










































































































































































































 

Део 3 – Предмер радова 

 

ВЈН 06/13      

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕО 3 

 

 

Предмер радова са преамбулама, техничким 

описима и техничким спецификацијама 



 

 

 

 

       ПРЕАМБУЛА за објекте 6И 6Ј  

 

 

Конструкција  

 

Објекти су  у конструктивном смислу потпуно изведени , али је досадашњи Извођач РМД  

задржао целокупну атестну документацију и доказе о квалитету уграђеног материјала .  

Нови Извођач радова мора прибавити сву недостајућу документацију  а која је неопходна за 

добијање сагласности комисије за технички преглед, као и комисије МУП Р Србије, Сектора 

за ванредне ситуације (тзв. противпожараца), односно за прибављање употребне дозволе за 

објектe 6И 6Ј   у насељу ''Степа Степановић''.   

У предмеру радова остављене су доказнице уграђених  количина материјала како би извођач 

сагледао обим потребног накнадног испитивања  и утврђивања доказа квалитета уграђеног 

материјала (бетон и сл... ) . 

Потребно је предвидети завршетак уграђене вертикалне бентонитне хидроизолације укопаних 

зидова и темеља пошто је иста остала незавршена на свим објектима .  

Предвиђене  су одређене количине малтерисања , хидроизолације мокрих чворова и тераса , 

спуштеног плафона и сл.  ради поправки ... 

                                                                       



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
3.13. Набавка материјала и израда 

слоја  за изравнање и учвршћивање,

преко подлоге од полистиролбетона.

Слој за изравнање и учвршћивање

се изводи грађевинским лепком

дебљине д=0,5 цм.

Горња површина глатко пердашена.

Обрачун по м².

=370,26+382,02+382,29*4+337,25 м² 26.00

3.14. Набавка материјала и израде

завршне облоге степеника.

Облога је цементна кошуљица

размере 1:3, углачана до црног сјаја. 

На газиштима извести цементну

кошуљицу дебљине д=4 цм, а чела

степеника су са цементном

кошуљицом д=3 цм.

Обрачун по м¹ изведене облоге

степеника са развијеном површином

чела и газишта.

степениште са ректификованим

степеницима димензија 17,44/27 цм

=1,25*18 м¹ 22.50

степеницима димензија 16/30 цм

=1,3*4 м¹ 5.2

3.15. Набавка материјала и израде

завршне облоге пода од цементне

кошуљице размере 1:3, углачана

до црног сјаја. 

кошуљицу дебљине д=4 цм,

Обрачун по м².

под са ознаком ПТ1б

=4,0*2,6+1,3*3,4 м² 14.82

под са ознаком МКСС1

=1,41*2,6 м² 3.67

групација 6, објекат 6И - ламела Л1

Предмер и предрачун радова уз Главни архитектонско - грађевински пројекат за 

стамбено - пословни објекат на локацији касарне "Степа Степановић" у Београду

Објекат 6И, Ламела 1 - АГ РАДОВИ 1



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

3.16. Набавка материјала и

малтерисање зидова и плафона

продужним малтером размере 1:3:9

у два слоја.

Први слој дебљине д=1,5 цм

радити од грубог, несејаног  

малтера, а други слој од просејаног

малтера дебљине д=0,5 цм.

Пре малтерисања површине

очистити од прашине, опрати и

прскати цементним млеком са

додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² комплет

малтерисане површине са свим

потребним предрадњама,

материјалом и радном скелом.

укупно Пос 3.16. м² 100.00

3.17. Набавка материјала и

малтерисање зидова, преко

термоизолације, Q мреже и рабиц

плетива, продужним малтером

размере 1:3:9 у два слоја.

Пре малтерисања површине

очистити од прашине, опрати и

прскати цементним млеком са

додатком просејаног шљунка.

(Q мрежа и рабиц плетиво

обрачунати уз термоизолацију).

Дебљина малтера д=3 цм.

Обрачун по м² комплет

малтерисане површине са свим

потребним предрадњама,

материјалом и радном скелом.

укупно Пос 3.17. м² 10.00

3.18. Набавка материјала и уградња

спуштених плафона од монолитних

гипс картонских плоча, дебљине

д=12,5 мм, који се фиксирају преко

металне потконструкције, са

штелујућим вешаљкама, а према

спецификацији произвођача.

Висина спуштања плафона према

графичкој документацији.

У зони испред лифта, за потребе

ревизије урадити ред касетираног

растер плафона димензија 60/60цм .

Рад на монтажи плафона посебно

координирати са извођачем

инсталација да не би дошло до

непотребне демонтаже и поновне

монтаже елемената.

Обрачун по м² обухвата

испоруку и монтажу плоча и

потконструкције, испуњавање

спојница смесом за спојнице,

бушење отвора за расвету, израду

каскада, завршне лајсне.

3.18.1. плафони од влагоотпорних гипс

картонских плоча д=12,5 мм, 

у санитарним чворовима

Објекат 6И, Ламела 1 - АГ РАДОВИ 2



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

приземље

висина спуштања до 30 цм

укупно Пос 3.18.1. м² 30.00

3.18.2. плафони од гипс

картонских плоча д=12,5 мм, 

комуникације

укупно Пос 3.18.2. м² 28.00

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

5.1. Набавка материјала и израда

вертикалне хидроизолације 

укопаних зидова и плоче шахта,

која се изводи од бентонитне

геотканине типа природног

натријума.Траке тканине се полажу

са преклопима од 10 до 20 цм на

вертикалне површине и

преклопљена на дну са

хоризонталном хидроизолацијом.

Траке се фиксирају помоћу ексера

и ЦД подлошки.

Изолацију радити у сувом без 

присуства влажних елемената.

Спој бентонитне геотканине са

полимерцементном

хидроизолацијом (укопани зидови

негрејаних простора), залити 

бентонитним гелом и то је саставни

део позиције.

Хидроизолацију радити у свему

према спецификацији произвођача. 

Укопане зидове заштитити бобичавом

фолијом д=5мм.

Обрачун по м².

5.1.1. вертикална хидроизолација

укопаних зидова и темељне плоче

укупно Пос 5.1.1. -завршетак ХИ тем зидова м² 20.00

5.2. Набавка материјала и израда

полимерцементне хидроизолације

сокле. 

Хидроизолација сокле се ради на

фасадним зидовима негрејаних

просторија (станарских остава,

гаража и сл.).

На претходно очишћену и

отпрашену површину  нанети 

полимерцементну хидроизолацију 

На комплетну површину нанети слој

глетерицом високо еластичног

цементно-полимерног малтера

(приоњивости 1,1N/mm,

растезљивости 18 по DIN 53504 са

премошћавањем пукотина ширине до

1,2мм) у који се утискује мрежица од

стаклених влакана.

Други слој нанети након 5 сати или

сутрадан.

Радити у свему према

спецификацији произвођача.

Обрачун по м² изведене

Објекат 6И, Ламела 1 - АГ РАДОВИ 3



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

хидроизолације.

=0,3*(25,44+17,5+13,99+0,6*2+

3,06+8,39) 20.87

5.3. Набавка материјала и израда

хидроизолације санитарних

чворова, кухиња и тераса - равних

кровова.

Постојећу подлогу

очистити,одстранити све невезане

делове, ако је потребно искрпити

оштећења, наквасити да подлога

буде влажна без барица на

површини.Све спојеве зид-под и

зид-зид обрадити гумираном

полиестерском траком, продоре

обрадити гумираним

полистиренским манжетнама

На комплетну површину нанети слој

глетерицом високо еластичног

цементно-полимерног

малтера (приоњивости

1,1N/mm, растезљивости 18 по DIN

53504 са премошћавањем пукотина

ширине до 1,2мм) у који се утискује

мрежица од стаклених влакана.

Други слој нанети након 5 сати или

сутрадан.

Радити у свему према

спецификацији произвођача.

У санитарним чворовима и

терасама, уз обимне зидове у

висини од 10 цм и око када у

висини од 160 цм подићи

хидроизолацију.

Обрачун по м² изведене

хидроизолације.

укупно Пос 5.3. м² 10.00

5.4. Набавка материјала и заштита 

хидроизолације укопаних зидова,

бобичавом фолија д=5 мм.

Радити у свему према

спецификацији произвођача.

Обрачун по м² .

УКЗ1

=(3,27+2,52)/2*25,44+0,5*(17,5+

13,99+0,6*2+3,06+8,39) м² 20.00

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

УКУПНО динара:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Објекат 6И, Ламела 1 - АГ РАДОВИ 4



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

3.11. Набавка материјала и израда цементне

кошуљице размере 1:3, као слој за изравњавање

у дизел агрегату.

Горња површина  глатко пердашена. 

Обрачун по м².

д=4,0-4,6 цм

под са ознаком ПТ1а м² 5.00

3.12. Набавка материјала и израда слоја  за

изравнање и учвршћивање, преко

подлоге од полистиролбетона.

Слој за изравнање и учвршћивање се

изводи грађевинским лепком дебљине

д=0,5 цм.

Горња површина глатко пердашена.

Обрачун по м².

=64,26+81,66+48,71+22,97+47,64+

399,77+320,03*4+272,32 м² 21

3.13. Набавка материјала и израде

завршне облоге степеника.

Облога је цементна кошуљица

размере 1:3, углачана до црног

сјаја. 

На газиштима извести цементну

кошуљицу дебљине д=4 цм, а чела

степеника су са цементном

кошуљицом д=3 цм.

Обрачун по м¹ изведене облоге

степеника са развијеном

површином чела и газишта.

степениште са ректификованим

степеницима димензија 17,44/27 цм

=1,25*18 м¹ 22.50

степеницима димензија 16/30 цм

=1,3*4 м¹ 5.2

3.14. Набавка материјала и израде

завршне облоге пода од цементне

кошуљице размере 1:3, углачана до

црног сјаја. кошуљицу дебљине

д=4 цм,

Обрачун по м².

под са ознаком ПТ1б

=4,0*2,6+1,3*3,4 м² 14.82

под са ознаком МКСС1

=1,41*2,6 м² 3.67

3.15. Набавка материјала и малтерисање

зидова и плафона продужним

малтером размере 1:3:9 у два слоја.

Први слој дебљине д=1,5 цм радити од

грубог, несејаног  малтера, а други слој

од просејаног малтера дебљине 

д=0,5 цм.

Пре малтерисања површине очистити

Предмер и предрачун радова уз Главни архитектонско - грађевински пројекат за 

стамбено - пословни објекат на локацији касарне "Степа Степановић" у Београду

групација 6, објекат 6И - ламела Л2

Објекат 6И, Ламела 2 - АГ РАДОВИ 1



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
од прашине, опрати и прскати

цементним млеком са додатком

просејаног шљунка.

Обрачун по м² комплет малтерисане

површине са свим потребним

предрадњама, материјалом и радном

скелом.

укупно Пос 3.15. м² 50.00

3.16. Набавка материјала и малтерисање

зидова, преко термоизолације, 

Q мреже и рабиц плетива, продужним

малтером размере 1:3:9 у два слоја.

Пре малтерисања површине очистити

од прашине, опрати и прскати

цементним млеком са додатком

просејаног шљунка. (Q мрежа и рабиц

плетиво обрачунати уз

термоизолацију).

Дебљина малтера д=3 цм.

Обрачун по м² комплет малтерисане

површине са свим потребним

предрадњама, материјалом и радном

скелом.

укупно Пос 3.16. м² 32.00

3.17. Набавка материјала и уградња

спуштених плафона од монолитних

гипс картонских плоча, дебљине

д=12,5 мм, који се фиксирају преко

металне потконструкције, са

штелујућим вешаљкама, а према

спецификацији произвођача.

Висина спуштања плафона према

графичкој документацији.

У зони испред лифта, за потребе

ревизије урадити ред касетираног

растер плафона димензија 60/60цм .

Рад на монтажи плафона посебно

координирати са извођачем

инсталација да не би дошло до

непотребне демонтаже и поновне

монтаже елемената.

Обрачун по м² обухвата испоруку и

монтажу плоча и потконструкције,

испуњавање спојница смесом за

спојнице, бушење отвора за расвету,

израду каскада, завршне лајсне.

3.17.1. плафони од влагоотпорних гипс

картонских плоча д=12,5 мм, 

укупно Пос 3.17.1. м² 15.30

3.17.2. плафони од гипс

картонских плоча д=12,5 мм, 

комуникације

=32,14+22,18*5+14,48 м² 15.7

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

5.1. Набавка материјала и израда

вертикалне хидроизолације укопаних

зидова и жардињерња на терасама

повученог спрата, која се изводи од

Објекат 6И, Ламела 2 - АГ РАДОВИ 2



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
бентонитне геотканине типа природног

натријума.Траке тканине се полажу са

преклопима од 10 до 20 цм на

вертикалне површине и преклопљена

на дну са хоризонталном

хидроизолацијом.

Траке се фиксирају помоћу ексера и

ЦД подлошки.

Изолацију радити у сувом без 

присуства влажних елемената.

Спој бентонитне геотканине са

полимерцементном хидроизолацијом

(укопани зидови негрејаних простора),

залити бентонитним гелом и то је

саставни део позиције.

Хидроизолацију радити у свему према

спецификацији произвођача. 

Обрачун по м².

5.1.1. вертикална хидроизолација

укопаних зидова и темељне плоче

УКЗ1

=(0,39+2,8)/2*17,53+2,9*(8,45+

0,6*2+3,0+11,19) м² 20.00

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

УКУПНО динара:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Објекат 6И, Ламела 2 - АГ РАДОВИ 3



 

 

 

 

       ПРЕАМБУЛА за објекте 6И 6Ј  

 

 

Конструкција  

 

Објекти су  у конструктивном смислу потпуно изведени , али је досадашњи Извођач РМД  

задржао целокупну атестну документацију и доказе о квалитету уграђеног материјала .  

Нови Извођач радова мора прибавити сву недостајућу документацију  а која је неопходна за 

добијање сагласности комисије за технички преглед, као и комисије МУП Р Србије, Сектора 

за ванредне ситуације (тзв. противпожараца), односно за прибављање употребне дозволе за 

објектe 6И 6Ј   у насељу ''Степа Степановић''.   

У предмеру радова остављене су доказнице уграђених  количина материјала како би извођач 

сагледао обим потребног накнадног испитивања  и утврђивања доказа квалитета уграђеног 

материјала (бетон и сл... ) . 

Потребно је предвидети завршетак уграђене вертикалне бентонитне хидроизолације укопаних 

зидова и темеља пошто је иста остала незавршена на свим објектима .  

Предвиђене  су одређене количине малтерисања , хидроизолације мокрих чворова и тераса , 

спуштеног плафона и сл.  ради поправки ... 

                                                                       



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
3.14. Набавка материјала и израде

завршне облоге пода од цементне

кошуљице размере 1:3, углачана

до црног сјаја. 

кошуљицу дебљине д=4 цм,

Обрачун по м².

под са ознаком ПТ1б

=4,0*2,6+1,3*3,4 м² 14.82

под са ознаком МКСС1

=1,41*2,6 м² 3.67

3.15. Набавка материјала и

малтерисање зидова и плафона

продужним малтером размере 1:3:9

у два слоја.

Први слој дебљине д=1,5 цм

радити од грубог, несејаног  

малтера, а други слој од просејаног

малтера дебљине д=0,5 цм.

Пре малтерисања површине

очистити од прашине, опрати и

прскати цементним млеком са

додатком просејаног шљунка.

Обрачун по м² комплет

малтерисане површине са свим

потребним предрадњама,

материјалом и радном скелом.

укупно Пос 3.15. м² 50.00

3.16. Набавка материјала и

малтерисање зидова, преко

термоизолације, Q мреже и рабиц

плетива, продужним малтером

размере 1:3:9 у два слоја.

Пре малтерисања површине

очистити од прашине, опрати и

прскати цементним млеком са

додатком просејаног шљунка.

(Q мрежа и рабиц плетиво

обрачунати уз термоизолацију).

Дебљина малтера д=3 цм.

Обрачун по м² комплет

малтерисане површине са свим

потребним предрадњама,

материјалом и радном скелом.

укупно Пос 3.16. м² 5.00

3.17. Набавка материјала и уградња

спуштених плафона од монолитних

гипс картонских плоча, дебљине

д=12,5 мм, који се фиксирају преко

металне потконструкције, са

штелујућим вешаљкама, а према

спецификацији произвођача.

Висина спуштања плафона према

графичкој документацији.

У зони испред лифта, за потребе

ревизије урадити ред касетираног

растер плафона димензија 60/60цм .

Рад на монтажи плафона посебно

координирати са извођачем

групација 6, објекат 6Ј - ламела Л1

Предмер и предрачун радова уз Главни архитектонско - грађевински пројекат за 

стамбено - пословни објекат на локацији касарне "Степа Степановић" у Београду

Oбјекат 6Ј, Ламела 1 - АГ РАДОВИ 1



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
инсталација да не би дошло до

непотребне демонтаже и поновне

монтаже елемената.

Обрачун по м² обухвата

испоруку и монтажу плоча и

потконструкције, испуњавање

спојница смесом за спојнице,

бушење отвора за расвету, израду

каскада, завршне лајсне.

3.17.1. плафони од влагоотпорних гипс

картонских плоча д=12,5 мм, 

укупно Пос 3.17.1. м² 10.00

Oбјекат 6Ј, Ламела 1 - АГ РАДОВИ 2



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
3.17.2. плафони од гипс

картонских плоча д=12,5 мм, 

комуникације

=20,5+9,13+22,0*5 м² 10

3.17.3. плафони од ватроотпорних  гипс

картонских плоча д=12,5 мм,

ватроотпорност 30мин.

приземље, инсталациони канал

=(0,25+0,3)*3,5 м² 2.00

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

5.1. Набавка материјала и израда

вертикалне хидроизолације 

укопаних зидова и жардињерња на

терасама повученог спрата,

која се изводи од бентонитне

геотканине типа природног

натријума.Траке тканине се полажу

са преклопима од 10 до 20 цм на

вертикалне површине и

преклопљена на дну са

хоризонталном хидроизолацијом.

Траке се фиксирају помоћу ексера

и ЦД подлошки.

Изолацију радити у сувом без 

присуства влажних елемената.

Спој бентонитне геотканине са

полимерцементном

хидроизолацијом (укопани зидови

негрејаних простора), залити 

бентонитним гелом и то је саставни

део позиције.

Хидроизолацију радити у свему

према спецификацији

произвођача. 

Обрачун по м².

вертикална хидроизолација

укопаних зидова и темељне плоче

УКЗ1 

=3,95*17,53+3,0*(8,45+0,6*2+3,0+
11,19)+(0,74+0,43)/2*22,67 м² 42.00

5.3. Набавка материјала и израда

хидроизолације санитарних

чворова, кухиња и тераса - равних

кровова.

Постојећу подлогу

очистити,одстранити све невезане

делове, ако је потребно искрпити

оштећења, наквасити да подлога

буде влажна без барица на

површини.Све спојеве зид-под и

зид-зид обрадити гумираном

полиестерском траком, продоре

обрадити гумираним

полистиренским манжетнама

На комплетну површину нанети слој

глетерицом високо еластичног

цементно-полимерног

малтера (приоњивости

1,1N/mm, растезљивости 18 по DIN

53504 са премошћавањем пукотина

Oбјекат 6Ј, Ламела 1 - АГ РАДОВИ 3



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
ширине до 1,2мм) у који се утискује

мрежица од стаклених влакана.

Други слој нанети након 5 сати или

сутрадан.

Радити у свему према

спецификацији произвођача.

У санитарним чворовима и

терасама, уз обимне зидове у

висини од 10 цм и око када у

висини од 160 цм подићи

хидроизолацију.

Обрачун по м² изведене

хидроизолације.

укупно Пос 5.3. м² 20.00

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно

Oбјекат 6Ј, Ламела 1 - АГ РАДОВИ 4



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

УКУПНО динара:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Oбјекат 6Ј, Ламела 1 - АГ РАДОВИ 5



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
3.17. Набавка материјала и

малтерисање зидова, преко

термоизолације, Q мреже и рабиц

плетива, продужним малтером

размере 1:3:9 у два слоја.

Пре малтерисања површине

очистити од прашине, опрати и

прскати цементним млеком са

додатком просејаног шљунка.

(Q мрежа и рабиц плетиво

обрачунати уз термоизолацију).

Дебљина малтера д=3 цм.

Обрачун по м² комплет

малтерисане површине са свим

потребним предрадњама,

материјалом и радном скелом.

укупно Пос 3.17. м² 25.00

3.18. Набавка материјала и уградња

спуштених плафона од монолитних

гипс картонских плоча, дебљине

д=12,5 мм, који се фиксирају преко

металне потконструкције, са

штелујућим вешаљкама, а према

спецификацији произвођача.

Висина спуштања плафона према

графичкој документацији.

У зони испред лифта, за потребе

ревизије урадити ред касетираног

растер плафона димензија 60/60цм .

Рад на монтажи плафона посебно

координирати са извођачем

инсталација да не би дошло до

непотребне демонтаже и поновне

монтаже елемената.

Обрачун по м² обухвата

испоруку и монтажу плоча и

потконструкције, испуњавање

спојница смесом за спојнице,

бушење отвора за расвету, израду

каскада, завршне лајсне.

3.18.1. плафони од влагоотпорних гипс

картонских плоча д=12,5 мм, 

у санитарним чворовима

укупно Пос 3.18.1. м² 16.00

3.18.2. плафони од гипс

картонских плоча д=12,5 мм, 

укупно Пос 3.18.2. м² 17.60

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

5.1. Набавка материјала и израда

вертикалне хидроизолације 

укопаних зидова и плоче шахта,

која се изводи од бентонитне

геотканине типа природног

натријума.Траке тканине се полажу

са преклопима од 10 до 20 цм на

групација 6, објекат 6Ј - ламела Л2

Предмер и предрачун радова уз Главни архитектонско - грађевински пројекат за 

стамбено - пословни објекат на локацији касарне "Степа Степановић" у Београду

Објекат 6Ј, Ламела 2 - АГ РАДОВИ 1



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

вертикалне површине и

преклопљена на дну са

хоризонталном хидроизолацијом.

Траке се фиксирају помоћу ексера

и ЦД подлошки.

