ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
Булевар Арсенија Чарнојевића 110, Београд

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о.
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110
БЕОГРАД
МЈН бр. 11/14
Август 2014. године
На основу чл. 39. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/2012), (у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/2013),
Одлуци бр. IN 577/14 од 15.08.2014. године, о покретању поступка јавне набавке
мале вредности МЈН 11/14 и Решења о образовању Комисије бр. IN 578/14 од
15.08.2014. године, припремљена је следећа:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности МЈН бр. 11/14
Пречишћени текст са унетом изменом –исправком
(замена стране 5 од 7 предмера и предрачуна радова)
САДРЖАЈ

ДЕО 1
1) Општи подаци о јавној набавци:
(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца
(2) Врста поступка: јавна набавка мале вредности
(3) Предмет јавне набавке: Извођење радова на санацији косине на грађевинској парцели
6 у стамбено-пословном комплексу „Степа Степановић“ на Вождовцу у Београду
(4) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Извођења радова
на санацији косине на грађевинској парцели 6 у стамбено-пословном комплексу „Степа
Степановић“ на Вождовцу у Београду
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Шифра: 45000000 – Грађевински радови

2) Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова.
3) Упутство понуђачима како да сачине понуду
4) Образац понуде
5) Tекст изјаве о независној понуди
6) Kонтакт Наручиоца
7) Модел уговора
8) Спецификација

ДЕО 2
1) Технички прилози
-

-

Изводи из главног пројекта санације косине на грађевинској парцели 6 у
стамбено пословном објекту „Степа Степановић“ на Вождовцу у
Београду
Предмер радова (Обавезно попунити сваку вредност јединичне цене уз
сваку позицију и изразити укупну вредност радова)
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ДЕО 1
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
(1) НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА

Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Београд,
www.gds.rs
(2) СПРОВОДИ СЕ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(3) ПРЕДМЕТ И ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођења радова на санацији косине на грађевинској парцели 6 у стамбено пословном
објекту „Степа Степановић“ на Вождовцу у Београду.
(4) ОЗНАКА У ОПШТЕМ РЕЧНИКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Шифра: 45000000 – Грађевински радови

2) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
2) 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
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3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Место и датум
__________

М. П.

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног лица)

2)2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПОГЛЕДУ
ФИНАНСИЈСКОГ, ПОСЛОВНОГ, ТЕХНИЧКОГ И КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА У
СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
Неопходно је да понуђач располаже са потребним финансијским, техничким и кадровским
капацитетом.
ФИНАНСИЈСКИ И ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
2)2.1 Довољан финансијски капацитет под чиме се подразумева:
Биланс успеха и Биланс стања остварен у последње две године (2013. и 2012.):
 добит у пословању остварена у последње две године (2013. и 2012.)
2)2.2 Оцена бонитета за последње две године (20.08.2012 до 20.08.2014.) :
 Без дана блокаде у последње две године (20.08.2012 до 20.08.2014.)
2)2.3 Редовна исплата зарада запосленима за јун месец 2014. године.
Потребно је да понуђач редовно исплаћује зараде запосленима.
2)2.4. Понуђач нема дуговања према Наручиоцу
Важна напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да сваки од чланова групе
понуђача испуњава све услове у погледу финансијског и пословног капацитета. Потребно је да
услове из тач. 2)2.3 и 2)2.4 испуњава и подизвођач уколико учествује у радовима.
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ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

1)
2)
3)
4)

Довољан кадровски капацитет – има најмање 30 запослених
1 инжењера са лиценцом Инжењерске коморе Србије број 410 или 415
1 инжењера са лиценцом Инжењерске коморе Србије број 414
Поседује у власништву или лизингу или у закупу
-

1 багер са руком од 8 метара
5 камиона
1 ваљак од 8 тона

Место и датум
__________

М. П.

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног лица)

2)3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА, ОДНОСНО ПОГЛАВЉА 2)1.
ДЕЛА 1. ОВЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЗА ПОНУЂАЧЕ

Испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1 до 4. Закона, понуђач у складу са чланом 77.
став 3. Закона, доказује давањем Изјаве из поглавља 2) 5. Дела 1. ове конкурсне
документације.
Место и датум
_______________

М. П.

Понуђач
_________________
(потпис овлашћеног лица)

Постојање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, доказује се прилагањем
фотокопије исте.
2) 4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА, ОДНОСНО
ПОГЛАВЉА 2) 2. ОВЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Доказивање додатних услова за кадровски капацитет

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, којима се доказује кадровски капацитет,
доказују се доставом следеће документације у неовереним копијама:
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1) изјаве о кључном техничком особљу – инжињерима који раде за понуђача а који ће бити
одговорани за извршење уговора из поглавља 2)7. овог дела конкурсне документације.
2) фотокопије лиценци из поглавља 2)2. тачка 2 и 3 за лица именована у поглављу 2)7. овог
дела конкурсне документације
3) потврде о важности лиценци за лица именована у поглављу 2)7. тачка 2 и 3 овог дела
конкурсне документације
4) фотокопије обрасца М за лица именована у поглављу 2)7. тачка 2 и 3 овог дела конкурсне
документације
5) фотокопије радних књижица за лица именована у поглављу 2)7. тачка 2 и 3 овог дела
конкурсне документације
6) тражени број запослених се доказује достављањем ППОД образаца за јун месец 2014.
године
Доказивање додатних услова за технички капацитет
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, којима се доказује технички капацитет,
доказују се доставом следеће
документације у неовереним копијама: aналитичке картицу
основних средстава и пописне листу за 2013. годину и Уговор о стицању права својине на
средствима или лизингу или саобраћајне дозволе за средства за која се иста издаје.
Уколико су основна средства прибављена у 2014. години доставља се aналитичка картица
основних средстава за механизацију и Уговори о стицању права својине или лизингу на
средствима. Уколико се ради о закупу неопходно је доставити Уговор о закупу.
Доказивање додатних услова за финансијски и пословни капацитет
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, којима се доказује пословни и
финансијски капацитет, доказују се доставом следеће
документације у неовереним
копијама, односно на следећи начин:
Довољан финансијски капацитет под чиме се подразумева:
Биланс успеха и Биланс стања остварен у последње две године (2013. и 2012.):
 добит у пословању остварена у последње две године (2013. и 2012.)

Потребни докази: Доказује се Биланском стања и успеха и позитивним мишљењем ревизора,
све за последње две године (2013. и 2012.).
Оцена бонитета за последње две године (20.08.2012 до 20.08.2014.) :
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 Без дана блокаде у последње две године (20.08.2012 до 20.08.2014.)

Потребан доказ: Потврда о бонитету издата од Центра за бонитет Народне

банке Србије

Редовна исплата зарада запосленима за јун месец 2014. године.

Потребан доказ: Обрасци ОПЈ и ОД за јун месец 2014. године и следећа
Изјава понуђача
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су запосленима
исплаћене зараде са припадајућим порезима и доприносима за месец јун 2014. године.
Место и датум:

М.П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)

Понуђач нема дуговања према Наручиоцу
Доказује се достављањем потврде да понуђач нема дуговања према наручиоцу, а коју
Наручилац издаје на захтев понуђача.
2) 5.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА, ОДНОСНО ПОГЛАВЉА 2) 1. ОВЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач (група
понуђача)_________________________________________________________
_______________________________________________________________________испуњава
све услове предвиђене Законом и овом конкурсном документацијом за учешће у поступку
јавне набавке мале вредности МЈН 11/14 Наручиоца Грађевинске дирекције Србије д.о.о. из
Београда.
М. П.
Место и датум
__________

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног лица)
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2) 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ, ПОСЛОВНОГ, ТЕХНИЧКОГ И
КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач (група
понуђача)_________________________________________________________
_______________________________________________________________________испуњава
све додатне услове предвиђене у поглављу 2) 2. ове конкурсне документације за учешће у
поступку јавне набавке мале вредности МЈН 11/14 Наручиоца Грађевинске дирекције Србије
д.о.о. из Београда.
М. П.
Место и датум
__________

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног лица)

2) 7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ, КОЈЕ ЋЕ БИТИ
ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МЈН 11/14

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је следеће лице
одговорно за извршење обавеза по уговору о јавној набавци МЈН 11/14:
1) __________________________________ име, презиме, степен и врста стручне спреме,
лиценца број ___________________
2) __________________________________ име, презиме, степен и врста стручне спреме,
лиценца број ___________________

М. П.
Место и датум
__________

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног лица)
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2)8. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ЛИЦА КАО
ПОДИЗВОЂАЧА

Испуњеност услова из члана 75. став 1. Закона понуђач за подизвођаче који су правна лица
доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко
од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;
4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Доказ из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно
слања позива за подношење понуда.
Правно лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да
приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из
Закона и ове конкурсне документације.

Место и датум
_______________

М. П.

Понуђач
__________________
(потпис овлашћеног лица)
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2)9. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И
ПОГЛАВЉА 2)1. ДЕЛА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО
ПОДИЗВОЂАЧА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач за предузетника
као подизвођача, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или
потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;
4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Доказ из. тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са
Законом.
Доказ из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно
слања позива за подношење понуда.
Предузетник уписан у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужан да приликом
подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из Закона и ове
конкурсне документације.
М. П.
Место и датум
________________

Понуђач
__________________
(потпис овлашћеног лица)
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3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У ДАЉЕМ
ТЕКСТУ: УПУТСТВО) САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ЗАХТЕВИМА
НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ САДРЖИНЕ ПОНУДЕ, КАО И УСЛОВИ
ПОД КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Напомена: На све што није предвиђено овом конкурсном документацијом примењују се
одредбе Закона, других одговарајућих закона и прописа који уређују материју јавних
набавки, односно закона и прописа који се односе на сам предмет ове јавне набавке.
1) Понуде се подносе на српском језику.
2) Понуда се обавезно попуњава на примерцима Конкурсне документације. У случају
исправљања грешака коју је начинио понуђач при попуњавању, понуђач мора јасно
прецртати текст и изнад тога написати исправан текст оверен парафом лица које је потписало
понуду. Уколико је текст понуде неуредно попуњен, нејасан, цифре и текст нечитки, понуда
ће се одбити као неуредна.
Све стране Конкурсне документације понуђач мора оверити округлим печатом, а овлашћено
лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне документације да потпише и потпис овери
округлим печатом, на сваком предвиђеном месту у Конкурсној документацији.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у запечаћеној коверти, тако да се при
њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је предата.
Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани тако да се не могу накнадно
убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не
оштете листови или печат.
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у
запечаћеној коверти на адресу: Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, Булевар
Арсенија Чарнојевића бр. 110, са назнаком: „МЈН 11/14 – НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача.
Благовремена понуда је понуда примљена од стране Наручиоца у року одређеном за
подношење понуда.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се неблаговременом, а
Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда исту вратити неотворену понуђачу, са
назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са позивом и Конкурсном документацијом
за јавну набавку.
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Рок за подношење понуда је 29.08.2014. године до 10,00 часова. Благовремена понуда је
понуда која је примљена од стране наручиоца у наведеном року.
Отварање понуда је 29.08.2014. године до 10,30 часова. у просторијама Наручиоца у Београду
у ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, Београд - Нови Београд. Отварање понуда је
јавно и врши се по времену пријема, од најраније до најкасније пристигле понуде.
Отварању понуда присуствују овлашћени представници понуђача који су дужни да своје
својство представника понуђача докажу предајом пуномоћја потписаног и овереног од стране
овлашћеног лица понуђача Комисији за јавну набавку или службенику за јавне набавке,
непосредно пре почетка отварања понуда.
Рок за доношење одлуке о додели уговора је до седам дана од дана отварања понуде.
3) Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4) Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5) Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште, у складу са Законом.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин на који је доставио понуду.
6) Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;
7) Понуђач, уколико ангажује подизвршиоца/е, обавезан је да наведе у својој понуди
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од
50 %, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођача/е достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка
5) Закона (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом), а за део набавке који ће
извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази
10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је
поверио извршење тог дела набавке.
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Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела
набавке.
8) Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
 понуђачу који ће издавати привремену и окончану ситуацију;
 рачуну на који ће бити извршено плаћање;
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
9) Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
10) Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4. Закона.
11) Посебни захтеви од значаја за исправност и прихватљивост понуде и рок извршења
услуге
1) Цена мора бити изражена у динарима.
2) Рок завршетка радова до 31.10.2014. године
3) Начин плаћања: Плаћање уговорених радова врши се бескаматним авансом,
привременим месечним ситуацијама и окончаном ситуацијом.
12) Средства обезбеђења :
Извођач се обавезује да Наручиоцу достави:
Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса на износ средстава аванса (са ПДВ), по
потписивању овог уговора, а пре уплате аванса.
Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса за извођење радова ће важити до момента
уредног правдања авансног плаћања кроз испостављене ситуације и након њеног правдања у
целости биће враћена Извођачу. Уколико Уговор буде раскинут пре потпуног правдања
аванса, Наручилац ће без права протеста део неоправданог аванса наплатити из Банкарске
гаранције за повраћај примљеног аванса.
Поднета Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. Поднета
Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које
одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
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Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац је дужан да провери бонитет те банке
код Народне банке Србије.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке, само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Уместо банкарске гаранције за добро и квалитетно извођење радова и гарантни период,
Извођачу ће се кроз сваку привремену ситуацију задржавати депозит у износу од 10%
вредности реализације радова у номиналном износу без урачунате разлике у цени за тај
месец.
Кумулативна вредност задржаног депозита у номиналном износу ће се по окончаном
обрачуну утврдити (у зависности од стварне реализације) без урачунате разлике у цени и
кроз окончану ситуацију вратити Извођачу радова на следећи начин:
- Педесет процената (50%) од тако утврђене вредности кумулативно задржаног
депозита кроз окончану ситуацију по испостаљању исте у номиналном износу ;
- Педесет процената (50%) од тако утврђене вредности кумулативно задржаног
депозита ће се извођачу задржати на име гаранције за гарантни период чије је трајање
наведено у члану 20 овог Уговора. По истеку овог периода задржани депозит ће уз
сагласност Наручиоца бити ослобођен и плаћен Извођачу у номиналном износу;
13) Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуде. У том случају наручилац је дужан да заинтересованом лицу у
року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да
истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште.
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда.
14) Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која
је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим
ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке
после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему мора
поднети писмени захтев наручиоцу.
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу, омогући увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема
писаног захтева, уз обавезу да заштити податке о поверљивости у складу са чланом 14.
Закона. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, укупна цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде
15) Наручилац ће понуду понуђача, који је на списку негативних референци у складу са
чланом 83. Закона, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан
предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
 поступио супротно забрани из чл. 23 и чл.25 Закона;
 учинио повреду конкуренције;
 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
 одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на предмет набавке, за период од претходне три године.
16) Критеријум за доделу уговора по овој јавној набавци јесте најниже понуђена цена.
17) Понуђач достављањем своје понуде по овој конкурсној документацији и њеним потписом
потврђује и изјављује под пуном материјалном и кривичном одоговорношћу да је при
састављању своје понуде по овој конкурсној документацији, да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико јесте
ималац права на нечему што је у вези са испуњењем обавеза по овом уговору, а у складу са
прописима којима се уређује интелектуална својина).
18) Евантуалну накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
Конкурсна документација
МЈН 11/14

