажа и поновна монтажа бакарних олучних вертикала ради извођења 
радова. За време трајања радова воду одвести пластичним цевима преко 
скеле на земљу.  У цену урачунати привремено постављање PVC цеви. 
Обрачун по m  бакарног олука.                 m 64,00 

    

2 Преглед и поправка олучне увале иза атике на јужној фасади на месту споје 
увале и олучне вертикале на ком вода продире у венац. Потребне замене 
извести бакарним лимом уз прописане везе које гарантују водонепропусност. 
Обрачун по комаду. ком 3,00 

    

3 Уградња нових опшава од титан - цинк лима. Демонтирати постојеће опшаве 
од поцинкованог лима. Нови опшав прецизно искројити, подићи уз зид или 
прозорски оквир за око 3 cm, и увући у зид, односно зашрафити за прозорски 
оквир. Окапнице препустити за 2-3 cm, висина окапнице до 2 cm. Лим на 
спојевима причврстити за подлогу хафтерима, комаде спајати дуплим 
обореним фалцом, сегменти лима не смеју бити дужи од 2 метра. Обрачун по 
m постављеног лима.   

3.1 опшав кровног венца, р.ш. 70 cm m 80,00 

3.2 опшав тимпанона и лунета прозорских едикула,р.ш. 40cm m 42,00 

3.3 опшав венца парапета на спрату,р.ш. 20 cm m 54,40 

3.4 опшав окапнице прозора на спрату, р.ш. 50cm m 25,60 

3.5 опшав кордонског венца, р.ш. 50cm m 98,00 

3.6 опшав окапнице прозора у приземљу, р.ш. 50cm m 30,00 

    

 VII РАЗНИ РАДОВИ     

    

1 Постaвљaње цевaсте фaсaдне скеле. Скела мора бити статички стабилна, 
уземљена и анкерована за објекат, у свему премa прописимa ХТЗ. Гaрaнције и 
све мере ХТЗ код рaдa нa скели преузимa извођaч и зa то сноси одговорност. 
На свака 2 м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране 
платформи поставити фосне на "кант". Изнад  улаза поставити заштитне 
надстрешнице од ОСБ плоча. Скелу прима статичар. У цену урaчунaти 
уземљење скеле, спољaшњи и унутрaшњи трaнспорт, монтaжу и демонтaжу 
скеле, одржaвaње у току рaдa, попрaвке оштећењa нa зидовимa, зaштитне 
нaстрешнице, ограде и засторе. Обрaчун по м2. m

2
 1.350,00 

    

2 Чишћење простора око објекта од грађевинског шута и прање градилишта. У 
цену урачунати хоризонтални и вертикални транспорт, ручни утовар на камион 
и превоз шута на градску депонију. Плаћа се једанпут без обзира на број 
чишћења. Обрачун паушално пау 1,00 

    

3 Пажљиво прегледати све украсе на целокупној површини фасада и по потреби 
их учврстити уградњом анкера Ø10 преко подложака дим. 50/50/4 мм 
утиснутих у гипсану површину. Подлошке изоловати од корозије одговарајућом 
грунд бојом и маскирати гипсом. Обрачун по комаду. ком 400,00 

    

    

Б ФАСАДА САБОРНЕ ЦРКВЕ 
К.П. 282/2, К.О. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ   

    

р.б. ОПИС ПОЗИЦИЈА м.ј. количина 

    

 I РАДОВИ РУШЕЊА     

    

1 Пажљиво обијање малтера са спољашњих  зидова цркве, у висини од камене 
сокле до кордонског венца.  Обијање вршити уз остављање делова 
профилације као узорка за ново малтерисање. Обијање се врши 100%. Пре m

2
 380,00 
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обијања малтера са места које ће одредити конзерваторски надзор узети 
тачне мере свих елемената, скинути све отиске малтерске геометријске 
пластике за израду  шаблона за њихову израду, па по одобрењу надзорног 
органа приступити обијању. На свакој врсти вученог профила оставити по 
један најбоље  сачуван профил у ширини од минимум 30 cm за узимање 
отисака и као контролни профил. Малтер обити пажљиво да се површина 
опеке не оштети. Кламфама очистити спојнице до дубине 2 cm, а челичним 
четкама опеку. Компримованим ваздухом отпрашити површине и опрати 
воденим млазом без притиска. Након прања зидове сушити минимум 10 дана. 
Шут сместа прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију.  
Обрачун по m

2
 ортогоналне пројекције обијене површине  фасаде са 

дебљином малтера до 10 cm. Отвори се не одбијају, ништа се не развија и не 
додаје. 

    

2 Пажљиво обијање оштећеног продужног малтера са горњих зона фасадних 
зидова са равно малтерисаних површина, венаца и декоративних елемената, 
на местима где је оштећен или дотрајао. Надзорни орган и извођач ће 
писменим путем одредити површине са којих се обија малтер. Пре обијања 
малтера са места које ће одредити конзерваторски надзор узети тачне мере 
свих елемената, скинути све отиске малтерске геометријске пластике за 
израду  шаблона за њихову израду, па по одобрењу надзорног органа 
приступити обијању. Површине пре обијања опсећи брусилицом. Кламфама 
очистити спојнице до дубине мин. 2 cm, а челичним четкама опеку. 
Компримованим ваздухом отпрашити површине и опрати воденим млазом без 
притиска. Након прања зидове сушити минимум 10 дана. Шут сместа 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 
Обрачун по m2 ортогоналне пројекције обијене површине  фасаде, са 
дебљином малтера до 8 cm. Отвори се не одбијају, ништа се не развија и не 
додаје. m

2
 100,00 

    

  II   ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

    

1 Малтерисање површина фасаде у зони сокле изведених у рустичним 
квадерима високо паропропусним малтером на бази природног хидрауличног 
креча – NHL, без цемента, са  ваздушним макропорама, без органских удела. 
Малтер мора имати високу отпорност на временске утицаје, високу 
паропропустљивост, високу отпорност на штете од соли, и бити без 
хидрофобирајућих средстава. Израдити целокупну профилацију која се 
извлачи челичним шаблонима, према оригиналном изгледу и сачуваним 
узорцима. Ивице праве и оштре. Не сме доћи до пресушивања да не би дошло 
до настанка пукотина. Дебљина малтера до 10 cm. У цену урачунати израду 
лимених шаблона за извлачење ивица квадера. Обрачун по m

2
. m

2
 145,00 

    

2 Малтерисање површина фасаде у зони сокле изведених у равном малтеру са 
извученим плитким фугама високо паропропусним малтером на бази 
природног хидрауличног креча – NHL, без цемента, са  ваздушним 
макропорама, без органских удела. Малтер мора имати високу отпорност на 
временске утицаје, високу паропропустљивост, високу отпорност на штете од 
соли, и бити без хидрофобирајућих средстава.  Израдити целокупну 
профилацију која се извлачи челичним алатом, према оригиналном изгледу и 
сачуваним узорцима. Ивице праве и оштре. Не сме доћи до пресушивања да 
не би дошло до настанка пукотина. Дебљина малтера до 8 cm. Обрачун по m

2
. m

2
 150,00 

    

3 Санација пукотина малтером за ињектирање на бази NHL-a. ПОштећене, 
шупље и лабаве делове малтера потпуно обити. Евентуалне пукотине и 
спојеве који би могли довести до разливања малтера за ињектовање запунити 
малтером на основи хидрауличног креча. Отворе за ињектирање репаратурног 
малтера бушити ротирајућим бургијама пречника до маx. 20 мм и до маx.2/3 
дубине зида.Размак између отвора зависан је од конзистенције зидне масе, а 
одређује се непосредно пре извођења на основи спроведеног пробног  
ињектирања.У сваки отвор увести ињекцијско црево пречника 15/20 мм, 
учврстити притисну пумпу и добро задихтовати. Пре него се започне с m 12,00 
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ињектовањем, подлогу је потребно навлажити. Ињектирање материјала 
започети лаганим притиском, почевши од најниже линије отвора. Обрачун по 
м1 пукотине. 

    

4 Равно малтерисање обијених површина у горњим зонама фасадних зидова 
продужним малтером. Малтерисање у дебљини до 8 cm. Позиција се односи 
на потпуно равне и на површине декорисане плитким фугама у малтеру, 
односно површина које се извлаче уз коришћење дрвених вођица. Обрачун по 
м

2 
ортогоналне пројекције.   м

2
 100,00 

    

 III РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ     

    

1 Чишћење и бојење елемената орнаменталне пластике. Елементе који су 
очувани у облику и детаљима, и неоштећени, отпрашити компримованим 
ваздухом, чистити четкама и ручно пребрусити целу површину водећи рачуна 
да се облици не изгубе. На елементе нанети подлогу за бојење и бојити их у 
два слоја, водећи рачуна да се на елементу не задржава вишак боје.    

1.1 ДЕК-03, палмете у тимпанонима 130x35 cm ком 22,00 

1.2 ДЕК-04, јајасти штап испод тимпанона х=7cm м1 187,00 

1.3 ДЕК-08a, конзоле испод прозорског банка -прозори звоника ком 8,00 

1.4 ДЕК-08б, конзоле испод прозорског банка -прозори  ком 24,00 

1.5 ДЕК-08ц, сузе испод конзоле прозорског банка - прозори звоника 5 суза у низу ком 12,00 

1.6 ДЕК-08д, сузе испод конзоле прозорског банка 4 сузе у низу ком 18,00 

1.7 ДЕК-14, модиљони у тимпанонима 20х30 cm ком 46,00 

1.8 ДЕК-15, модиљони испод кровног венца 18х25 cm ком 148,00 

1.9 ДЕК-16, велике конзоле испод венца 30х75 cm ком 81,00 

1.10 ДЕК-20, кључни камен у централном делу 30х80 cm ком 1,00 

1.11 ДЕК-25, дентикула у и испод тимпанона изнад северних врата 7 cm м1 7,50 

1.12 ДЕК-30, трапезасти кључни камен изнад врата  ком 15,00 

1.13 ДЕК-31, трапезасти кључни камен изнад прозора приземља и табле са 
натписом  ком 27,00 

1.14 ДЕК-32, сузе изпод прозора приземља - 3 сузе у низу ком 16,00 

    

2 Рестаурација мање оштећених елемената орнаменталне пластике. Елементе 
пажљиво очистити од слојева боје до основног материјала водећи рачуна да 
се не оштете облици. Облике ретуширати гипсом, пребрусити и нанети 
импрегнацију, подлогу за бојење и два слоја завршне боје. Обрачун по комаду.   

2.1 ДЕК-01, флорални венац, лево и десно од сата Ø 70 cm ком 8,00 

2.2 ДЕК-02, капители на пиластрима 120х60 cm ком 10,00 

2.3 ДЕК-05, кључни камен са акантусом 40х60 cm ком 21,00 

2.4 ДЕК-06, траке у угловима прозора 100х50/2 cm ком 42,00 

2.5 ДЕК-07, капители на прозорима 30х30 cm ком 39,00 

2.6 ДЕК-08, картуш са драперијама испод прозорског банка  ком 20,00 

2.7 ДЕК-08a, конзоле испод прозорског банка -прозори звоника ком 8,00 

2.8 ДЕК-09, акантуси изнад тимпанона 30х70 cm ком 8,00 

2.9 ДЕК-10, флорални венац Ø 30 cm ком 2,00 

2.10 ДЕК-11, флоралне траке изнад иконе 90х90/2 ком 2,00 

2.11 ДЕК-12, капители на пиластрима 70х35 cm ком 1,00 

2.12 ДЕК-17, гирланде испод тимпанона 180х45 cm ком 38,00 

2.13 ДЕК-18, капители пиластара 130х50 cm ком 16,00 

2.14 ДЕК-19, капители стубова 130х60 cm ком 1,00 

2.15 ДЕК-21, флорални венци Ø 80 cm ком 2,00 

2.16 ДЕК-22, флоралне траке изнад централног прозора 80х30/2 cm ком 4,00 

2.17 ДЕК-23, јонски капители лево и десно од центр. прозора 50х30 cm ком 1,00 

2.18 ДЕК-24, гирланде на атици 200х50 cm ком 10,00 

2.19 ДЕК-26, капители на пиластрима код северних врата 55х30 cm ком 1,00 

2.20 ДЕК-28, кључни камен са акантусовим листом изнад врата главног улаза ком 1,00 

2.21 ДЕК-29, кључни камена са акантусовим листом изнад врата на северном улазу ком 1,00 

2.22 ДЕК-33, волуте на главном прочељу, 150x300/2cm ком 2,00 

    

3 Ретуш елемента и израда калупа за изливање елемената орнаменталне 
пластике. Постојећи елемент ретуширати, све ивице и површине морају бити   



ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ОПШТИНСКА УПРАВА 

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1 

Ред. бр. ЈН ОП 1.3.12/ 2019 

 

22 

 

чисте и прецизно извајане. Модел писменим путем прима вршилац стручног 
надзора.  Калуп израдити из потребног броја штикл форми. Све ивице и 
површине морају бити фине, квалитетно обрађене и премазане импрегнантом. 
Обрачун по комаду. 

