
                                           НА НОВОМ ГРОБЉУ У БЕОГРАДУ

р.б. ОПИС РАДОВА  ј.м. количина

1. Демонтажа постојећег бакарног лима са доњег

нивоа крова споменика са одлагањем и

записничка предаја кориснику објекта. 

m
2 45,00

2. Демонтажа дрвене подконструкције доњег нивоа

крова споменика и одлагање на градилишну

депонију. 
m

2 45,00

3. Скидање постојеће хидро и термо изолације са

одлагањем на градилишну депонију.

m
2 45,00

4. Набака материјала и израда нове дашчане

подконструкције нижег крова споменика.
m

2 45,00

5. Набака материјала и израда нове

хидроизолације од "Кондор 3" трака са

потребним предрадњама, преклопима и

варењем спојева. 
m

2 45,00

6. Набака материјала и израда нове

термоизолације од  вунизола д = 5 - 8 цм.

m
2 45,00

7. Набавка материјала, израда и монтажа кровног

покривача од бакарног лима д=0,6 мм преко

претходно припремљене дашчане подлоге.

m
2 45,00

8. Набавка материјала, израда и монтажа чеоне

лајсне од бакарног лима д=0,6 мм РШ 20-25 цм.

m
1 36,00

9. Набавка материјала,израда и монтажа пуц

лајсне од бакарног лима д=0,6мм РШ до 15 цм са

гитовањем споја лима и зида.
m

1 20,00

10. Набавка и постављање перфорираног бакарног

лима на отворима за ваздушно проветравање

крова.

m
1 36,00

11. Бојење новог покривача од бакарног лима у тону

према постојећем на горњем нивоу споменика,

са одговарајућом припремом.

m
2 57,00

12. Обијање дерутног, испуцалог и потклобученог

вештачког камена са зидова и уклањање

трошних делова цементне кошуљице са горње

површине степенастог тротоара. 

m
2 47,00

ПРЕДЕМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
НА ТЕХНИЧКОЈ ЗАШТИТИ  СПOМEН-КОСТУРНИЦЕ

ПОГИНУЛИМ РУСКИМ ВОЈНИЦИМА И ОФИЦИРИМА У ВЕЛИКОМ РАТУ



13. Прање водом под притиском површина

степенастог тротоара и доњих делова зидова

споменика са механичким одстрањивањем

маховине.

m
2 105,00

14 Набавка материја и израда новог вештачког

камена на вертикалним зидовима степенастог

тротоара висине од 23 - 64 цм у завршној обради

штокованог са извученим бордурама по ивицама.

m
2 20,00

15. Набавка материјала и завршна обрада

малтерисањем са глетовањем горње површине

степенстог тротоара око споменика

репаратурним малтером ојачаним стакленим

влакнима.

m
2

40,00

16. Бојење акрилном бојом у сивом тону бетонског

степеника дим. 20 х 20 см на споју степенастог

тротоара и обимних зидова споменика. Бојење у

два слоја са претходним крпљењем и припрема

површине одговарајућим прајмером.

m
1 35,00

17. Завршна обрада доње сокле споменика РШ 17 +

20 - 60 цм урађене у имитацији киклопског слога

прскањем мешавином млевеног мермера и

цемента.

m
1 27,00

18. Демонтажа постојећег, израда и постављање

новог металног прозора дим 70 х 105 цм, у

крипти споменика насупрот вратима. Прозор

израдити са отварањем око вертикалне и

хоризонталне осовине и застаклити термопан

стаклом 4+12+4 мм.
ком 1

19. Кречење унутрашњих зидова крипте до прстена

куполе са потребном припремом и употребом

скеле за рад.

пау. 1,00

20. Чишћење градилишта, прикупљање и утовар

шута са градилишне депоније и одвоз на градску

депонију.

тура 2

Укупно :

Понуђач :

__________________


