
ИЗМЕЊЕНА СТРАНА 50/90 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

4.14 

Набавка и уградња поклопца на бетонским 

зидовима око степеништа полираним плочама 

од гранита "impala" или гранит  одговарајућих 

карактеристика. Завршна обрада гранита - 

полирано са полираним видним странама са 

Димензије плоча према графичком прилогу 

дебљине 3cm 

Венац ширине 30 cm радити од плоча дебљине 

3 cm. Завршна обрада газишта полирани гранит 

са обрађеним видним чеоним ивицама и 

каналима са доње стране плоче ширине 8mm. 

Плоче поставити у цементном малтеру, 

фуговати фугом за камен MULTIFILL-STONE 

или фугом одговарајућих карактеристика, 

очистити спојнице и камен. Пре монтаже 

доставити обрађени узорак гранита на писмену 

сагласност пројектанта. m1 44,25 

  

4.15 

Обрада стубова каменим масама у боји и 

текстури пода мермера. Број стубова је четири, 

просечне висине 340 cm и обима 116 cm. 

Површину малтера углачати. У цену улази и 

помоћна скела. Обрачун по комаду стуба. ком 4 

  

    

 

4.16 

Набавка, транспорт материјала и облагање 

стубова на егронартексу каменим масама 

предвиђеним за спољне радове, висине 185 cm 

и обима 79 cm, као и два полустуба исте висине 

и обима 48 cm. 

Обзиром да се ради о спољним стубовима, 

користити најквалитетнију импрегнацију и 

воштану политуру предвиђену за ову сврху. 

Боју прилагодити боји фасаде. Пре монтаже 

доставити обрађени узорак материјала на 

писмену сагласност пројектанта. Обрачун по m2 

са урачунатом скелом. m2 13.6 

  

4.17 

Набавка, израда дубореза и облагање капитела 

на егронартексу плочама од  природног камена 

- пешчара. Завршна обрада пешчара - брушење 

без сјаја са обрушеним видним ивицама, 

дебљине 5 cm. 

Дуборез радити према графичкој 

документацији на плочама дебљине 5cm. 

Облогу радити из сегмената. Плоче  лепити 

флексибилним лепком CN16 или лепком 

одговарајућих карактеристика. По завршетку 

стубове фуговати фугом за камен MULTIFILL-

STONE или фугом одговарајућих 

карактеристика, очистити спојнице и камен. 

Пре монтаже доставити обрађени узорак 

мермера на писмену сагласност пројектанта. m2 10 

  

4.18 

Набавка, обрада и монтажа постоља стубова  на 

егронартексу плочама од  природног камена - 

пешчара. Завршна обрада пешчара - брушење 

без сјаја са обрушеним видним ивицама., 

дебљине 5 cm. 

Облогу радити из сегмената. Плоче лепити 

флексибилним лепком CN16 или лепком 

одговарајућих карактеристика. По завршетку 

стубове фуговати фугом за камен MULTIFILL-

STONE или фугом одговарајућих 

карактеристика, очистити спојнице и камен. 

Пре монтаже доставити обрађени узорак 

мермера на писмену сагласност пројектанта. m2 2 

  

4.19 

Набавка, израда дубореза  и облагање капитела 

стубова у наосу  полираним плочама од 

мермера  "botticino" или мермер одговарајућих 

карактеристика дебљине 5cm. 

Дуборез радити према графичкој 

документацији на плочама дебљине cm. Облогу 

радити из сеглената. Плоче   лепити 

флексибилним лепком CN16 или лепком  m2 9,60 

  

 