Изолацију радити у сувом без 

присуства влажних елемената.

Спој бентонитне геотканине са

полимерцементном

хидроизолацијом (укопани зидови

негрејаних простора), залити 

бентонитним гелом и то је саставни

део позиције.

Хидроизолацију радити у свему

према спецификацији

произвођача. 

Обрачун по м².

5.1.1. вертикална хидроизолација

укопаних зидова и темељне плоче

укупно Пос 5.1.1- завршетак ХИ тем зидова м² 35.00

5.2. Набавка материјала и израда

полимерцементне хидроизолације

сокле. 

Хидроизолација сокле се ради на

фасадним зидовима негрејаних

просторија (станарских остава,

гаража и сл.).

На претходно очишћену и

отпрашену површину  нанети 

полимерцементну хидроизолацију 

На комплетну површину нанети слој

глетерицом високо еластичног

цементно-полимерног

малтера (приоњивости

1,1N/mm, растезљивости 18 по DIN

53504 са премошћавањем пукотина

ширине до 1,2мм) у који се утискује

мрежица од стаклених влакана.

Други слој нанети након 5 сати или

сутрадан.

Радити у свему према

спецификацији произвођача.

Обрачун по м² изведене

хидроизолације.

=0,3*(25,44+17,5+13,99+0,6*2+

3,06+8,39) 20.87

5.3. Набавка материјала и израда

хидроизолације санитарних

чворова, кухиња и тераса - равних

кровова.

Постојећу подлогу

очистити,одстранити све невезане

делове, ако је потребно искрпити

оштећења, наквасити да подлога

буде влажна без барица на

површини.Све спојеве зид-под и

зид-зид обрадити гумираном

полиестерском траком, продоре

обрадити гумираним

полистиренским манжетнама

На комплетну површину нанети слој

глетерицом високо еластичног

цементно-полимерног

малтера (приоњивости

Објекат 6Ј, Ламела 2 - АГ РАДОВИ 2



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

1,1N/mm, растезљивости 18 по DIN

53504 са премошћавањем пукотина

ширине до 1,2мм) у који се утискује

мрежица од стаклених влакана.

Други слој нанети након 5 сати или

сутрадан.

Радити у свему према

спецификацији произвођача.

У санитарним чворовима и

терасама, уз обимне зидове у

висини од 10 цм и око када у

висини од 160 цм подићи

хидроизолацију.

Обрачун по м² изведене

хидроизолације.

укупно Пос 5.3. м² 25.00

5.4. Набавка материјала и заштита 

хидроизолације укопаних зидова,

бобичавом фолијом д=5 мм.

Радити у свему према

спецификацији произвођача.

Обрачун по м² .

УКЗ1

=0,46*25,44/2+0,5*8,39+1,01*(13,99+

0,6*2+3,06)+2,95*(8,39+13,99+

0,6*2+3,06) м² 20.00

5.11. Набавка материјала и уградња 

термоизолације фасадних зидова.

Термоизолација је од полутврдих

плоча камене вуне дебљине

д=10 цм. густине 100кг/м³

Термоизолација се поставља се у

фасадном сендвичу, упоредо са

зидањем. 

Уграђена термоизолација мора

имати термичке и механичке

особине, прописане елаборатом

грађевинске физике.

Обрачун по м².

укупно Пос 5.11. м² 16.00

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

УКУПНО динара:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Објекат 6Ј, Ламела 2 - АГ РАДОВИ 3



  ВЈН 

 06/13 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 
Бул. Арсенија Чарнојевића 110, Београд 

 

Конкурсна 

документација 

ВЈН 06/13 

ГП5 објекти 6И и 6Ј - Стамбено пословни Комплекс 

 „Степа Степановић“  Београд  

 

Страна  1  од  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕАМБУЛА ПРЕДМЕРА РАДОВА   

 

 

ОБЈЕКТИ 6И и 6Ј 

 

 

 АГ радови 
 

 

 

 

- Неопходно је довршити све позиције из предмера и техничке документације, 

обезбедити потпуни завршетак свих предвиђених радова, у складу са правилима 

струке, уз поштовање важећих закона и прописа.  

- За све уграђене материјале и опрему обезбедити пратећу и атестну документацију и 

доказе квалитета, односно сву документацију за прибављање употребне дозволе за 

објекте 6И и 6Ј у насељу ''Степа Степановић''. 

- Степен завршености као и квалитет изведених радова потребно је утврдити на лицу 

места 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 
Уз Главни архитектонско-грађевински пројекат 

ОБЈЕКАТ 6И 
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Увод 
 
Као основ за израду Главног архитектонско-грађевинског пројекта стамбено-пословног 
објекта 6И послужили су: 
 

1. Пројектни задатак Инвеститора, 
2. Урбанистички пројекат,  
3. Локацијска дозвола, 
4. Катастар подземних инсталација, 
5. Топографско катастарски план, 
6. Геотехнички елаборат, 
7. Идејни пројекат 

 
Локација и саобраћајно решење 
 
Изградња објекта вршиће се на грађевинској парцели ГП_6, површине 53.510м². На 
парцели нема постојећих надземних објеката.  
 
Саобраћајним решењем у објекту 6И је предвиђена гаража. Предвиђен је колски 
приступ гаражи са доње стране објекта преко интерне блоковске саобраћајнице са 
паркинзима и пешачки приступ улазима у ламеле објекта са горње саобраћајнице СУ1 
са паркинзима.  
 
Гаража за 24 гаражних места спада у пожарну категорију средњих гаража тако да је 
било довољно обезбедити један улаз/излаз ширине 5,5м унутар гараже. На парцели су 
обезбеђена остала паркинг места. 
 
 
 
 
 
 
Функција 
 
Објекат се састоји из две ламеле -  Л1 и Л2. Објекат је спратности Су+Пр+5+Пс. 
Обезбеђен је пешачки улаз у приземљу из приступних улица и топла веза до гараже 
вертикалним комуникацијама. 
 
Ниво сутерена обухвата гаражна места и манипулативни простор из кога се приступа 
степенишним вертикалама и техничким просторијама тј. топлотној подстаници, 
спринклер станици, просторији за електро орман и остави. Трафо станица, просторија 
за високи и ниски напон, као и дизел агрегат имају спољашњи приступ. 
 
У приземљу објекта предвиђен је улазни простор са пратећим вертикалним и 
хоризонталним комуникацијама. Улазна партија је са ветробраном. У складу са 
нагибом терена и приступне саобраћајнице и потребом формирања рационалног 
гаражног простора, приземље објекта је намењено становању. Кота пода приземља за 
становање одређена је са 1.20 м изнад коте приступне саобраћајнице, односно 0.90м 
изнад тротоара. Савладавање ове висинске разлике омогућено је прилазним 
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степеништима и рампама, обезбеђујући несметано кретање лицима са посебним 
потребама и предмет су Пројекта уређења и опремања комплекса.  
 
У приземљу ламеле Л1 један стан је прилагођен лицима са посебним потребама, док 
су у ламели Л2 два стана са истом наменом.  
 
На спратовима је предвиђено становање у целини, уз максимално коришћење 
карактеристика габарита који је условљен формирањем укопане гараже и 
урбанистичком диспозицијом објекта. Хоризонталне и вертикалне комуникације 
формиране су као компактне и комфорне (за кретање и уношење намештаја), уз 
избегавање уских дугачких коридора. Овај простор осветљен је и вентилиран преко 
степенишне вертикале. Објекат се по вертикали завршава повученим спратом, такође 
намењеним становању. Са повученог спрата, уз лифтовску вертикалу, омогућен је 
излаз на кров зидним пењалицама. На подесту степеништа задње етаже је ручка за 
отварање прозора који је на највишем делу алуминијумске фасадне степенишне 
преграде, а служи за одимњавање степенишног простора.  
 
Конструкција 
 
Конструкција је армирано-бетонски скелет са стубовима и пуним арм. бет. таваницама 
и АБ лифтовским језгрима, као и потребним зидовима за сеизмичка укрућења према 
пројекту конструкције. 
 
Фундирање је, према геомеханици, предвиђено на шиповима, са темељном плочом 
дебљине д=60цм према Главном пројекту фундирања и заштите темељне јаме (до 
горње коте темељне плоче). Горња површина темељне плоче је у нагибу 1% према 
сегментном каналу постављеном у подужној оси гараже. 
 
Лифтовско окно електричног лифта носивости 800кг, пројектовано је за смештање 
опреме у основни габарит, без проширења за лифт кућицу. Висина возног окна изнад 
пода повученог спрата 3.80м. Дубина јаме возног окна 1.50м. Уз лифтовско окно налазе 
се и вертикални шахтови за вођење инсталација. 
 
О конструкцији детаљније у пројекту конструкције.  
 
Материјализација 
 
Фасада: 
Фасадни зидови предвиђени су од гитер блокова 19цм или армираног  бетона 20цм, са 
термичком заштитом од ТП камене вуне д=10цм (ρ=130kg/m³, λ=0.039W/mK) и 
завршним слојем фасаде од полимер цементног лепка, мрежице од стаклених влакана, 
подлоге за два типа завршног слоја дебљине д=0.5цм: завршни слој 1 – силиконски 
малтер мин. гранулације 1.5мм, завршни слој 2 – ситнозрни декоративни малтер, у боји 
по избору Инвеститора. Сокла фасаде се обрађује слојем рабиц цементног малтера 
д=3цм преко екструдираног полистирола дебљине д=10цм са слојем ситнозрног 
декоративног малтера у боји по избору Инвеститора, по типу кулирпласта, са 
хоризонталним фугама-прекидима д=2цм, према графичкој документацији. Зоне еркера 
и калканских зидова су завршно обрађене силиконским декоративним малтером у боји 
по избору Инвеститора. Предвиђени су и сендвич фасадни зидови – гитер блок 19цм 
(армирани бетон 20цм), ПТП минералне вуне 10цм (ρ=100kg/m³, λ=0.041W/mK), пуна 
фасадна силикатна опека 6цм(25/6/6.5цм) са силиконским премазом као заштитом од 
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прљања и упијања воде. Силикатна опека је рељефна – рустик, у „натрон“ боји или 
слично, по избору Инвеститора, зидана продужним кречно цементним малтером, уз 
претходно квашење. Ношење фасадне облоге предвиђено је АБ „чешљевима“ (према 
пројекту конструкције). Фасадна обрада на „чешљевима“ предвиђена је од силикатних 
рустик плочица, у „натрон“ боји или слично, по избору Инвеститора,  на лепку. Фасадну 
облогу од опеке потребно је причврстити за конструктивни зид анкерима од нерђајуће 
жице дебљине 3-4мм, на размаку од 100цм по хоризонтали и 50цм по вертикали. Дуж 
ивица и отвора на фасади анкери се постављају на размаку од 40цм.  
 
Кров: 
Основни кровни покривач је равни пластифицирани челични лим д=0.7мм, у боји по 
избору Инвеститора. На залучену ТМ кровну конструкцију, д=20цм, поставља се камена 
вуна д=14цм, између дрвених греда 8/14цм које су учвршћене челичним брковима за 
конструкцију. Преко греда постављају се залучене дрвене штафле 4/5цм, затим даске 
као подлога за тер папир, па затим лимени кровни покривач. На крову су предвиђени 
линеарни снегобрани дужине 85цм, у смакнутом поретку. Причвршћују се за дрвене 
талпе, према детаљу произвођача кровног покривача, тако да се онемогући продор 
воде.  Боја лима по избору Инвеститора.  
Предвиђене су и површине равног крова, тј. непроходне терасе, завршно обрађене 
шљунком, д=5цм. 
Над терасама повучене етаже предвиђене су „лебдеће“ транспарентне надстрешнице 
– залучени сегменти, од челичне конструкције и саћастог провидног лексана д=10мм. 
На крову лифтовског окна покривач је полимерноцементна хидроизолација у два слоја 
укупне дебљине 2.5цм, преко слоја полистирол бетона у паду, који штити део 
комуникације повученог спрата од неповољних климатских утицаја. 
Одводњавање главне кровне површине и надстрешница над повученим спратом је 
преко висећих олучних хоризонтала 20/20цм са падом од 0.5% према олучним 
вертикалама 10/10цм од пластифицирани челични лим у боји кровног покривача, 
постављеним на угловима објекта и дилатационим зидовима између ламела. Олучне 
вертикале 50/50мм од ПВЦ-а су постављене у оквиру термоизолације уз њену 
спољашњу ивицу и покриверне су завршним слојем фасаде, тј. силикатном опеком. 
Служе за прикупљање конденза из индивидуалних клима уређаја и одводњавање 
наткривених кровних тераса. 
 
 
 
Изолација: 
Предвиђена је адекватна топлотна заштита објекта – фасадних зидова (ПТП и ТП 
камене вуне), крова (камена вуна), односно равног крова (екструдирани полистирен), 
таванице над негрејаним деловима ниског приземља (полистирол бетон монолит), 
зидова према негрејаном простору (ТП камене вуне), укопаних зидова (екструдирани 
полистирен) – у свему према термичким позицијама.  
Хладни мостови око отвора на фасади са силикатном опеком, око отвора на повученом 
спрату и испод плоче тераса обрађују се термомалтером (полистирол бетон) дебљине 
д=3цм, који се наноси на подлогу натопљену цементним млеком, штити се од 
атмосфералија грађевинским лепком и обрађује завршно по типу фасаде (бојом или 
декоративним малтером) у свему према упутству произвођача. 
Предвиђена је адекватна звучна изолованост просторија: основним материјалима – 
зидани и армиранобетонски зидови са звучно изолујућим материјалима у свему према 
позицијама грађевинске физике. Пливајући подови су урађени са полистирен плочама 
специфичне густине 25кг/м³, дебљине д=1цм. 
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Предвиђена је хидроизолација објекта: 
  

Тип1 - заштита темељне плоче од подземне воде и влаге 

- хоризонтална бентонитна хидроизолација - бентонитна геотканина типа природног 
натријума, д=5мм.Траке тканине полажу се са преклопима од 10 до 20цм на набијени 
слој мршавог бетона и фиксирају помоћу ексера и CD подлошки, према пројекту 
фундирања и заштите темељне плоче ; 
 

Тип 2 - заштита укопаних зидова од подземне воде и влаге 

- вертикална бентонитна хидроизолација - бентонитна геотканина типа природног 
натријума, д=5мм. Траке тканине полажу се са преклопима од 10 до 20цм на 
вертикалне површине и преклапају на дну са хоризонталном хидроизолацијом. Траке 
се фиксирају помоћу ексера и CD подлошки.  
Заштита изолације – бобичаста фолија д=1мм. 
 
Карактеристике: 
-укупна површинска маса(EN 141196) (g/m2)-----------------------------------------  4460 
-коефицијент ширења ASTM D 5890 (ml/2g)------------------------------------------------   27 
-статички притисак EN ISO 12 236 (N)------------------------------------------------------- 1800 
-подужне и попречна чврстоћа на затезање EN ISO 10 319 (kN/m)------------- > 12 
-чврстоћа везе са бетоном ASTM D 903 (N/mm)------------------------------------ > 2,7 
-дебљина производа EN 964-1 (mm)------------------------------------------------------ 5,0 
 

Тип 3 - заштита од атмосферских утицаја - раван кров, заштита санитарних просторија 

са подизањем уз зидове 10цм: 
- полимерноцементна хидроизолација, два слоја – у први се утискује мрежица од 
стаклених влакана 
 
Карактеристике: 
-приоњивост 1,1N/mm, 
-растрзљивост 18 по DIN 53504 са премошћавањем пукотина ширине до 1,2mm 
 

парна брана – битуменска трака са ал. фолијом; 

  

заштита од атмосферских утицаја - коси кров 

– тер папир преко дасака д=24мм, са преклопима од 10цм у оба правца; 
 
Заштита подова у трафоу и просторији за дизел агрегат се врши полимерцементним 
хидроизолационим премазом у два слоја, горе наведених карактеристика. 
 
Столарија: 
Предвиђена је бела спољна петокоморна ПВЦ столарија са термичким прекидима и 
еслингер ролетнама (ПВЦ ламелице), и ПВЦ белом мат потпрозорном даском. 
Приликом уградње треба користити солбанк профиле. Застакљивање 
термоизолационим стаклом 4+16+4мм  са нискоемисионим премазом. Минимална 
звучна заштита 30-34dB. Укупни коефициент пролаза топлоте (рам-стакло) К=1.4W/m²K 
 
Унутрашња столарија – шток од борове грађе I класе, плотови дуплошперовани, пуни, 
бојење полиуретанским бојама, полумат, боја по избору пројектанта. 
Минимална звучна заштита 25-29dB 
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Браварија 
Улазна врата у зграду су од алуминијумских профила са термопрекидом, застакљена 
панплекс термоизолационим провидним стаклом 3.3.1+12+3.3.1мм. Светлосна трака 
степеништа предвиђена је од алуминијумских профила без термоизалационог прекида 
са термоизолационим стаклом 4+12+4мм. Прозори на степеништу за гаражу су од 
алуминијумских профила, а на техничким просторијама и оставама од црне браварије, 
све застакљено армираним стаклом д=6мм са заштитним браварским елементима у 
свему према шемама алуминарије, тј. црне браварије. 
Унутрашња заштита прозора повученог спрата предвиђена је белим венецијанер 
засторима од ПВЦ-а.  
Прозори и врата на техничким и помоћним просторијама, предвиђени су од 
одговарајућих хладно вучених челичних профила са антикорозивном заштитом и 
финалним фарбањем, лакирањем. Боја за прозоре и врата на техничким просторијама, 
оградама и рукохватима, заштитним шипкама на прозорима  по избору Инвеститора. 
Висина ограда је 110цм. Анкеровање се врши у конструкцију зидова, греда и плоча 
(анкер плочице и анкер типлови). 
Улазна врата станова предвиђена су као сигурносна, метална, домаће производње, 
минимална звучна заштита 30-34dB. 
 
Противпожарна врата предвиђена су на границама пожарних сектора, ватроотпрности 
90 минута у гаражи.  Крило врата предвиђено је као сендвич – челични лим обострано 
на подконструкцији, са одговарајућом противпожарном испуном. Шток од челичних 
профила. Завршна обрада антикорозивна заштита и финално фарбање, у боји по 
избору Инвеститора. Врата снабдевена стандардним оковом домаће производње, са 
системом за самозатварање (челична опруга), брава са цилиндром са три кључа. 
Врата треба да имају атест произвођача.  
 
Противдимна врата предвиђена су у сутерену на контакту степенишних вертикала и 
предпростора према гаражи. Крило врата предвиђено је као сендвич – челични лим 
обострано на подконструкцији, са одговарајућом испуном и заптивком од гумене траке 
по ободу крила и штока. Шток од челичних профила. Завршна обрада антикорозивна 
заштита и финално фарбање, у боји по избору Инвеститора. Врата снабдевена 
стандардним оковом домаће производње, са системом за самозатварање (челична 
опруга), брава са цилиндром са три кључа. Врата треба да имају атест произвођача.  
 
 
 
Лимарија 
Прозорске окапнице, опшивке вентилација, олучне хоризонтале и вертикале 
(100/100мм), окапнице, дилатационе лајсне, предвиђене су од поцинкованог челичног 
фабрички бојеног лима д=0.55мм. Боја по избору Инвеститора, односно у боји кровног 
покривача у контакту са истим.   
 
Зидови  
Преградни зидови између станова, предвиђени су од гитер блока д=19цм специфичне 
густине 1200кг/м³. У случају контакта купатила једног стана и дневног боравка другог 
стана предвиђа се сендвич зид од пуне опеке д=12цм, ваздушног простора д=5цм и 
пуне опеке д=7цм из разлога остваривања боље звучне заштите од 56dB. Зидови 
између станова и комуникација су обложени ТП камене вуне д=6цм са рабиц малтером. 
У кухињама армирано-бетонски зидови су додатно обзидани поробетонским блоковима 
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д=7.5цм ради пролаза инсталација. Зидови око санитарних чворова су од пуне опеке 
д=7 и 12цм. Остали зидови у становима су од поробетона  д=7.5 и 12цм. Сеизмички 
зидови су од армираног бетона д=20, односно на дилатацији 16цм. Армирано бетонско 
лифтовско окно са вертикалним шахтовима за инсталације су  обложени ТП камене 
вуне д=6цм са рабиц малтером. Унутрашње зидове треба малтерисати, глетовати два 
пута и бојити, односно лепити плочице на лепку.  
У зависности од намене просторија предвиђено је финално облагање зидова 
керамичким плочицама до висине 85-150 у кухињама, односно 210цм у санитарним 
чворовима, а изнад тога бојење полудисперзивном бојом бело, у свему према 
графичким прилозима. Зидови у гаражи су армирано-бетонски ливени у глаткој оплати, 
завршно бојени раствореним гашеним кречом. 
 
Подови 
Завршна обрада пода гараже и просторија са приступом из гараже је кварцни посип у 
свежем бетону (позиција је обухваћена Главним пројектом фундирања и заштите 
темељне јаме). С обзиром да је горња површина темељне плоче у нагибу 1%, подови у 
трафо станици и просторији за дизел агрегат су обрађени слојем цементне кошуљице 
д=4-6цм у циљу поравнања пода и заштићени полимерцементним хидроизолационим 
премазом. Под у просторији за високи и ниски напон је дупли од ребрастог челичног 
лима д=5мм на потконструкцији од кутијастих челичних профила. 
 
Подови у собама, трпезаријама и комуникацијама станова су од буковог паркета I 
класе- „стандард“. Подови у санитарним чворовима и кухињама су од подних 
керамичких плочица I класе. Подови на терасама су од противклизних подних 
керамичких плочица за спољну употребу. Подови у улазу објеката, ветробрану, на 
степеништима и комуникацијама,  предвиђени су од противклизне гранитне керамике, 
са соклом 10цм. На споју газишта и чела уградити противклизни типски керамички 
профил.  
На саставу две врсте пода предвиђено је постављање алуминијумских лајсни, односно 
букових прагова. 
 
