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Комисија именована решењем бр. 3-2/12 од 18.08.2014. која ће спроводити отворени поступак 

јавне набавке радова - извођење радова на рестаурацији уличних фасада према Главном 

пројекту рестаурације фасада зграде Народног музеја  (дел.бр. 3-5/32-1 и 3-5/32-2 од 19.09.2012) 

који је израдио „ReArch d.o.o“ Студио за пројектовање, истраживање и рестаурацију, Београд, 

Господар Јованова бр. 38 и извођење радова на фасадној столарији на уличним фасадама 

према Техничкој документацији за радове на фасадној столарији на уличним фасадама 

Народног музеја у Београду коју је израдио „БМСК д.о.о“, Београд, Високог Стевана бр. 43а 

(дел.бр. 3-2/9 од 30.07.2014), дана 10.09.2014. обавештава потенцијалне понуђаче о измени 

конкурсне документације бр. 3-2/14 од 27.08.2014. како следи. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 
Зоран Јовановић, дипл.инг.арх. 

 

 

 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА за извођење грађевинско-занатских радова,  

страна 98, позиција 02-00 РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ,  

сада гласи и има укупно 8 позиција (од 02-01 до 02-08), на 4 стране: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЈЕКАТ: Радови на фасадној столарији уличних фасада  

 ОБЈЕКАТ: ЗГРАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА 

  

ШИФРА 
ПОЗ. 

О   П   И   С Ј.М. КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА И З Н О С 

    
  

МАТРИЈАЛ Р А Д УКУПНО МАТРИЈАЛ Р А Д УКУПНО 

          
02-00 РАДОВИ НА  ДЕМОНТАЖИ 

        
  

         
02-01 Пажљиво уклањање постојећих 

облога са унутрашњи страна 
прозора у изложбеним и другим 

просторијама. Подконструкција 
облога је израђена од дрвених 
штафли и летви и причвршћена је 

на зидове. Облоге су израђене од 
гипс-картонских плоча, односно од 
платна разапетог на оквире. 

Демонтирани материјал одложити 
на место које одреди Инвеститор, 
а после провере, шут и сав 

материјал који одреди Инвеститор 
утоварити на возило и одвести на 
градску депонију до 20 км. 

        

  Обрачун по m2 изведене позиције 
        

  једноструке облоге од 
гипскартонских плоча 

m2 410,00 
      

  платнене облоге у оквирима од  
дрвених летви 

m2 1200,00 
      

  
         

02-02 Пажљива демонтажа крила, окова, 
вођица, лајсни, тегова, челичне 
ужади и остале пратеће опреме са 

прозора у приземљу (ТИП 1). 
Пажљива демонтажа 
одговарајућих, непрофилисаних 

поклопаца хоризонталних и 
вертикалних шупљина у које је 
постављања додатна опрема. 

Пажљива демонтажа ролетни и 
комплетне пратеће опреме - 
осовина, котурова, потезаљки и 

вођица. Поклопце одложити на 
сигурно место, обележити и 
сачувати за поновну уградњу. 

Демонтирани материјал одложити 
на место које одреди Инвеститор, 
а после провере, шут и сав 

материјал који одреди Инвеститор 
утоварити на возило и одвести на 
градску депонију до 20 км. 

        

  Обрачун по комаду комплет 

изведене позиције         

  Димензије прозора  заједно са 

облогама:         

  148 / (72+293+27) цм ком. 2,00 
      

  175 / (72+293+27) цм ком. 14,00 
      

  203 / (72+293+27) цм ком. 31,00 
      

  
         

02-03 Пажљива демонтажа спољашњих 
крила, окова и остале пратеће 

опреме са прозора првог спрата 
(ТИП 2). Пажљива демонтажа 

        



одговарајућих непрофилисаних 
поклопаца хоризонталних и 

вертикалних шупљина у које је 
постављања додатна опрема. 
Пажљива демонтажа ролетни и 

комплетне пратеће опреме - 
осовина, котурова, потезаљки и 
вођица. Поклопце одложити на 

сигурно место, обележити и 
сачувати за поновну уградњу. 
Демонтирани материјал одложити 

на место које одреди Инвеститор, 
а после провере, шут и сав 
материјал који одреди Инвеститор 

утоварити на возило и одвести на 
градску депонију до 20 км. 