Стамбено пословни Комплекс „Степа Степановић“
Санација косине на ГП6

Страна

15 од 37

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
Булевар Арсенија Чарнојевића 110, Београд

19) Наручилац ће сагласно члану 82. Закона одбити понуду понуђача уколико поседује доказ
о постојању негативних референци на страни понуђача, а у смислу овог члана Закона.
20) Захтев за заштиту права из члана 149. Закона може да поднесе понуђач, односно
заинтересовано лице. Захтев за заштиту права у име понуђача, може да поднесе пословно
удружење.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки, а предаје наручиоцу.
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања
одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. Закона.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права из члана 149. Закона је дужан да на рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу од:
 40.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности;
 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним
набавкама,прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона о
јавним набавкама, која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди
мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата
таксе реализована);
(3) износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши;
(4) број рачуна буџета: 840-742221843-57;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: 97 50-016;
(7) сврха: републичка административна такса; број или другa ознакa јавне набавке на
коју се односи поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца;
Конкурсна документација
МЈН 11/14

Стамбено пословни Комплекс „Степа Степановић“
Санација косине на ГП6

Страна

16 од 37

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
Булевар Арсенија Чарнојевића 110, Београд

(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата републичке административне таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати
републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата републичке административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
20) Уговор са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија ће бити закључен у року
од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.
Место и датум
__________
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА МЈН 11/14
4) 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Сваки од понуђача из групе понуђача из заједничке понуде обавезан је да достави податке у
свему према наведеном обрасцу. Уколико понуда није заједничка, понуђач попуњава само
један од приложених образаца. Образац се може копирати.
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________
ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________
ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ____________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ___________________________________
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:_______________
Место и датум
__________

М. П.

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног лица)
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4) 2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВРШИОЦУ

Важне напомене: За тачност података гарантује понуђач, односно солидарно понуђачи из
групе понуђача. Образац се може копирати.
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: ________________________________________
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА : ______________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________
ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________
ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: ________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: _______________________________
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________
Место и датум
__________

М. П.

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног лица)
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4) 3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

1. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања
понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити
одбијена као неисправна.
2. Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи
од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за
продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
3. Рок важења понуде је ____ календарских дана од дана отварања понуде.
Место и датум

Понуђач
М. П.

__________

_____________
(потпис овлашћеног лица)

4) 4. ЦЕНА И РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Укупна цена износи
__________________________
динара без пореза на додату вредност, односно
_____________________________
динара са порезом на додату вредност
Аванс износи 20% од понуђене цене, односно
__________________________
динара без пореза на додату вредност, односно
_____________________________
динара са порезом на додату вредност
Рок: Извршилац се обавезује да Наручиоцу изведе радове на санацији косине на
грађевинској парцели 6 у стамбено-пословном комплексу „Степа Степановић“ на Вождовцу у
Београду, најкасније до 31.10.2014. године.

Место и датум

Понуђач
М. П.

__________

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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4) 5. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ
ПОДИЗВОЂАЧУ, КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО
ПОДИЗВРШИОЦА

1. Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвршиоцу износи
______ %, односно динара.
2. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача јесте
добара)___________________________________________________________

(опис

Напомена: наведени проценат не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке.
Овај образац се може фотокопирати, уколико нема довољно места за његово попуњавање
Место и датум

Понуђач
М. П.

__________

_____________
(потпис овлашћеног лица)

4) 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СМИСЛУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

Под материјалном и кривичном одговорношћу понуђач изјављује да је приликом сачињавања
ове понуде поштовао обавезе које проистичу из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине (уколико јесте ималац права на нечему што је у вези са
испуњењем обавеза по овом уговору, а у складу са прописима којима се уређује
интелектуална својина).
Место и датум

Понуђач
М. П.

__________

_____________
(потпис овлашћеног лица)
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5) ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у
поступку јавне набавке мале вредности МЈН 11/14 Наручиоца Грађевинске дирекције Србије
д.о.о, Београд, чији је предмет извођење радова на санацији косине на грађевинској парцели
6 у стамбено-пословном комплексу „Степа Степановић“ на Вождовцу у Београду, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Понуђач

Место и датум
М. П.
__________

_____________
(потпис овлашћеног лица)

6) КОНТАКТ НАРУЧИОЦА
Контакт особе Наручиоца су:
Жељко Тодоровић, дипл.инж.грађ. тел. 011/3209-823 и Данијела Цветиновић, дипл. Правник
тел. 011/3209-866, радним даном од 09,00 до 15,00 часова.
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
за извођења радова на санацији косине на грађевинској парцели 6 у
стамбено-пословном комплексу „Степа Степановић“ на Вождовцу у
Београду
Закључен између:
Грађевинске дирекције Србије д.о.о, Београд, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110,
(у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 100291007, коју заступа директор Небојша Шурлан,
дипл.инж.маш.
и
ПОНУЂАЧ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ (у даљем тексту:
Извођач), кога заступа __________________________________

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
1. да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени
гласник РС“, број 124/2012) спровео поступак јавне набавке МЈН 11/14 чији је
предмет извођење радова на санацији косине на грађевинској парцели 6 у
стамбено-пословном комплексу „Степа Степановић“ на Вождовцу у Београду, а у
свему сагласно Kонкурсној документацији за ову јавну набавку;
2. да је Извођач на захтев Наручиоца, у поступку јавне набавке МЈН 11/14, доставио
понуду која је код Наручиоца заведена под бр. __________ од ___________. године;
3. да је у поступку на отварању понуда, Извођач понудио цену од ______________
динара без ПДВ-а.
4. да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора број _______ од ___________.
године прихватио понуђену цену Извођача од ______________ динара без ПДВ-а.
( у случају наступа конзорцијума тачке 5-7 )
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5. да је Извођач доставио Наручиоцу Уговор о Конзорцијуму, који је потписан и оверен
од стране свих чланова Конзорцијума наведених у овом уговору, који је заведен код
Наручиоца под бр. ________ од _________. године.
6. да је у члану 1. Уговора о заједничком наступу - Конзорцијуму, који је наведен у
предходној тачки овог члана, уговорено да је предузеће „______________“ водећи
партнер, и да је _______________, директор „_________________“ ______________,
____________, лице овлашћено за заступање.
7. да је чланом 3. Уговора о заједничком наступу – Конзорцијуму уговорено да је
„_________“ овлашћен као „Носилац посла“ за потписивање Уговора са Наручиоцем.
8. да ће Наручилац сва плаћања по овом уговору вршити на рачун „___________“
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора је извођења радова на санацији косине на грађевинској парцели 6 у
стамбено-пословном комплексу „Степа Степановић“ на Вождовцу у Београду.
ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА
Члан 3.
Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету:
1. Уговор
2. Део 1 Конкурсне документације
3. Део 2 Конкурсне документације - Техничке спецификације:
-Технички описи, услови за извођење и графичка документација /у електронском облику/
-Предмер и предрачун радова
4. Друга документација оверена од стране Наручиоца и Извођача
Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и модификују.
ОСНОВНА ОДРЕДБА
Члан 4.
Наручилац уступа а Извођач прихвата да са радном снагом, материјалом, механизацијом и
погонском и другом енергијом коју сам обезбеђује, изведе радове на санацији косине на
грађевинској парцели 6 у стамбено-пословном комплексу „Степа Степановић“ на Вождовцу у
Београду, а у свему сагласно Главном пројекту санације косине, Конкурсној документацији
за јавну набавку МЈН 11/14 и овом уговору.
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 5.
Извођач ће предметне радове извести у свему према Главном пројекту санације косине, овом
уговору, Конкурсној документацији за јавну набавку МЈН 11/14, пројектима, техничкој
документацији и предмером и предрачуном радова, у утврђеном року из члана 12. овог
уговора, а према законима, прописима, стандардима и нормативима који уређују ову врсту
радова и у складу са правилима струке.
Члан 6.
Потписом Уговора Извођач потврђује да је упознат са комплетном техничком
документацијом и техничком спецификацијама потребним за извођење радова који су
предмет овог уговора, те не може накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке који
би утицали на уговорену цену или продужетак рока изградње предметних радова.
Извођач jе обавезан да у року од седам (7) дана од дана увођења у посао, поднесе на
одобрење Наручиоцу предлог Динамичког плана извођења радова у писаној и електронској
форми урађен толико детаљно да Наручиоцу омогући одобрење Динамичког плана.
Извођач се обавезује да све уговорене радове изведе квалитетно и у уговореном року, а у
свему сагласно условима из Конкурсне документације.
Извођач је одговоран за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет
изведених радова.
Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извођач ће отклонити благовремено, тако
да тиме не омета динамику извођења радова.
Извођач преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до
примопредаје. Уколико у том времену дође до било каквог оштећења на изведеним радовима
и материјалу Извођач ће о свом трошку отклонити штету на начин да изведени радови
приликом примопредаје буду у потпуности у складу са одредбама овог уговора.
Извођач је дужан да поступи по захтеву надзорног органа сарађује при вршењу надзора, а
посебно да учествује приликом снимања, мерења, испитивања квалитета и слично.
Извођач је у обавези да организује стручну и квалитетну контролу у току извођења радова,
пријема свих материјала и интерену контролу свих радова са важећим прописима и
стандардима.
Извођач се обавезује да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу .
Извођач је у обавези да учествује у изради коначног обрачуна и примопредаји радова.

Конкурсна документација
МЈН 11/14

Стамбено пословни Комплекс „Степа Степановић“
Санација косине на ГП6

Страна

25 од 37

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
Булевар Арсенија Чарнојевића 110, Београд

Извођач је обавезан да на градилишту предузме све прописане мере безебедности и здравља
на раду.
Извођач је упознат и прихвата да измене у динамичком плану у току грађења садржаја који
су предмет овог уговора, такође не могу да утичу на промену уговорених јединичних цена и
укупно уговорени рок.
ЦЕНА
Члан 7.
Укупна уговорена вредност радова који су предмет овог уговора, а сагласно Конкурсној
документацији за јавну набавку МЈН 11/14, износи:
_____________________________динара
(словима:

)

и чине је:
Вредност Радова:
______________________________ динара
(словима:

)

Вредност ПДВ-а:
______________________________ динара
(словима:

)

Аванс износи 20% од понуђене цене, односно
__________________________
динара без пореза на додату вредност, односно
(словима:
)
_____________________________
динара са порезом на додату вредност
(словима:

)

Уговорне стране сагласно утврђују да је вредност уговорених радова дефинисана на основу
следећих елемената:
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укупно уговорене цене за све позиције радова описане и графички приказане у Делу 2.
Конкурсне документације за јавну набавку МЈН 11/14;
свих других елемената који се не наводе посебно, а имају утицаја на утврђивање
вредности уговорених Радова;

Збир вредности свих позиција радова из уговореног предмера и предрачуна радова
представља уговорену вредност извођења радова која обухвата и све непредвиђене радове
који су се могли сагледати до закључења овог уговора, а на основу Техничке документације,
стања на терену за извођење, претходних испитивања, мерења, истраживања терена и
података из катастра подземних инсталација - синхрон плана.
Извођач прихвата да уколико то буде потребно, поред предметних радова изведе и све
Додатне радове, у складу са начином прецизираним у члану 16 овог Уговора..
Извођач је прегледао и проверио Градилиште, његову околину и ограничења и прикупио све
расположиве информације у вези с тим, да је проценио обим и природу рада и материјала
потребног за завршетак Радова, прилазе до Градилишта, смештај који ће му можда бити
потребан, постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале
околности које су од утицаја за извођење радова, да су се упознали у свему што се тиче
плаћања такса, пореза и осталих накнада које су прописане законом и другим прописима
органа власти и управе, да је извршио увид у податке из катастра подземних инсталација –
синхрон плана, као и преглед комплетне уговорне документације, тако да Извођач потврђује
да је у потпуности упознат са напред наведеним и да Радове може извести стручно и
квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени.
Извођач је добио све информације које су сваком савесном и искусном Извођачу потребне у
погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се
могу одразити на извођење и завршетак Радова.
Цена из става 1. овог члана садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације,
скеле,оплате,подграде/ ако није посебно другачије дато/, средстава за рад, унутрашњи и
спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова,
материјала, грађевинске механизације и радне снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад
недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све
таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације
истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине,
градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле,
прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију грађења, режијске и све друге
трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак
радова.
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РЕВИЗИЈА ЦЕНА
Члан 8.
Обрачун разлике у цени врши се на:
- уговорени износ аванса и
- на вредност радова која подлеже обрачуну разлике у цени по испостављеним
привременим ситуацијама
на следећи начин:
1. На бескаматна авансна средства у динарима, у процентном уговореном
номиналном износу, обрачун разлике у цени, врши се по методологији
Рц = К x А
Где је:
Рц – разлика у цени по основу промене курса EВРА.
А –номинална вредност аванса
К – коефицијент разлике у цени који се израчунава применом следеће методологије:
К =[ EВРO/(EВРO)b ] -1,00

(>/<0,00)

ЕВРО
авансне ситуације.