Плафони 
У стамбеним просторијама плафони су малтерисани и глетовани два пута, затим 
бојени полудисперзивном бојом. У санитарним просторијама плафони су спуштени, од 
гипс картонских влагоотпорних монолитних плоча д=12.5мм, осим на повученом спрату. 
Плафони улаза су малтерисани и глетовани два пута, затим бојени акрилном бојом. 
Плафони ветробрана и степенишног простора су спуштени, гипс картонске стандардне 
монолитне плоче д=12.5мм, са редом касетираног плафона 60/60цм у зони испред 
лифта, за потребе ревизије.  
Плафон у сутерену је глетован и бојен. 
 
Инсталације 
 
Објекат је опремљен електроенергетским, телекомуникационим и инсталацијама 
водовода и канализације. Предвиђено је даљинско снабдевање топлотном енергијом. 
Пројектоване су инсталације грејања, алуминијумски радијатори. Предвиђена је 
принудна вентилација блокираних просторија монтажним вентилационим каналима 
(ношење од спрата до спрата). Станови имају монтажне резервне димњаке Ø200, 
спољних мера 36/36цм. 
Предвиђени су електрични лифтови, носивости 800кг, по један у обе ламеле.  
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Инсталације су пројектоване према пројектним задацима Инвеститора, ближим 
условима надлежних комуналних кућа, у складу са важећим прописима и стандардима.  
У степенишном простору предвиђени су канали за електренергетске инсталације (уз 
лифтовско окно), простор за пролаз цеви телекомуникација кроз зидове, спуштени 
плафони за хоризонтални развод, као и простор за смештај потребних хидраната и 
калориметра. У улазној зони, у нивоу приземља смештени су електроормани. 
 
Противпожарна заштита 
 
Објекат се налази између две интерне саобраћајнице тако да је обезбеђен двострани 
приступ пожарног возила. Висина пода последње етаже где бораве људи је испод 
22.00м изнад најниже коте терена на који је могућ приступ и на коме је могућа 
интервенција уз коришћење аутомеханичких лестава  тако да објекат не спада у 
категорију високих објеката. 
 
Напомена:  
 
Спољашња улазна степеништа и рампе за приступ лицима са посебним потребама са 
припадајућим оградама, конструкцијом и завршном обрадом посебно су обрађена 
Пројектом уређена и опремања комплекса, Књига 6. 
 
 
 
 

. 



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО %

1. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

1.1. Набавка материјала и бетонирање

зидова армираним бетоном МБ 30, са

остављањем потребних анкера и

отвора. Радити у свему према

графичкој документацији и статичком

прорачуну.

1.1.1. зидови д=20 цм

укупно Пос 1.1.1. м² 1,262.78 100.00%

1.1.2. зидови д=16 цм

укупно Пос 1.1.2. м² 210.14 100.00%

1.1.3. зидови д=15 цм, 

парапетни зидови тераса

укупно Пос 1.1.3. м² 66.58 100.00%

1.1.4. зидови д=12 цм, 

лифтовско језгро

м² 17.17 100.00%

1.1.5. зидови д=10 цм, коси зид жардињере

повучени спрат

м² 8.64 100.00%

1.2. Набавка материјала и бетонирање

стубова и вертикалних серклажа

квадратног или правоугаоног пресека ,

армираним бетоном МБ 30 односно МБ

40, у свему према пројекту, статичком

прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по м³ са потребном

глатком оплатом.

1.2.1 стубови МБ 30

укупно Пос 1.2.1 м³ 27.69 100.00%

1.2.2 стубови МБ 40

укупно Пос 1.2.2 м³ 9.41 100.00%

1.2.3. вертикални серклажи, МБ 30

укупно Пос 1.2.3. м³ 16.64 100.00%

1.3. Набавка материјала и бетонирање

греда, хоризонталних серклажа и

венаца, армираним бетоном МБ 30

1.3.1. греде

укупно Пос 1.3.1. м³ 37.65 100.00%

1.3.2. лучне греде

м³ 11.42 100.00%

1.3.3. хоризонтални серклажи

у зиду од гитер блока

укупно Пос 1.3.3. м³ 6.71 100.00%

1.3.4. венац конзолне плоче на коти + 2,90

м³ 0.49 100.00%

1.3.5. фасадна греда пресека 9/45 цм

која се фиксира за конструкцију 

м³ 3.43 100.00%

1.3.6. сутурен - гаража

степенишна греда

м³ 0.62 100.00%

1.4. Набавка материјала и бетонирање

међуспратних плоча армираним

бетоном МБ 30

1.4.1. плоча дп=20 цм

укупно Пос 1.4.1. м² 2,773.89 100.00%

1.4.2. плоча дп=15 цм

укупно Пос 1.4.2. м² 18.20 100.00%

1.4.3. плоча дп=10 цм

плоча жардињере, повучени спрат

м² 7.54 100.00%

1.4.4. плоча дп=20 цм конзолна плоча

укупно Пос 1.4.2. м² 21.60 100.00%

1.5. Набавка материјала и бетонирање

подне пливајуће плоче преко слоја

песка армираним  бетоном МБ 30, 

плоча дп=12 цм

м² 14.99 100.00%

1.6. Набавка материјала, уградња и ливење

залучене ЛМТ конструкције дебљине

Стамбено - пословни објекат на локацији касарне "Степа 

Степановић" у Београду

Проценат 

извршења

%

ПРЕОСТАЛО ДА СЕ ИЗВЕДЕУГОВОРЕНО

групација 6, објекат 6И - ламела Л2
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Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
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МЕРЕ
КОЛИЧИНА КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО %

Проценат 

извршења

%

ПРЕОСТАЛО ДА СЕ ИЗВЕДЕУГОВОРЕНО

д=16+4 цм, у свему према статичком

прорачуну и детаљима арматуре.

м² 273.05 100.00%

1.7. Набавка материјала и бетонирање

армирано бетонских косих

степенишних плоча са истовременом

израдом степеника и подеста,

армираним бетоном МБ 30.

1.7.1. косе степенишне плоче, дп=14 цм

коса степенишна плоча са

ректификованим степеницима

димензија  17,44/27 цм

укупно Пос 1.7.1. м² 52.51 100.00%

1.7.2. подести степеништа,  дп=14 цм

укупно Пос 1.7.2. м² 23.17 100.00%

1.8. Набавка материјала и израда подлоге

за подове у подним сендвичима, од

полистиролбетона армираног фибер

влакнима.

1.8.1. д=4,3 цм, 

-подлога за паркет у подном

сендвичу са ознаком МКС1, МКС4 и

КИН 1

укупно Пос 1.8.1. м² 1,804.84 100.00%

1.8.2. д=4,5 цм, у подном сендвичу са 

ознаком  МКС2а, КИН2а и КИН4

подлога за керамику - кухиње и оставе

укупно Пос 1.8.2. м² 248.63 100.00%

1.8.3. д= 3,0 - 4,5 цм,слој за пад у подном

сендвичу 

укупно Пос 1.8.3. м² 360.04 100.00%

1.8.4. д= 3,0 - 14 цм, слој за пад у равном 

крову изнад лифтовског језгра, лије се

у заробљеној оплати од лима и то је

саставни део позиције

м² 10.95 100.00%

1.9. Набавка материјала и израда 

термоизолационог слоја у плафону

према негрејаном простору.

1.9.1. д=10 цм, у плафону 

укупно Пос 1.9.1 м² 388.50 100.00%

1.9.2. д=8 цм, у плафону V спрата

КИН1а м² 9.80 100.00%

1. БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно
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Проценат 

извршења

%

ПРЕОСТАЛО ДА СЕ ИЗВЕДЕУГОВОРЕНО

2. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

2.1. Набавка, транспорт, сечење, савијање

и уградња арматуре ГА, РА и МАГ.

Количине арматуре дате

апроксимативно (према количини

бетона), до израде детаља арматуре.

Обрачун по килограму. кг 131,491.10 100.00%

2. АРМИРАЧКИ РАДОВИ - укупно

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

3.1. Набавка материјала и зидање зидова

гитер блоковима димензија

25/19/19 цм, минималне

специфичне тежине ≥1200kg/m³.

Зид зидати у продужном малтеру 

размере 1:2:6.  

Дебљина зида д=19 цм.

укупно Пос 3.1. м² 1,449.06 100.00%

3.2. Набавка материјала и зидање

унутрашњих зидова дебљине 

д=12цм, пуном опеком у продужном 

малтеру размере 1:2:6, са

истовременом израдом свих

потребних хоризонталних и

вертикалних армирано бетонских

серклажа, бетоном МБ 20,

3.2.1. гаража  

укупно Пос 3.2.1. м² 434.64 100.00%

3.2.2. зидање зида опеком д=7 цм,

серклажи димензија 7/20 цм

укупно Пос 3.2.2. м² 69.83 100.00%

3.3. Набавка материјала и обзиђивање

инсталационих канала пуном

опеком дебљине 12 цм, у

продужном малтеру размере 1:2:6.

укупно Пос 3.3. м² 107.68 100.00%

3.4. Набавка материјала и обзиђивање

када пуном опеком д=7 цм, у

цементном малтеру. 

укупно Пос 3.4. м² 81.60 100.00%

3.5. Набавка материјала и зидање зидова

гас-бетонским зидним плочама, лепком

предвиђеним за ову врсту радова.

3.5.1. преградни зидови д=12 цм

укупно Пос 3.5.1. м² 1,022.19 100.00%

3.5.2. преградни зидови д=7,5 цм

укупно Пос 3.5.2. м² 101.65 100.00%

3.5.3. инсталациони зид д=7,5 цм

укупно Пос 3.5.3. м² 113.58 100.00%

3.6. Набавка материјала и обзиђивање

вентилационих канала гас бетонским

блоком дебљине д=7,5 цм, лепком

предвиђеним за ову врсту радова.

укупно Пос 3.6. м² 212.01 100.00%

3.7. Набавка материјала и обзиђивање

димњака и вентилационих канала

пуном силикатном опеком дебљине

д=12 цм,  I класе у продужном кречно

цементном малтеру размере 1:1:6, са

бетонирањем армирано бетонских

прстенова по пропису, бетоном МБ 20,

димензије а.б. прстенова 12/20 цм.

м² 38.71 100.00%

3.8. Набавка материјала и зидање

димњачких и вентилационих канала

монтажним, префабрикованим

елементима од лаког бетона типа

"Schunt" или слично

укупно Пос 3.8. м¹ 180.04 95.00% 9.00 5.00%

набавка и уградња редукције отвора са поклопцем

3.9. Набавка материјала и зидање

димњачких  канала монтажним

елементима, који се зидају у

продужном цементном малтеру, а у

свему према спецификацији

произвођача.

Елементи димњачких канала су типа

"Schiedel"  или слично

укупно Пос 3.9. м¹ 96.90 100.00%

3.10. Набавка и уградња елемената на

завршетку вентилационих и димњачких

канала, изнад крова.

ком 9 100.00%
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3.11. Набавка материјала и израда цементне

кошуљице размере 1:3, као слој за изравњавање

у дизел агрегату.

д=4,0-4,6 цм

под са ознаком ПТ1а м² 14.42 100.00%

3.12. Набавка материјала и израда слоја  за

изравнање и учвршћивање, преко

подлоге од полистиролбетона.

м² 2137.45 100.00%

3.13. Набавка материјала и израде

завршне облоге степеника.

степениште са ректификованим

степеницима димензија 17,44/27 цм

=1,25*18 м¹ 22.50 100.00%

степеницима димензија 16/30 цм

=1,3*4 м¹ 5.2 100.00%

3.14. Набавка материјала и израде

завршне облоге пода од цементне

кошуљице размере 1:3, углачана до

црног сјаја. кошуљицу дебљине

д=4 цм,

под са ознаком ПТ1б

=4,0*2,6+1,3*3,4 м² 14.82 100.00%

под са ознаком МКСС1

=1,41*2,6 м² 3.67 100.00%

3.15. Набавка материјала и малтерисање

зидова и плафона продужним

малтером размере 1:3:9 у два слоја.

укупно Пос 3.15. м² 5,008.18 100.00%

3.16. Набавка материјала и малтерисање

зидова, преко термоизолације, 

Q мреже и рабиц плетива, продужним

малтером размере 1:3:9 у два слоја.

укупно Пос 3.16. м² 652.63 100.00%

3.17. Набавка материјала и уградња

спуштених плафона од монолитних

гипс картонских плоча, дебљине

д=12,5 мм

3.17.1. плафони од влагоотпорних гипс

картонских плоча д=12,5 мм, 

укупно Пос 3.17.1. м² 152.71 100.00%

3.17.2. плафони од гипс

картонских плоча д=12,5 мм, 

м² 157.52 100.00%

3.17.3. растер плафон димензија 60/60 цм

м² 9.36 100.00%

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно
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4. ТЕСАРСКИ  РАДОВИ

4.1. Набавка материјала израда дрвене

кровне конструкције залученог крова,

од суве и квалитетне јелове грађе. 

м² 309.71 100.00%

4.2. Набавка материјала и израда дашчане

оплате даскама дебљине д=24 мм, од

чамове грађе, које се постављају на

додир. 

укупно Пос 4.2. м² 330.22 100.00%

4.3. Набавка материјала и израда

залучене потконструкције за

лимени ветрени кров, дрвеним

штафлама димензија 4/5 цм, на

размаку од 40 цм осовински, тако

да прате геометрију крова.

Обрачун по м², мерено по косини. м² 312.81 100.00%

4.4. Набавка материјала и израда дрвене

потконструкције залучених греда

повученог спрата.

м² 8.86 100.00%

4.5. Набавка материјала, израда и

уградња потконструкције за лимени

кровни покривач.                 

Обрачун по м². м² 5.53 100.00%

4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ - укупно

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

5.1. Набавка материјала и израда

вертикалне хидроизолације укопаних

зидова и жардињерња на терасама

повученог спрата

5.1.1. вертикална хидроизолација

укопаних зидова и темељне плоче

УКЗ1

м² 157.00 100.00%

5.1.2. вертикална и хоризонтална

хидроизолација жардињере

м² 24.72 100.00%

5.2. Набавка материјала и израда

полимерцементне хидроизолације

сокле. 

м² 19.24 100.00%

5.3. Набавка материјала и израда

хидроизолације санитарних чворова,

кухиња и тераса - равних кровова.

укупно Пос 5.3. м² 812.09 100.00%

5.4. Набавка материјала и заштита 

хидроизолације укопаних зидова,

бобичавом фолија д=5 мм.

УКЗ1

м² 157.00 100.00%

5.5. Набавка материјала и израда

термоизолације равних кровова.

укупно Пос 5.5. м² 99.89 100.00%

 5.6. Набавка материјала и израда

термоизолације еркера у систему

контактне фасаде.

Е1 камене вуне дебљине д=10 цм.

укупно Пос 5.6. м² 30.54 100.00%

5.7. Набавка материјала и израда

термоизолације залученог крова.

К1 м² 312.81 100.00%

5.8. Набавка материјала и израда 

звучне изолације у подовима.

укупно Пос 5.8. м² 2,017.00 100.00%

5.9. Набавка материјала и израда

термоизолације зидова према

негрејаном простору.

5.9.1. термоизолација зидова са 

ознаком СЗ5

ТП камене вуне д=5 цм 

гаража

м² 21.89 100.00%

5.9.2. термоизолација зидова са 

ознаком УЗ1 и УЗ2

ТП камене вуне д=6 цм 

укупно Пос 5.9.2. м² 411.15 100.00%

5.9.3. термоизолација зидова 

са ознаком  СЗ2

ТП камене вуне д=8 цм 

ПБЈ 06/13  Објекат 6И, Ламела 2 - АГ РАДОВИ 5



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО %

Проценат 

извршења

%

ПРЕОСТАЛО ДА СЕ ИЗВЕДЕУГОВОРЕНО

м² 8.65 100.00%

5.9.4. термоизолација зидова 

са ознаком УЗ4а и УЗ4б

ТП камене вуне д=8 цм са ПЕ 

фолијом

укупно Пос 5.9.4. м² 133.99 100.00%

5.10. Набавка материјала и израда

термоизолације фасадних зидова у

систему контактне фасаде.

5.10.1. камена вуна д=10 цм

 ФЗ1, ФЗ3, ФЗ5 и ФЗ6

укупно Пос 5.10.1. м² 1,123.54 100.00%

5.10.2. камена вуна д=5 цм

стубови на фасади повученог спрата

м² 2.90 100.00%

5.11. Набавка материјала и уградња 

термоизолације фасадних зидова.

ФЗ2 и ФЗ4

укупно Пос 5.11. м² 243.64 100.00%

5.12. Набавка материјала и уградња 

термоизолације дилатационог зида.

5.12.1. ТП минералне вуне д=6 цм

дилатациони зид ДЗ5

м² 15.68 100.00%

5.12.2. ТП минералне вуне д=14 цм

дилатациони зид ДЗ1

укупно Пос 5.12.2. м² 79.60 100.00%

5.13. Набавка материјала и уградња 

термоизолације фасадне греде.

м² 38.10 100.00%

5.14. Набавка материјала и израда

термоизолације кутије за ролетну.

5.14.1. камена вуна д=5 цм,

укупно Пос 5.14.1. м² 35.04 100.00%

5.14.2. камена вуна д=1 цм,

укупно Пос 5.14.2. м² 35.04 100.00%

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно #REF!

6. СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

предвидети одбојнике и све припадајуће кључеве

6.1. улазна сигурносна врата

Набавка и уградња улазних,

сигурносних металних врата.

Врата су постављена, потребно је 

извршити подешавање и поправке фарбе

обраду око прагова

ознака 1

једнокрилна врата 

зидарска мера 100/210 цм ком 32 97.00% 0.96 3.00%

ознака 1а

једнокрилна врата 

Врата имају праг максималне 

висине 2цм, квака и кључаоница се

налазе на максималној висини од 80цм.

зидарска мера 100/210 цм ком 2 97.00% 0.06 3.00%

унутрашња застакљена врата 

6.2. Набавка и уградња унутрашњих

застакљених врата израђених од

првокласне борове грађе, са

дуплошперованим делимично

застакљеним плотом.

Извршити застакљивање и комплетирање

позиција

ознака 4

двокрилна делимично застакљена

врата, са фиксним надсветлом,

снабдевена механизмом за

фиксирање у затвореном положају

квака и кључаоница се налазе на

максималној висини од 80цм.

зидарска мера 130/205+57 цм ком 2 95.00% 0.10 5.00%

ознака 5

двокрилна застакљена врата, са

фиксним надсветлом, снабдевена

механизмом за фиксирање у

затвореном положају

зидарска мера 130/205+57 цм ком 10 95.00% 0.50 5.00%

ознака 5а

једнокрилна застакљена врата, са

фиксним надсветлом, 

зидарска мера 90/205+57 цм ком 13 95.00% 0.65 5.00%
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ознака 6

двокрилна застакљена врата

снабдевена механизмом за

фиксирање у затвореном положају

зидарска мера 130/205 цм ком 2 95.00% 0.10 5.00%

ознака 6а

једнокрилна застакљена врата

зидарска мера 90/205 цм ком 1 95.00% 0.05 5.00%

унутрашња врата са надсветлом
Извршити застакљивање и комплетирање

позиција

6.3. Набавка и уградња унутрашњих

пуних врата израђених од

првокласне борове грађе, са

дуплошперованим плотом.

Надсветло је застакљено стаклом

д=4мм.

ознака 7

једнокрилна пуна врата са фиксним

надсветлом

зидарска мера 90/205+57 цм ком 42 98.00% 0.84 2.00%

ознака 8а

једнокрилна пуна врата са фиксним

надсветлом, квака и кључаоница се

налазе на максималној висини од 80цм.

зидарска мера 90/205+57 цм ком 4 98.00% 0.08 2.00%

ознака 11

једнокрилна пуна врата са фиксним

надсветлом

зидарска мера 80/205+57 цм ком 12 98.00% 0.24 2.00%

унутрашња пуна врата
потребна је финална обрада

6.4. Набавка и уградња унутрашњих

пуних врата израђених од

првокласне борове грађе, са

дуплошперованим плотом.

ознака 7а

једнокрилна пуна врата 

зидарска мера 90/205 цм ком 5 99.00% 0.05 1.00%

ознака 9

једнокрилна пуна врата 

зидарска мера 90/205 цм ком 6 99.00% 0.06 1.00%

ознака 9а

једнокрилна пуна врата 

зидарска мера 80/205 цм ком 1 99.00% 0.01 1.00%

ознака 12

једнокрилна пуна врата 

зидарска мера 80/205 цм ком 1 99.00% 0.01 1.00%

ознака 13

једнокрилна пуна врата у доњој

зони, на висини од 15 цм од пода,

перфорирана кружним отворима

пречника 3 цм

зидарска мера 80/205 цм ком 47 99.00% 0.47 1.00%

ознака 14

једнокрилна пуна врата у доњој

зони, на висини од 15 цм од пода,

перфорирана кружним отворима

пречника 3 цм, квака и кључаоница се

налазе на максималној висини од 80цм.

зидарска мера 90/205 цм ком 2 99.00% 0.02 1.00%

унутрашња клизна врата
постављање клизача, граничника и 

завршна обрада. 

6.5. Набавка и уградња унутрашњих

пуних клизних врата израђених од

првокласне борове грађе, са

дуплошперованим плотом.

ознака 16

једнокрилна клизна врата 

зидарска мера 80/205 цм ком 22 99.00% 0.22 1.00%

ознака 17

једнокрилна клизна врата 

квака и кључаоница се налазе на

максималној висини од 80цм.

зидарска мера 90/205 цм ком 3 99.00% 0.03 1.00%

6.6. Набавка материјала и уградња

храстових прагова код врата

санитарних чворова .

прагови димензија 70/12/4 цм ком 47 47.00 100.00%

ПБЈ 06/13  Објекат 6И, Ламела 2 - АГ РАДОВИ 7



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО %

Проценат 

извршења

%

ПРЕОСТАЛО ДА СЕ ИЗВЕДЕУГОВОРЕНО

6. СТОЛАРСКИ РАДОВИ - укупно

7. ПВЦ СТОЛАРИЈА

Недостају венецијанер ролетне на повученом спрату

подешавање и отклањање примедби и

7.1. Набавка и уградња фасадне ПВЦ

столарије, од петокоморних

профила са термо прекидом и

унутрашњим челичним ојачањем. 