3.1 ДЕК-02, капители на пиластрима 120х60 cm ком 1,00 

3.2 ДЕК-03, палмете у тимпанонима 130x35 cm ком 1,00 

3.3 ДЕК-04, јајасти штап испод тимпанона х=7cm ком 1,00 

3.4 ДЕК-07, капители на прозорима 30х30 cm ком 1,00 

3.5 ДЕК-08ц, сузе испод конзоле прозорског банка - прозори звоника 5 суза у низу ком 1,00 

3.6 ДЕК-08д, сузе испод конзоле прозорског банка 4 сузе у низу ком 1,00 

3.7 ДЕК-12, капители на пиластрима 70х35 cm ком 1,00 

3.8 ДЕК-16, велике конзоле испод венца 30х75 cm ком 1,00 

3.9 ДЕК-18, капители пиластара 130х50 cm ком 1,00 

3.10 ДЕК-19, капители стубова 130х60 cm ком 1,00 

3.11 ДЕК-23, јонски капители лево и десно од центр. прозора 50х30 cm ком 1,00 

3.12 ДЕК-26, капители на пиластрима код северних врата 55х30 cm ком 1,00 

    

4 Изливање нове орнаменталне пластике из готовог калупа. Пластику армирати, 
рабицирати, поставити анкере од нерђајућег челика за уградњу и излити од 
гипсног малтера. По завршеном изливању и делимичном сушењу све 
површине и ивице фино обрусити. Нанети импрегнацију, подлогу за бојење и 
бојити у два слоја. У цену урачунати и монтажу елемента. У цену није 
урачуната израда калупа.  

  

4.1 ДЕК-02,капители на пиластрима 120х60 cm ком 6,00 

4.2 ДЕК-03, палмете у тимпанонима 130x35 cm ком 3,00 

4.3 ДЕК-04, јајасти штап испод тимпанона х=7cm м1 54,00 

4.4 ДЕК-07, капители на прозорима 30х30 cm ком 3,00 

4.5 ДЕК-08ц, сузе испод конзоле прозорског банка - прозори звоника 5 суза у низу ком 4,00 

4.6 ДЕК-08д, сузе испод конзоле прозорског банка 4 сузе у низу ком 6,00 

4.7 ДЕК-12, капители на пиластрима 70х35 cm ком 1,00 

4.8 ДЕК-16, велике конзоле испод венца 30х75 cm ком 1,00 

4.9 ДЕК-18, капители пиластара 130х50 cm ком 16,00 

4.10 ДЕК-19, капители стубова 130х60 cm ком 1,00 

4.11 ДЕК-23, јонски капители лево и десно од центр. прозора 50х30 cm ком 1,00 

4.12 ДЕК-26, капители на пиластрима код северних врата 55х30 cm ком 1,00 

    

5 Узимaњe oтисaкa и изрaдa кaлупa и шaблoнa вучених профила. Са добро 
очуваних профила пажљиво скинути све слојеве боја и осталих наслага, 
ретуширати, просецати профиле  и узети отиске за израду шаблона. Обавезно 
технички снимити профиле. Прe изрaдe шaблoнa трaжити одобрење 
конзерваторског нaдзoрa  дa ли су одговарајући. Пре употребе, шаблоне 
прегледа и даје писмену сагласност за рад надзорни орган уписом у 
грађевински дневник. Шаблони се израђују од даске или блажујке и опшивају 
лимом минималне дебљине 1 мм правилно изрезаних и оштрих ивица. 
Обрачун по комаду.   

5.1 ПРОФ-01, р.ш. 160 cm ком 1,00 

5.2 ПРОФ-02, р.ш. 70 cm ком 1,00 

5.3 ПРОФ-03, р.ш. 35 cm ком 1,00 

5.4 ПРОФ-04, р.ш. 22 cm ком 1,00 

5.5 ПРОФ-05, р.ш. 8 cm ком 1,00 

5.6 ПРОФ-06, р.ш. 54 cm ком 1,00 

5.7 ПРОФ-07, р.ш. 52 cm ком 1,00 

5.8 ПРОФ-08, р.ш. 50 cm ком 1,00 

5.9 ПРОФ-09, р.ш. 52 cm ком 1,00 

5.10 ПРОФ-10, р.ш. 110 cm ком 1,00 

5.11 ПРОФ-11, р.ш. 90 cm ком 1,00 

5.12 ПРОФ-12, р.ш. 40 cm ком 1,00 

5.13 ПРОФ-13, р.ш. 35 cm ком 1,00 

5.14 ПРОФ-14, р.ш. 40 cm ком 1,00 

5.15 ПРОФ-15, р.ш. 45 cm ком 1,00 

5.16 ПРОФ-16, р.ш. 55 cm ком 1,00 

5.17 ПРОФ-17, р.ш. 15 cm ком 1,00 
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5.18 ПРОФ-18, р.ш. 15 cm ком 1,00 

5.19 ПРОФ-19, р.ш. 10 cm ком 1,00 

5.20 ПРОФ-20, р.ш. 120 cm ком 1,00 

5.21 ПРОФ-21, р.ш. 80 cm ком 1,00 

5.22 ПРОФ-22, р.ш.  25 cm ком 1,00 

5.23 ПРОФ-23, р.ш. 8 cm ком 1,00 

5.24 ПРОФ-24, р.ш. 80 cm ком 1,00 

5.25 ПРОФ-25, р.ш. 45 cm ком 1,00 

5.26 ПРОФ-26, р.ш. 40 cm ком 1,00 

5.27 ПРОФ-27, р.ш. 80 cm ком 1,00 

5.28 ПРОФ-28, р.ш. 10 cm ком 1,00 

5.29 ПРОФ-29, р.ш. 50 cm ком 1,00 

5.30 ПРОФ-30, р.ш. 50 cm ком 1,00 

5.31 ПРОФ-31, р.ш. 80 cm ком 1,00 

5.32 ПРОФ-32, р.ш. 65 cm ком 1,00 

5.33 ПРОФ-33, р.ш. 10 cm ком 1,00 

5.34 ПРОФ-34, р.ш. 60 cm ком 1,00 

5.35 ПРОФ-35, р.ш. 60 cm ком 1,00 

5.36 ПРОФ-36, р.ш. 45 cm ком 1,00 

5.37 ПРОФ-37, р.ш. 35 cm ком 1,00 

    

6 Рестаурација венаца и профила, површину профила који су неоштећени и  
прионули за подлогу ручно пребрусити водећи рачуна да се ивице не искрзају, 
нанети подлогу и бојити у два слоја четком. Обрачун по m профила.   

6.1 ПРОФ-01, р.ш. 160 cm m 64,50 

6.2 ПРОФ-02, р.ш. 70 cm m 40,00 

6.3 ПРОФ-03, р.ш. 30 cm m 76,00 

6.4 ПРОФ-04, р.ш. 22 cm m 134,00 

6.5 ПРОФ-05, р.ш. 8 cm m 123,80 

6.6 ПРОФ-06, р.ш. 54 cm m 73,80 

6.7 ПРОФ-07, р.ш. 52 cm m 85,50 

6.8 ПРОФ-08, р.ш. 50 cm m 18,00 

6.9 ПРОФ-09, р.ш. 52 cm m 66,00 

6.10 ПРОФ-10, р.ш. 110 cm m 123,00 

6.11 ПРОФ-11, р.ш. 90 cm m 11,00 

6.12 ПРОФ-12, р.ш. 40 cm m 2,60 

6.13 ПРОФ-13, р.ш. 35 cm m 0,20 

6.14 ПРОФ-14, р.ш. 40 cm m 4,50 

6.15 ПРОФ-15, р.ш. 45 cm m 2,60 

6.16 ПРОФ-16, р.ш. 55 cm m 80,00 

6.17 ПРОФ-17, р.ш. 15 cm m 80,00 

6.18 ПРОФ-18, р.ш. 15 cm m 110,00 

6.19 ПРОФ-19, р.ш. 10 cm m 18,00 

6.20 ПРОФ-20, р.ш. 120 cm m 7,00 

6.21 ПРОФ-21, р.ш. 80 cm m 2,60 

6.22 ПРОФ-22, р.ш.  25 cm m 1,50 

6.23 ПРОФ-23, р.ш. 8 cm m 2,50 

6.24 ПРОФ-24, р.ш. 80 cm m 9,60 

6.25 ПРОФ-25, р.ш. 45 cm m 10,50 

6.26 ПРОФ-26, р.ш. 40 cm m 1,40 

6.27 ПРОФ-27, р.ш. 80 cm m 4,50 

6.28 ПРОФ-28, р.ш. 10 cm m 4,40 

6.29 ПРОФ-29, р.ш. 50 cm m 2,80 

6.30 ПРОФ-30, р.ш. 50 cm m 0,20 

6.31 ПРОФ-31, р.ш. 80 cm m 60,20 

6.32 ПРОФ-32, р.ш. 65 cm m 2,00 

6.33 ПРОФ-33, р.ш. 10 cm m 2,00 

6.34 ПРОФ-34, р.ш. 45 cm m 2,00 

6.35 ПРОФ-35, р.ш. 60 cm m 10,50 

6.36 ПРОФ-36, р.ш. 45 cm m 5,00 

6.37 ПРОФ-37, р.ш. 35 cm m 0,40 
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7 Поправка оштећених венаца и профила продужним малтером. Оштећене 
површине обити у целости и спојнице очистити кламфама. Пре обијања 
одредити дужину која се обија и засећи венац брусилицом на оба краја. Венце 
и профиле извлачити шаблонима у продужном малтеру. Ивице морају бити 
оштре и праве. Обрачун по m профила.   

7.1 ПРОФ-01, р.ш. 160 cm m 1,50 

7.2 ПРОФ-02, р.ш. 70 cm m 13,00 

7.3 ПРОФ-03, р.ш. 35 cm m 8,00 

7.4 ПРОФ-04, р.ш. 22 cm m 8,00 

7.5 ПРОФ-05, р.ш. 8 cm m 6,20 

7.6 ПРОФ-06, р.ш. 54 cm m 17,20 

7.7 ПРОФ-07, р.ш. 52 cm m 5,00 

7.8 ПРОФ-08, р.ш. 50 cm m 6,00 

7.9 ПРОФ-09, р.ш. 52 cm m 7,00 

7.10 ПРОФ-10, р.ш. 110 cm m 45,00 

7.11 ПРОФ-11, р.ш. 90 cm m 2,00 

7.12 ПРОФ-12, р.ш. 40 cm m 1,00 

7.13 ПРОФ-13, р.ш. 35 cm m 1,00 

7.14 ПРОФ-14, р.ш. 40 cm m 4,50 

7.15 ПРОФ-15, р.ш. 45 cm m 1,00 

7.16 ПРОФ-16, р.ш. 55 cm m 4,00 

7.17 ПРОФ-17, р.ш. 15 cm m 4,00 

7.18 ПРОФ-18, р.ш. 15 cm m 30,00 

7.19 ПРОФ-19, р.ш. 10 cm m 2,00 

7.20 ПРОФ-20, р.ш. 120 cm m 2,00 

7.21 ПРОФ-21, р.ш. 80 cm m 1,00 

7.22 ПРОФ-22, р.ш. 25 cm m 1,50 

7.23 ПРОФ-23, р.ш. 8 cm m 2,50 

7.24 ПРОФ-24, р.ш. 80 cm m 5,00 

7.25 ПРОФ-25, р.ш. 45 cm m 2,00 

7.26 ПРОФ-26, р.ш. 40 cm m 1,00 

7.27 ПРОФ-27, р.ш. 80 cm m 4,50 

7.28 ПРОФ-28, р.ш. 10 cm m 1,00 

7.29 ПРОФ-29, р.ш. 50 cm m 1,20 

7.30 ПРОФ-30, р.ш. 50 cm m 3,80 

7.31 ПРОФ-31, р.ш. 80 cm m 18,00 

7.32 ПРОФ-32, р.ш. 65 cm m 140,00 

7.33 ПРОФ-33, р.ш. 10 cm m 140,00 

7.34 ПРОФ-34, р.ш. 45 cm m 140,00 

7.35 ПРОФ-35, р.ш. 60 cm m 2,50 

7.36 ПРОФ-36, р.ш. 45 cm m 4,00 

7.37 ПРОФ-37, р.ш. 35 cm m 2,00 

    

8 Брушење, наношење подлоге и фарбање у два слоја завршном бојом 
балустера на атици. У метру дужном има 5 балустера висине 70 cm. Обрачун 
по комаду. ком 220,00 

    

9 Израда нових ваза на западној фасади, ДЕК-13, постојеће вазе висине 1,60 
метара демонтирати и узети основне мере за израду модела, израдити 
идеалан модел и израдити калуп. Излити нове вазе од вештачког камена и 
поставити их на фасаду. У цену урачунати и израду и уградњу анкера висине 
1,5 метара од нерђајућег челика. Обрачун по комаду. ком 2,00 

    

10 Израда нових ваза на јужној и северној фасади, ДЕК-28, израдити идеалан 
модел вазе висине од 1,50 метара и израдити калуп. Излити нове вазе од 
вештачког камена и поставити их на фасаду. У цену урачунати уклањање 
постојећих и израду и уградњу нових анкера висине 1,3 метра од нерђајућег 
челика. Обрачун по комаду. ком 20,00 

    

11 Израда гипсаних декоративних елемената ДЕК-27 - акротерија над бочним 
порталима на западној фасади на основу фотодокументације. Израдити ком 4,00 
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идеалан модел. Елементи су димензија 50x50x25 cm. Излити елементе од 
гипса и заштитити их импрегнационим средством, након монтаже завршно 
бојити фасадном бојом. Обрачун по комаду. 