Вредност Eвра

(ЕВРО)b

Базна вредност 1 ЕВРО = 117,4367 динара

-

на датум 25. у месецу који претходи испостављању

Вредност EВРА на датум 25. у месецу који претходи испостављању авансне ситуације је
средња вредност ЕВРА по курсу Народне банке Србије.
Поступак за обрачун разлике у цени је следећи:
Вредност разлике у цени у динарима на бескаматна авансна средства у динарима, у
уговореном номиналном процентном износу у односу на базну вредност добија се множењем
номиналне
вредности аванса, са израчунатим коефицијентом, сагласно уговореној
методологији.
Уговорене стране стичу право на разлику у цени по основу аванса, ако дође до промене
вредности ЕВРА у односу на базну вредност 1 ЕВРО = 117,4367 динара. на датум 25. у
месецу који претходи испостављању авансне ситуације.
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2. Обрачун разлике у цени и за извођење свих Радова вршиће се по методологији:
Рц = К x В
Где је:
Рц – разлика у цени по основу промене курса EВРА.
В – вредност радова по ценама из базног месеца,
К – коефицијент разлике у цени који се израчунава применом следеће методологије:
К =[ EВРO/(EВРO)b ] -1,00

(>/<0,00)

ЕВРО

-

Вредност Eвра на датум 25. у обрачунском месецу

(ЕВРО)b

-

Базна вредност 1 ЕВРО = 117,4367 динара

Вредност EВРА на датум 25. у обрачунском месецу је средња вредност ЕВРА по курсу
Народне банке Србије.
Поступак за обрачун разлике у цени је следећи:
Вредност разлике у цени у динарима за обрачунски месец у односу на базну вредност добија
се множењем вредности за исплату по привременој ситуацији за месец у којем се врши
обрачун, а по базним ценама, са израчунатим коефицијентом сагласно уговореној
методологији.
Уговорене стране стичу право на разлику у цени за Радове који се изврши у уговореним
месечним међуроковима и крајњем року дефинисаним детаљним Динамичким планом уз
Уговор, ако дође до промене вредности ЕВРА у односу на базну вредност 1 ЕВРО =
117,4367 динара.
Обрачун разлике у цени врши Извођач и доставља као саставни део привремене месечне
ситуације, за стварно изведене радове у том месецу.
Обрачун разлике у цени врши се месечно.
Уколико кривицом Извођача дође до кашњења у реализацији планираних позиција радова у
односу на уговорене месечне међурокове или крајњи рок, обрачун разлике у цени се замрзава
на планираном-уговореном нивоу, сагласно Динамичком и Финансијском плану, без обзира
колико износи то кашњење.
Наручилац одобрава исплату износа по захтеву за наплату разлике у цени, оверавањем
привремених месечних обрачуна разлике у цени унетих у привремене месечне ситуације, а
коначна вредност се утврђује коначним обрачуном.
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НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 9.
Плаћање уговорених радова врши се бескаматним авансом, привременим месечним
ситуацијама и окончаном ситуацијом.
Авансну ситуацију у износу уговореног аванса из члана 10. став 1. овог уговора, коригованог
за износ разлике у цени, сагласно Члану 8 тачка 1. Овог Уговора Извођач предаје Наручиоцу
у шест (6) оригиналних и истоветних примерака након потписивања овог уговора. Након што
Извођач достави Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса, Наручилац ће извршити
преглед и оверу авансних ситуација и у року од 5 (пет) дана од дана овере авансне ситуације
извршити плаћање аванса Извођачу. Три (3) оверена примерка Авансне ситуације Наручилац
враћа Извођачу путем надзорног органа, а један (1) оверен примерак предаје надзорном
органу.
Привремене месечне ситуације, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака, Извођач
доставља надзорном органу на преглед и оверу. Привремена ситуација обавезно мора да
садржи доказ о извршеним радовима.
Доказница за изведене радове су обрачунски листови грађевинске књиге за радове изведене у
месецу у ком се испоставља та ситуација.
Сума производа стварно извршених количина уговорених позиција радова и уговорених
јединичних цена даје номиналну вредност радова изведених по привременим месечним
ситуацијама.
У року од пет (5) дана од дана пријема привремене месечне ситуације надзорни орган ће
извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу исте и свих
шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу и плаћање. Наручилац ће у року од пет (5)
дана извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу
привремене месечне ситуације и три (3) оверена примерка вратити Извођачу путем Надзора,
а један (1) оверен примерак дати надзорном органу. Плаћање по овереним привременим
месечним ситуацијама Наручилац ће извршити у року до осам (8) дана од дана овере истих од
стране надзорног органа.
Окончану ситуацију, урађену у свему према Коначном обрачуну, у шест (6) оригиналних и
истоветних примерака, Извођач доставља надзорном органу на преглед и оверу. Окончана
ситуација обавезно мора да садржи у прилогу копије листова грађевинске књиге оверених од
стране Извођача и надзорног органа, за позиције и количине радова које обухвата окончана
ситуација. У року од пет (5) дана од дана пријема окончане ситуације надзорни орган ће
извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу исте и свих
шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу. Наручилац ће у року од пет (5) дана
извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу окончане
ситуације и три (3) оверена примерка вратити Извођачу путем надзорног органа, а један (1)
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оверен примерак предати надзорном органу. Уговорна страна која по окончаној ситуацији
треба да изврши плаћање другој уговорној страни, своју обавезу извршиће у року до осам (8)
дана дана од дана када је надзорни орган извршио оверу истих.
АВАНС
Члан 10.
Наручилац одобрава Извођачу аванс у износу од _______________ динара, што представља
20% од уговорене вредности радова из члана 7. овог Уговора, што са обрачунатим ПДВ-ом
износи _____________ динара, а ради набавке материјала и опреме за извођење радова.
Одобрени износ авансних средстава из претходног става овог члана коригује се за износ
разлике у цени на аванс при испостављању авансне ситуације. На ова авансна средства
примењује се методологија сагласно Члану 8 тачка 1. Овог Уговора, при чему се за вредност
Евра узима средњи курс Народне банке Србије објављен за датум двадесет пети у месецу који
претходи испостављању авансне ситуације.
Авансна средства на која је при испостављању авансне ситуације обрачуната разлика у цени,
не подлежу накнадној измени цена по основу обрачуна разлике у цени, као ни по другом
основу, при испостављању привремених и окончане ситуације. На авансна средства се
обрачунава и посебно исказује ПДВ.
Повраћај примљеног аванса вршиће се кроз привремене месечне ситуације и окончану
ситуацију, тако што ће се од вредности изведених радова по свакој ситуацији одбијати
постотак уговореног аванса у номиналном износу, односно од окончане ситуације износ до
тада оправданог аванса, такође у номиналном износу.
Члан 11.
Извођач је обавезан да након потписивања овог уговора, а пре уплате аванса из члана 10. овог
уговора, достави Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса.
РОК
Члан 12.
Предметне радове Извођач је обавезан да изврши 31.10.2014. године од дана увођења у
посао.
Рок је битан елемент овог уговора и почиње да тече даном увођења Извођача у посао.
Извођач ће предметне радове изводити сагласно Динамичком плану извођења радова
сачињеном од стране Извођача, а усвојеном од стране Наручиоца.
ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 13.
Извођач ће, у року од седам (7) дана од дана увођења у посао, поднети на одобрење
Наручиоцу предлог Динамичког плана извођења Радова у писаној и електронској форми
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урађен толико детаљно да Наручиоцу омогући одобрење Динамичког плана. Извођач је
дужан да Динамички план уради техником мрежног планирања, а да за обраду и презентацију
користи неки од савремених програма за планирање и приказ динамике извођења Радова.
Одобрени Динамички план извођења Радова, који је саставни део Уговорне документације,
приказује време почетка, међурокове, време завршетка и трајања Радова по врстама и
позицијама, рокове и технолошке поступке, ограничења и технолошке паузе. Извођач ће са
посебном пажњом водити рачуна о ограничењима у току извођења, посебно по редоследу
извођења и трајању врста и позиција радова. Динамички план такође треба да садржи
статички и динамички план радне снаге по специјалностима и статички и динамички план
механизације којом ће Извођач да извeде и преда Радове, као и план ангажовања
финансијских средстава усаглашен са уговореним ценама и планираном динамиком извођења
радова.
Динамички план мора садржати позициониране радове, уз јасно означене међусобне
повезаности врста и позиција радова и исказан критични пут.
Извођач је дужан да дефинише организационе нивое и Међурокове и у оквиру њих
одговарајуће кодове за: врсте радова, радну снагу по специјалностима, учеснике у послу и др.
како би на тај начин створио услове за формирање одвојених извештаја по различитим
врстама Радова, учесницима у послу и др.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 14.
Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао при чрму ће Извођачу
градилиште, техничку документацију и решење о одговорним надзорним органима.

предати

Наручилац може да из уговореног обима послова искључи поједине позиције или групе
радова по садржају, квалитету и/или количини и да та околност не утиче на промену уговорене јединичне цене, као и на динамику извођења радова.
ВРЕДНОСТ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 15.
Уговорне стране сагласно утврђују да ће се вредност, у одређеном месецу изведених радова,
утврдити на бази следећих елемената:
- као збир производа стварно изведене количине, приказане у обрачунским листовима
грађевинске књиге и уговорених јединичних цена за ситуацијом приказане позиције радова.
- сагласно члану 8. Тачки 2. Овог Уговора
- динамичким планом извођења радова усаглашених рокова и међурокова за извођење
ситуацијом приказаних радова,
- свих других елемената који се не наводе посебно, а имају утицаја на утврђивање вредности
изведених Радова.
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Укупна вредност извођења радова ће се утврдити на основу оверених листова грађевинских
књига.
ДОДАТНИ РАДОВИ
Члан 16.
Обрачун Додатних радова (Накнадни и Непредвиђени) вршиће се на следећи начин:
-

Извођач доставља допис (предлог) Надзору за Додатне радове.

-

Надзор разматра предлог Извођача и даје мишљење.

-

-

Наручилац покреће поступак јавне набавке за Додатне радове, са потребним
образложењем (поступак се спроводи по члану 36. став 1, тачка 4. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012).
Комисија, формирана Решењем Наручиоца за ову јавну набавку, обавештава Извођача
да достави Понуду.
Извођач доставља Понуду формирану на следећи начин:
а)
Непредвиђени радови
Јединичне цене се формирају према следећем обрасцу:
Ц = М1 + М2 + Р
Где су:
Ц – јединична цена за Накнадни и Непредвиђени Рад
М1, М2, Р – директни трошкови по јединици мере и то:
М1 – коштање потребног материјала по јединици мере установљеног на основу
норматива из одговарајућих норми и јединичних цена материјала из Понуде.
М2 – коштање потребног рада механизације по јединици мере, установљено на
бази учинака (срачунатих према нормама и техничкој литератури) и цене
рада механизације за један сат дате у Понуди (без руковаоца).
Р – Вредност потребне радне снаге исказане у бруто износу за трећа лица,
обрачунате по јединици мере на основу норматива из норми, односно
учинака за руковаоце машина, а према ценама радне снаге по часу датим у
Понуди помноженим са режијским фактором.
За позиције радова које су сличне са уговореним позицијама из Предмера и
предрачуна примењиваће се исте јединичне цене, а за позиције радова које нису
садржане у Предмеру и предрачуну Извођач је дужан да достави анализу
јединичних цена.

УГОВОРНА КАЗНА И ДЕПОЗИТ
Члан 17.
Извођач се обавезује да због прекорачења уговореног рока из члана 12. овог уговора или не
испуњења уговорне обавезе плати Наручиоцу пет промила (5 ‰) од укупне вредности
изведених радова по коначном обрачуну за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ
уговорне казне не пређе десет процента 10% (десет процената) укупне вредности изведених
радова по коначном обрачуну.