Фасадна ПВЦ столарија је

застакљена  термоизолационим

стаклом

ознака 1 

трокрилни прозор , крила се

отварају око вертикалне и

хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 240/135+22 цм ком 10 100.00%

ознака 1* 

трокрилни прозор , крила се

отварају око вертикалне и

хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 240/135+22 цм ком 11 100.00%

ознака 1а

трокрилни прозор , крила се

отварају око вертикалне и

хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 240/140+22 цм ком 2 100.00%

ознака 2 

двокрилни прозор , крила се

отварају око вертикалне и

хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 160/135+22 цм ком 14 100.00%

ознака 2*

двокрилни прозор , крила се

отварају око вертикалне и

хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 160/135+22 цм ком 15 100.00%

ознака 2а

двокрилни прозор , крила се

отварају око вертикалне и

хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 160/140+22 цм ком 1 100.00%

ознака 2б

двокрилни прозор , крила се

отварају око вертикалне и

хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 160/160+22 цм ком 1 100.00%

ознака 3

једнокрилни прозор, крило се

отвара око вертикалне и

хоризонталне осе

зидарска мера 80/135+22 цм ком 22 100.00%

ознака 3*

једнокрилни прозор, крило се

отвара око вертикалне и

хоризонталне осе

зидарска мера 80/135+22 цм ком 11 100.00%

ознака 3а

једнокрилни прозор, крило се

отвара око вертикалне и

хоризонталне осе

зидарска мера 80/140+22 цм ком 1 100.00%

ознака 3а*

једнокрилни прозор, крило се

отвара око вертикалне и

хоризонталне осе

зидарска мера 80/140+22 цм ком 1 100.00%

ознака 4*

једнокрилни прозор, крило се

отвара око вертикалне и

хоризонталне осе

зидарска мера 80/155+22 цм ком 6 100.00%

ознака 5

једнокрилна балконска врата

зидарска мера 80/230+22 цм ком 5 100.00%

ознака 5*

једнокрилна балконска врата

зидарска мера 80/230+22 цм ком 10 100.00%

ознака 5а*

једнокрилна балконска врата

зидарска мера 80/225+22 цм ком 1 100.00%
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ознака 6

једнокрилна балконска врата

зидарска мера 80/210+22 цм ком 4 100.00%

ознака 6*

једнокрилна балконска врата

зидарска мера 80/210+22 цм ком 12 100.00%

ознака 6а

једнокрилна балконска врата

зидарска мера 80/205+22 цм ком 1 100.00%

ознака 7а*

једнокрилна балконска врата са

фиксним надсветлом и једнокрилним

прозором,  крило се отвара око

вертикалне и хоризонталне осе, квака на

вратима се налазе на максималној

висини од 80цм, квака за отварање

прозора налази се на максималној

висини од 120цм, 

зидарска мера 90/218+20+22-80/158+22 цм ком 1 100.00%

7.2. Набавка и уградња фасадне ПВЦ

столарије, од петокоморних

профила са термо прекидом и

унутрашњим челичним ојачањем. 

Фасадна ПВЦ столарија је

застакљена  термоизолационим

стаклом дебљине д=4+16+4 мм

ознака 10

двокрилни прозор , крила се

отварају око вертикалне и

хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 170/118 цм ком 1 100.00%

ознака 11

једнокрилни прозор, крило се

отвара око вертикалне и

хоризонталне осе

зидарска мера 85/140 цм ком 1 100.00%

ознака 12

фасадна преграда, састоји се од 

двокрилних балконских врата и

четвороделног прозора са два

крила која се отварају око

вертикалне и хоризонталне осе,

према шеми и два фиксна дела

зидарска мера 170/210+340/140 цм ком 1 100.00%

ознака 12*

фасадна преграда, састоји се од 

двокрилних балконских врата и

четвороделног прозора са два

крила која се отварају око

вертикалне осе, а једно и око

хоризонталне осе, према шеми и

два фиксна дела

зидарска мера 170/210+340/140 цм ком 1 100.00%

ознака 16

двокрилни прозор , једно крило се

отварају око вертикалне, а једно и

око хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 170/140 цм ком 2 100.00%

ознака 16*

двокрилни прозор , једно крило се

отварају око вертикалне, а једно и

око хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 170/140 цм ком 2 100.00%

ознака 18*

фасадна преграда састоји се од 

шестоделног прозора са два

бочна двокрилна прозора код

којих се крила отварају око

вертикалне и хоризонталне осе,

према шеми, средњег фиксног

дводелног елемента и фиксног

једноделног елемента

зидарска мера 40/95+510/118 цм ком 1 100.00%

ознака 19

фасадна преграда, састоји се од 

једнокрилних балконских врата и 

једнокрилног прозора са крилима

која се отварају око вертикалне и

хоризонталне осе, према шеми,

зидарске мера 85/210+85/118 цм ком 1 100.00%

ознака 20

фасадна преграда са плитким
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залучењем, састоји се од 

двокрилног прозора, једнокрилних

балконских врата и једнокрилног

прозора са крилима која се отварају

око вертикалне и хоризонталне осе

зидарска мера 80/190(186)х2+

80/(210+73)+80/190(186) цм ком 1 100.00%

ознака 21

једнокрилни фиксни прозор

са плитким залучењем

зидарска мера 115/118(92) цм ком 1 100.00%

ознака 21*

једнокрилни фиксни прозор

са плитким залучењем

зидарска мера 115/118(92) цм ком 1 100.00%

7. ПВЦ СТОЛАРИЈА 2.00%

8. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ 

фасадна алуминарија
за сва врата предати припадајуће кључеве

и посатвити механизме за самозатварње (према шемама)

8.1. Набавка и уградња фасадне

браварије израђене у систему

вучених алуминијумских

профила,без термо прекида.

Застакљивање се врши памплекс

стаклом дебљине

д=3.3.1+12+.3.3.1 мм. 

извршити застакљивање, подешавање

и монтажу рукохвата

ознака 1*

улазна двокрилна врата улаз у објекат,

са  фиксним надсветлом, у парапетном

делу пуна

зидарска мера 180/220+42 цм ком 1 90.00% 0.10 10.00% 10.00%

извршити застакљивање, подешавање

и монтажу рукохвата

ознака 2*

улазна двокрилна врата - ветробран,

са  фиксним надсветлом, у

парапетном делу пуна

зидарска мера 180/220+42 цм ком 1 90.00% 0.10 10.00% 10.00%

8.2. Набавка и уградња фасадне

браварије израђене у систему

вучених алуминијумских профила,

без термо прекида, застакљене

нискоемисионим термоизолационим

стаклом 

ознака 14

фасадна преграда - степениште

зидарска мера 154/1858 цм ком 1 99.00% 0.01 1.00%

прозор са жалузином

8.3. Набавка материјала, израда и

уградња прозора са  жалузином.

ознака 12

једнокрилни прозор са жалузином

зидарска мера 80/80+135 цм ком 1 100.00%

унутрашња алуминарија

8.4. Уградња унутрашње

браварије израђене у систему

вучених алуминијумских

профила, без термо прекида.

ознака 11

једнокрилна унутрашња врата

зидарска мера 90/205 цм ком 1 1.00 100.00%

прозори црна браварија

8.5. Набавка и уградња прозора

од црне браварије.

8.5.1 ознака 7 (у двоструком квадрату)

двокрилни прозор - остава

зидарска мера 160/45 цм ком 1 30.00% 0.70 70.00%

8.5.2 ознака 15 (у двоструком квадрату)

сплинкер станица ЕЕ орман

једнокрилни прозор, крило се

отвара око хоризонталне осе.

зидарска мера 80/85 цм ком 2 30.00% 1.40 70.00%

прозор за излазак на кров
потребна промена смера отварања

8.6. Набавка и уградња прозора

од црне браварије.

ознака 8 (у двоструком квадрату)
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једнокрилни прозор - излазак на кров

зидарска мера 120/60 цм ком 1 95.00% 0.05 5.00%

заштитна решетка

8.7. Набавка и уградња заштитне

решетке на прозорима од црне

браварије. 

ознака Р3 (у двоструком квадрату)

заштитна решетка на прозору

зидарска мера 80/75 цм ком 1 100.00%

8.8. заштитна мрежа на лођи

Набавка материјала, израда и

уградња заштитне заштитне

решетке на прозору.

ознака Р4 (у двоструком квадрату)

зидарска мера 190/167 цм ком 1 100.00%

заштитна мрежа на отворима гараже

8.9. Набавка материјала, израда и

уградња заштитне мреже на

отворима гараже.

ознака 9 (у двоструком квадрату)

зидарска мера 160/73 цм ком 2 100.00%

ознака 10 (у двоструком квадрату)

зидарска мера 240/245 цм ком 2 100.00%

Уградња- ознака 11 (у двоструком квадрату)

зидарска мера 240/245 цм ком 2 100.00%

ознака 14 (у двоструком квадрату)

зидарска мера 390/85 цм ком 1 100.00%

ознака 16 (у двоструком квадрату)

зидарска мера 80/85 цм ком 2 100.00%

степенишна ограда
потребне мање поправке боје

8.10. Набавка материјала, израда и

уградња металних ограда са

рукохватом.

ознаке О1* (у двоструком квадрату)

м¹ 3.47 99.50% 0.02 0.50%

ознаке  О2* (у двоструком квадрату)

м¹ 34.29 98.00% 0.17 0.50%

ознаке  О3* (у двоструком квадрату)

м¹ 9.90 98.00% 0.05 0.50%

ознаке  О28 (у двоструком квадрату)

м¹ 1.20 98.00% 0.01 0.50%

рукохват - ограда на прозору

8.11. Набавка материјала, израда и

уградња металних заштитних

ограда - рукохвата израђених од

кутијастих профила ХОП 70/50/3

м¹ 131.20 98.00% 0.66 0.50%

рукохват - ограда на тераси

8.12. Набавка материјала, израда и

уградња металних заштитних ограда

- рукохвата израђених од кутијастих

профила ХОП 70/50/3 мм.

м¹ 82.3 98.00% 0.41 0.50%

рукохват - ограда на степеништу

8.13. Набавка материјала, израда и

уградња металних заштитних ограда

- рукохвата израђених од кутијастих

профила ХОП 70/50/3 мм.

м¹ 1.5 98.00% 0.01 0.50%

ограда на тераси
8.14. Набавка материјала, израда и

уградња металних ограда са

рукохватом.

ознаке О11, О11А; О14; О16; О16А ,

О18; О21* (у двоструком квадрату)

м¹ 87.36 98.00% 0.44 0.50%

пењалице 

8.15. Набавка и уградња телескопских

пењалица за излазак на кров.

ознака П (у двоструком квадрату) ком 1 1.00 100.00%
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пп браварија

8.16. Набавка и уградња противпожарних

врата на границама пожарних сектора.

Врата су отпорна на ватру  90

минута. 

Недостају атести, врата су уграђена

ознака 1 (у шестоулу)

једнокрилна врата отпорна на 

ватру 90 минута

зидарска мера 100/210 цм ком 1 1.00 100.00%

Недостају атести, врата су уграђена

ознака 2 (у шестоулу)

једнокрилна врата отпорна на 

ватру 90 минута

зидарска мера 90/210 цм ком 2 2.00 100.00%

пд браварија

8.17. Набавка и уградња противдимних

металних врата.

ознака 1 (у двоструком шестоулу)

једнокрилна противдимна врата 

зидарска мера 100/210 цм ком 1 100.00%

8. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ - укупно 

9. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

потребно отклањање мањих примедби

9.1. Набавка материјала и покривање

залученог крова равним,

поцинкованим, пластифицираним

лимом дебљине д=0,6 мм, преко

дашчане подлоге (посебно

обрачунато).

К1 м² 312.81 100.00%

9.2. Набавка материјала израда и

монтажа висећих олучних

хоризонтала, од поцинкованог

челичног фабрички бојеног лима

д=0,55 мм, развијене ширине 

око 50 цм.

9.2.1. хоризонтала 20/20 цм

=22,75*2 м¹ 45.50 100.00%

9.2.2. хоризонтала 10/10 цм м¹ 2.34 100.00%

9.3. Набавка материјала и опшивање

споја крова са зидовима

лифт кућице поцинкованим челичним

фабрички бојеним лимом,  у тону

према избору инвеститора, дебљина лима

д=0,55 мм.

м¹ 15.95 100.00%

9.4. Набавка материјала, израда и

монтажа одводних олучних

вертикала  од поцинкованог

челичног фабрички бојеног лима

дебљине д=0,55 мм, бојеног у тону

према избору инвеститора.

9.4.1. вертикале 10/10 цм

м¹ 102.62 100.00%

9.5. Набавка материјала и опшивање

прозорских банака,

поцинкованим челичним лимом

лимом д= 0,55 мм, фабрички

бојеним у тону према 

избору инвеститора.

укупно Пос 9.5. м¹ 177.15 100.00%

9.6. Набавка материјала и израда

опшава завршетка ограда тераса и

зида жардињере.

9.6.1. развијена ширина  око 33 цм

укупно Пос 9.6.1. м¹ 60.75 100.00%

9.6.2. развијена ширина  око 28 цм

повучени спрат

м¹ 12.80 100.00%

9.6.3. развијена ширина  око 24 цм

м¹ 20.10 100.00%

9.7. Набавка материјала и израда

опшава завршетка пода терасе, са

израдом окапнице.

укупно Пос 9.7. м¹ 72.89 100.00%

9.8. Набавака материјал и уградња 

лулица са сабирном кутијом за 

одбод воде са тераса.

Обрачун по комаду . ком 37 100.00%
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9.9. Набавка материјала и опшивање 

бетонске лучне греде поцинкованим,

челичним, бојеним лимом дебљине

д=0,55 мм.

опшав развијене ширине око 70 цм

=2,18*10 м¹ 21.80 21.80 100.00%

опшав развијене ширине око 50 цм

=2,18*2 м¹ 4.36 4.36 100.00%

9.10. Набавка материјала и покривање

а.б. плоче надстрешнице - равног

крова К7, равним , поцинкованим,

пластифицираним лимом дебљине

д=0,7 мм, преко дашчане подлоге

(посебно обрачунато).

м² 6.46 6.46 100.00%

9.11. Набавка материјала, израда и

уградња казанчића на споју

хоризонтала и вертикала кишног

развода.

ком 4 100.00%

9. ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно 1.00%
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10. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

10.1. Набавка материјала и

облагање подова домаћом

керамиком I класе,  која се полаже

преко одговарајуће подлоге, на

додир.

10.1.1. противклизна керамика  у

цементном малтеру д=2 цм

терасе и РК

укупно Пос 10.1.1. м² 140.90 100.00%

10.1.2. керамика  у цементном 

малтеру д=2 цм

укупно Пос 10.1.2. м² 365.74 100.00%

10.2. Набавка материјала и облагање

подова противклизном гранитном 

керамиком I класе,  која се полаже

у лепку, на додир.

укупно Пос 10.2. м² 188.36 100.00%

10.3. Набавка материјала и облагање

газишта и чела степеника

гранитном крамиком,

степеници димензија 16,11/29 цм

степениште,  приземље - повучени спрат

=9*12*1,2 м¹ 129.60 100.00%

10.4. Набавка материјала и постављање

степенишне и подне сокле код

подова од керамике. 

10.4.1. сокла од гранитне керамике, h=10 цм

ветробран и улазни трем

укупно Пос 10.4.1. м¹ 249.24 100.00%

10.4.2. сокла од керамике, h=10 цм

укупно Пос 10.4.2. м¹ 624.46 100.00%

10.5. Набавка материјала и облагање

зидова керамиком "А"  класе,  које

се постављају на додир

10.5.1. облагање зидова керамиком у

цементном малтеру

укупно Пос 10.5.1. м² 709.77 100.00%

10.5.2. облагање зидова керамиком на

лепку

укупно Пос 10.5. м² 210.17 100.00%

10.6. Набавка материјала и облагање 

прага балконских врата керамиком

домаће производње,  I класе,

праг ширине 15 цм

 м¹ 7.65 100.00%

10. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ - укупно отклањање примедби 3.00%

11. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

11.1. Набавка материјала и изравнавање 

подлоге, припрема за полагање

паркета.

укупно Пос 11.1. м² 1,657.36 100.00%

11.2. Набавка материјала и полагање

паркета I класе -стандард, од парене букве,

дебљине 22 мм, који се полаже у

слогу према избору пројектанта.

укупно Пос 11.2. м² 1,657.36 90.00% 165.74 10.00%

отклањање примедби и завршно лакирање

11.3. Набавка материјала и постављање

обимних сокли на завршетку подова

од паркета.

укупно Пос 11.3. м¹ 1,989.20 10.00% 90.00%

11.4. Набавка материјала и облагање прага

и дела зида испод балконских врата,

са унутрашње стране буковом

даском дебљине д=2 цм,

11.4.1. праг ширине 10 цм

укупно Пос 11.4.1.  м¹ 32.00 100.00%

11.4.2. облога зида висине 10 цм

укупно Пос 11.4.2.  м¹ 32.00 100.00%

11.4.3. облога зида висине 18 цм

 м¹ 7.65 100.00%

11.5. Набавка и постављање
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алуминијумских лајсни на спојевима

различитих подова

укупно Пос 11.4.  м¹ 46.81 100.00%

11. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно

12. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

12.1. Набавка материјала и кречење 

зидова и плафона раствореним,

одлежалим гашеним кречом

укупно Пос 12.1. м² 935.61 100.00%

12.2. Набавка материјала и бојење

зидова акрилном бојом, у тону

према избору пројектанта, два

пута. 

укупно Пос 12.2. м² 587.87 90.00% 58.79 10.00%

12.3. Набавка материјала и бојење

зидова и плафона

полудисперзивном бојом, у тону

по избору пројектанта, два пута.

укупно Пос 12.3. м² 5,830.89 95.00% 583.09 5.00%

12.4. Набавка материјала, припрема за

бојење и бојење зидова од

гас-бетонских зидних плоча.

укупно Пос 12.4 м² 2,523.45 90.00% 252.34 10.00%

12. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ - укупно

13. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

13.1. Постављање фасадне цевасте

скеле око објекта.

м² 1,837.11 100.00%

13.2. Набавка материјала и израда

завршног слоја фасаде, а у свему

према графичкој документацији

(фасада 2).

укупно Пос 13.1.2. м² 163.37 163.37 100.00%

13.3. Набавка материјала и израда

завршног слоја фасаде, а у свему

према графичкој окументацији

(фасада 1).

укупно Пос 13.3. м² 1,633.98 60.00% 653.59 40.00%

13.4. Набавка материјала и малтерисање

плафона тераса термомалтером  у

два слоја.

укупно Пос. 13.4. м² 96.57 100.00%

13.5. Набавка материјала и 

обзиђивање фасадних зидова пуном

силикатном опеком дебљине д=6 цм, 

 I класе у продужном кречно

цементном малтеру размере 1:1:6,

укупно Пос 13.5. м² 308.82 100.00%

13.6. Набавка материјала и облагање

фасадне греде у нивоу  МКС,

флиснама од силикатне плочице,

м² 38.10 100.00%

13.7. Набавка материјала и обрада

шпалетни фасадних отвора, 

флиснама од силикатне плочице,
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м¹ 110.80 100.00%

13.8. Набавка материјала и израда

заштите фасаде од прљања и

упијања воде безбојним

силиконским премазом.

=308,82+0,1*110,8+38,1 м² 358.00 100.00%

13. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно

14. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА

14.1. Набавка, израда и монтажа

челичних елемената.

надстрешницa - повучени спрат кг 2,870.00 100.00%

14. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА - укупно

15. РАЗНИ РАДОВИ

15.1. Набавка, довоз, насипање и

разастирање шљунка, као завршни

слој у равном непроходном

крову.

м² 39.52 39.52 100.00%

15.2. Набавка, насипање, разастирање и

набијање тампон слоја песка у

пројектованој  дебљини , испод

пливајућих плоча 

под са ознаком МКСС1

м³ 9.59 100.00%

15.3. Набавка материјал и покривање

надстрешнице двослојним

поликарбонатним плочама дебљине

д=10 мм, са сопственом

потконструкцијом.

м² 107.96 100.00%

15.4. Набавка и постављање типских

металних сандучића за пошту.

Обрачун по комаду. ком 35 35.00 100.00%

15.5. Набавка и постављање ознака

спратова и у свему према избору

пројектанта.

Обрачун по комаду. ком 8 8.00 100.00%

15.6. Набавка и постављање броја

стана (на улазна врата).

Обрачун по комаду. ком 34 34.00 100.00%

15.7. Набавка и монтажа застакљене

огласне табле у свему  према

избору пројектанта.

Обрачун по комаду. ком 1 1.00 100.00%

15.8. Набавка и уградња подног отирача у

простору ветробрана. 

ком 1 1.00 100.00%

15.9. Набавка и уградња ПВЦ олучних

вертикала за одводњавање кондеза

из спољашњих клима урешаја.

вертикале 5/5 цм

м¹ 75.65 100.00%

15.10. Завршно чишћење просторија са

прањем комплетне столарије и

браварије, стакала и др.

непосредно пред технички

пријем.

укупно Пос 15.10. м² 2,764.87 2,764.87 100.00%

15. РАЗНИ РАДОВИ - укупно
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1. БЕТОНСКИ АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

2. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

6. СТОЛАРСКИ РАДОВИ

7. ПВЦ СТОЛАРИЈА

8. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ

9. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

10. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

11. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

12. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

13. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

14. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА

15. РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО динара:

1  ламела Л1

2  ламела Л2

УКУПНО (ЦСД):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

Aрхитектонско - грађевински радови

ОБЈЕКАТ 6И

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
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Увод 
 
Као основ за израду Главног архитектонско-грађевинског пројекта стамбено-пословног 
објекта 6Ј послужили су: 
 

1. Пројектни задатак Инвеститора, 
2. Урбанистички пројекат  
3. Локацијска дозвола, 
4. Катастар подземних инсталација, 
5. Топографско катастарски план, 
6. Геотехнички елаборат, 
7. Идејни пројекат 

 
Локација и саобраћајно решење 
 
Изградња објекта вршиће се на грађевинској парцели ГП_6, површине 53.510м². На 
парцели нема постојећих надземних објеката.       
 