    

12 Чишћење и биоцидни третман камена. Камен очистити од прљавштине, 
микроорганизама и црних наслага воденим млазом под притиском до 150 
бара. По сушењу камен третирати  одговарајућим хемијским, неагресивним 
средством - раствором бензалконијум хлорида, које се наноси прскањем.   
Раствор оставити да делује 24 сата.  Потом све површине  опрати са доста  
воде под ниским притиском.  Коришћена средства морају бити биоразградива 
и са одговарајућим сертификатом произвођача. Обрачун по м2 третиране 
површине камена.  m

2
 164,00 

    

13 Рестаурација портала од камена на главном улазу. Сав камен очистити и 
уклонити старе пломбе. Рестаурирати сва оштећења материјалом Restaur 
Mortel (Remmers) везиво RF (Remmers) или одговарајућим. Тонове материјала 
ускладити са подлогом. Обрачун по m

2
. m

2
 24,00 

    

14 Рестаурација каменог крста над главним улазом. Крст је висине 110 cm. Крст 
очистити и рестаурирати сва оштећења материјалом Restaur Mortel (Remmers) 
везиво RF (Remmers) или одговарајућим. Тонове материјала ускладити са 
подлогом. Обрачун паушално. пау 1,00 

    

15 Фуговање камене сокле. Све спојнице камених површина очистити од старе  
фуг масе. Фуговати материјалом Ceresit CE 40 или одговарајућим у тону који 
одреди Пројектант. Обрачун по m. m 125,00 

    

16 Набавка и наношење материјала за превентивну заштиту свих површина 
камена, паропропусног а водоодбојног, на бази силоксана, за завршну 
хидрофобну заштиту камених површина од уља, маховине, воде и киселих 
киша. Средство мора бити безбојно и не сме мењати оригиналну боју камена. 
Средство наносити распршивачем под ниским притиском до потпуног 
засићења. Вишкове средства, након наношења, уклонити крпама. Радити 
према упутству произвођача.  Обрачун  по m

2
.     m

2
 164,00 

    

 IV МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ     

    

1 Брушење постојећег слоја фасадне боје који је неоштећен и прионуо, ручно и 
машински, ради припреме за наношење подлоге за уједначавање. Обрачун по 
m

2
. m

2
 2.500,00 

    

2 Стругање слојева оштећене или потклобучене боје до здраве подлоге. 
Обрачун по m

2
. m

2
 300,00 

    

3 Танкослојно малтерисање малтером са микроармирајућим влакнима делова 
фасаде са којих је огуљена стара боја до здраве подлоге. Дебљина слоја 3-4 
mm. Позиција не обухвата венце, профиле и декоративну пластику, већ само 
равне делове фасада са плитким фугама, односно површине које се 
малтеришу без шаблона. Обрачун по m

2
. m

2
 2.500,00 

    

    

4 Наношење подлоге за уједначавање на фасадне површине. Због присуства 
високих апсорпционих разлика (трагови синтетичких производа, остаци старог 
малтера) целокупну површину цркве, осим доње зоне, премазати 
одговарајућом подлогом за уједначавање. Радити према упутству 
произвођача. Ценом обухватити набавку и наношење материјала преко 
oпраних, оструганих и новомалтерисаних површина. Обрачун по m

2
. m

2
 2.500,00 

    

5 Бојење фaсaдa високо  паропропусним квалитетним силикатним бојама у 
постојећем тону, са два премаза до потпуног покривања подлоге  и према 
упутству произвођача. Обрaчун по м

2
. m

2
 2.500,00 

     

6 Бојење металних прозора уљaном бојом за метал, у црном тону, двa путa, сa m
2
 151,00 
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зaвршним лaкирaњем мaт лaком и свим предрaдњaмa (скидање старе боје и 
рђе, минизирање, шмирглање). Обрачун по м2. 

    

7 Брушење и фарбање столарије, испоштени лак пажљиво брусити водећи 
рачуна да се не оштети профилација, након брушења врата лакирати 
адекватним тонираним лаком за дрво у два слоја. Обрачун по m

2 
ортогоналне 

пројекције врата једнострано. m
2
 40,00 

    

 V ЛИМАРСКИ РАДОВИ     

    

1 Демонтажа и поновна монтажа бакарних олучних вертикала ради извођења 
радова. За време трајања радова воду одвести пластичним цевима преко 
скеле на земљу.  У цену урачунати привремено постављање PVC цеви. 
Обрачун по m  бакарног олука.                 m 110,00 

    

2 Преглед и поправка олучне увале иза атике на јужној фасади на месту споје 
увале и олучне вертикале на ком вода продире у венац. Потребне замене 
извести бакарним лимом уз прописане везе које гарантују водонепропусност. 
Обрачун паушално. пау 1,00 

    

3 Поправка оштећених бакарних опшава. Поправке извести заменом оштећених 
површина бакарним лимом дебљине 0,55 mm, уз прописане лимарске везе. 
Обрачун по m

2 
развијене површине уграђеног бакра.  m

2
 40,00 

    

4 Заменa бакарних покривки испод украсних ваза на атици. Постојеће покривке 
поврине око 60x60 cm демонтирати и након монтаже нових ваза израдити нове 
које ће се повезати са лимом на страницама постоља и подићи уз базис вазе. 
Обрачун по комаду. ком 20,00 

     

 VI РАЗНИ РАДОВИ     

    

1 Постaвљaње цевaсте фaсaдне скеле. Скела мора бити статички стабилна, 
уземљена и анкерована за објекат, у свему премa прописимa ХТЗ. Гaрaнције и 
све мере ХТЗ код рaдa нa скели преузимa извођaч и зa то сноси одговорност. 
На свака 2 м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране 
платформи поставити фосне на "кант". Изнад  улаза у цркву поставити 
заштитне надстрешнице од ОСБ плоча. Скелу прима статичар. У цену 
урaчунaти уземљење скеле, спољaшњи и унутрaшњи трaнспорт, монтaжу и 
демонтaжу скеле, одржaвaње у току рaдa, попрaвке оштећењa нa зидовимa, 
зaштитне нaстрешнице, ограде и засторе. Обрaчун по м2. m

2
 3.600,00 

    

2 Чишћење простора око објекта од грађевинског шута и прање градилишта. У 
цену урачунати хоризонтални и вертикални транспорт, ручни утовар на камион 
и превоз шута на градску депонију. Плаћа се једанпут без обзира на број 
чишћења. Обрачун паушално пау 1,00 

    

3 Пажљиво прегледати све украсе на целокупној површини фасада и по потреби 
их учврстити уградњом анкера Ø10 преко подложака дим. 50/50/4 мм 
утиснутих у гипсану површину. Подлошке изоловати од корозије одговарајућом 
грунд бојом и маскирати гипсом. Обрачун по комаду. ком 91,00 

    

4 Демонтажа и поновна монтажа трака са шиљцима против голубова. Траке 
одлепити или одшрафити, са зида скинути лепак. По завршетку молерских 
радова траке поново причврстити типлама и шрафовима. Обрачун по м.   m 320,00 

    

5 Преглед постојеће громобранске инсталације са набавком и додавањем 
делова који недостају на вертикалама са крова цркве и  звоника до сонди од 
бакарних трака или ужета.  У цену урачунати прибављање атеста о 
исправности. Обрачун паушално. пау 1,00 

    

6 Набавка и постављање полиетиленске фолије преко прозора, врата и нише са 
фреском ради заштите. Фолију учврстити дрвеним летвама водећи рачуна да m

2
 280,00 
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се не оштете постојећи прозори. Сва евентуална оштећења падају на терет 
извођача. Обрачун по м2. 
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 29) На страни 51/11 Конкурсне документације, у делу: 7.4. ТАБЕЛАРНИ ДЕО 

ПОНУДЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), за јавну набавку радова – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ 

И РЕСТАУРАЦИЈИ ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ ПАТРИЈАРШИЈСКОГ ДВОРА И ФАСАДА 

САБОРНОГ ХРАМА СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, ЈН 

ОП 1.3.12, а у складу са изменама и допунама спецификације МЕЊА СЕ СТАРА 

ТАБЕЛА НОВИМ ТАБЕРАЛНИМ ДЕЛОМ ПОНУДЕ, и гласи: 

 

 

7.4. ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

 
 

радова -  РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ 
ПАТРИЈАРШИЈСКОГ ДВОРА И ФАСАДА САБОРНОГ ХРАМА СВЕТОГ ОЦА 

НИКОЛАЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА,  ЈН ОП 1.3.12 
 

А ЗАПАДНА ФАСАДА 
ПАТРИЈАРШИЈСКОГ ДВОРА 

К.П. 282/3, К.О. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
     

       

р.б. 
ОПИС ПОЗИЦИЈА м.ј. количина   

ј.цена (без 
пдв-а) 

укупнa цена(без 
пдв-а) 

       

 I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ           

       

1 Демонтажа прозорских решетки на 
прозорима подрума и приземља. 
Пажљиво обити малтер на местима на 
којима је прозор анкерисан водећи 
рачуна да се решетка не оштети. 
Извадити решетку и превести је у 
радионицу на рестаурацију. Обрачун по 
комаду.      

1.1 решетке прозора у приземљу, 143/322 
cm ком 16,00 х   

1.2 решетке прозора у подруму, 111/131 cm ком 16,00 х   

       

2 Пажљиво обијање малтера у висини од 
камене сокле до висине глатких квадера, 
заједно са профилом базиса. Обијање 
вршити уз остављање делова 
профилације као узорка за ново 
малтерисање. Обијање се врши 100%. 
Пре обијања малтера са места које ће 
одредити конзерваторски надзор узети 
тачне мере свих елемената, скинути све 
отиске малтерске геометријске пластике 
за израду шаблона за њихову израду, па 
по одобрењу надзорног органа 
приступити обијању. На свакој врсти 
вученог профила оставити по један 
најбоље сачуван профил у ширини од 
минимум 30 cm за узимање отисака и 
као контролни профил. Малтер обити 
пажљиво да се површина опеке не 
оштети. Кламфама очистити спојнице до m

2
 144,00 х   
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дубине 2 cm, а челичним четкама опеку. 
Компримованим ваздухом отпрашити 
површине и опрати воденим млазом без 
притиска. Након прања зидове сушити 
минимум 10 дана. Шут сместа прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести 
на градску депонију.  
Обрачун по m

2
 ортогоналне пројекције 

обијене површине фасаде са дебљином 
малтера до 10 cm. Отвори се не одбијају, 
ништа се не развија 

       

3 Пажљиво обијање оштећеног продужног 
малтера са горњих зона фасадних 
зидова са равно малтерисаних 
површина, венаца и декоративних 
елемената, на местима где је оштећен 
или дотрајао. Надзорни орган и извођач 
ће писменим путем одредити површине 
са којих се обија малтер. Пре обијања 
малтера са места које ће одредити 
конзерваторски надзор узети тачне мере 
свих елемената, скинути све отиске 
малтерске геометријске пластике за 
израду шаблона за њихову израду, па по 
одобрењу надзорног органа приступити 
обијању. Површине пре обијања опсећи 
брусилицом. Кламфама очистити 
спојнице до дубине мин. 2 cm, а 
челичним четкама опеку. 
Компримованим ваздухом отпрашити 
површине и опрати воденим млазом без 
притиска. Након прања зидове сушити 
минимум 10 дана. Шут сместа прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести 
на градску депонију. Обрачун по m2 
ортогоналне пројекције обијене 
површине фасаде, са дебљином 
малтера до 8 cm. Отвори се не одбијају, 
ништа се не развија и не додаје. m

2
 150,00 х   

       

 УКУПНО РАДОВА НА ДЕМОНТАЖИ И 
РУШЕЊУ 

     

       

 II ЗИДАРСКИ РАДОВИ          

       

1 Набавка и постављање полиетиленске 
фолије преко прозора и врата ради 
заштите. Фолију учврстити дрвеним 
летвама водећи рачуна да се не оштете 
постојећи прозори. Сва евентуална 
оштећења падају на терет извођача. 
Обрачун по м2. m

2
 172,00 х   

       

2 Малтерисање површина фасаде у зони 
сокле изведених у рустичним квадерима 
високо паропропусним малтером на бази 
природног хидрауличног креча – NHL, 
без цемента, са  ваздушним 
макропорама, без органских удела. 
Малтер мора имати високу отпорност на 
временске утицаје, високу 
паропропустљивост, високу отпорност на m

2
 144,00 х   
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штете од соли, и бити без 
хидрофобирајућих средстава. Израдити 
целокупну профилацију која се извлачи 
челичним шаблонима, према 
оригиналном изгледу и сачуваним 
узорцима. Ивице праве и оштре. Не сме 
доћи до пресушивања да не би дошло до 
настанка пукотина. Дебљина малтера до 
10 cm. У цену урачунати израду лимених 
шаблона за извлачење ивица квадера. 
Отвори се одбијају. Обрачун по m

2 

ортогоналне пројекције. 

