
ПРЕДМЕР РАДОВА

ОПИС РАДОВА јед. М. количине цена без ПДВ цена са ПДВ

1 ШКОЛА У СУБОТИЦИ

I ХОДНИЦИ

1. молерско бојење зидова

полудисперзијом два пута

изнад сокле, у ширини од 1,05

у боји сличној постојећој – окер

жута – 100 m2. m2 100,00

2 II ПОТКРОВЉЕ

1. набавка и уградња гипс

картонских плоча вијцима, на

зид учионице, испод прозора.

Висина облагања плочицама

1,70 м. Плоче влагоотпорне –

15 m2; m2 15,00

2. глетовање и моловање

облоге зида од гипскартонских

плоча, бојење

полудисперзијом у светлој боји

– 15 m2. m2 15,00

3 III ТРПЕЗАРИЈА

1. скидање зидних плочица и

фарбе испод /стругањем/ - 14

m2; m2 14,00

2. набавка и уградња зидних

керамичких плочица са

постављањем у лепак и са

фуговањем – 15 м2. m2 15,00

4 IV УЧИОНИЦА БРОЈ 12

1. набавка и уградња

гранитних плочица 30x30 cm,

дебљине 7 mm /технички

гранит/. Постављање по

систему плочица на плочицу –

68 m2; m2 68,00

2. израда сокле висине 10 cm

по обиму учионице од истих

плочица као и под – 34 m; m 34,00

3. бојење дрвених прозора kom. 5,00

5

V ЗИДОВИ СТЕПЕНИШТА НА

УЛАЗУ 



1. скидање мраморина са

сокле, глетовање

гипскартонске облоге са

уградњом ПВЦ мрежице,

шмирглање до потпуно глатке

површине и фарбање

дисперзионом бојом два пута –

20,50 m2. m2 20,50
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VI СВЛАЧИОНИЦЕ

ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ

1. скидање постојећег пода од

виназ плоча са шмирглањем

лепка – 23,50 m2; m2 23,50

2. прајмерисање бетонске

подлоге, набавка и уградња

керамичких плочица са

полагањем у лепак фуговањем

23,50 m2; m2 23,50

3. израда сокле висине 10 cm

по обиму просторија од истих

плочица као и под – 30 m. m 30,00

7 VII ШКОЛА У МАЛОЈ БОСНИ

1. молерско кречење

фискултурне сале

полудисперзијом, заједно са

свлачионицама и предворјем –

350 m2; m2 350,00

2. молерско кречење уличне

фасаде са поправкама на зиду,

полудисперзијом два пута –

100m2. m2 100,00
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