Саобраћајним решењем у објекту 6Ј је предвиђена гаража. Предвиђен је колски 
приступ гаражи са доње стране објекта преко интерне блоковске саобраћајнице П6.8 са 
паркинзима и пешаки приступ улазима у ламеле објекта са горње саобраћајнице СУ1 
са паркинзима.  
 
Гаража за 26  гаражних места спада у пожарну категорију средњих гаража тако да је 
било довољно обезбедити један улаз/излаз ширине 5,5м унутар гараже. На парцели су 
обезбеђена остала паркинг места. 
 
Функција 
 
Објекат се састоји из две ламеле -  Л1 и Л2. Објекат је спратности Су+Пр+5+Пс. 
Обезбеђен је пешачки улаз у приземљу из приступних улица и топла веза до гараже 
вертикалним комуникацијама. 
 
Ниво сутерена  обухвата гаражна места и манипулативни простор из кога се приступа 
степенишним вертикалама и техничким просторијама, тј. спринклер станици, 
просторији за електро орман и остави. Топлотна подстаница и дизел агрегат имају 
спољашњи приступ.  
 
У приземљу објекта предвиђен је улазни простор са пратећим вертикалним и 
хоризонталним комуникацијама. Улазна партија је са ветробраном. У складу са 
нагибом терена, приступним саобраћајницама и потребом формирања рационалног 
гаражног простора, приземље је намењено становању сем у деловима где то висинска 
разлика не дозвољава па су на тим деловима постављени локали. Кота пода 
приземља за становање одређена је са 1.20 м изнад коте приступне саобраћајнице, 
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односно 0.90м изнад тротоара. Савладавање ове висинске разлике омогућено је 
прилазним степеништима и рампама и обезбеђено несметано кретање лицима са 
посебним потребама. Кота приземља за пословање одређена је 0.15м изнад тротоара. 
 
Приземље ламеле Л2 је намењено становању, а ламела Л1 становању и пословању. У 
приземљу ламела Л1 и Л2, по један стан је прилагођен лицима са посебним 
потребама.  
 
На спратовима је предвиђено становање у целости, уз максимално коришћење 
карактеристика габарита који је условљен формирањем укопане гараже и 
урбанистичком диспозицијом објекта. Хоризонталне и вертикалне комуникације 
формиране су као компактне и комфорне (за кретање и уношење намештаја), уз 
избегавање уских дугачких коридора. Овај простор осветљен је и вентилиран преко 
степенишне вертикале. Објекат се по вертикали завршава повученим спратом, такође 
намењеним становању. Са повученог спрата, уз лифтовску вертикалу, омогућен је 
излаз на кров зидним пењалицама.   
 
Конструкција 
 
Конструкција је армирано-бетонски скелет са стубовима и пуним арм.бет. таваницама и 
АБ лифтовским језгрима и потребним зидовима за сеизмичка укрућења према пројекту 
конструкције. 
 
Фундирање је, према геомеханици, предвиђено на шиповима, са темељном плочом 
дебљине д=60цм према Главном пројекту фундирања и заштите темељне јаме (до 
горње коте темељне плоче). Горња површина темељне плоче је у нагибу 1% према 
сегментном каналу постављеном у подужној оси гараже. 
 
Лифтовско окно електричног лифта носивости 800кг, пројектовано је за смештање 
опреме у основни габарит, без проширења за лифт кућицу. Висина возног окна изнад 
пода повученог спрата 3.80м. Дубина јаме возног окна 1.50м. Уз лифтовско окно налазе 
се и вертикални шахтови за вођење инсталација. 
 
О конструкцији детаљније у пројекту конструкције.  
 
Материјализација 
 
Фасада: 
Фасадни зидови предвиђени су од гитер блокова 19цм или армираног  бетона 20цм, са 
термичком заштитом од ТП камене вуне д=10цм (ρ=130kg/m³, λ=0.039W/mK) и 
завршним слојем фасаде од полимер цементног лепка, мрежице од стаклених влакана, 
подлоге за два типа завршног слоја дебљине д=0.5цм: завршни слој 1 – силиконски 
малтер мин. гранулације 1.5мм, завршни слој 2 – ситрозрни декоративни малтер, у боји 
по избору Инвеститора. Сокла фасаде се обрађује слојем рабиц цементног малтера 
д=3цм преко екструдираног полистирола дебљине д=7цм са слојем ситнозрног 
декоративног малтера у боји по избору Инвеститора, по типу кулирпласта, са 
хоризонталним фугама-прекидима д=2цм, према графичкој документацији. Зоне еркера 
и калканских зидова су завршно обрађене силиконским декоративним малтером у боји 
по избору Инвеститора. Предвиђени су и сендвич фасадни зидови – гитер блок 19цм 
(армирани бетон 20цм), ПТП камене вуне 10цм(ρ=100kg/m³, λ=0.041W/mK), пуна 
фасадна силикатна опека 6цм(25/6/6.5цм) са силиконским премазом као заштитом од 
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прљања и упијања воде. Силикатна опека је рељефна – рустик, , у „натрон“ боји или 
слично, по избору Инвеститора, зидана продужним кречно-цементним малтером, уз 
претходно квашење. Ношење фасадне облоге предвиђено је АБ „чешљевима“ (према 
пројекту конструкције). Фасадна обрада на „чешљевима“ предвиђена је од силикатних 
рустик плочица , у „натрон“ боји или слично, по избору Инвеститора, на лепку. Фасадну 
облогу од опеке потребно је причврстити за конструктивни зид анкерима од нерђајуће 
жице дебљине 3-4мм, на размаку од 100цм по хоризонтали и 50цм по вертикали. Дуж 
ивица и отвора на фасади анкери се постављају на размаку од 40цм.  
 
Кров: 
Основни кровни покривач је равни пластифицирани челични лим д=0.7мм, у боји по 
избору Инвеститора. На залучену ТМ кровну конструкцију, д=20цм, поставља се камена 
вуна д=14цм, између дрвених греда 8/14цм које су учвршћене челичним брковима за 
конструкцију. Преко греда постављају се залучене дрвене штафле 4/5цм, затим даске 
као подлога за тер папир, па затим лимени кровни покривач. На крову су предвиђени 
линеарни снегобрани дужине 85цм, у смакнутом поретку. Причвршћују се за дрвене 
талпе, према детаљу произвођача кровног покривача, тако да се онемогући продор 
воде.  Боја лима по избору Инвеститора.  
Предвиђене су и површине равног крова, тј. непроходне терасе, завршно обрађене 
шљунком, д=5цм. 
Над терасама повучене етаже предвиђене су „лебдеће“ транспарентне надстрешнице 
– залучени сегменти, од челичне конструкције и саћастог провидног лексана д=10мм. 
На крову лифтовског окна покривач је полимерноцементна хидроизолација у два слоја 
укупне дебљине 2.5цм, преко слоја полистирол бетона у паду, који штити део 
комуникације повученог спрата од неповољних климатских утицаја. 
Одводњавање главне кровне површине и надстрешница над повученим спратом је 
преко висећих олучних хоризонтала 20/20цм са падом од 0.5% према олучним 
вертикалама 10/10цм од пластифицирани челични лим у боји кровног покривача, 
постављеним на угловима објекта и дилатационим зидовима између ламела. Олучне 
вертикале 50/50мм од ПВЦ-а су постављене у оквиру термоизолације уз њену 
спољашњу ивицу и покриверне су завршним слојем фасаде, тј. силикатном опеком. 
Служе за прикупљање конденза из индивидуалних клима уређаја и одводњавање 
наткривених кровних тераса. 
 
 
Изолација: 
Предвиђена је адекватна топлотна заштита објекта – фасадних зидова (ПТП и ТП 
камене вуне), крова (камена вуна), односно равног крова (екструдирани полистирен), 
таванице над негрејаним деловима ниског приземља (полистирол бетон монолит), 
зидова према негрејаном простору (ТП камене вуне), укопаних зидова (екструдирани 
полистирен) – у свему према термичким позицијама.  
Хладни мостови око отвора на фасади са силикатном опеком, око отвора на повученом 
спрату и испод плоче тераса обрађују се термомалтером (полистирол бетон) дебљине 
д=3цм, који се наноси на подлогу натопљену цементним млеком, штити се од 
атмосфералија грађевинским лепком и обрађује завршно по типу фасаде (бојом или 
декоративним малтером) у свему према упутству произвођача. 
Предвиђена је адекватна звучна изолованост просторија: основним материјалима – 
зидани и армиранобетонски зидови са звучно изолујућим материјалима у свему према 
позицијама грађевинске физике. Пливајући подови су урађени са полистирен плочама 
специфичне густине 25кг/м³, дебљине д=1цм. 
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Предвиђена је хидроизолација објекта: 
  

Тип1 - заштита темељне плоче од подземне воде и влаге 

- хоризонтална бентонитна хидроизолација - бентонитна геотканина типа природног 
натријума, д=5мм.Траке тканине полажу се са преклопима од 10 до 20цм на набијени 
слој мршавог бетона и фиксирају помоћу ексера и CD подлошки, према пројекту 
фундирања и заштите темељне плоче ; 
 

Тип 2 - заштита укопаних зидова од подземне воде и влаге 

- вертикална бентонитна хидроизолација - бентонитна геотканина типа природног 
натријума, д=5мм. Траке тканине полажу се са преклопима од 10 до 20цм на 
вертикалне површине и преклапају на дну са хоризонталном хидроизолацијом. Траке 
се фиксирају помоћу ексера и CD подлошки.  
Заштита изолације – бобичаста фолија д=1мм. 
 
Карактеристике: 
-укупна површинска маса(EN 141196) (g/m2)-----------------------------------------  4460 
-коефицијент ширења ASTM D 5890 (ml/2g)------------------------------------------------   27 
-статички притисак EN ISO 12 236 (N)------------------------------------------------------- 1800 
-подужне и попречна чврстоћа на затезање EN ISO 10 319 (kN/m)------------- > 12 
-чврстоћа везе са бетоном ASTM D 903 (N/mm)------------------------------------ > 2,7 
-дебљина производа EN 964-1 (mm)------------------------------------------------------ 5,0 
 

Тип 3 - заштита од атмосферских утицаја - раван кров, заштита санитарних просторија 

са подизањем уз зидове 10цм: 
- полимерноцементна хидроизолација, два слоја – у први се утискује мрежица од 
стаклених влакана 
 
Карактеристике: 
-приоњивост 1,1N/mm, 
-растрзљивост 18 по DIN 53504 са премошћавањем пукотина ширине до 1,2mm 
 

парна брана – битуменска трака са ал. фолијом; 

  
 

заштита од атмосферских утицаја - коси кров 

– тер папир преко дасака д=24мм, са преклопима од 10цм у оба правца; 
 
Заштита подова у просторији за дизел агрегат се врши полимерцементним 
хидроизолационим премазом у два слоја, горе наведених карактеристика. 
 
Столарија: 
Предвиђена је бела спољна петокоморна ПВЦ столарија са термичким прекидима и 
еслингер ролетнама (ПВЦ ламелице), и ПВЦ белом мат потпрозорном даском. 
Приликом уградње треба користити солбанк профиле. Застакљивање 
термоизолационим стаклом 4+16+4мм  са нискоемисионим премазом. Минимална 
звучна заштита 30-34dB. Укупни коефициент пролаза топлоте (рам-стакло) К=1.4W/m²K 
 
Унутрашња столарија – шток од борове грађе I класе, плотови дуплошперовани, пуни, 
бојење полиуретанским бојама, полумат, боја по избору пројектанта. 
Минимална звучна заштита 25-29dB 
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Браварија 
Спољна браварија на локалима предвиђена је од елоксираног алуминијума, са 
термичким прекидом, алуминијум мат, а застакљивање термоизолационим провидним 
стаклом 3.3.1+12+3.3.1мм. Минимална звучна заштита 30-34dB. Улазна врата у зграду 
су од алуминијумских профила са термопрекидом, застакљена панплекс 
термоизолационим провидним стаклом 3.3.1+12+3.3.1мм. Светлосна трака степеништа 
предвиђена је од алуминијумских профила, без термоизолационог прекида, са 
термоизолационим стаклом 4+12+4мм. Прозори на степеништу за гаражу су од 
алуминијумских профила, а на техничким просторијама од црне браварије, све 
застакљено армираним стаклом д=6мм са заштитним браварским елементима у свему 
према шемама алуминарије, тј. црне браварије. 
Унутрашња заштита прозора повученог спрата предвиђена је белим венецијанер 
засторима од ПВЦ-а.  
Прозори и врата на техничким и помоћним просторијама, предвиђени су од 
одговарајућих хладно вучених челичних профила са антикорозивном заштитом и 
финалним фарбањем, лакирањем. Боја за прозоре и врата на техничким просторијама, 
оградама и рукохватима, заштитним шипкама на прозорима  по избору Инвеститора. 
Висина ограда је 110цм. Анкеровање се врши у конструкцију зидова, греда и плоче 
(анкер плочице и анкер типлови). 
Улазна врата станова предвиђена су као сигурносна, метална, домаће производње, 
минимална звучна заштита 30-34dB. 
 
Противпожарна врата предвиђена су на границама пожарних сектора, ватроотпрности 
90 минута у гаражи.  Крило врата предвиђено је као сендвич – челични лим обострано 
на подконструкцији, са одговарајућом противпожарном испуном. Шток од челичних 
профила. Завршна обрада антикорозивна заштита и финално фарбање, у боји по 
избору Инвеститора. Врата снабдевена стандардним оковом домаће производње, са 
системом за самозатварање (челична опруга), брава са цилиндром са три кључа. 
Врата треба да имају атест произвођача.  
 
Противдимна врата предвиђена су у сутерену на контакту степенишних вертикала и 
предпростора према гаражи. Крило врата предвиђено је као сендвич – челични лим 
обострано на подконструкцији, са одговарајућом испуном и заптивком од гумене траке  
 
по ободу крила и штока. Шток од челичних профила. Завршна обрада антикорозивна 
заштита и финално фарбање, у боји по избору Инвеститора. Врата снабдевена 
стандардним оковом домаће производње, са системом за самозатварање (челична 
опруга), брава са цилиндром са три кључа. Врата треба да имају атест произвођача.  
Лимарија 
Прозорске окапнице, опшивке вентилација, олучне хоризонтале и вертикале 
(100/100мм), окапнице, дилатационе лајсне, предвиђене су од поцинкованог челичног 
фабрички бојеног лима д=0.55мм. Боја по избору Инвеститора, односно у боји кровног 
покривача у контакту са истим.   
 
Зидови  
Преградни зидови између станова и/или локала, предвиђени су од гитер блока д=19цм, 
према прорачуну звучне заштите са додатком камене вуне и пуне опеке.  
Преградни зидови између станова, предвиђени су од гитер блока д=19цм специфичне 
густине 1200кг/м³.  
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У случају контакта купатила једног стана и дневног боравка другог стана предвиђа се 
сендвич зид од пуне опеке д=12цм, ваздушног простора д=5цм и пуне опеке д=7цм из 
разлога остваривања боље звучне заштите од 56dB. Ваздушни простор мора бити у 
континуитету по целој висини и ширини зида. 
Зидови између станова и комуникација су обложени ТП камене вуне д=6цм са рабиц 
малтером. Зидови измађу станова и локала су сендвич од гитер блока д=19цм, ТП 
камене вуне д=5цм и пуне опеке д=7цм. У кухињама армирано-бетонски зидови су 
додатно обзидани поробетонским блоковима д=7.5цм ради пролаза инсталација. 
Зидови око санитарних чворова су од пуне опеке д=7 и 12цм. Остали зидови у 
становима су од поробетона  д=7.5 и 12цм. Сеизмички зидови су од армираног бетона 
д=20, односно на дилатацији 16цм. Армирано бетонско лифтовско окно са вертикалним 
шахтовима за инсталације су  обложени ТП камене вуне д=6цм са рабиц малтером. 
Унутрашње зидове треба малтерисати, глетовати два пута и бојити, односно лепити 
плочице на лепку.  
У зависности од намене просторија предвиђено је финално облагање зидова 
керамичким плочицама до висине 85-150 у кухињама, односно 210цм у санитарним 
чворовима, а изнад тога бојење полудисперзивном бојом бело, у свему према 
графичким прилозима. Зидови у гаражи су армирано-бетонски ливени у глаткој оплати, 
завршно бојени раствореним гашеним кречом. 
Зидови у локалима су малтерисани (сива фаза), осим у санитарном простору који је 
урађен са комплетном завршном обрадом у свему према пројекту. 
 
Подови 
Завршна обрада пода гараже и просторија са приступом из гараже је кварцни посип у 
свежем бетону (позиција је обухваћена Главним пројектом фундирања и заштите 
темељне јаме). С обзиром да је горња површина темељне плоче у нагибу 1%, подови у  
просторији за дизел агрегат је обрађен слојем цементне кошуљице д=4-6цм у циљу 
поравнања пода и заштићен полимерцементним хидроизолационим премазом.  
 
Подови у собама, трпезаријама и комуникацијама станова су од буковог паркета I класе 
- „стандард“. Подови у санитарним чворовима и кухињама су од  подних керамичких 
плочица I класе. Подови на терасама су од противклизних подних керамичких плочица 
за спољну употребу. Подови у улазу објеката, ветробрану, на степеништима и 
комуникацијама,  предвиђени су од противклизне домаће керамике за спољну  
 
 
употребу, отпорне на хабање, са соклом 10цм. На споју газишта и чела уградити 
противклизни типски керамички профил.  
На саставу две врсте пода предвиђено је постављање алуминијумских лајсни, односно 
букових прагова. 
Подови у локалима предвиђени су без завршне обраде – кошуљица од полистирол 
бетона. Санитарни чворови локала биће обрађени у целини, у складу са графичким 
прилозима. 
 
Плафони 
У стамбеним просторијама плафони су малтерисани и глетовани два пута, затим 
бојени полудисперзивном бојом. 
У санитарним просторијама плафони су спуштени, (гипс картонске влагоотпорне 
монолитне плоче д=12.5мм), осим на повученом спрату. 
Плафони улаза су малтерисани и глетовани два пута, затим бојени акрилном бојом. 
Плафони ветробрана и степенишног простора су спуштени, (гипс картонске стандардне 
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монолитне плоче д=12.5мм), са редом касетираног плафона 60/60цм у зони испред 
лифта, за потребе ревизије.  
Плафони у локалима су малтерисани (сива фаза), а у зонама етажирања водоводних и 
канализационих вертикала су спуштени, (гипс картонске монолитне плоче д=12.5мм), 
осим у санитарном простору који је урађен са комплетном завршном обрадом у свему 
према пројекту. 
Плафон у сутерену је глетован и бојен. 
 
Инсталације 
 
Објекат је опремљен електроенергетским, телекомуникационим и инсталацијама 
водовода и канализације. Предвиђено је даљинско снабдевање топлотном енергијом. 
Пројектоване су инсталације грејања, алуминијумски радијатори. Предвиђена је 
принудна вентилација блокираних просторија монтажним вентилационим каналима 
(ношење од спрата до спрата). Станови имају монтажне резервне димњаке Ø200, 
спољних мера 36/36цм. 
Предвиђени су електрични лифтови, носивости 800кг, по један у обе ламеле.  
Инсталације су пројектоване према пројектним задацима Инвеститора, ближим 
условима надлежних комуналних кућа, у складу са важећим прописима и стандардима.  
У степенишном простору предвиђени су канали за електренергетске инсталације (уз 
лифтовско окно), простор за пролаз цеви телекомуникација кроз зидове, спуштени 
плафони за хоризонтални развод, као и простор за смештај потребних хидраната и 
калориметра. У улазној зони, у нивоу приземља смештени су електроормани. 
 
Противпожарна заштита 
 
Објекат се налази између две интерне саобраћајнице тако да је обезбеђен двострани 
приступ пожарног возила. Висина пода последње етаже где бораве људи је испод 
22.00м изнад најниже коте терена на који је могућ приступ и на коме је могућа 
интервенција уз коришћење аутомеханичких лестава  тако да објекат не спада у 
категорију високих објеката. 
На степенишном подесту последње етаже, налази се ручка за отварање прозора на 
највишем делу степенишне браварске преграде, и служи за одимљавање. 
 
Напомена:  
 
Спољашња улазна степеништа и рампе за приступ лицима са посебним потребама са 
припадајућим оградама, конструкцијом и завршном обрадом посебно су обрађена 
Пројектом уређена и опремања комплекса, Књига 6. 
 
 
 
 



УГОВОРЕНО

Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО %

1. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

1.1. Набавка материјала и

бетонирање зидова армираним

бетоном МБ 30, са остављањем

потребних анкера и отвора.

1.1.1. зидови д=20 цм

укупно Пос 1.1.1. м² 1,336.31 100.00%

1.1.2. зидови д=16 цм

укупно Пос 1.1.2. м² 427.17 100.00%

1.1.3. зидови д=15 цм, 

парапетни зидови тераса

укупно Пос 1.1.3. м² 55.64 100.00%

1.1.4. зидови д=12 цм, 

лифтовско језгро

м² 9.75 100.00%

1.1.5. зидови д=10 цм, коси зид жардињере

повучени спрат

м² 8.17 100.00%

1.2. Набавка материјала и

бетонирање стубова вертикалних

серклажа пресека ,

армираним бетоном МБ 30 односно

МБ 40, у свему према пројекту,

статичком прорачуну и детаљима

арматуре.

Обрачун по м³ са потребном

глатком оплатом.

1.2.1. стубови МБ 30

укупно Пос 1.2.1. м³ 21.37 100.00%

1.2.2. стубови МБ 40

укупно Пос 1.2.2. м³ 25.37 100.00%

1.2.3. вертикални серклажи, МБ 30

укупно Пос 1.2.3. м³ 13.15 100.00%

1.3. Набавка материјала и

бетонирање греда, хоризонталних

серклажа и венаца, армираним

бетоном МБ 30, у свему према

пројекту, статичком прорачуну и

детаљима арматуре.