       

3 Санација пукотина малтером за 
ињектирање на бази NHL-a. Оштећене, 
шупље и лабаве делове малтера 
потпуно обити. Евентуалне пукотине и 
спојеве који би могли довести до 
разливања малтера за ињектовање 
запунити малтером на основи 
хидрауличног креча. Отворе за 
ињектирање репаратурног малтера 
бушити ротирајућим бургијама пречника 
до маx. 20 мм и до маx.2/3 дубине зида. 
Размак између отвора зависан је од 
конзистенције зидне масе, а одређује се 
непосредно пре извођења на основи 
спроведеног пробног  ињектирања. У 
сваки отвор увести ињекцијско црево 
пречника 15/20 мм, учврстити притисну 
пумпу и добро задихтовати. Пре него се 
започне с ињектовањем, подлогу је 
потребно навлажити. Ињектирање 
материјала започети лаганим притиском, 
почевши од најниже линије отвора. 
Обрачун по м1 пукотине. m 75,00 х   

       

4 Равно малтерисање обијених површина 
у горњим зонама фасадних зидова 
продужним малтером. Малтерисање у 
дебљини до 8 cm. Позиција се односи на 
потпуно равне и на површине 
декорисане плитким фугама у малтеру, 
односно површина које се извлаче уз 
коришћење дрвених вођица. Обрачун по 
м

2 
ортогоналне пројекције.   м

2
 150,00 х   

       

5 Презиђивање оштећеног кровног венца 
опеком старог формата. Оштећене 
делове рушити до чврстог зида, и поново 
зидати опеком у продужном мелтеру. По 
зидању спојнице очистити. Обрачун по 
м

3
. m

3
 4,00 х   

       

 УКУПНО ЗИДАРСКИХ РАДОВА      

       

 III РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ         

       

1 Рестаурација балустраде на атици са 
постољем,  стубцима и гредицом. Обити 
оштећен малтер и фугне очистити, 
малтерисати продужним малтером и 
завршно пердашити. Здрав малтер и м1 89,00 x   
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балустере пребрусити. Све површини 
прећи подлогом и завршном бојом у два 
слоја.У цену нису урачунати радови на 
вазама. У цену није урачунато обијање и 
извлачење профила. Обрачун по м.  

       

2 Чишћење и бојење елемената 
орнаменталне пластике. Елементе који 
су очувани у облику и детаљима, и 
неоштећени, отпрашити компримованим 
ваздухом, чистити четкама и ручно 
пребрусити целу површину водећи 
рачуна да се облици не изгубе. На 
елементе нанети подлогу за бојење и 
бојити их у два слоја, водећи рачуна да 
се на елементу не задржава вишак боје.       

2.1 ДЕК-01, ваза на атици, висина 170 cm ком 4,00 х   

2.2 ДЕК-02, ваза на атици, висина 110 cm ком 4,00 х   

2.3 ДЕК-03, декорисани модиљон испод 
венца 20x30x25 cm ком 113,00 х   

2.4 ДЕК-04, трака са јајастим штапом и 
дентикулама висина 30cm m 89,00 x   

2.5 ДЕК-06, кључни камен без декорације 
над луком прозора на спрату 15/35 cm ком 6,00 х   

2.6 ДЕК-10, модиљон на кордонском венцу 
између приземља и спрата 20x20x10 cm ком 81,00 х   

2.7 ДЕК-11, профилисана лајсна између 
триглифа 45x10 cm. ком 170,00 х   

2.8 ДЕК-12, триглиф са дентикулама 30х50 
cm ком 81,00 х   

2.9 ДЕК-15, клупице прозора у приземљу 
180x15x25cm ком 14,00 х   

2.10 ДЕК-17 a, лучна трака са јајастим 
штапом и дентикулама у лунети прозора 
на бочним ризалитима х=20 cm  m 7,00 х   

2.11 ДЕК-17 б, равна трака са јајастим 
штапом и дентикулама испод лунете 
прозора на бочним ризалитима х=20 cm  m 6,60 х   

2.12 ДЕК-22, кључни камен над луком 
прозора на спрату ризалита 15/35 cm ком 2,00 х   

2.13 ДЕК-25, конзола са анђелом на кључном 
камену лука прозора приземља  30x50 
cm. ком 2,00 х   

2.14 ДЕК-30, конзолни триглиф над кључним 
каменом отвора испод балкона 30x30x50 
cm ком 3,00 х   

2.15 ДЕК-32 а, коси квадер на луку над 
главним улазом 25x35 cm ком 6,00 х   

2.16 ДЕК-32 б, квадер на довратку главног 
улаза 25x35 cm ком 6,00 х   

2.17 ДЕК-33 а,  залучени профил на луку над 
главним улазом 25x12 cm ком 8,00 х   

2.18 ДЕК-33 б, профил на довратку главног 
улаза 25x12 cm ком 5,00 х   

       

3 Рестаурација мање оштећених 
елемената орнаменталне пластике. 
Елементе пажљиво очистити од слојева 
боје до основног материјала водећи 
рачуна да се не оштете облици. Облике 
ретуширати гипсом, пребрусити и нанети 
импрегнацију, подлогу за бојење и два 
слоја завршне боје.       
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3.1 ДЕК-01, ваза на атици, висина 170 cm ком 4,00 х   

3.2 ДЕК-02, ваза на атици, висина 110 cm ком 5,00 х   

3.3 ДЕК-06, кључни камен без декорације 
над луком прозора на спрату 15/35 cm ком 6,00 х   

3.4 ДЕК-12, триглиф са дентикулама 30х50 
cm ком 81,00 х   

3.5 ДЕК-13, розетне на метопама Ф25 cm ком 162,00 х   

3.6 ДЕК-14, флорална конзола на кључном 
камену прозора приземља 30x70 cm ком 6,00 х   

3.7 ДЕК-16, капител канелурисаног 
полустуба 75х42 cm ком 6,00 х   

3.8 ДЕК-19, картуш у лунети прозора на 
бочним ризалитима 100х70 cm ком 2,00 х   

3.9 ДЕК-20, декорисани архитрав над 
прозорима бочних ризалита 250x25 cm ком 2,00 х   

3.10 ДЕК-21, капител полустуба прозора 
бочних ризалита 45х20cm ком 4,00 х   

3.11 ДЕК-23, плитка троугаона флорална 
декорација уз прозоре бочних ризалита 
40х40/2 cm ком 4,00 x   

3.12 ДЕК-25, конзола са анђелом на кључном 
камену лука прозора приземља  30x50 
cm. м1 2,00 х   

3.13 ДЕК-27, конзола са лављом главом на 
кључном камену балконских отвора 
40x70 cm. ком 3,00 х   

3.14 ДЕК-29, конзола која носи балкон 
140x80x150 cm. ком 4,00 х   

3.15 ДЕК-31, конзола на кључном камену 
главног улаза 30x30x50 cm ком 1,00 х   

3.16 ДЕК-34,  декорисана конзола испод 
прозорске клупице на бочним 
ризалитима 20x80 cm ком 8,00 х   

3.17 ДЕК-35, плоча у прозорском парапету са 
анђелом, гирландом и траком 115x50 cm ком 4,00 х   

       

4 Ретуш елемента и израда калупа за 
изливање елемената орнаменталне 
пластике. Постојећи елемент 
ретуширати, све ивице и површине 
морају бити чисте и прецизно извајане. 
Модел писменим путем прима вршилац 
стручног надзора.  Калуп израдити из 
потребног броја штикл форми. Све ивице 
и површине морају бити фине, 
квалитетно обрађене и премазане 
импрегнантом. Обрачун по комаду.      

4.1 ДЕК-01, ваза на атици, висина 170 cm ком 1,00 х   

4.2 ДЕК-02, ваза на атици, висина 110 cm ком 1,00 х   

4.3 ДЕК-03, декорисани модиљон испод 
венца 20x30x25 cm ком 1,00 х   

4.4 ДЕК-05, капител пиластра 76/40cm ком 1,00 х   

4.5 ДЕК-07, розете изнад лукова прозора 
Ф8cm ком 1,00 х   

4.6 ДЕК-08, капител над шенбраном прозора 
на спрату 20х20х20 cm ком 1,00 х   

4.7 ДЕК-09, базис шенбране прозора на 
спрату 30х15x15 cm ком 1,00 х   

4.8 ДЕК-10, модиљон на кордонском венцу 
између приземља и спрата 20x20x10 cm ком 1,00 х   

4.9 ДЕК-14, флорална конзола на кључном 
камену прозора приземља 30x70 cm ком 1,00 х   
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4.10 ДЕК-16, капител канелурисаног 
полустуба 75х42 cm ком 1,00 х   

4.11 ДЕК-18, гирланде и траке у лунети 
прозора на бочним ризалитима 100х30 
cm ком 1,00 х   

4.12 ДЕК-24, угаона конзола на фризу 
30x50x50 cm ком 1,00 х   

4.13 ДЕК-26, ловорови венци над централним 
ризалитом Ф35 cm, 4 недостајућа комада 
додају се и бочне ризалите ком 1,00 х   

4.14 ДЕК-28, капители над четврт-стубовима 
који носе лукове над балконским 
отворима 25x25x18 cm ком 1,00 х   

4.15 ДЕК-32 б, квадер на довратку главног 
улаза 25x35 cm ком 1,00 х   

4.16 ДЕК-33 б, профил на довратку главног 
улаза 25x12 cm ком 1,00 х   

       

5 Изливање нове орнаменталне пластике 
конзоле из готовог калупа. Пластику 
армирати, рабицирати, поставити анкере 
од нерђајућег челика за уградњу и 
излити од гипсног малтера. По 
завршеном изливању и делимичном 
сушењу све површине и ивице фино 
обрусити. Нанети импрегнацију, подлогу 
за бојење и бојити у два слоја. У цену 
урачунати и монтажу елемента. У цену 
није урачуната израда калупа. Обрачун 
по комаду.      

5.1 ДЕК-01, ваза на атици, висина 170 cm ком 4,00 х   

5.2 ДЕК-02, ваза на атици, висина 110 cm ком 5,00 х   

5.3 ДЕК-03, декорисани модиљон испод 
венца 20x30x25 cm ком 100,00 х   

5.4 ДЕК-05, капител пиластра 76/40cm ком 24,00 х   

5.5 ДЕК-07, розете изнад лукова прозора 
Ф8cm ком 24,00 x   

5.6 ДЕК-08, капител над шенбраном прозора 
на спрату 20х20х20 cm ком 28,00 х   

5.7 ДЕК-09, базис шенбране прозора на 
спрату 30х15x15 cm ком 24,00 х   

5.8 ДЕК-10, модиљон на кордонском венцу 
између приземља и спрата 20x20x10 cm ком 81,00 х   

5.9 ДЕК-14, флорална конзола на кључном 
камену прозора приземља 30x70 cm ком 6,00 х   

5.10 ДЕК-16, капител канелурисаног 
полустуба 75х42 cm ком 2,00 х   

5.11 ДЕК-18, гирланде и траке у лунети 
прозора на бочним ризалитима 100х30 
cm ком 4,00 х   

5.12 ДЕК-24, угаона конзола на фризу 
30x50x50 cm ком 4,00 х   

5.13 ДЕК-26, ловорови венци над централним 
ризалитом Ф35 cm, 4 недостајућа комада 
додају се и бочне ризалите ком 8,00 х   

5.14 ДЕК-28, капители над четврт-стубовима 
који носе лукове над балконским 
отворима 25x25x18 cm ком 6,00 х   

5.15 ДЕК-32 б, квадер на довратку главног 
улаза 25x35 cm ком 6,00 х   

5.16 ДЕК-33 б, профил на довратку главног 
улаза 25x12 cm ком 5,00 х   
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6 Узимaњe oтисaкa и изрaдa кaлупa и 
шaблoнa вучених профила. Са добро 
очуваних профила пажљиво скинути све 
слојеве боја и осталих наслага, 
ретуширати, просецати профиле  и узети 
отиске за израду шаблона. Обавезно 
технички снимити профиле. Прe изрaдe 
шaблoнa трaжити одобрење 
конзерваторског нaдзoрa  дa ли су 
одговарајући. Пре употребе, шаблоне 
прегледа и даје писмену сагласност за 
рад надзорни орган уписом у 
грађевински дневник. Шаблони се 
израђују од даске или блажујке и 
опшивају лимом минималне дебљине 1 
мм правилно изрезаних и оштрих ивица. 
Обрачун по комаду.      

6.1 ПРОФ-01, р.ш. 18 cm ком 1,00 х   

6.2 ПРОФ-02, р.ш. 10 cm ком 1,00 х   

6.3 ПРОФ-03 р.ш. 50 cm ком 1,00 х   

6.4 ПРОФ-04, р.ш. 50 cm ком 1,00 х   

6.5 ПРОФ-05, р.ш. 60 cm ком 1,00 х   

6.6 ПРОФ-06, р.ш. 10 cm ком 1,00 х   

6.7 ПРОФ-07, р.ш. 28 cm ком 1,00 х   

6.8 ПРОФ-08, р.ш. 30 cm ком 1,00 х   

6.9 ПРОФ-09, р.ш. 25 cm ком 1,00 х   

6.10 ПРОФ-10, р.ш. 15 cm ком 1,00 х   

6.11 ПРОФ-11, р.ш. 45 cm ком 1,00 х   

6.12 ПРОФ-12, р.ш. 16 cm ком 1,00 х   

6.13 ПРОФ-13, р.ш. 10 cm ком 1,00 х   

6.14 ПРОФ-14, р.ш. 18 cm ком 1,00 х   

6.15 ПРОФ-15, р.ш. 10 cm ком 1,00 х   

6.16 ПРОФ-16, р.ш. 80 cm ком 1,00 х   

6.17 ПРОФ-17, р.ш. 40 cm ком 1,00 х   

6.18 ПРОФ-18, р.ш. 35 cm ком 1,00 х   

       

7 Рестаурација венаца и профила, 
површину профила који су неоштећени и  
прионули за подлогу ручно пребрусити 
водећи рачуна да се ивице не искрзају, 
нанети подлогу и бојити у два слоја 
четком. Обрачун по m профила.      