Конкурсна документација
МЈН 11/14

Стамбено пословни Комплекс „Степа Степановић“
Санација косине на ГП6

Страна

33 од 37

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
Булевар Арсенија Чарнојевића 110, Београд

Уколико Извођач прекорачи било који међурок утврђен Динамичким планом извођења
уговорених радова, Наручилац задржава депозит од 5% од износа привремене ситуације коју
испостави Извођач. Уколико Извођач у даљем току извођења радова, односно до завршетка
свих уговорених радова надокнади пропуштени међурок, Наручилац му приликом исплате
окончане ситуације враћа задржани депозит у номиналном износу. Уколико Извођач у даљем
току извођења радова не надокнади пропуштени/е међурок/ове, односно касни са завршетком
извођења свих уговорених радова, Наручилац задржава сва средства овог депозита на име
уговорне казне за доцњу или не испуњења уговорне обавезе Извођача у извођењу
уговорених радова. Уколико је износ укупне уговорне казне већи од средстава задржаног
депозита, средства задржаног депозита се урачунавају у укупну уговорну казну.
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА
Члан 18.
Пре почетка извођења Радова Извођач треба да изврши осигурање од сопствене
одговорности, до пуне вредности, за било какво материјално или физичко оштећење, губитак
или штету до које може да дође на свој имовини, укључујући имовину Наручиоца,
грађевинској/монтажној опреми или повреду било ког лица, до чега може да дође приликом
или због извођења Радова.
Такво осигурање треба да буде закључено код неког од привредних друштава регистрованих
за послове осигурања и на износ и под условима које буде по предлогу Извођача одобрио
Наручилац, с тим да се од Наручиоца одобрење не може без разлога ускратити.
Кад год је то потребно, Извођач ће показати Наручиоцу полису или полисе осигурања и
потврде за плаћање текућих премија.
Извођач је обавезан да изврши осигурање свог целокупног особља, особља Подизвођача у
току читавог периода извођења Радова, док су запослени на Градилишту. Извођач ће
обавестити привредно друштво регистровано за послове осигурања ако настану такве
околности, о променама у природи, мери или програму за извршење Радова и обезбедити
адекватност осигурања у било ком тренутку у складу са условима Уговорне документације.
Извођач је дужан да у року од пет (5) дана од закључења Уговора достави Наручиоцу доказе
о закљученим осигурањима.
Ако Извођач пропусти да закључи и одржава поменута осигурања како је претходно наведено
у ставу 1 и ставу 2 овог члана, Наручилац може да закључи и одржава на снази такво
осигурање и плати такву премију или премије како буде било потребно у ту сврху. Наручилац
ће с времена на време да одбије износ, који је тако платио, од новца који је доспео или може
да доспе за плаћање Извођачу или ће исти надокнадити као дуг Извођача.
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
Члан 19.
Извођач се обавезује да Наручиоцу достави:
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Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса на износ средстава аванса (са ПДВ),
по потписивању овог уговора, а пре уплате аванса.
Уместо банкарске гаранције за добро и квалитетно извођење радова и гарантни период,
Извођачу ће се кроз сваку привремену ситуацију задржавати депозит у износу од 10%
вредности реализације радова у номиналном износу без урачунате разлике у цени за тај
месец.
Кумулативна вредност задржаног депозита у номиналном износу ће се по окончаном
обрачуну утврдити (у зависности од стварне реализације) без урачунате разлике у цени и
кроз окончану ситуацију вратити Извођачу радова на следећи начин:
- Педесет процената (50%) од тако утврђене вредности кумулативно задржаног
депозита кроз окончану ситуацију по испостаљању исте у номиналном износу ;
- Педесет процената (50%) од тако утврђене вредности кумулативно задржаног
депозита ће се извођачу задржати на име гаранције за гарантни период чије је трајање
наведено у члану 20 овог Уговора. По истеку овог периода задржани депозит ће уз
сагласност Наручиоца бити ослобођен и плаћен Извођачу у номиналном износу;
ГАРАНТНИ ПЕРИОД
Члан 20.
Гарантни период за изведене радове је две године за радове из предмета овог Уговора.
Члан 21.
Извођач је дужан да у гарантном периоду све недостатке на изведеним радовима, или
оштећења на предмету извођења радова настала његовим чињењем или нечињењем, отклони
о свом трошку, а у примереном року који одреди Наручилац. У случају да не поступи по
налогу Наручиоца радове ће извести други Извођач а о трошку првобитног Извођача из
средстава задржаног депозита наведеног у члану 19. став 3. алинеја 2.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 22.
Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извођачем покренут
стечајни поступак, поступак ликвидације или ако Извођач пренесе или уступи Уговор, без
сагласности Наручиоца датој у писаној форми или ако је Извођач:
1. одустао од Уговора,
2. без разумног оправдања пропустио да почне радове или задржава напредовање радова,
након истека петнаест (15) дана од дана добијања писаног упозорења Наручиоца;
3. није доставио Наручиоцу Динамички план на начин и у року из члана 13. овог
уговора;
4. не користи уплаћени аванс у складу са чланом 10. став 1. овог уговора;
5. неоправдано касни дуже од петнаест (15) дана на два узастопна међурока утврђена
Динамичким планом, без могућности да надокнади изгубљено време;
6. пропустио да одстрани материјале са градилишта или да демонтира и поново монтира
опрему, након истека петнаест (15) дана од дана добијања писаног упозорења
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Наручиоца;
7. пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или надзорног органа
да отклони уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова и рок
извођења;
9. без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора;
10. у случају да Наручилац не обезбеди средства за финансирање извођења радова чије је
извођење предмет овог уговора, Извођач неће имати никаква потраживања
укључујући и евентуалне накнаде штете према Наручиоцу по основу овог уговора и
поступка јавне набавке који је предходио закључењу овог уговора;
11. пропустио да достави тражене гаранције и/или осигурање, на начин и у роковима како
је то дефинисано овим уговором;
12. својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране надзорног органа, и
других разлога предвиђених Законом о облигационим односима, другим прописима
којима је регулисана предметна материја.
Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било кога од наведених разлога у
овом члану, Извођач нема право да потражује било какав вид накнаде штете од Наручиоца.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају
споразумно преко својих овлашћених представника.
У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на начин
дефинисан у претходном ставу, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 24.
За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну набавку
МЈН 11/14, примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", број 116/2008), Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. 72/2009 и 81/2009) и других прописа којима је регулисана
материја овог уговора.
Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних и равноправних примерака, од којих по 4
(четири) задржава свака уговорна страна.

ЗА ИЗВОЂАЧА
(овлашћено лице)

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор

___________________________

___________________________
Небојша Шурлан, дипл.инж.маш.

МП
МП
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ДЕО 2
5) Технички прилози
a. Изводи из главног пројекта санације косине на грађевинској парцели 6 у
стамбено пословном објекту „Степа Степановић“ на Вождовцу у Београду
b. Предмер радова (Обавезно попунити сваку вредност јединичне цене уз сваку
позицију и изразити укупну вредност радова)

Конкурсна документација
МЈН 11/14

Стамбено пословни Комплекс „Степа Степановић“
Санација косине на ГП6

Страна

37 од 37

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
Булевар Арсенија Чарнојевића 110, Београд

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
уз
Главни пројекат санације косине на грађевинској
парцели 6 у стамбено-пословном комплексу
"Степа Степановић" на Вождовцу у Београду
I

УВОД И ОПИС КЛИЗИШТА

У периоду од 13-16. маја у насељу ''Степа Степановић'' на Вождовцу у Београду, након
обилних падавина дошло је до обрушавања вршног дела косине на парцели ГП 6, у делу
између објекта 6Е и објекта 5Г. Откинути материјал је у доњем делу косине делимично
затрпало новоизграђену пешачку стазу.
Након већег броја обилазака предметне локације од стране стручне екипе Саобраћајног
института ЦИП и рекогносцирања терена констатовано је да је због потребе уклањања
наклизаног материјала и обезбеђења проходности пешачке стазе као и могућег реактивирања
процеса клизања материјала дуж и изнад предметне косине неопходно урадити пројекат
санације косине.
Формирано клизиште је ширине око 35м, максималне дужине око 14m. Чеони ожиљак
формиран је непосредно уз горњу асфалтну пешачку стазу поред ограде,, висине до 2m.
У вршном делу косине, где је формиран ожиљак клизишта, видљив је контакт природног
терена и насипа. Насип је урађен од мешаног материјала из ископа са некохерентним
песковито-шљунковитим материјалом, грађевинским шутом и ређе другим отпадом.
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Након обилних киша и потпуног засићења материјала у косини, дошло је до ''откидања''
материјала на косини, у зони контакта тла и дограђеног насипа, а нарушена стабилност
покренула је мањим делом и природни терен.
Стуб уличне расвете и постојећа пешачка стаза не показују знаке деформација, на основу чега
је процењено да је дубина клизања мала, до 2m.
Иако нису директно угрожени стамбени и инфраструктурни објекти (пешачка стаза, паркинзи
и саобраћајница), неопходна је санација косине, јер би остављање незаштићене косине у
дужем временском интервалу и смене сушиних периода и периода обилних и/или
дуготрајнијих падавина, условили најпре формирање релаксационих пукотина у вршном делу
косине - зони ограде, а касније и до ширења клизишта.
На основу горе наведеног неопходно је урадити мере санације.
II

МЕРЕ САНАЦИЈЕ КОСИНЕ

Прве од активности на санацији косине су рашчишћавање материјала са стазе са утоваром и
одвожењем истог до депоније коју одреди Надзорни орган. Након наведеног рашчишћавања
приступа се ископу земљаног материјала у свему према детаљима из пројектне документације.
Ископ се обавља у материјалу II и III категорије према профилима, висинским котама и
прописаним нагибима косина, а узимајући у обзир геомеханичке особине тла. Да се приликом
ископа не би угрозила равнотежа падине, потребно је вршити степенасто засецање падине.
Висине степеница засека треба прилагодити теренским условима, али да не буду више од 2м.
Након извршеног ископа приступа се уређењу и ваљању подтла (темељног тла) до постизања
тражене збијености. На уређено подтло поставља се геотекстил минималне тежине 300 гр/м2
Геотекстил у темељном тлу има функцију раздвајања, ојачања, филтрирања и дренирања.
Геотекстил својом функцијом раздвјања спречава мешање два материјала битно различитих
својстава. На тај начин се задржава целовитост и функција оба слоја, при чему дебљина
појединог слоја остаје непромењена.
Геотекстил има улогу и појачања чиме се повећава носивост конструкције, такође обезбеђује
филтрирање и дренирање чиме се омогућава правилна одводња с тла.
Филтрирање насипа изводи се преко дренажног филтера од решетаног иберлауфа (фракција
преко 32 mm), који се у дну косине уграђује преко претходно постављеног геотекстила.
Филтерска испуна уграђује се у дебљини према пројекту, али мин. 10 цм машински, или
изузетно у мањим количинама, ручно. Материјал се уграђује и сабија до модула стишљивости
који износи Ms ≥ 35 MN/m2.
Насип се изводи од шљунковитог материјала фракције 0/125мм, са насипањем и збијањем у
слојевима максимално 0,30 м, уз ручну дораду. Збијање шљунковитог материјала вршити
вибро ваљцима, вибро плочама и другим одговарајућим средствима до постизања модула
стишљивости Мs = 35 MN/m2. Насипање се врши према профилима, висинским котама и
прописаним нагибима косина из пројекта. Максимална висина насипа је 6.00 м, мерено од врха
до дна насипа. Косина насипа пројектована је у нагибу 1:1,5
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Кроз пројектну документацију Пројектант је предвидео да се у труп насипа угради секундарна
геомрежа, која има за циљ да омогући лакше и брже постизање тражене збијености као и да
повећа угао унутрашњег трења унутар новоформираног насипа.
Уградњом геомрежа у земљане материјале (по правилу некохерентне) постиже се велика
носивост и практично неограничена могућност изградње високих насипа са врло стрмим
нагибима косина.
Мреже треба поставити равно и затегнути их како се не би створили набори дуж њих,
Геомреже се постављају паралелно једна уз другу. Сваки армирани слој мора бити
континуалан у правцу оптерећења и не би требало да постоји преклапање мреже.
Испуна од шљунковитог материјала се уграђује у слојевима минималне дебљине од 150 мм уз
посебну пажњу коју треба обратити на адекватно покривање пре сабијања или саобраћања
грађевинских машина. Саобраћај тешких машина током изградње ће оштетити незаштићену
мрежу.
Набијање насипа у зони ближој од 1,00 м од ивице косине мора се вршити лаким ваљцима и
виброплочама, а никако тешким виброваљцима.
За овај тип конструкције могу се применити једноаксијалне и двоаксијалне геомреже, отпорне
на хемијске и механичке утицаје. На основу извршених прорачуна усвојена је једноаксијална
геомрежа.
Рачунска затезна чврстоћа при којој се не јавља пузање, за пројектни период од 120 година,
која изазива максималну деформацију од 2%, мора бити за мрежу М1 10.00 kN/m, на средњој
температури од 200С. Ова вредност рачунске затезне чврстоће представља однос максималне
затезне чврстоће геомреже за максималну деформацију од 2% на крају периода од 120 година
и прорачунског фактора сигурности.
Прорачунски фактор сигурности представља производ парцијалних фактора материјала који
су услед недостатка домаће регулативе у складу са Британским стандардима за геосинтетичке
материјале.
Косине треба заштити хумузирањем одмах после завршетка радова на санацији клизишта.
За хумузирање употребити активни хумусни материјал, ископан на лицу места, без примеса
грања, корења, камених и других материјала који спречавају развој вегетативне заштите.
Затрављивање треба обавити на фино припремљеном хумусном слоју.
За затрављивање треба одабрати такву врсту трава и мешавина трава која одговара еколошким
условима подручја и осигурава трајност раста.
II

ОСВРТ НА ГЕОСТАТИЧКИ ПРОРАЧУН

Анализе стабилности насипа су извршене применом софтверског пакета FIDES-GeoStability.
Посматрана су два случаја формирања косине;
1. Санација косине уградњом насипа без примене геомреже
2. Санација косине уградњом насипа са геомрежом
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Уградња насипа без примене геомреже. Урађена је анализа стабилности за потенцијалну
клизну раван при чему је добијен фактор сигурности Fs =1.28≥1.25 (услов Пројектанта).
Фактор сигурности је већи од захтеваног, али обзиром на малу манипулативну површину и
положај косине тешко је извршити збијање на захтевану збијеност Мs = 35 MN/m2, па је
урађено и решење са ојачаним насипом.
Уградња насипа са геомрежом. Извршена анализа стабилности за потенцијалну клизну раван,
за ово варијантно решење, при чему је добијен фактор сигурности Fs =1.62≥1.25 (услов
Пројектанта), знатно већи од претходног случаја. Код овог решења, знатно лакше се постижу
услови тражени пројектном документацијом (потребна збијеност, већи угао унутрашњег
трења, одрживост пројектованог нагиба косине).
Обзиром на резултате добијене геостатичким прорачуном Пројектант се одлучио за решење
санације косине са ојачањем насипа.
III

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Предрачунска вредност радова на санацији клизишта износи 1 906 500,00 дин.
При извођењу радова, Извођач ће се придржавати овога Пројекта, Закона, правила струке и
прописа и норматива за ову врсту радова.
Радови се морају извести у време повољних метеоролошко - хидролошких услова, у периоду
малих вода.
Измене пројектних решења нису дозвољене без писмене сагласности Пројектанта.
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A.