1.3.1. греде

укупно Пос 1.3.1. м³ 27.63 100.00%

1.3.2. лучне греде

м³ 8.05 100.00%

1.3.3. хоризонтални серклажи

у зиду од гитер блока

укупно Пос 1.3.3. м³ 13.69 100.00%

1.3.4. венци

м³ 0.49 100.00%

1.3.5. фасадна греда пресека 9/45 цм

која се фиксира за конструкцију 

на 74 - 92 цм (према детаљу),

преко гредица-чешљева димензија

20/30/5 цм

ПРЕОСТАЛО ДА СЕ ИЗВЕДЕ

Стамбено - пословни објекат на локацији касарне "Степа 

Степановић" у Београду

групација 6, објекат 6Ј - ламела Л2

Проценат 

извршења

%
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Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО %

Проценат 

извршења

%

укупно Пос 1.3.5. м³ 11.43 100.00%

1.3.6. сутурен - гаража

степенишна греда

м³ 0.62 100.00%

1.4. Набавка материјала и

бетонирање међуспратних плоча

армираним бетоном МБ 30, са

остављањем отвора и потребних

анкера, у свему према пројекту,

статичком прорачуну и детаљима

арматуре.

1.4.1. плоча дп=20 цм

укупно Пос 1.4.1. м² 3,008.66 100.00%

1.4.2. плоча дп=15 цм

конзолна плоча на коти +2,90 м² 5.53 100.00%

1.4.3. плоча дп=10 цм

плоча жардињере, повучени спрат

м² 6.58 100.00%

1.4.4. плоча дп=20 цм конзолна плоча

укупно Пос 1.4.2. м² 21.60 100.00%

1.5. Набавка материјала и бетонирање

подне пливајуће плоче преко слоја

песка армираним  бетоном МБ 30, 

дебљине по пројекту, радити у свему

према Техничком опису уз статички

прорачун.  

м² 14.99 100.00%

1.6. Набавка материјала, уградња и

ливење залучене ЛМТ конструкције

дебљине д=16+4 цм, у свему

према статичком прорачуну и

детаљима арматуре.

м² 309.30 100.00%

1.7. Набавка материјала и

бетонирање армирано

бетонских косих степенишних

плоча са истовременом израдом

степеника и подеста, армираним

бетоном МБ 30. 

1.7.1. косе степенишне плоче, дп=14 цм

укупно Пос 1.7.1. м² 52.76 100.00%

1.7.2. подести степеништа,  дп=14 цм

укупно Пос 1.7.2. м² 23.17 100.00%

1.8. Набавка материјала и израда 

подлоге за подове у подним

сендвичима, од полистиролбетона

армираног фибер влакнима.

1.8.1. д=4,3 цм, -подлога за паркет у

подном сендвичу са ознаком МКС1,

МКС4 и КИН 1

укупно Пос 1.8.1. м² 1,909.85 100.00%
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Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО %

Проценат 

извршења

%

1.8.2. д=4,5 цм, у подном сендвичу са 

ознаком ПТ3, МКС2а, КИН2а и КИН4

подлога за керамику - кухиње и оставе

укупно Пос 1.8.2. м² 265.17 100.00%

1.8.3. д= 3,0 - 4,5 цм,слој за пад у подном

сендвичу 

подлога за керамику - С.Ч.

са ознаком МКС2, и КИН2

укупно Пос 1.8.3. м² 355.44 100.00%

1.8.4. д= 3,0 - 14 цм, слој за пад у равном 

крову изнад лифтовског језгра, лије

се у заробљеној оплати од лима и

то је саставни део позиције

=3,0*3,65 м² 10.95 100.00%

1.9. Набавка материјала и израда 

термоизолационог слоја у плафону

према негрејаном простору.

1.9.1. д=10 цм, у плафону 

укупно Пос 1.9.1 м² 428.75 100.00%

1.9.2. д=8 цм, у плафону V спрата

КИН1а м² 9.80 100.00%

1. БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно

2. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

2.1. Набавка, транспорт, сечење,

савијање и уградња арматуре ГА, РА и МАГ.

Количине арматуре дате

апроксимативно (према количини

бетона), до израде детаља

арматуре.

Обрачун по килограму. кг 145,580.50 100.00%

2. АРМИРАЧКИ РАДОВИ - укупно

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

3.1. Набавка материјала и зидање

зидова гитер блоковима димензија

25/19/19 цм, минималне

специфичне тежине ≥1200kg/m³.

Зид  у продужном малтеру 

размере 1:2:6.  

Дебљина зида д=19 цм.

укупно Пос 3.1. м² 1,394.43 100.00%

3.2. Набавка материјала и зидање

унутрашњих зидова дебљине

д=12 цм, пуном опеком у

продужном  малтеру размере

1:2:6, са истовременом израдом

свих потребних хоризонталних и

вертикалних армирано бетонских

серклажа, бетоном МБ 20,

димензије серклажа 12/20 цм,

арамтура ± 2 ø 8 мм, узенгије ø6/25.

укупно Пос 3.2. м² 607.06 100.00%

3.3. Набавка материјала и обзиђивање

вентилационих и димњачких канала

пуном опеком  д=7 цм, у

продужном   малтеру размере 1:2:6,

укупно Пос 3.3. м² 89.07 100.00%

3.4. Набавка материјала и обзиђивање

када пуном опеком д=7 цм, у

цементном малтеру. 

укупно Пос 3.4. м² 46.51 100.00%

3.5. Набавка материјала и зидање

парапетних зидова дебљине

д=12 цм, пуном опеком у

продужном  малтеру размере

1:2:6, са истовременом израдом

свих потребних хоризонталних 

армирано бетонских серклажа,
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Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО %

Проценат 

извршења

%

бетоном МБ 20

м² 1.50 100.00%

3.6. Набавка материјала и зидање

зидова гас-бетонским зидним

плочама, лепком предвиђеним за

ову врсту радова.

3.6.1. преградни зидови д=12 цм

укупно Пос 3.6.1. м² 715.19 100.00%

3.6.2. преградни зидови д=7,5 цм

укупно Пос 3.6.2. м² 305.55 100.00%

3.6.3. инсталациони зид д=7,5 цм

укупно Пос 3.6.3. м² 298.83 100.00%

3.6.4. парапетни зид тераса д=12 цм

повучени спрат

м² 22.08 100.00%

3.7. Набавка материјала и обзиђивање

вентилационих канала гас

бетонским блоком дебљине 

д=7,5 цм, лепком предвиђеним за

ову врсту радова.

укупно Пос 3.7. м² 261.30 100.00%

3.8. Набавка материјала и 

обзиђивање димњака и

вентилационих канала пуном

силикатном опеком дебљине д=12

цм,  I класе у продужном кречно

цементном малтеру размере 1:1:6,

са бетонирањем армирано

бетонских прстенова по пропису,

бетоном МБ 20, димензије а.б.

прстенова 12/20 цм.

1.25*(1.48*2+0.45*2) м² 53.29 100.00%

3.9. Набавка материјала и зидање

димњачких и вентилационих

канала монтажним,

префабрикованим елементима од

лаког бетона типа "Schunt" или

слично, који се зидају у продужном

цементном малтеру, а у свему

према спецификацији произвођача,

са уградњом свих припадајућих

фазонских елемената.

укупно Пос 3.9. м¹ 348.68 95.00% 17.43 5.00%

3.10. Набавка материјала и зидање

димњачких и канала монтажним

елементима, који се зидају у

продужном цементном малтеру, а

у свему према спецификацији

произвођача.

укупно Пос 3.10. м¹ 129.30 100.00%

3.11. Набавка и уградња елемената

на завршетку вентилационих и

димњачких канала, изнад крова.

Канали се завршавају бетонским

елементом  у паду, у свему према

детаљу.

Елементи су димензија 76/76 цм, 

60/98 цм, 79/94 цм, 103/82 цм,

62/134 цм,103/82 цм и 62/134 цм.

Обрачун по комаду уграђених

елемената, у свему према

детаљима и спецификацији

произвођача. ком 14 100.00%

3.12. Набавка материјала и израда

цементне кошуљице слој за изравњавање    

размере 1:3. као завршни под.

Дебљина кошуљице д=4 до 4,6 цм.

под са ознаком ПТ1а

=14,3*2 м² 28.60 100.00%

3.13. Набавка материјала и израда 

слоја  за изравнање и учвршћивање,

преко подлоге од полистиролбетона.

м² 2,615.89 100.00%
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Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО %

Проценат 

извршења

%

3.14. Набавка материјала и израде

завршне облоге степеника.

степениште са ректификованим

степеницима димензија 17,44/27 цм

=1,25*18 м¹ 22.50 100.00%

степеницима димензија 16/30 цм

=1,3*4 м¹ 5.2 100.00%

3.15. Набавка материјала и израде

завршне облоге пода од цементне

кошуљице размере 1:3, углачана

до црног сјаја. 

кошуљицу дебљине д=4 цм,

Обрачун по м².

под са ознаком ПТ1б

=4,0*2,6+1,3*3,4 м² 14.82 100.00%

под са ознаком МКСС1

=1,41*2,6 м² 3.67 100.00%

3.16. Набавка материјала и

малтерисање зидова и плафона

продужним малтером размере 1:3:9

у два слоја.

укупно Пос 3.16. м² 5,805.29 100.00%

3.17. Набавка материјала и

малтерисање зидова, преко

термоизолације, Q мреже и рабиц

плетива, продужним малтером

размере 1:3:9 у два слоја.

укупно Пос 3.17. м² 750.92 100.00%

3.18. Набавка материјала и уградња

спуштених плафона од монолитних

гипс картонских плоча, дебљине

д=12,5 мм, који се фиксирају преко

металне потконструкције, са

штелујућим вешаљкама, а према

спецификацији произвођача.

3.18.1. плафони од влагоотпорних гипс

картонских плоча д=12,5 мм, 

укупно Пос 3.18.1. м² 159.43 100.00%

3.18.2. плафони од гипс

картонских плоча д=12,5 мм, 

укупно Пос 3.18.2. м² 176.61 100.00%

3.18.3. растер плафон димензија 60/60 цм

м² 9.36 100.00%

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО %

Проценат 

извршења

%

4. ТЕСАРСКИ  РАДОВИ

4.1. Набавка материјала израда 

дрвене кровне конструкције

залученог крова, од суве и

квалитетне јелове грађе. 

м² 330.25 100.00%

4.2. Набавка материјала и израда

дашчане оплате даскама

дебљине д=24 мм, од чамове

грађе, које се постављају на

додир. 

укупно Пос 4.2. м² 367.44 100.00%

4.3. Набавка материјала и израда

залучене потконструкције за лимени

ветрени кров, дрвеним штафлама

димензија 4/5 цм,на осовинском

размаку од 40цм,  тако да прате

геометрију крова.

Обрачун по м², мерено по косини. м² 347.92 100.00%

4.4. Набавка материјала и израда 

дрвене потконструкције залучених

греда повученог спрата.

Обрачун по м² стварне површине. м² 14.56 100.00%

4.5. Набавка материјала, израда и

уградња потконструкције за лимени

кровни покривач.                 

Обрачун по м². м² 5.52 100.00%

4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ - укупно

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

5.1. Набавка материјала и израда

вертикалне хидроизолације 

укопаних зидова и плоче шахта,

која се изводи од бентонитне

геотканине типа природног

натријума.

5.1.1. вертикална хидроизолација

укопаних зидова и темељне плоче

5.1.2. вертикална и хоризонтална

хидроизолација жардињера

укупно Пос 5.1. м² 175.86 100.00%

5.2. Набавка материјала и израда

полимерцементне хидроизолације

сокле. 

20.87 100.00%

5.3. Набавка материјала и израда

хидроизолације санитарних

чворова, кухиња и тераса - равних

кровова.

укупно Пос 5.3. м² 915.50 100.00%

5.4. Набавка материјала и заштита 

хидроизолације укопаних зидова,

бобичавом фолијом д=5 мм.

м² 159.00 100.00%

5.5. Набавка материјала и израда

термоизолације равних кровова.

укупно Пос 5.5. м² 93.13 100.00%

5.6. Набавка материјала и израда

термоизолације еркера у систему

контактне фасаде.

Е1

м² 7.70 100.00%

5.7. Набавка материјала и израда

термоизолације залученог крова.

Термоизолација је од ПТП плоча

камене вуне густине 100кг/м³ 

укупне дебљине д=14 цм . 

К1 м² 347.92 100.00%
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Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО %

Проценат 

извршења

%

5.8. Набавка материјала и израда 

звучне изолације у подовима.

Изолација је експандирани

полистирол ЕРЅ дебљине д=1 цм.

укупно Пос 5.8. м² 2,199.32 100.00%

5.9. Набавка материјала и израда

термоизолације зидова према

негрејаном простору.

5.9.1. термоизолација зидова са 

ознаком УЗ1, УЗ2 и УЗ3

ТП камене вуне д=6 цм 

укупно Пос 5.9.1. м² 739.73 100.00%

5.9.2. термоизолација зидова 

са ознаком  СЗ2 

ТП камене вуне д=8 цм 

укупно Пос 5.9.2 м² 9.57 100.00%

5.9.3. термоизолација зидова 

са ознаком УЗ4а и УЗ4б

ТП камене вуне д=8 цм са ПЕ 

фолијом

укупно Пос 5.9.3. м² 92.47 100.00%

5.10. Набавка материјала и израда

термоизолације фасадних зидова у

систему контактне фасаде.

камене вуне дебљине д=10 цм.

5.10.1.  ФЗ1, ФЗ3, ФЗ5 и ФЗ6 

укупно Пос 5.10.1. м² 1,188.98 100.00%

5.10.2. камене вуне дебљине д=5 цм.

повучени спрат

м² 3.38 100.00%

5.11. Набавка материјала и уградња 

термоизолације фасадних зидова.

укупно Пос 5.11. м² 373.82 100.00%

5.12. Набавка материјала и уградња 

термоизолације дилатационог зида.

5.12.1. ТП камене вуне д=6 цм

дилатациони зид ДЗ5

м² 15.68 100.00%

5.12.2. ТП камене вуне д=14 цм

дилатациони зид ДЗ1

укупно Пос 5.12.2. м² 79.60 100.00%

5.13. Набавка материјала и уградња 

термоизолације фасадне греде.

укупно Пос 5.13. м² 284.67 100.00%

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно

6. СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
предвидети одбојнике и припадајуће кључеве

6.1. улазна сигурносна врата
Набавка и уградња улазних,

сигурносних металних врата.
Врата су уграђена, потребно је 
извршити подешавање и поправке фарбе
обраду око прагова

ознака 1

једнокрилна врата 

зидарска мера 100/210 цм ком 39 97.00% 1.17 3.00%

ознака 1a

једнокрилна врата са кваком на

висини од 80цм

зидарска мера 100/210 цм ком 1 97.00% 0.03 3.00%

6.2. унутрашња застакљена врата 
Набавка и уградња унутрашњих

застакљених врата израђених од

првокласне борове грађе, са

дуплошперованим делимично

застакљеним плотом.
позиција је извршена, потребно је

ПБЈ 06/13 - Објекат 6Ј, Ламела 2 - АГ РАДОВИ 7



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО %

Проценат 

извршења

%

извршити застакљивање,
предвидети одбојнике и припадајуће кључеве

ознака 3

двокрилна застакљена врата, са

фиксним надсветлом, снабдевена

механизмом за фиксирање у

затвореном положају

зидарска мера 130/205+77 цм ком 1 95.00% 0.05 5.00%

ознака 5а

једнокрилна застакљена врата, са

фиксним надсветлом, снабдевена

зидарска мера 90/205+57 цм ком 20 95.00% 1.00 5.00%

ознака 6

двокрилна застакљена врата

снабдевена механизмом за

фиксирање у затвореном положају

зидарска мера 130/205 цм ком 2 95.00% 0.10 5.00%

ознака 6а

једнокрилна застакљена врата са

кваком која се налази на висини од

80цм

зидарска мера 90/205 цм ком 2 95.00% 0.10 5.00%

6.3. унутрашња врата са надсветлом
позиција је извршена, потребно је
извршити застакљивање и
предвидети одбојнике и све припадајуће кључеве

Набавка и уградња унутрашњих

пуних врата израђених од

првокласне борове грађе, са

дуплошперованим плотом.

врата.

ознака 7

једнокрилна пуна врата са фиксним

надсветлом

зидарска мера 90/205+57 цм ком 25 98.00% 0.50 2.00%

ознака 8

једнокрилна пуна врата са фиксним

надсветлом

зидарска мера 90/205+77 цм ком 3 98.00% 0.06 2.00%

ознака 8а

једнокрилна пуна врата са

фиксним надсветлом са кваком на

висини од 80цм

зидарска мера 90/205+57 цм ком 2 98.00% 0.04 2.00%

6.4. унутрашња пуна врата
позиција је извршена, потребно је
предвидети одбојнике и припадајуће кључеве

Набавка и уградња унутрашњих

пуних врата израђених од

првокласне борове грађе, са

дуплошперованим плотом.

ознака 7А

једнокрилна пуна врата 

зидарска мера 90/205 цм ком 5 99.00% 0.05 1.00%

ознака 9

једнокрилна пуна врата 

зидарска мера 90/205 цм ком 6 99.00% 0.06 1.00%

ознака 9А

једнокрилна пуна врата 

зидарска мера 80/205 цм ком 1 99.00% 0.01 1.00%

ознака 12

једнокрилна пуна врата 

зидарска мера 80/205 цм ком 3 99.00% 0.03 1.00%

ознака 13

једнокрилна пуна врата 

у доњој зони, на висини од 15 цм 

од пода, перфорирана кружним

отворима пречника 3 цм

зидарска мера 80/205 цм ком 65 99.00% 0.65 1.00%
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ознака 14

једнокрилна пуна врата 

у доњој зони, на висини од 15 цм 

од пода, перфорирана кружним

отворима пречника 3 цм, квака на

висини од 80цм

зидарска мера 90/205 цм ком 2 99.00% 0.02 1.00%

6.5. унутрашња клизна врата

Набавка и уградња унутрашњих

пуних клизних врата израђених од

првокласне борове грађе, са

дуплошперованим плотом.

ознака 16

једнокрилна клизна врата 

зидарска мера 80/205 цм ком 38 99.00% 0.38 1.00%

ознака 17

једнокрилна клизна врата 

зидарска мера 90/205 цм ком 2 99.00% 0.02 1.00%

6.6 Набавка материјала и уградња

храстових прагова код врата

санитарних чворова .

После полагања извршити чишћење,

стругање, хобловање и лакирање .

Обрачун по м¹ уграђених и финално

обрађених прагова.

прагови димензија 70/12/4 цм ком 65 70.00% 18.00 30.00%

позиција је извршена, потребно силиконирање

6. СТОЛАРСКИ РАДОВИ - укупно

7. ПВЦ СТОЛАРИЈА

7.1. ФАСАДНА ПВЦ СТОЛАРИЈА
Недостају венецијанер ролетне на повученом спрату

подешавање и отклањање примедби,

замена оштећених стакала

Набавка и уградња фасадне ПВЦ

столарије, од петокоморних

профила са термо прекидом и

унутрашњим челичним ојачањем. 

Фасадна ПВЦ столарија је

застакљена  нискоемисионим 

термоизолационим стаклом

дебљине д=4+16+4 мм, са

коефицијентом пролаза топлоте

К=1,4W/m²К.

ознака 1 

трокрилни прозор , крила се

отварају око вертикалне и

хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 240/135+22 цм ком 12 100.00%

ознака 1* 

трокрилни прозор , крила се

отварају око вертикалне и

хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 240/135+22 цм ком 11 100.00%

ознака 1а* 

трокрилни прозор , крила се

отварају око вертикалне и

хоризонталне осе, према шеми.

Ручка за отварање се мора

налазити на висини до 120цм од

коте готовог пода.

зидарска мера 240/160+22 цм ком 1 100.00%

ознака 2 

двокрилни прозор , крила се

отварају око вертикалне и

хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 160/135+22 цм ком 23 100.00%

ознака 2*

двокрилни прозор , крила се
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отварају око вертикалне и

хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 160/135+22 цм ком 17 100.00%

ознака 2а

двокрилни прозор , крила се

отварају око вертикалне и

хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 160/180+22 цм ком 1 100.00%

ознака 3

једнокрилни прозор, крило се

отвара око вертикалне и

хоризонталне осе

зидарска мера 80/135+22 цм ком 6 100.00%

ознака 3*

једнокрилни прозор, крило се

отвара око вертикалне и

хоризонталне осе

зидарска мера 80/135+22 цм ком 5 100.00%

ознака 5

једнокрилна балконска врата, 

зидарска мера 80/230+22 цм ком 10 100.00%

ознака 5*

једнокрилна балконска врата, 

зидарска мера 80/230+22 цм ком 15 100.00%

ознака 5а

једнокрилна балконска врата, 

зидарска мера 80/225+22 цм ком 1 100.00%

ознака 6

једнокрилна балконска врата,

зидарска мера 80/210+22 цм ком 1 100.00%

ознака 6*

једнокрилна балконска врата, 

зидарска мера 80/210+22 цм ком 1 100.00%

ознака 7

једнокрилна балконска врата са

фиксним надсветлом. Квака за

отварање се мора налазити на

висини до 80цм од коте готовог

пода.

зидарска мера 90/218+40+22 цм ком 1 100.00%

ознака 8*

једнокрилна балконска врата са

фиксним надсветлом, 

зидарска мера 80/210+40+22 цм ком 1 100.00%

7.2. ФАСАДНА ПВЦ СТОЛАРИЈА

Набавка и уградња фасадне ПВЦ

столарије, од петокоморних

профила са термо прекидом и

унутрашњим челичним ојачањем. 

Фасадна ПВЦ столарија је

застакљена  нискоемисионим 

термоизолационим стаклом

дебљине д=4+16+4 мм, са

коефицијентом пролаза топлоте

К=1,4W/m²К.