7.1 ПРОФ-01, р.ш. 18 cm m 10,00 х   

7.2 ПРОФ-02, р.ш. 10 cm m 10,00 х   

7.3 ПРОФ-03 р.ш. 50 cm m 9,00 х   

7.4 ПРОФ-04, р.ш. 50 cm m 40,00 х   

7.5 ПРОФ-05, р.ш. 60 cm m 26,00 х   

7.6 ПРОФ-06, р.ш. 10 cm m 12,00 х   

7.7 ПРОФ-07, р.ш. 28 cm m 50,00 х   

7.8 ПРОФ-08, р.ш. 30 cm m 1,00 х   

7.9 ПРОФ-09, р.ш. 25 cm m 30,00 х   

7.10 ПРОФ-10, р.ш. 15 cm m 2,00 х   

7.11 ПРОФ-11, р.ш. 45 cm m 18,00 х   

7.12 ПРОФ-12, р.ш. 16 cm m 2,00 х   

7.13 ПРОФ-13, р.ш. 10 cm m 2,00 х   

7.14 ПРОФ-14, р.ш. 18 cm m 0,10 х   

7.15 ПРОФ-15, р.ш. 10 cm m 12,00 х   

7.16 ПРОФ-16, р.ш. 80 cm m 9,00 х   

7.17 ПРОФ-17, р.ш. 40 cm m 2,00 х   

7.18 ПРОФ-18, р.ш. 35 cm m 0,50 х   

       

8 Поправка оштећених венаца и профила      
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продужним малтером. Оштећене 
површине обити у целости и спојнице 
очистити кламфама. Пре обијања 
одредити дужину која се обија и засећи 
венац брусилицом на оба краја. Венце и 
профиле извлачити шаблонима у 
продужном малтеру. Ивице морају бити 
оштре и праве. Обрачун по m профила. 

8.1 ПРОФ-01, р.ш. 18 cm m 70,00 х   

8.2 ПРОФ-02, р.ш. 10 cm m 70,00 х   

8.3 ПРОФ-03 р.ш. 50 cm m 80,00 х   

8.4 ПРОФ-04, р.ш. 50 cm m 40,00 х   

8.5 ПРОФ-05, р.ш. 60 cm m 52,00 х   

8.6 ПРОФ-06, р.ш. 10 cm m 12,00 х   

8.7 ПРОФ-07, р.ш. 28 cm m 95,00 х   

8.8 ПРОФ-08, р.ш. 30 cm m 25,00 х   

8.9 ПРОФ-09, р.ш. 25 cm m 50,00 х   

8.10 ПРОФ-10, р.ш. 15 cm m 78,00 х   

8.11 ПРОФ-11, р.ш. 45 cm m 80,00 х   

8.12 ПРОФ-12, р.ш. 16 cm m 70,00 х   

8.13 ПРОФ-13, р.ш. 10 cm m 70,00 х   

8.14 ПРОФ-14, р.ш. 18 cm m 3,90 х   

8.15 ПРОФ-15, р.ш. 10 cm m 12,00 х   

8.16 ПРОФ-16, р.ш. 80 cm m 8,00 х   

8.17 ПРОФ-17, р.ш. 40 cm m 5,00 х   

8.18 ПРОФ-18, р.ш. 35 cm m 7,50 х   

       

9 Замена оштећених делова камене сокле. 
Оштећене блокове демонтирати водећи 
рачуна да се не оштете суседни блокови. 
Израдити нове мермерне блокове у 
димензијама према постојећим, обрада 
по узору на постојеће и уградити у 
малтеру. Дебљина плоче око 10 cm. 
Обрачун по м

3
 уграђеног камена. m

3
 0,80 х   

       

10 Чишћење камена од прљавштине, 
микроорганизама и црних наслага 
воденим млазом под притиском до 150 
бара. Обрачун по m

2 
 или m

1
 третиране 

површине камена.       

10.1 камена сокла m
2
 52,00 х   

10.2 Балконска ограда m
1
 17,00 х   

10.3 камена прилазна рампа m
2
 52,00 х   

       

11 Третман камена биоцидним средством 
на бази бензалконијум хлорида, које се 
наноси прскањем.   Раствор оставити да 
делује 24 сата.  Потом све површине  
опрати са доста  воде под ниским 
притиском.  Коришћена средства морају 
бити биоразградива и са одговарајућим 
сертификатом произвођача. Обрачун по 
m

2 
или m

1
 третиране површине камена.       

11.1 камена сокла m
2
 52,00 х   

11.2 балконска ограда m
1
 17,00 х   

11.3 камена прилазна рампа m
2
 52,00 х   

       

12 Рестаурација површина сокле од камена. 
Камен сокле брусити до здраве подлоге. 
Начин обраде камена мора бити исти као 
на постојећим каменим блоковима. m

2
 52,00 х   
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Очистити фуге од остатака цементног 
малтера и испунити их вештачким 
каменом справљеним са мермерним 
агрегатом тако да се постигне изглед 
идентичан камену сокле. Оштећења на 
каменим блоковима рестаурирати 
вештачким каменом уз претходно 
чишћење подлоге и наношење средства 
за СН везу. Обрачун по м2. 

       

13 Набавка и наношење материјала за 
превентивну заштиту површинe камена, 
паропропусног а водоодбојног, на бази 
силоксана, за завршну хидрофобну 
заштиту камених површина од уља, 
маховине, воде и киселих киша. 
Средство мора бити безбојно и не сме 
мењати оригиналну боју камена. 
Средство наносити распршивачем под 
ниским притиском до потпуног засићења. 
Радити према упутству произвођача.         

13.1 камена сокла m2 60,00 х   

13.2 балконска ограда m1 17,00 х   

13.3 камена прилазна рампа m2 55,00 х   

       

14 Рестаурација решетки прозора од 
кованог гвожђа. Делове који недостају 
или су дотрајали израдити и поставити 
по узору на постојеће, према детаљима 
и упутству пројектанта. Евентуалне 
варове идеално обрусити. Скинути стару 
боју хемијским и физичким средствима, 
брусити и очистити. На решетке нанети 
импрегнацију, основну боју и обојити два 
пута бојом за метал. У цену урачунати и 
постављање решетки на прозоре. 
Обрачун по комаду.      

14.1 решетке прозора у приземљу, 143/322 
cm ком 16,00 х   

14.2 решетке прозора у подруму, 111/131 cm ком 16,00 х   

       

 УКУПНО РЕСТУРАТОРСКИХ РАДОВА      

       

 IV СТОЛАРСКИ РАДОВИ         

       

1 Израда и уградња нових спољашњих 
прозорских крила у свему према 
постојећим, нова крила израдити од 
боровине. Користити постојећи оков, по 
демонтажи га очистити и припремити за 
монтажу на нова крила. У цену је 
урачунато и завршно бојење крила 
тонираном акрилном бојом у два слоја и 
акрилним лаком. Обрачун по комаду 
крила. 

     

1.1 балконски отвори, димензије крила 
53/220 cm ком 6,00 х   

1.2 прозори на спрату, димензије крила 
75/212 cm ком 28,00 х   

1.3 прозори на спрату, лучно надсветло, 
димензије крила 148/83 cm ком 14,00 х   

1.4 прозори у приземљу, димензије крила 
58/173 cm ком 32,00 х   
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1.5 прозори у приземљу, лучно надсветло, 
димензије крила 58/173 cm ком 16,00 х   

1.6 прозори у подруму, димензије крила 
55/125 cm ком 32,00 х   

       

2 Израда и уградња нових спољашњих 
врата на балконским порталима. 
Димензије крила су 90/300 cm. Нова 
крила израдити од боровине. У цену је 
урачуната и импрегнација, завршно 
бојење крила тонираном акрилном бојом 
у два слоја и акрилним лаком. Обрачун 
по комаду. ком 3,00 х   

       

 УКУПНО СТОЛАРСКИХ РАДОВА      

       

 V МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ         

       

1 Брушење постојећег слоја фасадне боје 
на квадерима у висини прве етаже и 
канелираних стубова на балкону са 
малтера који је неоштећен и прионуо, 
ручно и машински, ради припреме за 
наношење подлоге за уједначавање. 
Обрачун по m

2
. m

2
 330,00 х   

       

2 Брушење постојећег слоја фасадне боје 
са равних површина, површина са 
плитким фугама, односно површина које 
се малтеришу без шаблона, са малтера 
који је неоштећен и прионуо, ручно и 
машински, ради припреме за наношење 
подлоге за уједначавање. Обрачун по 
m

2
. m

2
 325,00 х   

       

3 Стругање слојева оштећене или 
потклобучене боје до здраве подлоге. 
Обрачун по m

2
. m

2
 55,00 х   

       

4 Танкослојно малтерисање малтером са 
микроармирајућим влакнима делова 
фасаде са којих је огуљена стара боја до 
здраве подлоге. Дебљина слоја 3-4 mm. 
Позиција не обухвата венце, профиле и 
декоративну пластику, већ само равне 
делове фасада са плитким фугама, 
односно површине које се малтеришу 
без шаблона. Обрачун по m

2
. m

2
 380,00 х   

       

5 Брушење, наношење подлоге и 
фарбање поља са балустерима на 
парапету спрата. Поља су димензија 
145/55 cm. Обрачун по комаду поља. ком 22,00 х   

       

6 Наношење подлоге за уједначавање на 
фасадне површине. Због присуства 
високих апсорпционих разлика (трагови 
синтетичких производа, остаци старог 
малтера) целокупну површину цркве, 
осим доње зоне, премазати 
одговарајућом подлогом за 
уједначавање. Радити према упутству 
произвођача. Ценом обухватити набавку m

2
 840,00 х   
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и наношење материјала преко oпраних, 
оструганих и новомалтерисаних 
површина. Обрачун по m

2
. 

       

7 Бојење фaсaдa високо  паропропусним 
квалитетним силикатним бојама у 
постојећем тону, са два премаза до 
потпуног покривања подлоге  и према 
упутству произвођача. Обрaчун по м

2
. m

2
 840,00 х   

        

8 Бојење и поправка дрвених прозора. У 
цену улази обрада и бојење спољашњег 
оквира прозора до првог фалца и 
анпасовање унутрашњих крила. 
Прегледати столарију и са надзорним 
органом  одредити које елементи се 
учвршћују или мењају. Дрво брусити до 
здраве подлоге и очистити, китовати 
оштећења и пукотине а затим нанети 
средство за импрегнацију, подлогу и 
тонирану лазурну боју. У цену урачунати 
и замену доњег дела спољашњег 
прозорског оквира који закишњава, 
предвидети уклањање трулог дела 
елемента и уградњу новог дела уз 
фиксирање епоксидним лепком. Обрачун 
по комаду прозорског отвора. 

     

8.1 балконски отвори, димензије портала 
215/553 cm ком 3,00 х   

8.2 прозори на спрату, димензије 
спољашњег отвора 145/335 cm ком 14,00 х   

8.3 прозори у приземљу, димензије 
спољашњег отвора 114/220 cm ком 16,00 х   

8.4 подрумски прозори, димензије 
спољашњег отвора 111/131 cm ком 16,00 х   

       

9 Рестаурација дрвених улазних врата. 
Двокрилна врата украшена дуборезом, 
са надсветлом, димензије 200/500 cm. 
Прегледати врата и са надзорним 
органом  одредити које елементи се 
учвршћују или мењају. Дрво брусити до 
здраве подлоге и очистити, китовати 
оштећења и пукотине а затим нанети 
средство за импрегнацију, подлогу и 
тонирану лазурну боју. Обрачун по 
комаду. ком 1,00 х   

       

 УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИХ 
РАДОВА  

   
 

       

 VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ         

       

1 Демонтажа и поновна монтажа бакарних 
олучних вертикала ради извођења 
радова. За време трајања радова воду 
одвести пластичним цевима преко скеле 
на земљу.  У цену урачунати привремено 
постављање PVC цеви. Обрачун по m  
бакарног олука.                 m 64,00 х   

       

2 Преглед и поправка олучне увале иза 
атике на јужној фасади на месту споје ком 3,00 х   
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увале и олучне вертикале на ком вода 
продире у венац. Потребне замене 
извести бакарним лимом уз прописане 
везе које гарантују водонепропусност. 
Обрачун по комаду. 

       

3 Уградња нових опшава од титан - цинк 
лима. Демонтирати постојеће опшаве од 
поцинкованог лима. Нови опшав 
прецизно искројити, подићи уз зид или 
прозорски оквир за око 3 cm, и увући у 
зид, односно зашрафити за прозорски 
оквир. Окапнице препустити за 2-3 cm, 
висина окапнице до 2 cm. Лим на 
спојевима причврстити за подлогу 
хафтерима, комаде спајати дуплим 
обореним фалцом, сегменти лима не 
смеју бити дужи од 2 метра. Обрачун по 
m постављеног лима.      