  Обрачун по комаду комплет 
изведене позиције         

  Димензије прозора  заједно са 
облогама:         

  113 / (79+285+31) цм ком. 4,00 
      

  113 / (79+236+33) цм ком. 4,00 
      

  153 / (79+285+31) цм ком. 23,00 
      

  170 / (79+236+33) цм ком. 2,00 
      

  170 / (79+285+31) цм ком. 2,00 
      

  180 / (79+285+31) цм ком. 30,00 
      

  
         

02-04 Пажљива демонтажа спољашњих 
крила, окова и остале пратеће 

опреме са балконских врата првог 
спрата. Пажљива демонтажа 
одговарајућих непрофилисаних 

поклопаца хоризонталних и 
вертикалних шупљина у које је 
постављања додатна опрема. 

Пажљива демонтажа ролетни и 
комплетне пратеће опреме - 
осовина, котурова, потезаљки и 

вођица. Поклопце одложити на 
сигурно место, обележити и 
сачувати за поновну уградњу. 

Демонтирани материјал одложити 
на место које одреди Инвеститор, 
а после провере, шут и сав 

материјал који одреди Инвеститор 
утоварити на возило и одвести на 
градску депонију до 20 км. 

        

  Обрачун по комаду комплет 
изведене позиције         

  Димензије прозора  заједно са 

облогама:         

  150 / (364+31) цм ком. 1,00 
      

  
         

02-05 Пажљива демонтажа спољашњих 
крила, окова и остале пратеће 

опреме са прозора другог спрата 
(ТИП 3). Пажљива демонтажа 
одговарајућих непрофилисаних 

поклопаца хоризонталних и 
вертикалних шупљина у које је 
постављања додатна опрема. 

Пажљива демонтажа ролетни и 
комплетне пратеће опреме - 
осовина, котурова, потезаљки и 

вођица. ППоклопце одложити на 
сигурно место, обележити и 
сачувати за поновну уградњу. 

Демонтирани материјал одложити 

        



на место које одреди Инвеститор, 
а после провере, шут и сав 

материјал који одреди Инвеститор 
утоварити на возило и одвести на 
градску депонију до 20 км. 

  Обрачун по комаду комплет 
изведене позиције         

  Димензије прозора  заједно са 

облогама:         

  80 / (72+236+33) цм ком. 72,00 
      

  80 / (80+287+28) цм ком. 4,00 
      

  
         

02-06 Пажљива демонтажа спољашњих 
крила, окова и остале пратеће 

опреме са прозора сутерена (ТИП 
4). Демонтирани материјал 
одложити на место које одреди 

Инвеститор, а после провере, шут 
и сав материјал који одреди 
Инвеститор утоварити на возило и 

одвести на градску депонију до 20 
км. 

        

  Обрачун по комаду комплет 
изведене позиције         

  Димензије прозора: 
        

  140 / 90 до 140 / 160 цм ком. 45,00 
      

  
         

02-07 Пажљива демонтажа спојених 

крила, окова и остале пратеће 
опреме са прозора мансарде (ТИП 
5). Демонтирани материјал 

одложити на место које одреди 
Инвеститор, а после провере, шут 
и сав материјал који одреди 

Инвеститор утоварити на возило и 
одвести на градску депонију до 20 
км. 

        

  Обрачун по комаду комплет 

изведене позиције         

  Димензије прозора: 
        

  60 / 60  цм ком. 38,00 
      

  
         

02-08 Пажљива демонтажа челичних 
оквира са испуном од дијагонално 

постављене мреже од грифоване 
челичне жице. Демонтирани 
материјал одложити на место које 

одреди Инвеститор, а после 
провере, шут и сав материјал који 
одреди Инвеститор утоварити на 

возило и одвести на градску 
депонију до 20 км. 

        

  Обрачун по комаду комплет 
изведене позиције         

  Димензије прозора: 
        

  130 / 70 до 130 / 150 цм ком. 45,00 
      

  
         

  
         

  РАДОВИ НА  ДЕМОНТАЖИ 
        

                    

 