ознака 11

једнокрилни прозор, крило се

отвара око вертикалне и

хоризонталне осе

зидарска мера 85/140 цм ком 1 100.00%

ознака 14

једнокрилни прозор, крило се

отвара око вертикалне и

хоризонталне осе

зидарска мера 110/140 цм ком 2 100.00%

ознака 14*

једнокрилни прозор, крило се

отвара око вертикалне и

хоризонталне осе

зидарска мера 110/140 цм ком 1 100.00%
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ознака 15

двокрилна балконска врата 

зидарска мера 170/210 цм ком 1 100.00%

ознака 15*

двокрилна балконска врата 

зидарска мера 170/210 цм ком 1 100.00%

ознака 16

двокрилни прозор , једно крило се

отварају око вертикалне, а једно  и

око хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 170/140 цм ком 5 100.00%

ознака 16*

двокрилни прозор , једно крило се

отварају око вертикалне, а једно  и

око хоризонталне осе, према шеми

зидарска мера 170/140 цм ком 2 100.00%

ознака 17

двокрилна балконска врата са

бочним фиксним елементом 

зидарска мера 255/210 цм ком 1 100.00%

ознака 17*

двокрилна балконска врата са

бочним фиксним елементом 

зидарска мера 255/210 цм ком 1 100.00%

7. ПВЦ СТОЛАРИЈА - укупно 2.00%

8. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ 

за сва врата предати припадајуће кључеве

и посатвити механизме за самозатварње (према шемама)

8.1. фасадна алуминарија

Набавка и уградња фасадне

браварије израђене у систему

вучених алуминијумских

профила,без термо прекида.

извршити застакљивање, подешавање

и монтажу рукохвата

ознака 1*

улазна двокрилна врата, са  

фиксним надсветлом, у парапетном

делу пуна

зидарска мера 180/220+62 цм ком 1 90.00% 0.10 10.00%

извршити застакљивање, подешавање

и монтажу рукохвата

ознака 2*

улазна двокрилна врата, са  

фиксним надсветлом, у парапетном

делу пуна

зидарска мера 180/220+62 цм ком 1 90.00% 0.10 10.00%

8.2. фасадна алуминарија
Набавка и уградња фасадне

браварије израђене у систему

вучених алуминијумских профила.

без термо прекида.

фасадна преграда - стапениште

зидарска мера 160/1858 цм ком 1 100.00%

8.3. гаражна врата

обезбедити кључеве (аутомате) за отварање

 гарантне листове

Набавка материјала, израда и

уградња гаражних ламелних

аутоматских  роло врата.

ознака 13 

гаражна роло врата

зидарска мера 560/250+32 цм ком 1 90.00% 10.00%

8.4. прозор са  жалузином
Набавка материјала, израда и

уградња прозора са  жалузином.

ознака 12

једнокрилни прозор у комбинацији

са жалузином
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Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО %

Проценат 

извршења

%

зидарска мера 80/100+135 цм ком 1 100.00%

8.5. унутрашња алуминарија
Набавка и уградња унутрашње

браварије израђене у систему

вучених алуминијумских профила.

са термо прекидом, крило пун панел.

са свим припадајућим елементима

ознака 11 (у  квадрату)

једнокрилна пуна врата

зидарска мера 90/205 цм ком 1 100.00%

8.6. прозор за излазак на кров
потребна промена смера отварања

Набавка и уградња прозора

од црне браварије.

ознака 8 (у двоструком квадрату)

једнокрилни прозор 

зидарска мера 120/60 цм ком 1 95.00% 0.05 5.00%

8.7. заштитна мрежа на отворима гараже

Набавка и уградња заштитне

решетке на прозорима од црне

браварије.

ознака 10* (у двоструком квадрату)

зидарска мера 240/165 цм ком 4 100.00%

ознака 13* (у двоструком квадрату)

зидарска мера 408,5/165 цм ком 1 100.00%

8.8. метална  врата са жалузином

Набавка материјала, израда и

уградња металних врата са

жалузином, 

ознака 5 (у двоструком квадрату)

двокрилна врата са жалузином 

жалузине су смештене у горњем

фиксном делу и у доњој зони врата

зидарска мера 160/210+40 цм ком 2 100.00%

ознака 5* (у двоструком квадрату)

двокрилна врата за контролу

инсталација

зидарска мера 160/65 цм ком 1 100.00%

8.9. метална нагазна решетка

Набавка материјала и уградња

решетке на шахту.

ознака Р2 (у двоструком квадрату)

метална решетка

зидарска мера 70/100 цм ком 1 1.00 100.00%

8.10. вентилациона жалузина 

Набавка материјала, израда и

уградња металне жалузине.

ознака 16 (у двоструком квадрату)

вентилациона жалузина 

зидарска мера 40/30 цм ком 1 1.00 100.00%

8.11. заштитна решетка на прозору
Набавка и уградња заштитне

решетке на прозорима од црне

браварије.

зидарска мера 80/95 цм ком 1 1.00 100.00%

степенишна ограда
потребне мање поправке боје

8.12. Набавка материјала, израда и

уградња металних ограда са

рукохватом.

ознаке О1;

(у двоструком квадрату)

=1,67+1,8+1,4 м¹ 4.87 99.50% 0.02 0.50%
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ознаке О2* ;

(у двоструком квадрату)

=3,05+2,78+2,17*10+1,35 м¹ 28.88 99.50% 0.14 0.50%

ознаке О3;

(у двоструком квадрату)

=1,65*5 м¹ 8.25 99.50% 0.04 0.50%

ознаке О28; О29 

(у двоструком квадрату)

=1,2+1,5 м¹ 2.70 99.50% 0.01 0.50%

рукохват - ограда на прозору
потребне мање поправке боје

8.13. Набавка материјала, израда и

уградња металних заштитних ограда

- рукохвата израђених од кутијастих

профила ХОП 70/50/3 мм.

ознаке О4; О5; О6 (у двоструком

квадрату)

м¹ 90.7 99.50% 0.45 0.50%

8.14. рукохват - ограда на тераси
Набавка материјала, израда и

уградња металних заштитних ограда

- рукохвата израђених од кутијастих

профила ХОП 70/50/3 мм.

ознаке О10; О23; О24; О27; О30;     

(у двоструком квадрату)

м¹ 54.39 99.50% 0.27 0.50%

8.15. ограда на тераси
Набавка материјала, израда и

уградња металних ограда са

рукохватом.

ознаке  О13; О19; О20

(у двоструком квадрату)

м¹ 62.78 99.50% 0.31 0.50%

8.16. пењалице 

Набавка и уградња телескопских

пењалица за излазак на кров.

ознака П (у двоструком квадрату) ком 1 1.00 100.00%

8.17. пп браварија

Набавка и уградња противпожарних

врата на границама пожарних сектора.

Недостају атести, врата су уграђена

ознака 1 (у шестоулу)

једнокрилна врата отпорна на 

ватру 90 минута

зидарска мера 100/210 цм ком 1 1.00 100.00%

8.18. пд браварија

Набавка и уградња противдимних

металних врата.

ознака 1 ( удуплом шестоулу)

једнокрилна противдимна врата 

зидарска мера 100/210 цм ком 1 100.00%

8. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ  - укупно

9. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
потребно отклањање мањих примедби

9.1. Набавка материјала и покривање

залученог крова равним,

поцинкованим, пластифицираним

лимом дебљине д=0,6 мм, преко

дашчане подлоге (посебно

обрачунато).

К1 м² 347.92 100.00%

9.2. Набавка материјала израда и

монтажа висећих олучних

хоризонтала, од поцинкованог

челичног фабрички бојеног лима у тону 

према избору инвеститора.
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дебљина лима д=0,55 мм, развијене ширине 

око 50 цм.

хоризонтала 20/20 цм

=25,36*2 м¹ 50.72 100.00%

хоризонтала10/10 цм м¹ 2.34 100.00%

9.3. Набавка материјала и опшивање

споја крова са зидовима

лифт кућице поцинкованим

челичним фабрички бојеним

лимом,  у тону према избору

инвеститора, дебљина лима

д=0,55 мм.

развијена ширина 66 цм

м¹ 15.95 100.00%

9.4. Набавка материјала, израда и

монтажа одводних олучних

вертикала  од поцинкованог

челичног фабрички бојеног лима

дебљине д=0,55 мм, бојеног у тону

према избору

инвеститора.

вертикале 10/10 цм

м¹ 107.59 100.00%

9.5. Набавка материјала и опшивање

прозорских банака, поцинкованим

челичним лимом лимом д= 0,55 мм,

фабрички бојеним у тону према

избору инвеститора.

развијена ширина  до 20 цм

укупно Пос 9.5. м¹ 147.70 100.00%

9.6. Набавка материјала и израда

опшава завршетка ограда тераса.

9.6.1. развијена ширина  око 33 цм

зидови тераса

укупно Пос 9.6.1. м¹ 67.08 100.00%

9.6.2. повучени спрат

развијена ширина  око 28 цм

м¹ 18.00 100.00%

9.6.3. повучени спрат

развијена ширина  око 22 цм

м¹ 13.00 100.00%

9.7. Набавка материјала и израда

опшава завршетка пода терасе, са

израдом окапнице.

укупно Пос 9.7. м¹ 68.30 100.00%

9.8. Набавака материјал и уградња 

лулица са сабирном кутијом за 

одбод воде са тераса.

Обрачун по комаду . ком 45.00 100.00%

9.9. Набавка материјала и затварање

дилатације према суседу (према

Л1 и Л2), поцинкованим

челичним, фабрички бојеног лима

опшивање вертикалне дилатације м¹ 39.90 100.00%

опшивање хоризонталне дилатације м¹ 27.00 100.00%

9.10.

Набавка материјала, израда и

уградња казанчића на споју

хоризонтала и вертикала кишног

развода.

казанчића. ком 4.00 100.00%

9.11. Набавка материјала и покривање

а.б. плоче надстрешнице - равног

крова К7и К7а, равним , поцинкованим,

пластифицираним лимом дебљине

д=0,6 мм, преко дашчане подлоге

(посебно обрачунато).

6.46 6.46 100.00%

9.12. Набавка материјала и опшивање

греда повученог спрата .
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Израђена је од поцинкованог

челичног фабрички бојеног лима,

д=0,55 мм, бојеног у тону према 

збору инвеститора

м¹ 21.80 50.00% 10.90 50.00%

опшав развијене ширине 50 цм.

м¹ 8.72 50.00% 4.36 50.00%

9. ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно 1.00%

10. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

Радови су изведени, потребне су 

ситне поправке

10.1. Набавка материјала и

облагање подова домаћом

керамиком I класе,  која се полаже

преко одговарајуће подлоге, на

додир.

Димензије керамике и слог

према избору пројектанта.

Фуге залити цементним млеком.

Обрачун по м² обложених

подова са подлогом.

10.1.1. противклизна керамика  у

цементном малтеру д=2 цм

терасе и РК

укупно Пос 10.1.1. м² 160.97 100.00%

10.1.2. керамика  у цементном 

малтеру д=2 цм

укупно Пос 10.1.2. м² 448.38 100.00%

10.2. Набавка материјала и облагање

подова противклизном гранитном 

керамиком I класе,  која се полаже

преко одговарајуће подлоге, на

додир.

укупно Пос 10.2. м² 209.79 100.00%

10.3. Набавка материјала и облагање

газишта и чела степеника

гранитном крамиком,

А класе, која се полаже у

цементном малтеру размере 1:2.

степениште - приземља

мање промедбе м¹ 21.60 100.00%

м¹ 108.00 100.00%

10.4. Набавка материјала и постављање

степенишне и подне сокле код

подова од керамике. 

10.4.1. сокла од гранитне керамике, h=10 цм

укупно Пос 10.4.1. м¹ 210.70 100.00%

10.4.2. сокла од керамике, h=10 цм

укупно Пос 10.4.2. м¹ 763.56 100.00%

10.5. Набавка материјала и облагање

зидова керамиком "А"  класе,  које

се постављају на додир, у

цементном малтеру размере 1: 3,

са испуњавањем фуга масом за

фуговање.

укупно Пос 10.5. м² 726.88 100.00%

10.6. Набавка материјала и облагање

зидова керамиком "А"  класе,  које

се постављају на додир, у лепку,

укупно Пос 10.6. м² 20.79 100.00%

10.7. Набавка материјала и облагање 

прага балконских врата керамиком

домаће производње,  I класе

 м¹ 10.10 100.00%

10. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ - укупно предвидети отклањање примедби 3.00%
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11. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

11.1. Набавка материјала и изравнавање 

подлоге, припрема за полагање

паркета.

укупно Пос 11.1. м² 1,698.03 100.00%

11.2. Набавка материјала и полагање

паркета од парене букве I класе -стандард,

дебљине 22 мм, који се полаже у

слогу према избору пројектанта.

укупно Пос 11.2. м² 1,698.03 92.00% 135.84 8.00%

потребно извршити завршно лакирање

11.3. Набавка материјала и постављање

обимних сокли на завршетку подова

од паркета.

укупно Пос 11.3. м¹ 1,858.28 98.00% 37.17 2.00%

потребно извршити завршно лакирање

11.4. Набавка материјала и облагање прага

и дела зида испод балконских врата,

са унутрашње стране буковом

даском дебљине д=2 цм,

профилисане према детаљу.

11.4.1. праг ширине 10 цм

укупно Пос 11.4.1.  м¹ 27.20 100.00%

11.4.2. облога зида висине 10 цм

укупно Пос 11.4.2.  м¹ 27.20 100.00%

11.4.3. облога зида висине 18 цм

повучени спрат

 м¹ 10.10 100.00%

11.5. Набавка и постављање

алуминијумских лајсни на спојевима

различитих подова, а према детаљу.

укупно Пос 11.2.  м¹ 28.40 90.00% 2.84 10.00%

11. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно

12. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

12.1. Набавка материјала и кречење 

зидова и плафона раствореним,

одлежалим гашеним кречом

Све површине окречити први пут,

брусити и гипсовати мања

оштећења и пукотине, а затим

окречити други пут.

укупно Пос 12.1. м² 1,079.49 100.00%

12.2. Набавка материјала и бојење

зидова акрилном бојом, у тону

према избору пројектанта, два

пута. 

укупно Пос 12.2. м² 862.92 90.00% 86.29 10.00%

12.3. Набавка материјала и бојење

зидова и плафона

полудисперзивном бојом, у тону

по избору пројектанта, два пута.

укупно Пос 12.3. м² 6,534.76 95.00% 326.74 5.00%

12.4. Набавка материјала, припрема за

бојење и бојење зидова од

гас-бетонских зидних плоча.

укупно Пос 12.4. м² 2,530.55 90.00% 253.06 10.00%

12. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ - укупно

13. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

13.1. Постављање фасадне цевасте

скеле око објекта.

м² 1,740.92 100.00%

13.2. Набавка материјала и израда

завршног слоја фасаде, а у свему

према графичкој документацији

(фасада 2).

укупно Пос 13.2. м² 205.86 60.00% 205.86 40.00%

потребно извести завршни слој
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13.3. Набавка материјала и израда

завршног слоја фасаде, а у свему

према графичкој окументацији

(фасада 1).

укупно Пос 13.3. м² 1,517.37 99.00% 15.17 1.00%

13.4. Набавка материјала и малтерисање

плафона тераса термомалтером  у

два слоја.

укупно Пос. 13.4. м² 106.42 100.00%

13.5. Набавка материјала и 

обзиђивање фасадних зидова пуном

силикатном опеком дебљине д=6 цм, 

укупно Пос 13.5. м² 331.27 100.00%

13.6. Набавка материјала и облагање

фасадне греде у нивоу  МКС,

флиснама од силикатне плочице,

рељефним -рустик у „натрон“ боји

или слично, по избору

инвеститора.

м² 112.15 100.00%

13.7. Набавка материјала и обрада

шпалетни фасадних отвора, 

флиснама од силикатне плочице,

рељефним -рустик у „натрон“ боји

или слично, по избору

инвеститора.

укупно Пос 13.7. м¹ 175.44 100.00%

13.8. Набавка материјала и облагање

тераса, флиснама од силикатне плочице

рељефним -рустик у "натрон" боји или 

слично по избору инвеститора.

м² 3.15 100.00%

13.9. Набавка материјала и израда

заштите фасаде од прљања и

упијања воде безбојним

силиконским премазом.

Обрачун по м².

м² 464.104 100.00%

13. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно

14. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА

14.1. Набавка, израда и монтажа

челичних елемената.

надстрешницa - повучени спрат кг 3,076.00 100.00%

14. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА - укупно

15. РАЗНИ РАДОВИ

15.1. Набавка, довоз, насипање и

разастирање шљунка, као завршни

слој у равном непроходном

крову.

м² 34.84 34.84 100.00%

15.2. Набавка, насипање, разастирање и

набијање тампон слоја песка у

пројектованој  дебљини , испод

пливајућих плоча 

м³ 9.59 100.00%

15.3. Набавка материјал и покривање

надстрешнице двослојним

поликарбонатним плочама дебљине

д=10 мм, са сопственом

потконструкцијом.

м² 120.78 100.00%

15.4. Набавка и постављање типских

металних сандучића за пошту.

Израђени су од челичног лима и

лакирани трајно печеним лаком у

боји по избору пројектанта.

Обрачун по комаду. ком 37 37.00 100.00%
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Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО %

Проценат 

извршења

%

15.5. Набавка и постављање ознака

спратова и у свему према избору

пројектанта.

Обрачун по комаду. ком 8 8.00 100.00%

15.6. Набавка и постављање броја

стана (на улазна врата).

Обрачун по комаду. ком 36 36.00 100.00%

15.7. Набавка и монтажа застакљене

огласне табле у свему  према

избору пројектанта.

Обрачун по комаду. ком 1 1.00 100.00%

15.8. Набавка и уградња подног отирача у

простору ветробрана.

димензија 160/100 цм ком 2 2.00 100.00%

15.9. Набавка и уградња ПВЦ олучних

вертикала за одводњавање

кондеза из спољашњих клима

м¹ 34.40 100.00%

15.9. Завршно чишћење просторија са

прањем комплетне столарије и

браварије, стакала и др.

непосредно пред технички

пријем.

укупно Пос 15.8. м² 3,025.39 50.00% 0.25 50.00%

15.10. Померање врата у А:Б: зиду (д=20цм) за 60цм

(простор предвиђен за плакар) са свим предрадњама

и завршномм обрадом: демонтажа врата и 

поновна монтажа, просецање паркета

дозиђивање зида гитер блоковима д=20цм 

у ширини од 60цм, просецање А.Б. зида за 60цм

у висини врата.. Након извршених радова

извршити сва потребна крпљења и поправке.

ком 3.00 3 100.00%

15. РАЗНИ РАДОВИ - укупно
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Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА УКУПНО %

Проценат 

извршења

%

1. БЕТОНСКИ АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

2. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

6. СТОЛАРСКИ РАДОВИ

7. ПВЦ СТОЛАРИЈА

8. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ 

9. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

10. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

11. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

12. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

13. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

14. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА

15. РАЗНИ РАДОВИ

УКУПНО динара:

1  ламела Л1

2  ламела Л2

УКУПНО (RSD):

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 Архитектонско - грађевински радови 

ОБЈЕКАТ 6Ј
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ГП6 објекати 6Ј и 6И 

Стамбено пословни комплекс, Степа Степановић, Београд  

 

Страна  1  од  1 

 

 

 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

 

 Унутрашњи водовод и канализација 

 

 

Сва опрема и материјал који је до сада уграђен и који ће се уграђивати, било да је 

инсталација водовода, кишне или фекалне канализације (у објекту и на прикључцима 

на градску мрежу), мора од стране Извођача радова да буде стављена у 

функционално стање како је то предвиђено пројектно-техничком документацијом, уз 

прибављање свих потребних атеста, гарантних листова, извештаја о испитивању, као и 

изјава добављача и одговорних извођача радова неопходних за добијање сагласности 

ЈКП БВК, комисије за технички преглед, као и комисије МУП Р Србије, Сектора за 

ванредне ситуације (тзв. противпожараца), односно за прибављање употребне дозволе 

за објекте 6И и  6Ј у насељу ''Степа Степановић''. 
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Страна  1  од  4 

 

 
 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

Уз главни пројекат унутрашњих инсталација водовода и канализације за стамбено-
пословни објекат 6И у стамбено пословном блоку на локацији касарне „Степа 

Степановић“на Вождовцу у Београду 
 
 
ОПШТИ ДЕО 
 
Предметни пословно стамбени блок се налази на Вождовцу, на локацији касарне „Степа 
Степановић“на Вождовцу у Београду. У њему је предвиђена изградња пословно 
стамбених објеката на 7 грађевинских парцела (ГП 1-7). 
 
У блоку не постоји изграђена спољна мрежа водовода, кишне и фекалне канализације. 
Израда главних пројеката спољних хидротехничких инсталација је у току. Прикључење 
објеката на спољне мреже биће могуће по изградњи и повезивању спољних инсталација 
насеља са  примарним водоводним и канализационим мрежама.  
  
Објекат се налази на ГП6, спратности је Су+Пр+5+Пс и састоји састоји се из 2 ламеле. У 
објекту су предвиђени следећи садржаји: у сутерену се налазе гаража, техничке 
просторије (подстаница, трафо станица, дизел агрегат и сл.). У приземљу  су станови.  У 
свакој ламeали предвиђена је просторија за чишћење са трокадером. У осталим етажама 
је предвиђен стамбени део. На спратовима, а и у деловима приземља, су станови 
различитих структура.  
 
Главни пројекат унутрашњих инсталација водовода и канализације урађен је на основу: 
 - пројектног задатка, 
 - главног архитектонско-грађевинског пројекта, 
 - услова за пројектовање издатих од стране ЈКП БВиК, 

- главног пројекта спољних инсталација водовода и канализације за               
блок „Степа  Степановић“  

 - важећих прописа и препорука за ову врсту радова. 
ВОДОВОД 
 
Објекат ће се прикључити на пројектовану спољну водоводну мрежу ПЕ180 (ø150мм) која 
је предвиђена у околним улицама. Предвиђена су два прикључка на спољни водовод , по 
један за сваку ламелу. 
 
Водомери су смештени у прописним водомерним  шахтовима, на платоу испред објекта. 
На спољној водоводној мрежи "остављени" су фазонски комади на местима предвиђеним 
за прикључење објекта, са ливено-гвозденим затварачем са уградбеном гарнитуром на 
сваком прикључку. У једном водомерном шахту су смештени водомери за пожарну воду и 
станове ламеле 2, а у другом водоемри за станове ламеле 1 и топлотну подстаницу. 
 