3.1 опшав кровног венца, р.ш. 70 cm m 80,00 х   

3.2 опшав тимпанона и лунета прозорских 
едикула,р.ш. 40cm m 42,00 х   

3.3 опшав венца парапета на спрату,р.ш. 20 
cm m 54,40 х   

3.4 опшав окапнице прозора на спрату, р.ш. 
50cm m 25,60 х   

3.5 опшав кордонског венца, р.ш. 50cm m 98,00 х   

3.6 опшав окапнице прозора у приземљу, 
р.ш. 50cm m 30,00 х   

       

 УКУПНО ЛИМАРСКИХ РАДОВА      

       

 VII РАЗНИ РАДОВИ         

       

1 Постaвљaње цевaсте фaсaдне скеле. 
Скела мора бити статички стабилна, 
уземљена и анкерована за објекат, у 
свему премa прописимa ХТЗ. Гaрaнције 
и све мере ХТЗ код рaдa нa скели 
преузимa извођaч и зa то сноси 
одговорност. На свака 2 м висине 
поставити радне платформе од фосни. 
Са спољне стране платформи поставити 
фосне на "кант". Изнад  улаза поставити 
заштитне надстрешнице од ОСБ плоча. 
Скелу прима статичар. У цену урaчунaти 
уземљење скеле, спољaшњи и 
унутрaшњи трaнспорт, монтaжу и 
демонтaжу скеле, одржaвaње у току 
рaдa, попрaвке оштећењa нa зидовимa, 
зaштитне нaстрешнице, ограде и 
засторе. Обрaчун по м2. m

2
 1.350,00 х   

       

2 Чишћење простора око објекта од 
грађевинског шута и прање градилишта. 
У цену урачунати хоризонтални и 
вертикални транспорт, ручни утовар на 
камион и превоз шута на градску 
депонију. Плаћа се једанпут без обзира 
на број чишћења. Обрачун паушално пау 1,00 х   

       

3 Пажљиво прегледати све украсе на 
целокупној површини фасада и по ком 400,00 х   



ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ОПШТИНСКА УПРАВА 

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1 

Ред. бр. ЈН ОП 1.3.12/ 2019 

 

40 

 

потреби их учврстити уградњом анкера 
Ø10 преко подложака дим. 50/50/4 мм 
утиснутих у гипсану површину. Подлошке 
изоловати од корозије одговарајућом 
грунд бојом и маскирати гипсом. Обрачун 
по комаду. 

       

 УКУПНО РАЗНИХ РАДОВА      

       

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА 
ЗАПАДНОЈ ФАСАДИ 
ПАТРИЈАРШИЈСКОГ ДВОРА К.П. 282/3, 

К.О. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ (укупно без 
ПДВ-а) 

     

       

I РАДОВИ РУШЕЊА =  

       

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ =  

       

III РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ =  

       

IV СТОЛАРСКИ РАДОВИ =  

       

V МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ =  

       

VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ =  

       

VII РАЗНИ РАДОВИ =  

       

 

УКУПНО РАДОВА А (од I до VII) =  

       

Б ФАСАДА САБОРНЕ ЦРКВЕ 
К.П. 282/2, К.О. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ      

       

р.б. 
ОПИС ПОЗИЦИЈА м.ј. количина  

ј.цен. (без 
ПДВ-а) 

укупно(без 
ПДВ-а) 

       

 I РАДОВИ РУШЕЊА         

       

1 Пажљиво обијање малтера са 
спољашњих  зидова цркве, у висини од 
камене сокле до кордонског венца.  
Обијање вршити уз остављање делова 
профилације као узорка за ново 
малтерисање. Обијање се врши 100%. 
Пре обијања малтера са места које ће 
одредити конзерваторски надзор узети 
тачне мере свих елемената, скинути све 
отиске малтерске геометријске пластике 
за израду  шаблона за њихову израду, па 
по одобрењу надзорног органа m

2
 380,00 х   
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приступити обијању. На свакој врсти 
вученог профила оставити по један 
најбоље  сачуван профил у ширини од 
минимум 30 cm за узимање отисака и 
као контролни профил. Малтер обити 
пажљиво да се површина опеке не 
оштети. Кламфама очистити спојнице до 
дубине 2 cm, а челичним четкама опеку. 
Компримованим ваздухом отпрашити 
површине и опрати воденим млазом без 
притиска. Након прања зидове сушити 
минимум 10 дана. Шут сместа прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести 
на градску депонију.  
Обрачун по m

2
 ортогоналне пројекције 

обијене површине  фасаде са дебљином 
малтера до 10 cm. Отвори се не одбијају, 
ништа се не развија и не додаје. 

       

2 Пажљиво обијање оштећеног продужног 
малтера са горњих зона фасадних 
зидова са равно малтерисаних 
површина, венаца и декоративних 
елемената, на местима где је оштећен 
или дотрајао. Надзорни орган и извођач 
ће писменим путем одредити површине 
са којих се обија малтер. Пре обијања 
малтера са места које ће одредити 
конзерваторски надзор узети тачне мере 
свих елемената, скинути све отиске 
малтерске геометријске пластике за 
израду  шаблона за њихову израду, па 
по одобрењу надзорног органа 
приступити обијању. Површине пре 
обијања опсећи брусилицом. Кламфама 
очистити спојнице до дубине мин. 2 cm, а 
челичним четкама опеку. 
Компримованим ваздухом отпрашити 
површине и опрати воденим млазом без 
притиска. Након прања зидове сушити 
минимум 10 дана. Шут сместа прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести 
на градску депонију. Обрачун по m2 
ортогоналне пројекције обијене 
површине  фасаде, са дебљином 
малтера до 8 cm. Отвори се не одбијају, 
ништа се не развија и не додаје. m

2
 100,00 х   

       

  УКУПНО РАДОВА РУШЕЊА         

       

  II   ЗИДАРСКИ РАДОВИ          

       

1 Малтерисање површина фасаде у зони 
сокле изведених у рустичним квадерима 
високо паропропусним малтером на бази 
природног хидрауличног креча – NHL, 
без цемента, са  ваздушним 
макропорама, без органских удела. 
Малтер мора имати високу отпорност на 
временске утицаје, високу 
паропропустљивост, високу отпорност на 
штете од соли, и бити без 
хидрофобирајућих средстава. Израдити m

2
 145,00 х   
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целокупну профилацију која се извлачи 
челичним шаблонима, према 
оригиналном изгледу и сачуваним 
узорцима. Ивице праве и оштре. Не сме 
доћи до пресушивања да не би дошло до 
настанка пукотина. Дебљина малтера до 
10 cm. У цену урачунати израду лимених 
шаблона за извлачење ивица квадера. 
Обрачун по m

2
. 

       

2 Малтерисање површина фасаде у зони 
сокле изведених у равном малтеру са 
извученим плитким фугама високо 
паропропусним малтером на бази 
природног хидрауличног креча – NHL, 
без цемента, са  ваздушним 
макропорама, без органских удела. 
Малтер мора имати високу отпорност на 
временске утицаје, високу 
паропропустљивост, високу отпорност на 
штете од соли, и бити без 
хидрофобирајућих средстава.  Израдити 
целокупну профилацију која се извлачи 
челичним алатом, према оригиналном 
изгледу и сачуваним узорцима. Ивице 
праве и оштре. Не сме доћи до 
пресушивања да не би дошло до 
настанка пукотина. Дебљина малтера до 
8 cm. Обрачун по m

2
. m

2
 150,00 х   

       

3 Санација пукотина малтером за 
ињектирање на бази NHL-a. ПОштећене, 
шупље и лабаве делове малтера 
потпуно обити. Евентуалне пукотине и 
спојеве који би могли довести до 
разливања малтера за ињектовање 
запунити малтером на основи 
хидрауличног креча. Отворе за 
ињектирање репаратурног малтера 
бушити ротирајућим бургијама пречника 
до маx. 20 мм и до маx.2/3 дубине 
зида.Размак између отвора зависан је од 
конзистенције зидне масе, а одређује се 
непосредно пре извођења на основи 
спроведеног пробног  ињектирања.У 
сваки отвор увести ињекцијско црево 
пречника 15/20 мм, учврстити притисну 
пумпу и добро задихтовати. Пре него се 
започне с ињектовањем, подлогу је 
потребно навлажити. Ињектирање 
материјала започети лаганим притиском, 
почевши од најниже линије отвора. 
Обрачун по м1 пукотине. m 12,00 х   

       

4 Равно малтерисање обијених површина 
у горњим зонама фасадних зидова 
продужним малтером. Малтерисање у 
дебљини до 8 cm. Позиција се односи на 
потпуно равне и на површине 
декорисане плитким фугама у малтеру, 
односно површина које се извлаче уз 
коришћење дрвених вођица. Обрачун по 
м

2 
ортогоналне пројекције.   м

2
 100,00 х   
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  УКУПНО ЗИДАРСКИХ РАДОВА         

       

 III РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ         

       

1 Чишћење и бојење елемената 
орнаменталне пластике. Елементе који 
су очувани у облику и детаљима, и 
неоштећени, отпрашити компримованим 
ваздухом, чистити четкама и ручно 
пребрусити целу површину водећи 
рачуна да се облици не изгубе. На 
елементе нанети подлогу за бојење и 
бојити их у два слоја, водећи рачуна да 
се на елементу не задржава вишак боје.       

1.1 ДЕК-03, палмете у тимпанонима 130x35 
cm ком 22,00 х   

1.2 ДЕК-04, јајасти штап испод тимпанона 
х=7cm м1 187,00 x   

1.3 ДЕК-08a, конзоле испод прозорског 
банка -прозори звоника ком 8,00 х   

1.4 ДЕК-08б, конзоле испод прозорског 
банка -прозори  ком 24,00 х   

1.5 ДЕК-08ц, сузе испод конзоле прозорског 
банка - прозори звоника 5 суза у низу ком 12,00 х   

1.6 ДЕК-08д, сузе испод конзоле прозорског 
банка 4 сузе у низу ком 18,00 х   

1.7 ДЕК-14, модиљони у тимпанонима 20х30 
cm ком 46,00 х   

1.8 ДЕК-15, модиљони испод кровног венца 
18х25 cm ком 148,00 х   

1.9 ДЕК-16, велике конзоле испод венца 
30х75 cm ком 81,00 х   

1.10 ДЕК-20, кључни камен у централном 
делу 30х80 cm ком 1,00 х   

1.11 ДЕК-25, дентикула у и испод тимпанона 
изнад северних врата 7 cm м1 7,50 х   

1.12 ДЕК-30, трапезасти кључни камен изнад 
врата  ком 15,00 х   

1.13 ДЕК-31, трапезасти кључни камен изнад 
прозора приземља и табле са натписом  ком 27,00 х   

1.14 ДЕК-32, сузе изпод прозора приземља - 
3 сузе у низу ком 16,00 х   

       

2 Рестаурација мање оштећених 
елемената орнаменталне пластике. 
Елементе пажљиво очистити од слојева 
боје до основног материјала водећи 
рачуна да се не оштете облици. Облике 
ретуширати гипсом, пребрусити и нанети 
импрегнацију, подлогу за бојење и два 
слоја завршне боје. Обрачун по комаду.      

2.1 ДЕК-01, флорални венац, лево и десно 
од сата Ø 70 cm ком 8,00 х   

2.2 ДЕК-02, капители на пиластрима 120х60 
cm ком 10,00 х   

2.3 ДЕК-05, кључни камен са акантусом 
40х60 cm ком 21,00 х   

2.4 ДЕК-06, траке у угловима прозора 
100х50/2 cm ком 42,00 х   

2.5 ДЕК-07, капители на прозорима 30х30 cm ком 39,00 x   

2.6 ДЕК-08, картуш са драперијама испод ком 20,00 х   
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прозорског банка 

2.7 ДЕК-08a, конзоле испод прозорског 
банка -прозори звоника ком 8,00 х   

2.8 ДЕК-09, акантуси изнад тимпанона 30х70 
cm ком 8,00 х   

2.9 ДЕК-10, флорални венац Ø 30 cm ком 2,00 х   

2.10 ДЕК-11, флоралне траке изнад иконе 
90х90/2 ком 2,00 х   

2.11 ДЕК-12, капители на пиластрима 70х35 
cm ком 1,00 х   

2.12 ДЕК-17, гирланде испод тимпанона 
180х45 cm ком 38,00 х   

2.13 ДЕК-18, капители пиластара 130х50 cm ком 16,00 х   

2.14 ДЕК-19, капители стубова 130х60 cm ком 1,00 х   

2.15 ДЕК-21, флорални венци Ø 80 cm ком 2,00 х   

2.16 ДЕК-22, флоралне траке изнад 
централног прозора 80х30/2 cm ком 4,00 х   

2.17 ДЕК-23, јонски капители лево и десно од 
центр. прозора 50х30 cm ком 1,00 х   

2.18 ДЕК-24, гирланде на атици 200х50 cm ком 10,00 х   

2.19 ДЕК-26, капители на пиластрима код 
северних врата 55х30 cm ком 1,00 х   

2.20 ДЕК-28, кључни камен са акантусовим 
листом изнад врата главног улаза ком 1,00 х   

2.21 ДЕК-29, кључни камена са акантусовим 
листом изнад врата на северном улазу ком 1,00 х   

2.22 ДЕК-33, волуте на главном прочељу, 
150x300/2cm ком 2,00 х   

       

3 Ретуш елемента и израда калупа за 
изливање елемената орнаменталне 
пластике. Постојећи елемент 
ретуширати, све ивице и површине 
морају бити чисте и прецизно извајане. 
Модел писменим путем прима вршилац 
стручног надзора.  Калуп израдити из 
потребног броја штикл форми. Све ивице 
и површине морају бити фине, 
квалитетно обрађене и премазане 
импрегнантом. Обрачун по комаду.      