ОПШТИ УСЛОВИ

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ДЕТАЉНИЈЕ ОБРАЂУЈУ ПОЈЕДИНЕ ДЕЛОВЕ ПРОЈЕКТА,
УСЛОВЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И КВАЛИТЕТ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА.
Јединичне цене грађевинских радова на које се односе технички услови обухватају укупну
продајну вредност потпуно извршених радова по јединици мере, а према описима позиција
у предмеру радова.
Јединичне цене обухватају набавку свог потребног материјала и механизације, сав рад
потребан за комплетно извршење позиције, као и све трошкове везане за утрошак свих
врста енергије, горива и мазива, израду и одржавање свих инсталација, израду и одржавање
саобраћајних објеката, израду и демонтажу помоћних и радних скела, разупора и
подупирача, обраду материјала према техничким условима, осигурање радова и радне снаге,
одржавање извршених радова у исправном стању до предаје, уклањање помоћних објеката,
инсталација, рашчишћавање терена по завршетку радова, извођачеву режију, доприносе,
таксе и остале дажбине, израду техничке документације и трошкове извршења техничког
прегледа; односно све што је потребно посредно или непосредно за потпуно извршење и
одржавање радова до предаје, и све остале уговорене обавезе до истека гарантног рока.
Количине радова обрачунавају се према теоријским димензијама и спецификацијама датим
у пројекту, изузев ако је другачије захтевано описом позиције у предмеру или техничким
условима.
Укупне количине дате у пројектној документацији само су приближне и не могу се
сматрати стварним и исправним количинама радова које треба да изврши Извођач радова.
Стварне количине радова утврдиће се мерењем у току извођења радова у присуству и са
сагласности Надзорног органа.
Изведени радови примаће се и обрачунавати по методама које гарантују тачност положаја,
облика и димензија делова објекта и његове целине у односу на положај, облик и димензије
дате пројектом.
Неће се допустити одступања од пројектом утврђених мера, осим толеранција предвиђених
важећим прописима.
Извођач је одговоран за исправност положаја и тачност мера предвиђених пројектом.
Уколико се у ма које време током извођења радова установе неправилности, Извођач је
дужан да, ако му то Надзорни орган затражи, изврши све потребне поправке и измене.
Извођач је дужан да изврши организацију грађења која ни у ком погледу неће угрозити
људе, саобраћај, постојеће објекте и еколошке услове.
Сав потребан материјал мора бити нов и неупотребљаван, стандардног првокласног
квалитета. Материјал лошијег квалитета неће се одобрити. Радови се морају обављати
стручно и квалитетно.
Извођач је дужан да Надзорном органу поднесе захтев за одобрење врсте материјала који ће
уградити, као и да прибави атесте за ту врсту материјала.
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Надзорни орган има право да забрани употребу материјала који је набављен без његове
сагласности.
Сав материјал, начин уграђивања и испитивања одговараће техничким условима из
пројекта, односно важећим стандардима, укључујући и британске стандарде за
геосинтетичке материјале, услед недостатка домаће регулативе за ову врсту конструкција.
Пре уградње Извођач је дужан доставити Надзорном органу резултате испитивања узорака
предвиђених техничким условима или оних које затражи Надзорни орган. Сваки узорак
мора носити ознаку за : назив објекта, назив Извођача, назив материјала, порекло, име
произвођача и локацију одакле је узет узорак. Уколико резултати испитивања покажу да је
материјал неодговарајући, Надзорни орган може тражити његову замену.
Трошкове испитивања и проба у циљу доказивања квалитета изведених радова сноси
Извођач, ако су та испитивања предвиђена техничким условима.
Извођач је дужан да без посебне надокнаде трошкова, обезбеди и користи сва потребна ХТЗ
средства, као и да се придржава свих мера заштите на раду прописаних за ту врсту радова.
Извођач је дужан да обезбеди сав ангажовани материјал и опрему.
По завршетку грађења Извођач је дужан да о свом трошку изврши поправке евентуалних
оштећења, која су настала као последица извођења радова, затим да расчисти зону радова и
да доведе у исправно стање површине које су се користиле у току грађења.
Б. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
01.00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
01.01 Припремни радови
Опис рада
Рад на овој позицији обухвата формирање градилишта и остале радове неопхедне за
почетак и несметано одвијање радова, као што су обележавање објеката, сва геодетска
мерења, тј. преношење података са пројекта на терен и обрнуто, осигурање осовине
обележене трасе и објеката, профилисање, обнављање и одржавање обележних ознака на
терену за све време грађења, односно до предаје радова Наручиоцу.
Пре почетка радова извођач је дужан да изврши потребна обележавања oснове насипа.
Обележавање извршити на основу плана обележавања из пројекта. Приликом извођења
радова осигурати и чувати полигоне тачке, репере и сталне тачке. Уколико пројектом нису
дати подаци о полигоним тачкама и реперима, исте прибавити од надлежне геодетске
управе за самостално исколчавање, а цену укалкулисати у ову позицију.
У овај рад се укључује такође преузимање и одржавање свих предатих основних геодетских
снимака и нацрта и исколчења на терену која је Наручилац предао извођачу на почетку
радова. Обим тога рада мора у свему задовољавати потребе изградње, контроле и обрачуна
радова.
Плаћање
Трошкови организације градилишта и припреме се не плаћају посебно.
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02.00 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
02.01 Ископ земљаног материјала
Опис рада
Рад на овој позицији обухвата машински ископ у материјалу II и III категорије са утоваром
и транспортом вишка материјала до депоније коју одреди Надзорни орган.
Ископ се обавља према профилима, висинским котама из пројекта и прописаним нагибима
косина, а узимајући у обзир геомеханичке особине тла и захтеване особине за наменску
употребу ископаног материјала, у складу са овим Техничким условима.
При изради ископа треба спровести све мере сигурности при раду и сва потребна осигурања
постојећих објеката и комуникација. Такође треба пазити на то да не дође до поткопавања
или оштећења пројектом предвиђених косина услед чега би могло доћи до клизања и
одрона.
Извођач је дужан да сваки евентуални случај поткопавања или оштећења одмах санира по
упутствима Надзорног органа и за то нема право да тражи одштету или накнаду за већи
непредвиђени рад.
Ископ треба обављати употребом одговарајуће механизације, а избор оптималне
технологије рада врши Извођач, придржавајући се одговарајућих важећих прописа и
стандарда, а у складу са овим Техничким условима.
За време рада на ископу, па до завршетка свих радова на објекту, Извођач је дужан да брине
о томе да услед неправилног одводњавања не дође до оштећења израђених косина и да не
буде угрожена њихова стабилност пре озелењавања и предаје објекта на употребу.
Нагибе косина у усеку и засеку треба израдити према пројекту, односно по захтевима
Надзорног органа.
Да се приликом ископа не би угрозила равнотежа падине, потребно је вршити степенасто
засецање падине, висине степеница засека треба прилагодити теренским условима.
Обрачун рада
Количине ископа за обрачун утврђују се мерењем стварно извршеног ископа у самониклом
стању, у оквиру пројекта или по изменама које одобри Надзорни орган.
Количине појединих категорија материјала у ископу одређују се комисијски на попречним
профилима у проценту од целокупне површине попречног профила. На основу тих
процената израчунавају се укупне количине сваке поједине категорије материјала.
Веће количине ископаног материјала од пројектованих или одобрених од Надзорног органа,
тј. настале грешком Извођача, не плаћају се.
Обрачун се врши по кубном метру ископа самониклог тла по уговореним јединичним
ценама, и то одвојено за поједине категорије материјала.
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У јединичну цену урачунати су сви радови на ископу материјала, радови на уређењу и
чишћењу косина од лабилних блокова и растреситог материјала, планирање ископаних и
граничних површина као и сви радови на евентуалном утовару и транспорту вишка
материјала до депоније коју одреди Надзорни орган.
Плаћање
Плаћање ће се извршити према стварно извршеним количинама по уговореној јединичној
цени по јединици мере.

02.02 Набијање подтла (темељног тла)
Опис рада
Пре израде насипа приступа се набијању подтла. Овај рад обухвата све радове који се
морају обавити како би се самоникло тло оспособило да без штетних последица преузме
оптерећење од насипа. Дубина до које се уређује темељно тло одређена је пројектом, а
износи до 30 цм, зависно од врсте тла.
Тло са кога је скинут хумус треба у првом реду довести у стању влажности које омогућују
правилно сабијање. То се постиже или влажењем, или ситњењем и сушењем тла. Тек када
материјал постигне оптималну влажност по стандардном Процтровом поступку - SRPS
U.B1.038, приступа се сабијању.
У случају да се на извесним местима не може постићи захтевана збијеност, набијање ће се
наставити уз додавање песковито-шљунковитог материјала фракције 0/63мм док се не
остваре захтеване величине збијености.
Овај допунски рад се не плаћа посебно, већ само трошкови око набавке песковитошљунковитог материјала.
Динамику рада треба подесити тако да се, ако влажност допусти, темељно тло сабије одмах
после скидања хумуса.
За време грађења мора бити осигурано одводњавање темељног тла. Пре сабијања треба
изравнати површину тла.
Контрола квалитета
Прописи према којима се контролише квалитет материјала у темељном тлу:
SRPS U.B1. 010 - узимање узорака
SRPS U.B1. 012 - одређивање влажности тла
SRPS U.B1. 014 - одређивање специфичне тежине тла
SRPS U.B1. 016 - одређивање запреминске тежине тла
SRPS U.B1. 018 - одређивање гранулометријског састава
SRPS U.B1. 020 - одређивање граница течења и ваљања
SRPS U.B1. 024 - одређивање садржаја сагорљивих и органских материја тла
SRPS U.B1. 038 - одређивање оптималнго садржаја воде
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Контролна испитивања:
Ова испитивања обухватају испитивање степена збијенсоти у односу на стандардиу
Проктров поступак (Dpr) ili ispitivanje modula deformabilnsoti (Ev2) кружном плочом Ф30 цм
на најмање сваких 1000 m2 темељног тла.
Критеријуми за оцену квалитета уграђивања:
Очишћено и изравнато темељно тло треба сабити у складу са следећим захтевима:
- 100% у односу на стандардни Прокторов поступак
- Ev2 ≥ 20 MN/m2 при испитивања модула деформабилности кружном плочом
- Evdin ≥ 10MN/m2 при испитивању модула динамичке деформабилности.
Када се захтеви збијености не могу постићи, треба, зависно од узрока који су до тога
довели, предузети следеће мере:
-

заменити слаби материјал бољим

побољшати материјал додавањем креча, цемента или неког другог хидруаличног
везива.
Како би се постигли тражени захтеви, начин санације темељног тла треба одабрати на
основу потребних лабораторијских испитивања и визуелне оцене стања и квалитет
материјала у темељном тлу. Начин санације предлаже извођач, а одобрава га надзорни
орган.
Обрачун радова
Рад се мери и обрачунава по квадратном метру стварно уређеног темељног тла.
Плаћа се по уговореним јединичним ценама у које је урачунато чишћење, планирање,
евентуално ријање тла ради сушења, квашење и сабијање, тј. потпуно уређење темељног
тла.
02.03 Формирање насипа
Опис рада
Рад на овој позицији обухвата рад машина на насипању, разастирању, грубом и фином
планирању, квашењу и сабијању материјала у труп новопројектованог насипа.
Насип се изводи од шљунковитог материјала фракције 0/125мм, са насипањем и збијањем у
слојевима максимално 0,30 м, уз ручну дораду.
Збијање шљунковитог материјала вршити вибро ваљцима, вибро плочама и другим
одговарајућим средствима до постизања модула стишљивости Мs = 35 MN/m2 .
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Насипање се врши према профилима, висинским котама и прописаним нагибима косина из
пројекта.
Обрачун рада
Рад се мери у кубним метрима насутог материјала, а плаћа по уговореним јединичним
ценама које укључују сав рад на насипању, разастирању, грубом и фином планирању,
квашењу и сабијању материјала.
Плаћање
Плаћање ће се извршити према стварно извршеним количинама по уговореној јединичној
цени по јединици мере.
Рад се мери у кубним метрима насутог материјала, а плаћа по уговореним јединичним
ценама које укључују сав рад на насипању, разастирању, грубом и фином планирању,
квашењу и сабијању материјала.
02.04 Планирање и уређење косине захваћене клизиштем са хумузирањем
Опис рада
Рад на овој позицији обухвата заштиту ерозивних површина косина планирањем
хумузирањем и затрављивањем.
Хумузирање се ради на местима и у слоју дебљине према пројекту. Ако дебљина слоја није
назначена у пројекту, хумузирање се ради у слоју дебљине мин 10 цм. Након хумузирања
обавља се затрављивање косине.
Пре него што се приступи заштити хумузирањем и затрављивањем, потребно је за
постизање заштите од ерозије остварити ове основне услове:

косине морају бити рађене у таквом нагибу да буде осигурана унутрашња
стабилност терена

ако се покаже нестабилност косине проузрокована водом, потребно је на
одговарајући начин одводити контролисано површинску воду са косине

косине насипа и усека треба грубо испланирати како би се постигла рапавост и боља
повезаност са вегетативном заштитом, а ако су површине косине глатке, треба их
избраздати хоризонталним браздама ширине око 15 цм на размаку 1 м.
Косине треба заштити хумузирањем одмах после завршетка планирања и испуњавања
наведених основних услова.
За хумузирање употребити активни хумусни материјал, ископан на лицу места, без примеса
грања, корења, камених и других материјала који спречавају развој вегетативне заштите.
Затрављивање треба обавити на фино припремљеном хумусном слоју.
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За затрављивање треба одабрати такву врсту трава и мешавина трава која одговара
еколошким условима подручја и осигурава трајност раста. После сејања, површине
поваљати дрвеним ручним ваљком, да би се семе учврстило у хумусни слој.
Количина семена износи од 0,5-0,8 kg/ar.
Надзорном органу морају се дати на увид резултати анализе потребне за правилан избор
врста трава и ђубрива, као и резултате контроле квалитета семена.
Обрачун рада
Рад се мери у квадратним метрима хумузиране и затрављене површине, а плаћа по
уговореним јединичним ценама које укључују сав рад на разастирању и планирању хумуса,
ископаног на лицу места, у слоју од 15 цм, као и затрављивање са набавком семена.
Плаћање
Плаћање ће се извршити према стварно извршеним количинама по уговореној јединичној
цени по јединици мере.

03.00 БЕТОНСКИ РАДОВИ
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕТОН
Бетон и компоненте бетона морају бити у складу са Југословенским стандардима (ЈУС),
односно стандардима ИЦС при чему су следећи стандарди најважнији:
Цемент:
 SRPS EN 196-1: 1995, ИЦС 91.100.10 Методе испитивања цемента -Испитивање чврстоће
- идентичан са ЕN 196-1:1987, стање 1989
 SRPS EN 196-7 од 1995, ICS 91.100.10 Методе испитивања цемента -Методе узимања и
припреме узорака цемента - идентичан са ЕН 196-7:1989
 ICS 91.100.10 Цемент - Начин испоруке, паковања и складиштења
 ICS 91.100.10 Цемент - Сулфатноотпорни цемент-Портланд цемент-Металуршки цементДефиниције, класификација и услови квалитета
 SRPS EN 196-1:1995,ICS 91.100.10 Методе испитивања цемента - Испитивање чврстоће
идентичан са ЕN 196-1:1987,стање 1989
Агрегат:
 ICS 91.100.20 15 Камени агрегат-Фракционисани камени агрегат за асфалт и бетон Основни услови квалитета
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 ICS 91.100.20 15 Природни агрегат и камен за производњу агрегата за бетон-Технички
услови
 ICS 91.100.20 15 Камени агрегат - Испитивање минаралошко-петрографког састава
 ИЦС 91.100.20 15 Камени агрегат - Одређивање гранулометријског састава методом
сувог сејања
 ICS 91.100.20 15 Камени агрегат - Одређивање слабих зрна
 ICS 91.100.20 15 Камени агрегат за бетон и малтере- Испитивање агрегата загађеног
органским материјама
 ICS 91.100.20 15 Камени агрегат - Хемијско испитивање агрегата за бетон и малтере
 ICS 91.100.20 15 Камени агрегат - Одређивање облика зрна методом запреминског
коефицијента
 ICS 91.100.20 15 Камен и камени агрегат - Одређивање алкално-силикатне реактивности
- Хемијска метода
Вода:
Без штетног дејства на везивни материјал. Однос цемент-вода 0,47 до 0,53. Потребно је да
се употребљава вода која задовољава стандарде.
SRPS.У.М1.058, (ICS 91.100.30 Вода за справљање бетона - Технички услови и методе
испитивања)
Адитиви:
Потребно је да се употребљавају адитиви који задовољавају следеће стандарде:
 SRPS.У.М1.034, (ИЦС 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Дефиниција и класификација)
 SRPS.У.М1.035, (ИЦС 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Квалитет и проверавање
квалитета)
 SRPS.U.М1.036, (ИЦС 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Припрема епрувета за
испитивање утицаја додатак на особине бетона)
 SRPS.U.М1.037, (ИЦС 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Претходно испитивање ради
избора додатака бетону са одређеним агрегатом и цементом)
 SRPS.U.М1.038, (ИЦС 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Одређивање потебне количине
воде за цементни малтер са додатком)
 SRPS.U.М1.039, (ИЦС 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Испитивање физичкохемијских својстава)
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 SRPS.U.М1.044, (ИЦС 91.100.30 Бетон - Додаци бетону - Испитивање утицаја додатака
на корозију арматуре)
Вулкански пепео:
Побољшава ефакат повећавања атхезије и везивања, коначну чврстоћу и густину бетонске
текстуре за конструктивни бетон. Оптималан однос цемента и вулканског пепела, мора да
се одреди прелиминарним тестовима.
Пропорција примеса вулканског пепела не сме да буде већа од 15% за портланд цемент са
вулканским пепелом и 20% за порланд цемент са згуром.
Напомена:
Осим SRPS, за сва претходна и контролна испитивања сматраће се обавезним Правилник за
бетон и армирани бетон (БАБ 87, Службени лист СФРЈ, Бр.11/1987) када год је применљив.
Квалитет материјала доказиваће се и према другим документима, ако тако одлучи Надзорни
орган.
Марке бетона:
Марке бетона се утврђују српским стандардима (SRPS). Марке се заснивају на чврстоћи на
притисак, мереној на коцкама 20x20x20цм, после 28 дана од дана справљања. Слово М иза
кога следе бројеви 10, 20, 30, итд, означавају марку, при чему број означава чврстоћу на
притисак у МPа. Марка бетона мора бити назначена у плановима пројекта.

Упијање воде, које се у плановима означава словом В и бројевима 10, 20, итд. као
што захтева SRPS.U.М1.015 (ИЦС 91.020 91.100.30 Бетон- Очврсли бетон - Одређивање
воде под притиском)

Отпопорност на мраз које се у плановима означава словом М и бројевима 50, 100,
итд. као што захтева SRPS.U.М1.016 (ICS 91.100.30 Бетон - Испитивање отпорности бетона
према дејству мраза)

Отпорност на истовремено дејство мраза и соли као што захтева SRPS.U.М1.055,
(ICS 91.100.30 Бетон- Испитивање отпорности површине бетона на дејство мраза и соли за
одмрзавање)
Захтеви везани за упијање воде, отпорност на мраз и отпорност за истовремено дејство
мраза и соли морају се означити на плановима, када је то потребно, заједно са марком
бетона.
Извођач је обавезан да обезбеди атесте за марку бетона и друге захтеве пре уграђивања
бетона, како би добио сагласност надзора за уграђивање бетона.
Припрема бетона:
Бетон се припрема у фабрици бетона, у миксеру или комбинацијом мешања у фабрици
бетона и миксеру, ако је тако предвиђено посебним техничким условима.
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Припрема бетона може се обавити и на градилишту, у цикличној мешалици одобрене врсте
и капацитета. У таквом случају надзор ће тражити претходно узимање узорака и
испитивање према ЈУС, пре давања сагласности на пропорције, време мешања и опрему.
Извођач је дужан да припреми узорке у присуству Надзорног органа, а узорке испитује
овлашћена лабораторија.
Уграђивање и набијање бетона:
Бетон се мора уградити пре почетка везивања, у року од 25минута од мешања, осим када се
уз писмено одобрење Надзорног органа користе успоривачи.
Бетон се уграђује и вибрира машинским путем.
Узимање узорака и испитивање бетона:
Компоненте бетона и сам бетон испитују се редовно, како је одређено у SRPS. Извођач је
обавезан да надзору достави атесте за компоненте бетона, издате од стране овлашћене
лабораторије у складу са SRPS. Исто се односи и на бетон. Вршиће се претходно узимање и
испитивање узорака и текућа контрола квалитета. Сви узорци узимају се у присуству
Надзорног органа.
Мерење
Количина која се плаћа је број кубних метара бетона одређених марки, потпуно завршеног и
примљеног. При срачунавању количина за плаћање користиће се димензије из планова или
према налогу Надзорног органа, али ни у ком случају мерење не укључује сваки бетон који
се користи за извођење радних скела, као ни испумпавање воде, испуну дилатационих
радних спојева, додатке бетону или повећану количину цемента. Уколико бетон достигне
вишу марку од захтеване, за плаћање се признаје само захтевана марка. Количине арматуре
и друге врсте радова које су укључене у завршену и примљену конструкцију мере се на
начин одређен за такве врсте радова.
Плаћање
Количине, одређене на претходно описани начин, платиће се по уговореним јединичним
ценама по јединици мере за сваку поједину доле наведену позицију за плаћање, која је
наведена у списку позиција за подношење понуде, при чему јединична цена и укупни износ
представљају пуну накнаду за сав материјал, рад и коришћење опреме и алата потребних за
извршење радова предвиђених овим одељком.
Позиција - Марка бетона