3.1 ДЕК-02, капители на пиластрима 120х60 
cm ком 1,00    

3.2 ДЕК-03, палмете у тимпанонима 130x35 
cm ком 1,00 х   

3.3 ДЕК-04, јајасти штап испод тимпанона 
х=7cm ком 1,00 x   

3.4 ДЕК-07, капители на прозорима 30х30 cm ком 1,00    

3.5 ДЕК-08ц, сузе испод конзоле прозорског 
банка - прозори звоника 5 суза у низу ком 1,00 х   

3.6 ДЕК-08д, сузе испод конзоле прозорског 
банка 4 сузе у низу ком 1,00 х   

3.7 ДЕК-12, капители на пиластрима 70х35 
cm ком 1,00    

3.8 ДЕК-16, велике конзоле испод венца 
30х75 cm ком 1,00    

3.9 ДЕК-18, капители пиластара 130х50 cm ком 1,00    

3.10 ДЕК-19, капители стубова 130х60 cm ком 1,00    

3.11 ДЕК-23, јонски капители лево и десно од 
центр. прозора 50х30 cm ком 1,00    

3.12 ДЕК-26, капители на пиластрима код 
северних врата 55х30 cm ком 1,00    
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4 Изливање нове орнаменталне пластике 
из готовог калупа. Пластику армирати, 
рабицирати, поставити анкере од 
нерђајућег челика за уградњу и излити 
од гипсног малтера. По завршеном 
изливању и делимичном сушењу све 
површине и ивице фино обрусити. 
Нанети импрегнацију, подлогу за бојење 
и бојити у два слоја. У цену урачунати и 
монтажу елемента. У цену није 
урачуната израда калупа.  

     

4.1 ДЕК-02,капители на пиластрима 120х60 
cm ком 6,00 х   

4.2 ДЕК-03, палмете у тимпанонима 130x35 
cm ком 3,00 х   

4.3 ДЕК-04, јајасти штап испод тимпанона 
х=7cm м1 54,00 x   

4.4 ДЕК-07, капители на прозорима 30х30 cm ком 3,00 x   

4.5 ДЕК-08ц, сузе испод конзоле прозорског 
банка - прозори звоника 5 суза у низу ком 4,00 х   

4.6 ДЕК-08д, сузе испод конзоле прозорског 
банка 4 сузе у низу ком 6,00 х   

4.7 ДЕК-12, капители на пиластрима 70х35 
cm ком 1,00 х   

4.8 ДЕК-16, велике конзоле испод венца 
30х75 cm ком 1,00 х   

4.9 ДЕК-18, капители пиластара 130х50 cm ком 16,00 х   

4.10 ДЕК-19, капители стубова 130х60 cm ком 1,00 х   

4.11 ДЕК-23, јонски капители лево и десно од 
центр. прозора 50х30 cm ком 1,00 х   

4.12 ДЕК-26, капители на пиластрима код 
северних врата 55х30 cm ком 1,00 х   

       

5 Узимaњe oтисaкa и изрaдa кaлупa и 
шaблoнa вучених профила. Са добро 
очуваних профила пажљиво скинути све 
слојеве боја и осталих наслага, 
ретуширати, просецати профиле  и узети 
отиске за израду шаблона. Обавезно 
технички снимити профиле. Прe изрaдe 
шaблoнa трaжити одобрење 
конзерваторског нaдзoрa  дa ли су 
одговарајући. Пре употребе, шаблоне 
прегледа и даје писмену сагласност за 
рад надзорни орган уписом у 
грађевински дневник. Шаблони се 
израђују од даске или блажујке и 
опшивају лимом минималне дебљине 1 
мм правилно изрезаних и оштрих ивица. 
Обрачун по комаду.      

5.1 ПРОФ-01, р.ш. 160 cm ком 1,00 х   

5.2 ПРОФ-02, р.ш. 70 cm ком 1,00 х   

5.3 ПРОФ-03, р.ш. 35 cm ком 1,00 х   

5.4 ПРОФ-04, р.ш. 22 cm ком 1,00 х   

5.5 ПРОФ-05, р.ш. 8 cm ком 1,00 х   

5.6 ПРОФ-06, р.ш. 54 cm ком 1,00 х   

5.7 ПРОФ-07, р.ш. 52 cm ком 1,00 х   

5.8 ПРОФ-08, р.ш. 50 cm ком 1,00 х   

5.9 ПРОФ-09, р.ш. 52 cm ком 1,00 х   

5.10 ПРОФ-10, р.ш. 110 cm ком 1,00 х   

5.11 ПРОФ-11, р.ш. 90 cm ком 1,00 х   

5.12 ПРОФ-12, р.ш. 40 cm ком 1,00 х   
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5.13 ПРОФ-13, р.ш. 35 cm ком 1,00 х   

5.14 ПРОФ-14, р.ш. 40 cm ком 1,00 х   

5.15 ПРОФ-15, р.ш. 45 cm ком 1,00 х   

5.16 ПРОФ-16, р.ш. 55 cm ком 1,00 х   

5.17 ПРОФ-17, р.ш. 15 cm ком 1,00 х   

5.18 ПРОФ-18, р.ш. 15 cm ком 1,00 х   

5.19 ПРОФ-19, р.ш. 10 cm ком 1,00 х   

5.20 ПРОФ-20, р.ш. 120 cm ком 1,00 х   

5.21 ПРОФ-21, р.ш. 80 cm ком 1,00 х   

5.22 ПРОФ-22, р.ш.  25 cm ком 1,00 х   

5.23 ПРОФ-23, р.ш. 8 cm ком 1,00 х   

5.24 ПРОФ-24, р.ш. 80 cm ком 1,00 х   

5.25 ПРОФ-25, р.ш. 45 cm ком 1,00 х   

5.26 ПРОФ-26, р.ш. 40 cm ком 1,00 х   

5.27 ПРОФ-27, р.ш. 80 cm ком 1,00 х   

5.28 ПРОФ-28, р.ш. 10 cm ком 1,00 х   

5.29 ПРОФ-29, р.ш. 50 cm ком 1,00 х   

5.30 ПРОФ-30, р.ш. 50 cm ком 1,00 х   

5.31 ПРОФ-31, р.ш. 80 cm ком 1,00 х   

5.32 ПРОФ-32, р.ш. 65 cm ком 1,00 х   

5.33 ПРОФ-33, р.ш. 10 cm ком 1,00 х   

5.34 ПРОФ-34, р.ш. 60 cm ком 1,00 х   

5.35 ПРОФ-35, р.ш. 60 cm ком 1,00 х   

5.36 ПРОФ-36, р.ш. 45 cm ком 1,00 х   

5.37 ПРОФ-37, р.ш. 35 cm ком 1,00 х   

       

6 Рестаурација венаца и профила, 
површину профила који су неоштећени и  
прионули за подлогу ручно пребрусити 
водећи рачуна да се ивице не искрзају, 
нанети подлогу и бојити у два слоја 
четком. Обрачун по m профила.      

6.1 ПРОФ-01, р.ш. 160 cm m 64,50 х   

6.2 ПРОФ-02, р.ш. 70 cm m 40,00 х   

6.3 ПРОФ-03, р.ш. 30 cm m 76,00 х   

6.4 ПРОФ-04, р.ш. 22 cm m 134,00 х   

6.5 ПРОФ-05, р.ш. 8 cm m 123,80 х   

6.6 ПРОФ-06, р.ш. 54 cm m 73,5580 х   

6.7 ПРОФ-07, р.ш. 52 cm m 85,50 х   

6.8 ПРОФ-08, р.ш. 50 cm m 18,00 х   

6.9 ПРОФ-09, р.ш. 52 cm m 66,00 х   

6.10 ПРОФ-10, р.ш. 110 cm m 123,00 х   

6.11 ПРОФ-11, р.ш. 90 cm m 11,00 х   

6.12 ПРОФ-12, р.ш. 40 cm m 2,60 х   

6.13 ПРОФ-13, р.ш. 35 cm m 0,20 х   

6.14 ПРОФ-14, р.ш. 40 cm m 4,50 х   

6.15 ПРОФ-15, р.ш. 45 cm m 2,60 х   

6.16 ПРОФ-16, р.ш. 55 cm m 80,00 х   

6.17 ПРОФ-17, р.ш. 15 cm m 80,00 х   

6.18 ПРОФ-18, р.ш. 15 cm m 110,00 х   

6.19 ПРОФ-19, р.ш. 10 cm m 18,00 х   

6.20 ПРОФ-20, р.ш. 120 cm m 7,00 х   

6.21 ПРОФ-21, р.ш. 80 cm m 2,60 х   

6.22 ПРОФ-22, р.ш.  25 cm m 1,50 х   

6.23 ПРОФ-23, р.ш. 8 cm m 2,50 х   

6.24 ПРОФ-24, р.ш. 80 cm m 9,60 х   

6.25 ПРОФ-25, р.ш. 45 cm m 10,50 х   

6.26 ПРОФ-26, р.ш. 40 cm m 1,40 х   

6.27 ПРОФ-27, р.ш. 80 cm m 4,50 х   

6.28 ПРОФ-28, р.ш. 10 cm m 4,40 х   

6.29 ПРОФ-29, р.ш. 50 cm m 2,80 х   
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6.30 ПРОФ-30, р.ш. 50 cm m 0,20 х   

6.31 ПРОФ-31, р.ш. 80 cm m 60,20 х   

6.32 ПРОФ-32, р.ш. 65 cm m 2,00 х   

6.33 ПРОФ-33, р.ш. 10 cm m 2,00 х   

6.34 ПРОФ-34, р.ш. 45 cm m 2,00 х   

6.35 ПРОФ-35, р.ш. 60 cm m 10,50 х   

6.36 ПРОФ-36, р.ш. 45 cm m 5,00 х   

6.37 ПРОФ-37, р.ш. 35 cm m 0,40 х   

       

7 Поправка оштећених венаца и профила 
продужним малтером. Оштећене 
површине обити у целости и спојнице 
очистити кламфама. Пре обијања 
одредити дужину која се обија и засећи 
венац брусилицом на оба краја. Венце и 
профиле извлачити шаблонима у 
продужном малтеру. Ивице морају бити 
оштре и праве. Обрачун по m профила.      

7.1 ПРОФ-01, р.ш. 160 cm m 1,50 х   

7.2 ПРОФ-02, р.ш. 70 cm m 13,00 х   

7.3 ПРОФ-03, р.ш. 35 cm m 8,00 х   

7.4 ПРОФ-04, р.ш. 22 cm m 8,00 х   

7.5 ПРОФ-05, р.ш. 8 cm m 6,20 х   

7.6 ПРОФ-06, р.ш. 54 cm m 17,20 х   

7.7 ПРОФ-07, р.ш. 52 cm m 5,00 х   

7.8 ПРОФ-08, р.ш. 50 cm m 6,00 х   

7.9 ПРОФ-09, р.ш. 52 cm m 7,00 х   

7.10 ПРОФ-10, р.ш. 110 cm m 45,00 х   

7.11 ПРОФ-11, р.ш. 90 cm m 2,00 х   

7.12 ПРОФ-12, р.ш. 40 cm m 1,00 х   

7.13 ПРОФ-13, р.ш. 35 cm m 1,00 х   

7.14 ПРОФ-14, р.ш. 40 cm m 4,50 х   

7.15 ПРОФ-15, р.ш. 45 cm m 1,00 х   

7.16 ПРОФ-16, р.ш. 55 cm m 4,00 х   

7.17 ПРОФ-17, р.ш. 15 cm m 4,00 х   

7.18 ПРОФ-18, р.ш. 15 cm m 30,00 х   

7.19 ПРОФ-19, р.ш. 10 cm m 2,00 х   

7.20 ПРОФ-20, р.ш. 120 cm m 2,00 х   

7.21 ПРОФ-21, р.ш. 80 cm m 1,00 х   

7.22 ПРОФ-22, р.ш. 25 cm m 1,50 х   

7.23 ПРОФ-23, р.ш. 8 cm m 2,50 х   

7.24 ПРОФ-24, р.ш. 80 cm m 5,00 х   

7.25 ПРОФ-25, р.ш. 45 cm m 2,00 х   

7.26 ПРОФ-26, р.ш. 40 cm m 1,00 х   

7.27 ПРОФ-27, р.ш. 80 cm m 4,50 х   

7.28 ПРОФ-28, р.ш. 10 cm m 1,00 х   

7.29 ПРОФ-29, р.ш. 50 cm m 1,20 х   

7.30 ПРОФ-30, р.ш. 50 cm m 3,80 х   

7.31 ПРОФ-31, р.ш. 80 cm m 18,00 х   

7.32 ПРОФ-32, р.ш. 65 cm m 140,00 х   

7.33 ПРОФ-33, р.ш. 10 cm  m 140,00 х   

7.34 ПРОФ-34, р.ш. 45 cm m 140,00 х   

7.35 ПРОФ-35, р.ш. 60 cm m 2,50 х   

7.36 ПРОФ-36, р.ш. 45 cm m 4,00 х   

7.37 ПРОФ-37, р.ш. 35 cm m 2,00 х   

       