Јединица мере

МБ 15
МБ 25

кубни метар

МБ 30
03.01 Ригол
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Опис рада
Позиција обухвата набавку и уградњу монтажних бетонских ригола 40х40х12 cm на
подлози од бетона МВ15. Цена обухвата набавку, превоз до 5 km и уграђивање бетона
МВ15 у подлогу и постављање монтажних ригола.
Достављају се докази о квалитету и атести за риголе.
Контрола квалитета ће се извршити као стандардна испитивања бетона пројектоване марке.
Мерење
Рад се мери и обрачунава у метрима уграђеног ригола у дужини према пројекту. Обрачун
количина врши се према теоријским димензијама датим у пројекту.
Плаћање
Јединична цена обухвата напред описану позицију по м.
04.00 РАДОВИ СА ГЕОСИНТЕТИЧКИМ МАТЕРИЈАЛИМА
04.01 Уградња геомрежа
Опис рада
Пројектом је предвиђена употреба геомрежа у циљу ојачања косине насипа. Геомреже се
постављају на сваких 50 цм по вертикали. Уградњом геомреже у труп насипа повећава се
прорачунски угао унутрашњег трења за уграђени материјал.
Рачунска затезна чврстоћа при којој се не јавља пузање, за пројектни период од 120 година,
која изазива максималну деформацију од 2%, мора бити за мрежу М1 мин.10 kN/m, на
средњој температури од 200С, како је то дефинисано кроз статички прорачун.
Ова вредност рачунске затезне чврстоће представља однос максималне затезне чврстоће
геомреже за максималну деформацију од 2% на крају периода од 120 година и прорачунског
фактора сигурности.
Прорачунски фактор сигурности представља производ парцијалних фактора материјала који
су услед недостатка домаће регулативе у складу са Британским стандардима за
геосинтетичке материјале.
Произвођач геосинтетичких материјала који ће се употребити за израду ове врсте
конструкција, мора поседовати доказ од стране независне овлашћене институције да су
карактеристике произведеног геосинтетичког материјала у складу са решењем примењеним
у овом пројекту.
Сваки спој ради продужења геомреже мора бити способан да издржи 100% чврстоће на
затезање геомреже при контролним испитивањима.
Геомрежа мора да буде неосетљива на сва природна хемијска дејства која се могу појавити
у тлу и не сме се растварати на температури средине у коју је уграђена. Она не сме бити
осетљива на хидролизу, мора бити отпорна на водене растворе соли, киселина и база (pH =
2,0 до 12,5), мора бити неосетљива на биолошке утицаје.
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Извођење насипа од армиране земље се изводи спровођењем поступака из ових Техничких
услова уз следеће напомене:
У току извођења радова, посебно је важно следеће:
 да подлога пре постављања мреже буде прописно сабијена,
 приликом збијања треба водити рачуна да се зона ширине 1.00м од ивице косине
сабија лаким ваљцима или вибро плочама како не би дошло до деформисања лица.
 геомрежа се затеже под правим углом на површину облоге, са толеранцијом од 50
мм на дужину од 5 метара
 Затезање се врши уз помоћ посебног алата (летве), силом коју може да постигне
један човек.
 Треба избегавати настављање геомрежа. Ако то буде неопходно због бољег
искоришћења материјала, онда настављање мрежа мора бити изведено трновима
или шипкама од полиетилена високе густоће.
Мерење
Јединична цена за геомреже обухвата набавку, сечење и постављање геомрежа, као и сав
потребан прибор за затезање и евентуално настављање геомрежа.
Обрачун количина врши се према теоријским димензијама датим у пројекту. Јединица мере
за геомреже је метар квадратни м2.
Плаћање
Количине утврђене на описани начин, плаћају се по уговореној јединичној цени за јединицу
мере.
05.00 ДРЕНАЖНИ РАДОВИ
05.01 Уградња геотекстила 300г/м2 испод дренажног филтера од иберлауфа.
Опис рада
Рад обухвата уградњу геотекстила минималне тежине 300 гр/м2 на припремљено и од
стране Надзорног органа одобрено подтло.
Геотекстил у темељном тлу има следеће функције:
 раздвајање,
 појачање,
 филтрирање, и
 дренирање.
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Геотекстили својом функцијом раздвјања спречавају мешање двају материјала битно
различитих својстава. На тај начин се задржава целовитост и функција оба слоја, при чему
дебљина појединог слоја остаје непромењена.
Геотекстили имају улогу појачања чиме се повећава носивост конструкције, такође
обезбеђује филтрирање и дренирање чиме се омогућава правилна одводња с тла.
Израда
Преко уваљаног подтла разастире се геотекстил (са потребним преклопима на местима
наставка) и анкерује челичним клиновима дужине 25 цм у земљани труп.
Преклапање зависи о углу трења геотекстила као и од храпавости површине производа.
Неткани геотекстил мота да има преклоп мин 50 цм а ткани мин.80 цм.
Да би се спречило клизање геотекстила на месту преклапања при насипању, преклапање се
изводи у смјеру насипања материјала.
Услови квалитета
Употребљени геотекстил треба да има следеће основне карактеристике:
- мин. тежина...................................
300 gr/m2
- ширина............................................ 4,0 m
- подужна затезан чврстоћа........... min 20 kN/m
- попречна затезна чврстоћа......... min 20 kN/m
- издужење при кидању-подужно..
80%
- издужење при кидању- попречно..
45%
- ЦБР отпорност на пробијање........
min 3500 N
- ефективна величина отвора ..............
0,09 mm
Обрачун рада
Обрачун се врши по м2 подлоге на коју се поставља геотекстил. Цена обухвата набавку и
постављање геотекстила, набавку и постављање челичних клинова којима се геотекстил
анкерује у земљани труп.
05.02 Дренажне цеви
Опис рада
Рад обухвата ископ рова, израду подлоге, полагање цеви и затрпавање дела рова са
филтерском испуном. Пројектом се предвиђају дренажне пластичне цеви пречника 250 мм,
полажу се на дно ископаног рова у подножју насипа. Дно мора бити уредно испланирано и
израђено у пројектованом нагибу и котама.
Затрапвање цеви се обавља по пријему од стране Надзорног органа, а део рова око цеви се
затрпава филтерским материјалом, сабија се опрезно како не би дошло до оштећења цеви.
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За испуну рова треба користити материјал који по својим особинама одговара захтевима а
степен збијености треба да износи мин 95% у односу на збијеност по стандардном
Прокторовом поступку (SRPS. U.B1.038).
Обрачун радова
Рад се обрачунава у метрима потпуно положене дренажне цеви а цена садржи набавку цеви
и њено постављање у ров.
Плаћање
Плаћање ће се извршити према стварно извршеним количинама по уговореној јединичној
цени по јединици мере.
05.03 Дренажни филтер од шљунковитог материјала (иберлауф)
Опис рада
Рад на овој позицији обухвата израду дренажног филтера од решетаног иберлауфа
(фракција преко 32 mm) у дну косине (заједно са ровом у подножју косине).
Шљунковити материјал за испуну мора бити постојан и да одговара прописаним условима,
треба добро да буде чист без примеса земље, глине и маховине. Слојеви треба да одговарају
висини слојева насипа.
Филтерска испуна уграђује се у дебљини према пројекту, али мин. 10 цм машински, или
изузетно у мањим количинама, ручно. Материјал се уграђује и сабија до модула
стишљивости који износи Ms ≥ 35 MN/m2 .
Мерење
Обрачун количина врши се према теоријским димензијама датим у пројекту. Јединица мере
је кубни метар.
Јединична цена обухвата пуну надокнаду за набавку, транспорт и уградњу филтера од
шљунковитог материјала.
Плаћање
Јединична цена обухвата напред описану позицију по кубном метру.
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ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
САНАЦИЈЕ КОСИНЕ
НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 6
У СТАМБЕНО ПОСЛОВНОМ КОМПЛЕКСУ
„СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ У БЕОГРАДУ
ДЕО 4. Хидротехнички део
УВОД
У току маја 2014. год. у насељу ''Степа Степановић'' на Вождовцу у Београду, након обилних
падавина дошло је до клизања вршног дела косине између ламела ГП 6 и ГП 5, у делу између
објекта 6Е и објекта 5Г, које је у свом доњем делу делимично затрпало новоизграђену пешачку
стазу (пешачка стаза 1 на ситуацији).
Након обиласка предметне локације од стране стручне екипе Саобраћајног института ЦИП и
рекогносцирања терена констатовано је да је због потребе уклањања наклизаног материјала и
обезбеђења проходности пешачке стазе као и могућег реактивирања процеса клизања
материјала дуж и изнад предметне косине неопходно урадити пројекат санације косине.
Подлоге за израду Главног пројекта су:
1. Пројектни задатак Инвеститора - Грађевинска дирекција Србије;
2. Ситуациона, ажурна геодетске подлога (Део 1);
3. Катастaр подземних инсталација;
4. Геотехнички извештај (Део 2);
5. Пројекат санације косине (Део 3);
6. Пројекти изведеног стања спољне канализационе мреже у комплексу ("Рас инжењеринг",
"Wetricom" и " Hydrobell") и
7. Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09 и 50/13) и сви важећи
закони, правилници, нормативи и стандарди.
Предмет овог дела пројекта је цевовод кишне канализације - улив пројектоване дренаже уз
потпорну конструкцију у реципијент – изведену кишну канализацију у пешачким стазама
између грађевинских парцела 5 и 6, изнад саобраћајнице ПУ3.
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Пројекат прикључка пројектоване кишне канализације на постојећу канализацију у
ревизионом силазу К-6-35* урађен је без услова надлежнок ЈКП „БВК“ пошто је ради о
хитним мерама санације косине.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Према важећем Генералном решењу београдске канализације предметно подручје припада
централном канализационом систему (Кумодрашки слив), на делу где се каналисање врши по
општем систему у низводном делу слива односно по сепарационом принципу у узводном делу
слива. Граница која одваја сепарациони од општег принципа каналисања је пројектована
саобраћајница СМТ.
Постојећа мрежа фекалне и кишне канализације у комплексу изведена је према Главном
пројекту кишне и фекалне канализације комплекса "Степа Степановић" који је рађен током
2011.год, у Саобраћајном институту ЦИП. Инвеститор изградње стамбеног насеља "Степа
Степановић" је Грађевинска дирекције Србије, д.о.о.
У улицама односно пешачким стазама око предметне локације налазе се:
 управно на пешачку стазу 3, као веза дела кишне канализације са грађевинске парцеле 6
са изведеном кишном канализацијом у саобраћајници ПУ3 изведена је кишна
канализација Ø300mm која се улива у постојећи цевовод Ø400mm у ПУ3 (изведена
мрежа је уцртана на основу Елабората снимања кишне канализације коју нам је
доставио Инвеститор).
 паралелно са кишном канализацијом изведене је и фекална канализација пречника
Ø250m и баштенска хидрантска мрежа Ø63mm
 изведена дренажа објекта 6А улива се, преко граничног ревизионог силаза Д-6-А-5, на
изведену кишну канализацију у рев. силазу К-6-35* (према Главном пројекту) или 108
према ознакама из Елабората снимања изведеног стања кишне канализације.
Дуж пешачке стазе 3, која је поплочана бехатон плочама са ивичњаком, пројектована је јавна
расвета са леве стране (према објекту 6А) али је изведена са супротне-десне стране. Уз стазу је
постављен и пратећи мобилијар-клупе, канте за отпатке и сл.
ПРОЈЕКТОВАНО РЕШЕЊЕ
Уз потпорну конструкцију предвиђена је дренажна цев Ø250mm а изнад ње, на осовинском
растојању од око 20cm, предвиђена је каналета, дужине 41m, за прихватање површинских
атмосферских вода са саниране косине. Дренажна цев и каналета су обухваћени предмером и
предрачуном радова Дела 3 – Пројекат санације косине.
Овим делом техничке документације обрађује се спровођење прикупљених подземних (из
дренажне цеви) и површинских вода (из бетонске каналете) до реципијента.
Пројектована је кишна канализација пречника Ø250mm у коју се у ревизионом силазу К3 са
таложником 0.5m, улива пројектована дренажа. Цев пролази управно на пешачку стазу 2, и у
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силазу К2 предвиђен је улив сливничке везе Ø160mm (сливник 1 је лоциран на крају бетонске
каналете). Непосредно уз сливничку решетку предвиђено је подизање зида висине 15cm који
би усмерио атмосферску воду ка решетки сливника и спречио њено истицање на стазу.
На даље кишна канализација иде уз пешачку стазу 3, са леве стране, пошто је са супротне
стране изведена инсталација јавног осветљења. На траси цеви се налазе две клупе које се
привремено измештају у току извођења радова и након тога враћају у првобитни положај.
Улив у постојећу мрежу кишне канализације К-6-35* (108) предвиђен је преко граничног
ревизионог силаза К1 са каскадом 0.96m, падом 2% и уливом на 0.3m од коте дна постојећег
цевовода Ø300mm у К-6-35*. На деоници К1 - К6-35* пројектоване канализације налази се
укрштај са постојећом фекалном канализацијом Ø250mm.
Пројекат прикључка пројектоване кишне канализације на изведену канализацију у ревизионом
силазу К-6-35* урађен је без услова надлежнок ЈКП „БВК“ пошто је ради о хитним мерама
санације косине.
ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ И ОБЈЕКТИ НА МРЕЖИ
Усвојене су цеви од PVC-а класе носивости SN8, као и остатак мреже кишне канализације у
комплексу. Неопходно је обезбедити све потребне фазонске комаде од истог материјала како
би се остварила водонепропусна веза цеви и споја цев-ревизиони силаз. Цеви постављати на
постељицу од песка минималне дебљине 10cm и насипати песком око цеви, уз набијање
материјала до захтеване збијености по Проктору, до висине 30cm изнад темена цеви, у свему
према општим техничким условима и упутствима Надзорног органа.
Приликом ископа треба водити рачуна о томе да постоји опасност од зарушавања зидова рова.
Због тога је препорука да се ископ ради у краћим кампадама, уз обавезно подграђивање, које
би уједно и биле опитне деонице. Приликом ископа за ровове потребно је извршити
разупирање рова по целој дубини, обострано, водећи рачуна да се обезбеди несметан рад,
сигурност радника и самог ископа. Предвиђена је метална подграда (предлог пројектанта је
подграда као Кrings-Verbau). Обавеза је Извођача да, приликом избора начина подграђивања,
провери стабилност подграде и прилагоди је геолошким параметрима околног терена и
осталим условима на терену.
Ревизиони силази су пројектовани на свим хоризонталним и вертикалним ломовима трасе
цевовода као и на прописаном растојању на правим деоницама. Предвиђени су силази од
готових монтажних армирано бетонских елемената Ø1000mm, са кружним поклопцем од
композитних материјала Ø625mm, носивости 125 kN пошто се траса налази у зеленом појасу
уз пешачку стазу. Сливничка решетка је такође од композитних материјала. Поклопци
ревизионих силаза и сливничке решетке су са рамом, шарком, гуменим дихтунгом против буке
и закључавањем.
При изградњи објеката обухваћених овим пројектом потребно је придржавати се мера заштите
на раду према важећим прописима за ову врсту радова.

Конкурсна
документација
МЈН 11/14

Стамбено пословни Комплекс „Степа Степановић“
Технички услови за санацију косине на ГП6 - хидротехнички део

Страна 3 од 4

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
Булевар Арсенија Чарнојевића 110, Београд

Пројекат је израђен уз примену свих важећих законских аката, норми и прописа који се
односе на ову врсту радова, као и уважавање свих постојећих и пројектованих објеката
канализационог система уз усаглашавање са трасама осталих инсталација.
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А. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО
Бр.

Опис радова

01.00
01.01

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Припремни радови. Рад обухвата сва геодетска мерења,
преношење података из пројекта на терен, профилисање,
обнављање и одржавање обележених ознака на терену за
све време грађења, односно до предаје радова
инвеститору. Под овим радовима подразумева се и
допремање механизације и свог потребног материјала,
потребног у циљу извођења радова. Радови на овој
позицији наплаћују се паушално.

02.00
02.01

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ископ земљаног материјала
Oва позиција обухвата машински ископ степенастих засека
у материјалу II и III категорије са утоваром и транспортом
вишка материјала до депоније коју одреди Надзорни
орган, на даљину до 500 m. Степенасти засеци раде се
ширине 1-1,5 m, а бочне површине засека треба извести у
нагибу 2:1.
3
Обрачун се врши по m ископаног материјала.
Набијање подтла (темељног тла)
Рад на овој позицији обухвата уређење и набијање подтла
(темењног тла) са одговарајућим средствима за збијање.
Ваљање се изводи у прелазима до постизања
одговарајућег модула стишљивости.
2
Обрачун се врши по m набијене површине.
Формирање насипа
Рад на овој позицији обухвата и набавку, допремање и
уградњу шљунковитог материјала максимална величине
зрна 125 mm. Насипање се изводи по претходно
постављеним геомрежама. Ваљање се изводи у слојевима
од 20-30 cm до постизања одговарајућег модула
стишљивости.
Обрачун се врши по m3 насутог материјала.
Планирање и уређење косине захваћене клизиштем са
хумузирањем
Хумузирање косине хумусом у слоју d=15cm са превозом
хумуса из позајмишта и затрављивањем. Цена обухвата
машински ископ, утовар и превоз хумуса на локацију, ручно
разастирање и планирање и затрављивање са набавком
травног семена, сетвом и заливањем до пуног ницања
траве. Ценом је обухваћен
превоз до 5 km.
Обрачун се врши по m2 хумузиране косине.

Јед. мере

Количина

Јединична
цена (дин.)

Цена (дин.)

А

Б

АxБ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

02.02

02.02

02.03

03.00
03.01

04.00
04.01

БЕТОНСКИ РАДОВИ
Ригол
Израда и уградња монтажних бетонских ригола 40х40х12
cm на подлози од бетона МВ15. Цена обухвата набавку,
превоз до 5 km и уграђивање бетона МВ15 у подлогу и
постављање монтажних ригола.
Обрачун се врши по m уграђеног ригола.

ОВА ПОЗИЦИЈА НИЈЕ
ПРЕДМЕТ ОВЕ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
m

3

m

2

m3

1300,00

435,00

m2
350,00
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

m
40,00
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

РАДОВИ СА ГЕОСИНТЕТИЦИМА
Једноосне геомреже М1. Цена обухвата набавку, сечење
и уградњу геомрежа у свему према детаљу из пројекта.
Јединица мере је m2.
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m
1000,00
УКУПНО РАДОВИ СА ГЕОСИНТЕТИЦИМА:
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Опис радова

Бр.

05.00
05.01

05.02

05.03

Јед. мере

ПРИПРЕМНИРАДОВИ
РАДОВИ
ДРЕНАЖНИ
Геотекстил
2
Набавка и уградња геотекстила тежине 300g/m испод
.
дренажног филтера од иберлауфа
Јединица мере је m2.
Дренажне цеви
Полагање пластичних дренажних полуперфорираних цеви
250 mm на слоју песка d=10cm. Цена обухвата набавку,
превоз до 5 km и уграђивање песка у подлогу и
постављање цеви.
Јединица мере је m.
Дренажни филтер од шљунковитог материјала
Израда дренажног филтра од решетаног иберлауфа
(фракција преко 32 mm) у дну косине (заједно са ровом у
подножју косине). Цена обухвата нанабвку иберлауфа и
уграђивање у слојевима са набијањем лаганим
средствима за набијање да се не оштети дренажна цев.
Јединица мере је m3.

Количина

Јединична
цена (дин.)

Цена (дин.)

А

Б

АxБ

m2

300,00

m

40,00

3

m
65,00
УКУПНО ДРЕНАЖНИ РАДОВИ :

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ РАДОВИ
РАДОВИ СА ГЕОСИНТЕТИЦИМА
ДРЕНАЖНИ РАДОВИ
УКУПНО (дин):

Б. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ санације косине на грађевинској парцели 6 у стамбено-пословном
КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА
01.01.00
01.01.01

01.01.02

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Обележавање трасе. Пре почетка радова извршити геодетско
снимање трасе као и свих других објеката. Плаћа се по m'
комплетно снимљене трасе.
Разбијање постојеће пешачке стазе. Ископани материјал одвести
на депонију коју назначи Надзорни орган.
Плаћа се по m² .

m'

50,30

m²

7,40
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

01.02.00
01.02.01

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за
полагање канализационих цеви. Ширина рова у дну дата је у
табелама ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима.
Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким
прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова
морају бити правилно одсечене, а дно рова фино испланирано
са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити
минимално 1m од ивице рова. Плаћа се по m³ ископаног
земљишта у зависности од дубине рова, рачунајући са
евентуалним црпљењем подземне воде ради рада у сувом.
ископ за цеви
0 - 2m
машински ископ
ручни ископ
2 - 4m
машински ископ
ручни ископ
4 - 6m
машински ископ
ручни ископ
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m³
m³

78,20
8,69

m³
m³

1,97
0,22

m³
m³
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Јед. мере

Количина

Јединична
цена (дин.)

Цена (дин.)

А

Б

АxБ

ПРИПРЕМНИ
ископ заРАДОВИ
сливничку везу

01.02.02

01.02.03

0 - 2m
машински ископ
ручни ископ
Планирање дна рова. Извршити фино планирање дна рова у
свему према котама и падовима из подужног профила.
Обрачун по m² .
Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са
стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу од
песка (d=10cm) и завршеног испитивања на водоиздржљивост,
извршити затрпавање цеви до на 30cm изнад темена цеви.
Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30cm са
истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева
ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи
гранулацију од 3mm. Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров.
- канализационе цеви
- сливничке везе

01.02.04

После завршеног испитивања канализације на вододрживост
извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити шљунком
у слојевима од 30cm уз потпуно набијање и истовремено вађење
подграде рова. Набијање вршити до постизања модула
стишљивости min Ms>2.5KN/cm² према стандардној Прокторовој
методи лабораторијског испитивања збијености насутог
материјала.Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног
органа. Плаћа се по m³ материјала уграђеног у ров.

01.02.05

Израда слоја (дебљине 10cm) од шљунка испод доњих плоча
ревизионих силаза и тела сливника. Плаћа се по m³ уграђеног
шљунка.
- ревизиони силази
- сливници
Сав преостали материјал из ископа одвести на депонију коју
назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт,
истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се
по m³ превезеног материјала (до 5km).
Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или
воде другог порекла црпити из рова технологијом коју предложи
Извођач радова на бази сопствене техничке опремљености.
Потребно је обезбедити да се цеви полажу само у сувом рову.
Плаћа се паушално.
Напомена: Коначна цена ће се добити након усвајања
технологије снижавања нивоа подземне воде од стране
понуђача.

01.02.06

01.02.07

m³
m³

5,40
0,60

m²

54,90

m³
m³

30,60
1,00

m³

63,48

m³
m³

0,68
0,06

m³

95,1

пауш.
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВА:

01.03.00
01.03.01

РАЗУПИРАЊЕ РОВА
Разупурање рова. Разупирање извршити по целој дубини рова
обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан
рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити
паралелно са напредовањем ископа. Постављена подграда мора
да буде виша од околног терена за 0.3m. Подграђивање
извршити металном подградом као Krings-Varbau или сличном.
Обрачун се врши по m² разупрте површине.
m²

162,0
УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:
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Бр.
01.04.00
01.04.01

01.04.02

01.04.03

Бр.

Опис радова

Јед. мере

Количина

Јединична
цена (дин.)

Цена (дин.)

А

Б

АxБ

ПРИПРЕМНИ
РАДОВИ
МОНТАЖНИ
РАДОВИ
Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову
канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на претходно
припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и
нивелети према пројекту. Радове извести у свему према
техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и
упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са
растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и
спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се
по m` комплетно монтираних цеви у зависности од пречника. За
каскаде су обрачунате цеви и фазонски комади (коса и права
рачва, лук 45º и лук 90º).
Особине материјала цеви и фазонских комада морају да
одговарају захтевима EN 13476.
PVC цеви су чврстоће SN8, према стандардима EN1401-1,
EN13478, EN476, EN-ISO 9967, ISPO 1183, ISO 12091.
Полиетиленске цеви су двослојне, коруговане, чврстоће 8 kN/m².
PVC канализационе цеви
DN 160mm (сливничке везе)
DN 160mm (каскаде)
DN 250mm
Набавка, транспорт и монтажа прелазних комада (уложака за
шахт ширине 240mm) за спој PVC цеви и армирано бетонског
зида ревизионог силаза. Плаћа се по комаду комплетно
монтираног прелазног комада у зависности од пречника цеви.
DN 160mm
DN 250mm
Набавка, транспорт и монтажа прелазних комада (уложака за
шахт ширине 110mm) за спој PVC цеви и армирано бетонског
тела сливника. Плаћа се по комаду комплетно монтираног
прелазног комада у зависности од пречника цеви.
DN 160mm

Опис радова

m'
m'
m'

4,37
1,00
46,00

ком.
ком.

1
6

ком.

1

Јед. мере

Количина
А

01.04.04

01.04.05
01.04.06

Набавка, транспорт и уградња шахтовског поклопца од
композитних материјала, класе B125 kN са вентилационим
отворима у складу SRPSN 124. Шахт поклопац се састоји од 3
елемента: поклопца са шарком, рама, уградног прстена и гуменог
дихтунга против буке. Поклопац је светлог отвора 600мм са
шарком и закључавањем.
Плаћа се по комаду уграђеног поклопца са рамом.
Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица DIN
1211. Плаћа се по комаду уграђених пењалица.
Улични сливник. У цену улази набавка, транспорт и монтажа
тела сливника од армираног бетона MB30 и кишне решетке (тип
Т1) од композитних материјала са рамом класе D400kN у складу
са SRPSN 124. Решетка је светлог отвора 450x455mm са
шаркама, гуменим дихтунгом и закључавањем. Плаћа се по
комаду комплетно монтираног сливника.
тело сливника са подлогом
улични сливник

ком.

3

ком.

31

ком.
ком.

1
1

Јединична
цена (дин)
Б

Цена (дин)
АxБ

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:
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01.05.01

Опис радова

Јед. мере

Јединична
цена (дин.)

Цена (дин.)

А

Б

АxБ

ПРИПРЕМНИ
РАДОВИ
БЕТОНСКИ
И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ
РАДОВИ
Следеће ставке важе за све позиције: Бетонски и армирачки
радови ће бити изведени у свему према пројекту, статичком
прорачуну и важећим правилницима. Бетон ће бити справљан,
транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним
узорцима по одредбама које прописује важећи ''Правилник о
техничким нормативима за бетон и армирани бетон'' ПБАБ 87.
Бетон ће бити справљан од агрегата и цемента атестираних по
важећим прописима. Мешање бетона мора се вршити
машинским путем, а набијање вибрирањем. У цену бетона је
урачуната оплата и скела. Обрачун укључује сав рад, материјал,
помоћни алат, уграђивање и неговање бетона, као и остале
трошкове и зараду предузећа. Плаћа се за потпуно готов посао
по m³ уграђеног бетона. Арматура се плаћа посебно. Арматуру
очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и
уградити по арматурним цртежима. Јединична цена арматуре
садржи и постављање подметача за постизање предвиђених
заштитних слојева и правилног положаја арматуре у
конструкцији.
Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну
арматуру тако да не може доћи до промене положаја. За
квалитет урађене арматуре одговара извођач. Плаћање је по kg
уграђене арматуре без обзира на сложеност и пречник шипки
арматуре, а према табличним тежинама.
Израда округлог ревизионог силаза Ø100cm од готових
монтажних елемената од армираног водонепропусног бетона
MБ40. У цену се рачуна набавка, транспорт и монтажа готових
бетонских прстенова. Везивно средство за спајање монтажних
елемената мора бити атестирано како би се обезбедила
водонепропусност спојева. Плаћа се по m` изведеног ревизионог
окна са свим утрошцима материјала и радне снаге.
m'

Бр.

Количина

Опис радова

Јед. мере

10,32
Количина
А

01.05.02

01.05.03

01.05.04

Израда прстена од армираног бетона MB30 унутрашњег
пречника 62.5cm за поклопац ревизионог окна.
Плаћа се по комаду комплетно изведеног бетонског прстена.

ком.

Јединична
цена (дин)
Б

Цена (дин)
АxБ

3

Бетонирање кинете и подлоге испод доњих плоча ревизионих
силаза и кинете. Набавка, транспорт, справљање, уградња и
нега набијеног бетона МБ15 за израду доњих плоча и кинета
ревизионих силаза. Монтажа и демонтажа оплате, малтерисање
кинете цементним малтером у два слоја, са глачањем другог
слоја до црног сјаја. Плаћа се по m³ уграђеног бетона.
подлога испод доње плоче
кинете
Израда бетонског зида-граничника око сливничке решетке на
сливнику 1. Висина зида је 15cm, ради се на супротној страни од
уграђене бетонске каналете, спречава продирање воде на
пешачку стазу и усмерава је у сливничку решетку. Плаћа се по
m³ уграђеног бетона.

m³
m³

0,9
0,3

m³

0,10

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:
01.06.00
01.06.01
01.06.02

ОСТАЛИ РАДОВИ
Испитивање канализационих цеви на вододрживост према
приложеном упутству. Плаћа се по m' испитаног цевовода.
Привремено уклањање мобилијара дуж пешачке стазе 3 (2
клупе) које се налазе на траси пројектоване канализације. Након
завршетка радова вратити у постојеће стање. Плаћа се
паушално за комплетно извдене радове.
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m'

46,00

пауш.
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Опис радова

01.06.03

ПРИПРЕМНИ
РАДОВИ
Геодетско
снимање
изведене канализационе мреже и кућних
прикључака. Позицијом је обухваћена пријава РГЗ-у о извршеном
геодетском снимању инсталација са припадајућим уређајима и
постројењима, предаја елабората геодетских радова и добијање
потврде о извршеном снимању водова од стране РГЗ-а. Потврду
је неопходно доставити Инвеститору пре обављања техничког
прегледа објекта.
У јединичну цену урачунати све неопходне таксе за почетак
радова, за податке и остале трошкове овере од стране
надлежног органа, тј. РГЗ-а, и сав рад на снимању
канализационе мреже.
Мерење и плаћање је по метру дужном (m') комплетно снимљене
канализационе мреже са добијеном и достављеном Потврдом о
извршеном снимању водова од стране РГЗ-а.

01.06.04

Довођење пешачке стазе у првобитно стање. После затрпавања
рова и набијања урадити постељицу и поплочавање према
првобитном стању.
Плаћа се по m² комплетно изведеног коловоза.

01.06.05

Одређивање положаја подземних инсталација. Пре почетка
радова на ископу утврдити тачан положај подземних инсталација
(шлицовањем или помоћу одговарајућих детектора) и о томе
обавестити Инвеститора и надлежно ЈКП како би се
благовремено извршило њихово обезбеђење или њихово
измештање. Трошкови детекције, обезбеђења инсталација,
дозвољена померања у ископу, као и обнова оштећене
инсталације падају на терет ове позиције радова. Евентуална
измештања подземних инсталација изван габарита предвиђеног
ископа обрачунаваће се посебно по рачуну ЈКП-а које је
изводило те радове. На подужном профилу у пројекту, маркирана
су сва укрштања новопројектованe канализације са постојећим
инсталацијама. Плаћа се по броју укрштања.

01.06.06

Обезбеђење постојећих инсталација при затрпавању рова, у који
се полажу канализационе цеви. Плаћа се паушално.
Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и
прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. Плаћа се
по m' канала.
Прикључак пројектоване кишне канализације на постојећу мрежу.
Плаћа се по комаду комплетно изведеног прикључка.
Израда елабората изведеног стања.
После комплетне изградње канализационе мреже израдити
документацију - Елаборат изведеног стања у 5 (пет) примерака.
Пројекат обавезно треба да садржи одговарајуће планове са
уцртаном мрежом и објектима на цевоводу, записнике о
хидрауличком испитивању канализационе мреже потписане од
стране Извођача, Надзорног органа, Инвеститора и надлежног
ЈКП, потврду о извршеном геодетском снимању са копијом
плана изведене мреже, копију грађевинске и употребне дозволе
и др.
Обавеза извођача је да Елаборат изведеног стања у 2 (два)
примерка преда ЈКП "БВК"-Сектору за техничку документацију.
Плаћа се паушално по достављању Елабората.

01.06.07

01.06.08
01.06.09

Јед. мере

Количина

Јединична
цена (дин.)

Цена (дин.)

А

Б

АxБ

m'

46,00

m²

7,40

бр.

16

пауш.

m'

46,0

ком.

1

пауш.
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
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Бр.

Јед. мере

Количина

Јединична
цена (дин.)

Цена (дин.)

А

Б

АxБ

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
ДЕО 4: ХИДРОТЕХНИЧКИ ДЕО
КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА
01.01.00

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

01.02.00

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

01.03.00

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

01.04.00

МОНТАЖНИ РАДОВИ

01.05.00

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

01.06.00

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО (дин):
Напомена: Дренажа и бетонска канлета су обрачунате у предмеру и предрачуну радова Дела 3Пројекат санације косине

УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЗА СВЕ РАДОВЕ НА САНАЦИЈИ КОСИНЕ - ГРАЂЕВИНСКИ + ХИДРОТЕХНИЧКИ ДЕО

А.

ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО

Б

ХИДРОТЕХНИЧКИ ДЕО

УКУПНО (дин):
Понуђач
М. П.
(потпис овлашћеног лица)
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