8 Брушење, наношење подлоге и 
фарбање у два слоја завршном бојом 
балустера на атици. У метру дужном има 
5 балустера висине 70 cm. Обрачун по 
комаду. ком 220,00 х   
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9 Израда нових ваза на западној фасади, 
ДЕК-13, постојеће вазе висине 1,60 
метара демонтирати и узети основне 
мере за израду модела, израдити 
идеалан модел и израдити калуп. Излити 
нове вазе од вештачког камена и 
поставити их на фасаду. У цену 
урачунати и израду и уградњу анкера 
висине 1,5 метара од нерђајућег челика. 
Обрачун по комаду. ком 2,00 х   

       

10 Израда нових ваза на јужној и северној 
фасади, ДЕК-28, израдити идеалан 
модел вазе висине од 1,50 метара и 
израдити калуп. Излити нове вазе од 
вештачког камена и поставити их на 
фасаду. У цену урачунати уклањање 
постојећих и израду и уградњу нових 
анкера висине 1,3 метра од нерђајућег 
челика. Обрачун по комаду. ком 20,00 х   

       

11 Израда гипсаних декоративних 
елемената ДЕК-27 - акротерија над 
бочним порталима на западној фасади 
на основу фотодокументације. Израдити 
идеалан модел. Елементи су димензија 
50x50x25 cm. Излити елементе од гипса 
и заштитити их импрегнационим 
средством, након монтаже завршно 
бојити фасадном бојом. Обрачун по 
комаду. ком 4,00 х   

       

12 Чишћење и биоцидни третман камена. 
Камен очистити од прљавштине, 
микроорганизама и црних наслага 
воденим млазом под притиском до 150 
бара. По сушењу камен третирати  
одговарајућим хемијским, неагресивним 
средством - раствором бензалконијум 
хлорида, које се наноси прскањем.   
Раствор оставити да делује 24 сата.  
Потом све површине  опрати са доста  
воде под ниским притиском.  Коришћена 
средства морају бити биоразградива и са 
одговарајућим сертификатом 
произвођача. Обрачун по м2 третиране 
површине камена.  m

2
 164,00 х   

       

13 Рестаурација портала од камена на 
главном улазу. Сав камен очистити и 
уклонити старе пломбе. Рестаурирати 
сва оштећења материјалом Restaur 
Mortel (Remmers) везиво RF (Remmers) 
или одговарајућим. Тонове материјала 
ускладити са подлогом. Обрачун по m

2
. m

2
 24,00 х   

       

14 Рестаурација каменог крста над главним 
улазом. Крст је висине 110 cm. Крст 
очистити и рестаурирати сва оштећења 
материјалом Restaur Mortel (Remmers) 
везиво RF (Remmers) или одговарајућим. 
Тонове материјала ускладити са пау 1,00 х   
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подлогом. Обрачун паушално. 

       

15 Фуговање камене сокле. Све спојнице 
камених површина очистити од старе  
фуг масе. Фуговати материјалом Ceresit 
CE 40 или одговарајућим у тону који 
одреди Пројектант. Обрачун по m. m 125,00 х   

       

16 Набавка и наношење материјала за 
превентивну заштиту свих површина 
камена, паропропусног а водоодбојног, 
на бази силоксана, за завршну 
хидрофобну заштиту камених површина 
од уља, маховине, воде и киселих киша. 
Средство мора бити безбојно и не сме 
мењати оригиналну боју камена. 
Средство наносити распршивачем под 
ниским притиском до потпуног засићења. 
Вишкове средства, након наношења, 
уклонити крпама. Радити према упутству 
произвођача.  Обрачун  по m

2
.     m

2
 164,00 х   

       

  УКУПНО РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ         

       

 IV МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ         

       

1 Брушење постојећег слоја фасадне боје 
који је неоштећен и прионуо, ручно и 
машински, ради припреме за наношење 
подлоге за уједначавање. Обрачун по 
m

2
. m

2
 2.500,00 х   

       

2 Стругање слојева оштећене или 
потклобучене боје до здраве подлоге. 
Обрачун по m

2
. m

2
 300,00 х   

       

3 Танкослојно малтерисање малтером са 
микроармирајућим влакнима делова 
фасаде са којих је огуљена стара боја до 
здраве подлоге. Дебљина слоја 3-4 mm. 
Позиција не обухвата венце, профиле и 
декоративну пластику, већ само равне 
делове фасада са плитким фугама, 
односно површине које се малтеришу 
без шаблона. Обрачун по m

2
. m

2
 2.500,00 х   

       

       

4 Наношење подлоге за уједначавање на 
фасадне површине. Због присуства 
високих апсорпционих разлика (трагови 
синтетичких производа, остаци старог 
малтера) целокупну површину цркве, 
осим доње зоне, премазати 
одговарајућом подлогом за 
уједначавање. Радити према упутству 
произвођача. Ценом обухватити набавку 
и наношење материјала преко oпраних, 
оструганих и новомалтерисаних 
површина. Обрачун по m

2
. m

2
 2.500,00 х   

       

5 Бојење фaсaдa високо  паропропусним 
квалитетним силикатним бојама у 
постојећем тону, са два премаза до m

2
 2.500,00 х   



ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ОПШТИНСКА УПРАВА 

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1 

Ред. бр. ЈН ОП 1.3.12/ 2019 

 

50 

 

потпуног покривања подлоге  и према 
упутству произвођача. Обрaчун по м

2
. 

        

6 Бојење металних прозора уљaном бојом 
за метал, у црном тону, двa путa, сa 
зaвршним лaкирaњем мaт лaком и свим 
предрaдњaмa (скидање старе боје и рђе, 
минизирање, шмирглање). Обрачун по 
м2. m

2
 151,00 х   

       

7 Брушење и фарбање столарије, 
испоштени лак пажљиво брусити водећи 
рачуна да се не оштети профилација, 
након брушења врата лакирати 
адекватним тонираним лаком за дрво у 
два слоја. Обрачун по m

2 
ортогоналне 

пројекције врата једнострано. m
2
 40,00 х   

       

  УКУПНО МОЛЕРСКО 
- ФАРБАРСКИХ РАДОВА         

       

 V ЛИМАРСКИ РАДОВИ         

       

1 Демонтажа и поновна монтажа бакарних 
олучних вертикала ради извођења 
радова. За време трајања радова воду 
одвести пластичним цевима преко скеле 
на земљу.  У цену урачунати привремено 
постављање PVC цеви. Обрачун по m  
бакарног олука.                 m 110,00 х   

       

2 Преглед и поправка олучне увале иза 
атике на јужној фасади на месту споје 
увале и олучне вертикале на ком вода 
продире у венац. Потребне замене 
извести бакарним лимом уз прописане 
везе које гарантују водонепропусност. 
Обрачун паушално. пау 1,00 х   

       

3 Поправка оштећених бакарних опшава. 
Поправке извести заменом оштећених 
површина бакарним лимом дебљине 
0,55 mm, уз прописане лимарске везе. 
Обрачун по m

2 
развијене површине 

уграђеног бакра.  m
2
 40,00 х   

       

4 Заменa бакарних покривки испод 
украсних ваза на атици. Постојеће 
покривке поврине око 60x60 cm 
демонтирати и након монтаже нових 
ваза израдити нове које ће се повезати 
са лимом на страницама постоља и 
подићи уз базис вазе. Обрачун по 
комаду. ком 20,00 х   

       

  УКУПНО ЛИМАРСКИХ РАДОВА         

         

 VI РАЗНИ РАДОВИ         

       

1 Постaвљaње цевaсте фaсaдне скеле. 
Скела мора бити статички стабилна, 
уземљена и анкерована за објекат, у 
свему премa прописимa ХТЗ. Гaрaнције m

2
 3.600,00 х   
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и све мере ХТЗ код рaдa нa скели 
преузимa извођaч и зa то сноси 
одговорност. На свака 2 м висине 
поставити радне платформе од фосни. 
Са спољне стране платформи поставити 
фосне на "кант". Изнад  улаза у цркву 
поставити заштитне надстрешнице од 
ОСБ плоча. Скелу прима статичар. У 
цену урaчунaти уземљење скеле, 
спољaшњи и унутрaшњи трaнспорт, 
монтaжу и демонтaжу скеле, одржaвaње 
у току рaдa, попрaвке оштећењa нa 
зидовимa, зaштитне нaстрешнице, 
ограде и засторе. Обрaчун по м2. 

       

2 Чишћење простора око објекта од 
грађевинског шута и прање градилишта. 
У цену урачунати хоризонтални и 
вертикални транспорт, ручни утовар на 
камион и превоз шута на градску 
депонију. Плаћа се једанпут без обзира 
на број чишћења. Обрачун паушално пау 1,00 х   

       

3 Пажљиво прегледати све украсе на 
целокупној површини фасада и по 
потреби их учврстити уградњом анкера 
Ø10 преко подложака дим. 50/50/4 мм 
утиснутих у гипсану површину. Подлошке 
изоловати од корозије одговарајућом 
грунд бојом и маскирати гипсом. Обрачун 
по комаду. ком 91,00 х   

       

4 Демонтажа и поновна монтажа трака са 
шиљцима против голубова. Траке 
одлепити или одшрафити, са зида 
скинути лепак. По завршетку молерских 
радова траке поново причврстити 
типлама и шрафовима. Обрачун по м.   m 320,00 х   

       

5 Преглед постојеће громобранске 
инсталације са набавком и додавањем 
делова који недостају на вертикалама са 
крова цркве и  звоника до сонди од 
бакарних трака или ужета.  У цену 
урачунати прибављање атеста о 
исправности. Обрачун паушално. пау 1,00 х   

       

6 Набавка и постављање полиетиленске 
фолије преко прозора, врата и нише са 
фреском ради заштите. Фолију учврстити 
дрвеним летвама водећи рачуна да се 
не оштете постојећи прозори. Сва 
евентуална оштећења падају на терет 
извођача. Обрачун по м2. m

2
 280,00 х   

       

  УКУПНО РАЗНИХ  РАДОВИ         

        

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА 
ФАСАДИ САБОРНЕ ЦРКВЕ, К.П. 282/2, 
К.О. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ      
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I РАДОВИ РУШЕЊА 
=  

       

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

=  

       

III РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ =  

       

IV МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ =  

       

V ЛИМАРСКИ РАДОВИ =  

       

VI РАЗНИ РАДОВИ =  

       

 

УКУПНО РАДОВА (од I до VI)   

       

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНИХ РАДОВА      

       

А УКУПНО РАДОВА НА ЗАПАДНОЈ 
ФАСАДИ ПАТРИЈАРШИЈСКОГ ДВОРА 
К.П. 282/3, К.О. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, 

БЕЗ ПДВ-А 

=  

       

Б УКУПНО РАДОВА 
НА ФАСАДИ САБОРНЕ ЦРКВЕ, 
К.П. 282/2, К.О. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, 

БЕЗ ПДВ-А =  

       

Ц УКУПНО РАДОВА БЕЗ ПДВ-А (А + Б) 
=  

       

Д ИЗНОС ПДВ-А 
=  

       

Е УКУПНО СА ПДВ-ОМ 

=  

   

 ПОНУЂАЧ 

 

 

   ______________________________
  

                                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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Понуђачи су обавезни да сачине понуду у складу са ОВИМ изменама и допунама.  

I измена конкурсне документације број : 404-74/2019-I/3-18 од  14.02.2020. године 

мора бити у понуди коју подносе Понуђачи јер представља њен саставни део. У 

супротном, понуда се одбија ради битних недостатака. Табеларни део понуде се попуњава 

у приложеној табели  I ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ( почев од 28. стр.)  

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду 

примљене у писарницу Наручиоца) до  28.02.2020. године до 09
00

 часова. 

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у 

11
00

 часова, односно 28.02.2020. године (петак) у просторијама Општине Сремски 

Карловци, Општинска управа, Трг Бранка Радичевића 1, 21 205 Сремски Карловци, у 

сали број 10 на I спрату. 

 Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз прилагање 

писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда а које се предаје 

Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писмено овлашћење за 

учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности. 

             I Измена Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним 

набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

       Евентуалне информације можете добити на телефоне:  

 

- за правна питања: Здравко Војновић, дипломирани правник, телефон: 064/824-9070 

e-mail: zdravko_vojnovic@vektor.net 

 

- за питања у вези набавке: Татјана Војновић телефон: 021/6432-576 

e-mail: office@pzzzsk.rs 

  

- за техничка питања: Растко Влајковић, архитекта-конзерватор, на телефон 021/ 431-211 

             e-mail: rastko.vlajkovic@gmail.com 

 

 

                                                                                                 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

              ЈН ОП 1.3.12 

 