Предвиђени су  посебни централни водомери за сваку функционалну целину која се 
налази у датој ламели: водомер за стамбени део, водомер за подстаницу и заједнички 
водомер за хидрантску мрежу  и спринклер инсталацију за цео објекат. Спринклер 
инсталација је  обрађана посебним пројектом. Избор водомера  
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Страна  2  од  4 

 

извршен је према максималној секундној потрошњи дате функционалне целине. Укупна 
потрошња воде за поједине функционалне целине одређена је по методи јединица 
оптерећења: 
 
Снабдевање санитарних објеката топлом водом врши се преко индивидуалних 
електричних бојлера одговарајуће запремине - у купатилима 80 л, а у кухињама 10 л 
(високомонтажни и нискомонтажни). Снага грејача у бојлерима је до 2 кW.  
 
Хидрантска мрежа са зидним противпожарним хидрантима предвиђена је у свакој ламли 
и на свим етажама. Хидранти су смештени у хидрантским ормарићима, са видном 
ознаком хидранта. У ормарићима се налазе угаони вентили Ø50 са шторц спојком, црево 
од тревире дужине 15м са спојкама на оба краја и млазницом. Сви елементи се спајају 
помоћу шторц спојки. У локалима нису предвиђени противпожарни хидранти, него само 
ручни противпожарни апарати типа.  
  
Водоводни разводи вођени под плафоном сутерена, као и комплетан развод хидрантске 
мреже, су предвиђени од челично-поцинкованих водоводних цеви и фитинга. Доњи 
развод водоводне мреже се "води" под плафоном сутерена до успонских водова - 
вертикала за санитарне чворове и пожарне хидранте. На дну вертикала за санитарну 
воду су предвиђени вентили са испустом. У сваком санитарном чвору предвиђен је  
централни вентил са никлованом капом и розетном. На свим изливним местима су 
предвиђени одговарајући вентили.  
 
Вертикале, као и разводи санитарне воде у чворовима су предвиђени од пластичних ПП 
цеви као тип “aquaterm” или слично. Водоводна мрежа у земљи је предвиђана од ПЕ цеви 
одговарајућих пречника. 
 
Водоводна мрежа санитарне воде, постављена под плафоном сутерена и у вертикалним 
каналима (ван зидова, у слободном простору), термички се изолује термо 
изолационимматеријалом у ал. облози или сличном префабрикованом изолацијом.  
 
Хидрантска мрежа у грејаном простору се не мора изоловати, јер у њој вода стоји, 
поприма температуру околног простора, па нема могућности да се појави конденз на 
цевима. Међутим, у доњем разводу, на деоницама које пролазе кроз гаражу, односно 
негрејан простор, где постоји могућност да се температура у дужем временском 
интервалу спусти испод нуле, предвиђена је термичка изолација. Она се састоји од 
грејних електро-каблова снаге, који се полажу непосредно уз цев, а затим се цев, заједно 
са каблом, изолује Армафлексом. Каблови, као и режим укључивања и искључивања 
грејних каблова су обрађени пројектом електро инсталација. 
 
По монтирању, комлетну мрежу је неоходно испрати и дезинфиковати, испитати на 
пробни притисак, па тек онда пустити у експлоатацију. 
 
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА   
 
Фекална канализација објекта прикључује се на спољну мрежу комплекса преко граничног 
шахта, у свему према условима и правилима ЈКП Београдска канализација. Предвиђена 
су  два прикључка, по један за сваку ламелу.  Како се објекат налази у непосредној 
близини објекта 6ј, предвиђен је заједнички сепаратор уља за гараже оба објекта, са 
посебним прикључком на градску мрежу фекалне канализације. 
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Главни хоризонтални разводи постављени су по плафону сутерена-гараже и прихватају 
канализационе вертикале на које се прикључују санитарни потрошачи са горњих етажа. 
Хоризонтални развод је пречника ø150мм, са падом од 1.0% . Цеви хоризонталног 
развода су пластичне, типа Астолан са минералним влакнима, веће чврстоће од 
пластичних цеви које се уграђују у објекат, због могућности оштећења. На цевоводу је 
предвиђен довољан број ревизија потребних за контролу и одржавање мреже.  
 
 
Фекалне вертикале и развод по санитарним просторима су од пластичних ПП цеви и 
фазонских комада. Вертикале су пречника ø110мм а кухињске ø75мм. Вертикале се 
завршавају вентилационим главама на крову објекта. На вертикалама су предвиђене 
ревизије за одржавање мреже. Фекалне вертикале које се етажирају по плафону 
приземља и I спрата су у спуштеним плафонима. 
 
Развод у земљи је од ПВЦ цеви и фазонских комада. Цеви се полажу на постељици од 
песка и затрпавају песком у висини од 10цм изнад темена цеви. На сваком прикључку је 
предвиђен гранични каскадни ревизиони силаз од префабрикованих бетонских 
прстенова, са делом за свођење на пречник поклопца. Над ревизионим силазима су 
предвиђени ливено-гвоздени поклопци са рамом. 
 
Одвод воде из расхладне јаме у топлотној постаници решен је препумпавањем, са дрен 
пумпама следећих карактеристика : Q = 1,0 l/s, H= 5,0 m I N= 0,5 kW. Tакође је 
предвиђена и  ручна крилна пумпа пречника Ø32мм, која воду из расхладне јаме 
препумпава у мрежу фекалне канализације преко сифона. Ручна крилна пумпа мора да 
буде снабдевена усисном корпом са неповратним вентилом, и пропусним вентилом на 
потису, као и наливним левком са вентилом за пуњење тела пумпе пре почетка 
пумпања. 
 
Одвод воде од топљења снега са точкова возила, као и одвод хаваријске воде услед 
евентуалне употребе хидраната у гаражи решено је каналима  са решетком за 
одговарајуће саобраћајно оптерећење, тј. системима  одводњавања типа ACO SELF или 
слично. Пре излаза из гараже канал се зацевљује и одводи до сепаратора лаких течности 
са таложником Одабран је сепаратор минималног капацитета  за спољну уградњу од 3.0 
л/с, пошто се ради о минималним количинама отпадне воде. Сепаратор је укопан од 
полиетилена, са могућности периодичног прања филтерске испуне и одвожења 
сепарисане течности на депонију. Сепаратор је заједнички за гараже објеката И и Ј. 
Пројектом је предвиђен сепаратор типа произвођача ACO, комплет са одговарајућим 
простором за таложник. Овај сепаратор се може заменити и другим типом сепаратора 
одговарајућег капацитета. Посебно се наглашава да прање возила у гаражи није 
дозвољено, и да предвиђени сепаратор има само напред описану улогу. 
 
По монтирању, комплетну мрежу испитати на дате падове и непропустљивост спојева, па 
тек онда пустити у експлоатацију. 
 
КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
Кишна каналзиација објекта прикључује се на пројектовану уличну канализациону мрежу, 
која је предвиђена са свих страна објекта. Прикључци су предвиђени у ревизионим 
силазима на уличној мрежи, а преко граничног шахта у свему према условима надлежног 
ЈКП Београдска канализација.  
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Евакуација атмосферских вода са крова објекта предвиђа се преко одговарајућих 
олучних вертикала, вођених по фасади објекта. Оне на два метра од терена прелазе у 
ливено-гвоздене канализационе цеви, да би се спречила механичка оштећења. ЛГ 
олучне цеви се завршавају ливено-гвозденим олучњаком Ø125 са ревизијом. На интерну 
канализацију око објекта су везани и линијски сливници испред уласка у гаражу –
прикључак Кгс2. 
Предвиђено је укупно 3 прикључка на уличну мрежу кишне канализације.  
  
Развод кишне канализације у земљи је од тврдих ПВЦ цеви и фазонских комада. Цеви се 
полажу на постељици од песка и затрпавају песком у висини од 10цм изнад темена цеви. 
На мрежи су предвиђени ревизиони силази од префабрикованих бетонских прстенова, са 
делом за свођење на пречник поклопца. Над ревизионим силазима су предвиђени 
ливено-гвоздени поклопци са рамом. Пролази кроз ревизионе силазе су са кинетом, осим 
у граничном шахту, где је предвиђена цевна каскада са ревизијом. 
 
 
САНИТАРНА ОПРЕМА И ПРИБОР 
 
Сву санитарију и санитарну арматуру бира и даје сагласност Инвеститор уз сагласност 
пројектанта архитектонског дела пројекта. Санитарија мора задовољити захтеве 
корисника у погледу квалитета, изгледа и експлоатације. 
 
Сви санитарни објекти биће инсталирани према упутсвима и инструкцијама из техичких 
каталога произвођача  опреме, а према локацији која је показана у пројекту. Извођач је 
одговоран да контролише и прегледа сву санитарију да нема никаквих оштећења пре 
инсталирања , а дужан је да отклони и замени сваки оштећени санитарни објекат до 
коначне примопредаје. 
 
 
 



1 Ливено-гвоздени поклопци. Набака, транспорт и монтажа

ливено-гвоздених поклопаца за шахтове 625мм, за ревизионе

силазе. Поклопац са оквиром се монтира на армирано

бетонски прстен на врху шахта. 

Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца.
тешки ливено-гвоздених поклопаца за шахтове 625мм 

JUS M.J6.226. kom. 4

2 Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица 

MJ6.285. 

Плаћа се по комаду уграђених пењалица. kom. 32

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 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.

1 Израда прстена од армираног бетона МБ30 унутрашњег

пречника 62,5цм, за поклопац ревизионог окна. 

Плаћа се по комаду комплетно изведеног бетонског прстена. kom. 2

01. СПОЉНА ФЕКАЛНА  КАНАЛИЗАЦИЈА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО- БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО БЕТОНСКИ  РАДОВИ:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЦИЈИ КОМПЛЕКСА КАСАРНЕ 

"СТЕПА СТЕПАНОВИЋ " У  БЕОГРАДУ   -  ОБЈЕКАТ 6И

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Пос Опис радова
Јед.

мере

Количин

а

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

Oбјекат 6 И - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 1



Пос Опис радова
Јед.

мере

Количин

а

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

1 Испитивање канализационих цеви на вододрживост према 

приложеном упутству. 

Плаћа се по m' испитаног цевовода. m' 46.00

2 Геодетско снимање спољне фекалне канализације извршити

по извршеном пријему канализације и то: положај ревизионих

окана, њихова растојања (дужине деоница), пречник цеви по

деоницама, коте дна ревизионих окана, као и коте дна и

пречнике свих цеви које се појављују у ревизионом окну. 

Плаћа се по m' комплетно снимљене мреже. m' 46.00

3 Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и

прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. 

Плаћа се по m'
 
канала. m' 46.00

УКУПНО :

1 Ливено-гвоздени поклопци. Набавка, транспорт и монтажа 

ливено-гвоздених поклопаца за шахтове 625mm  за ревизионе 

силазе. Поклопац са оквиром се монтира на армирано 

бетонски прстен на врху шахта. 

Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца.
лаки ливени поклопац ком 1

тешки  ливени поклопац ком 1

2 Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица 

M J6.285. 

Плаћа се по комаду уграђених пењалица. ком 30

3 Извршити  монтажу ACO XtraDrain X100 kaнала од композита 

ширине 100мм, са решетком од композита за класу 

оптерећења С250 ,или еквивалентно, и поставити на 

улазу/излазу у гаражу. 

Плаћа се по м1. m' 6

4 Извршити набавку, транспорт и  монтажу као( ACO XtraDrain 

X100)  kaнала од пластике, са решетком  за класу оптерећења 

В125 ,или еквивалентно, и поставити на бетонску постељицу 

Плаћа се по м1.
m' 37

5 Набавка и монтажа сливникаПП сливника Ø315  и кишне 

решетке Плаћа се по комаду комплет уграђено. ком 1

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 

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

 СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

02. СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ОСТАЛИ РАДОВИ

Oбјекат 6 И - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 2



Пос Опис радова
Јед.

мере

Количин

а

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

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.

1 Набавка, транспорт и монтажа прстена од армираног бетона 

МБ30 унутрашњег пречника 62,5cm, за поклопац ревизионог 

окна. 

Плаћа се по комаду комплетно изведеног бетонског прстена. ком. 2

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:

Oбјекат 6 И - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 3



Пос Опис радова
Јед.

мере

Количин

а

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

1 Испитивање канализационих цеви на вододрживост према 

приложеном упутству. 

Плаћа се по m' испитаног цевовода. m' 72

2 Геодетско снимање кишне канализације извршити по 

извршеном пријему канализације и то: положај ревизионих 

окана, њихова растојања (дужине деоница), пречник цеви по 

деоницама, коте дна ревизионих окана, као и коте дна и 

пречнике свих цеви које се појављују у ревизионом окну. 

Плаћа се по m' комплетно снимљене мреже. m' 72

3 Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и 

прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. 

Плаћа се по m' канала. m' 72

УКУПНО  :

02. СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

Oбјекат 6 И - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 4



Пос Опис радова
Јед.

мере

Количин

а

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

1 Ливено-гвоздени фазонски комади за НП 10 бара. Набавка, 

транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову. Монтажу 

извести према шеми монтаже (чворова). Све спојеве на 

прирубницу изведене ван шахтова, после завршеног 

испитивања на пробни притисак, премазати битуменом. 

Плаћа се по kg комплетно монтираног фазонског комада. kg 35.00

2 Затварачи ОКЗ. Набавка, транспорт и уградња затварача са 

точком за уградњу у шахт и са уградбеном гарнитуром за 

монтажу ван шахта, за радни притисак од 10 бара. После 

извршене монтаже, затвараче прегледати и испитати по 

пропису. Све радове извести према пројекту, важећим 

прописима за ову врсту радова и упутствима Надзорног 

органа. Плаћа се по комаду комплетно монтираног затварача у 

зависности од пречника.
Ø80mm kom 2

Ø40mm са славином за испуст kom 2

Ø40mm kom 2

Ø15mm са славином за испуст kom 1

Ø15mm kom 1

3 Набавка, транспорт и уградња водомера у водомерном шахту.

Плаћа се по комаду комплетно уграђеног водомера.

водомерна гарнитура Ø40mm (са припадајућим фазонским 

комадима, према детаљима из пројекта) kom 2

водомерна гарнитура Ø15mm (са припадајућим фазонским 

комадима, према детаљима из пројекта) kom 1

водомерна гарнитура Ø80mm (са припадајућим фазонским 

комадима, према детаљима из пројекта) kom 1

4 Ливено-гвоздена арматура за НП 10 бара (фланш адап- 

тери, хватачи нечистоће, ...). Набавка, транспорт и 

монтажа према шеми монтаже (чворова). Све спојеве на 

прирубницу изведене ван шахтова, после завршеног 

испитивања на пробни притисак, премазати битуменом. 

Плаћа се паушално по спецификацији монтиране водо-

водне арматуре. водоводна арматура за ВШЛ1 и ВШЛ2-

Л3 пауш. 1

5 ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ   НП 10 бара           

Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову. 

Монтажу извести према шеми чворова. 

Обрачун  по комаду комплетно изведено.

ТУЉАК ДН110 ком 2

ТУЉАК ДН65 ком 4

6 Ливено-гвоздени поклопци. Набака, транспорт и монтажа 

ливено-гвоздених поклопаца за шахтове 625mm JUS M.J6.222 

(за лак  саобраћај). Монтажу извести према пројекту и 

упутству Надзорног органа. 

Плаћа се по комаду уграђеног поклопца. kom 2

7 Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица 

ДИН1212. 

Плаћа се по комаду уграђених пењалица. kom 12

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВА:

03.СПОЉНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА

Oбјекат 6 И - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 5



Пос Опис радова
Јед.

мере

Количин

а

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

1 Израда хидроизолације (на бази битумена и каучука) 

бетонских површина које су у контакту са земљом, 

изводи се у два слоја. 

Плаћа се по m² готове, заштићене површине, а у цену 

улази набавка свог материјала, транспорт и рад на лицу 
m² 43.00

1 Испитивање цевовода. После завршене монтаже цевовод 

испитати на пробни притисак према приложеном упутству. 

Плаћа се по m' цевовода без обзира на пречник. m' 35

2 Испирање и дезинфекција цевовода. После завршеног 

испитивања на пробни притисак и пријема мреже (цевовода), 

извршити дезинфекцију цевовода према приложеном упутству 

водовода. 

Плаћа се по m' дезинфикованог цевовода. m' 35

3 Снимање изведеног стања. Након комплетно завршене 

монтаже водоводне мреже извршити геодетско снимање 

цевовода, хидраната, шахтова, кућних прикључака и других 

објеката на мрежи. 

Плаћа се по m' снимљеног цевовода. m' 35

УКУПНО  :

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

САНИТАРНИ ВОДОВОД И ХИДРАНТСКА МРЕЖА (спољне инст.)

МОНТАЖНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО БЕТОНСКИ  РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
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Пос Опис радова
Јед.

мере

Количин

а

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

1 Извршити набавку, транспорт и монтажу лаких ливено -

гвоздених канализационих цеви са свим фазонским деловима

и монтирати на олучним вертикалама. Цеви испод сваког

муфа причврстити рам - шелнама. Све комплет завршено ,

спремно за употребу 

плаћа се по дужном метру монтираних цеви и фазонских

комада.
Ø 100  м1 14.00

2 Извршити набавку, транспорт и монтажу ручне крилне пумпе

Ф32 изнад јаме у подстаници. 

Плаћа се по монтираном комаду пумпе спремне за рад.                                                                                               ком 1

3 Извршити набавку, транспорт и монтажу "дрен"

канализационе пумпе Ф32 за Q= 1 л/с и H=5м за јаму у

подстаници.Пумпа је монтирана тако да воду из јаме

пребацује у канализациону мрежу и предвиђена је са

аутоматиком и затварачима (неповратни вентил и затварач ø

32) потрeбним за исправно функционисање. 

Плаћа се по монтираном комаду комплет пумпе са опремом

спремне за рад.                                                                                                                                              ком 1

4 Извршити набавку, транспорт и монтажу ливено-гвоздених

олучњака на кишној канализацији. 

Плаћа се по монтираном комаду. ком 6

1 Извршити набавку, транспорт и монтажу решетке од челичног

лима димензија 1,0 x 1,0 м. за расхладну јаму у топлотној

подстаноци заједно са челичним Л профилима за налегање . 

Плаћа се по комаду. ком 1

2 Извршити монтажу ACO Self Euroline решетке за kaнал

класе оптерећења A15 , или еквивалентно, и поставити у поду

гараже. 

Плаћа се по м1. м1 48

1 Испирање и испитивање канализационе мреже на

непропустљивост спојева и дате падове у свему према

приложеном упутству. 

Плаћа се по м
1
 испитане инсталације. м1 1,260.00

2 Израда елабората изведеног стања након комплетно изведених

свих хидротехничких инсталација у објекту, заједно са

прикључћима на уличне мреже. 

Плаћа се паушално. пауш 1.00

УКУПНО  :

 КАНАЛИЗАЦИЈА у објекту -  РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

 КАНАЛИЗАЦИЈА У ОБЈЕКТУ

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

04. ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ
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Пос Опис радова
Јед.

мере

Количин

а

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

1 Извршити набавку, транспорт и монтажу челично

поцинкованих водоводних цеви са свим одговарајућим

фитинзима, за главне хоризонталне разводе по плафону ниског 

приземља. Цеви за зидове морају бити причвршћене

двоструким обујмицама на сваких 1,5-2,0 м. Цеви кроз

конструкцију морају бити премазане једанпут битулитом,

затим битуменом и обавијене битуминизираном јутом. Сва

потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не

плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра

цеви. Развод у зиду обавезно изоловати "декородал" траком

или филцом, тако да се избегне сваки додир са малтером.

Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебова и Ø 80  м1 8.00

Ø 65  м1 10.00

2 Извршити набавку, транспорт и монтажу пропусних вентила

за узидање са капом на местима датим пројектом. 

Плаћа се по комаду монтираног вентила.

ПП25 ( Ø20 ) ком 40

ПП20 ( Ø15 ) ком 350

3 Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних "ЕК"

вентила. 

Плаћа се по комаду монтираног вентила.Ø 15 ком 280

4 Извршити набавку, транспорт и монтажу термичке изолације

за главни развод од челично поцинкованих цеви, који је

предвиђен по плафону ниског  приземља. 

Обрачунава се и плаћа по м1.
Ø 100  м1 2.00

Ø 80  м1 55.00

Ø 65  м1 38.00

Ø 50  м1 65.00

Ø 40  м1 20.00

Ø 32  м1 65.00

Ø 25  м1 10.00

Ø 20  м1

Ø 15  м1 40.00

5 Извршити монтажу црева и млазница у зидног пожарном

хидранту ø52 мм . 

Плаћа се по комаду монтираног хидранта. ком 16

6 Набавка и монтажа постројења за повишење притиска, са свом

потребном опремом и аутоматиком за рад. 

Плаћа се по комаду комплет уграђено.

постројење за хидрантску мрежу     

Q=1.5-6.6l/s,H=62-44m, P=2x2.2.0kW. ком 1

7 Извршити набавку, транспорт и монтажу затварача на

усисном , потисном воду и на обилазном воду код

хидрофора. 

Плаћа се по комаду монтираног затварача.
Ø 80 ком 3

неповратни затварач Ø 80 ком 1

1 Извршити испирање и испитивање монтиране водоводне

мреже на вододрживост према датим упутствима. Потребну

количину воде за испитивање обезбеђује Извођач. 

Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода. м1 1,610.00

2 Извршити дезинфекцију монтиране и испитане водоводне

мреже у објекту према важећим прописима. 

Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода. м1 1,610.00

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ

 ВОДОВОД У ОБЈЕКТУ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

Oбјекат 6 И - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 8



Пос Опис радова
Јед.

мере

Количин

а

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

3 После извршене дезинфекције извршити испитивање узорака

воде из новомонтиране водоводне мрeже у хигијенском заводу

- на исправност за пиће. 

Плаћа се по испостављеном рачуну. ком 2

УКУПНО  :

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

 ВОДОВОД у објекту - РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

Oбјекат 6 И - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 9



Пос Опис радова
Јед.

мере

Количин

а

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

1 Извршити набавку, транспорт и монтажу ВЦ комплета, од

домаћег произвођача I класе, и то: клозетску шољу, клозетску

даску са поклопцем од пуне пластике, снабдевену са доње

стране са најмање два гумена одбојника, ниски испирач

повезан са шољом пластичном цеви ø32 мм са обујмицом и

гуменим одбојником,и четком за ВЦ шољу  

Плаћа се по монтираном комаду.
са горњим одводом ком 1

са доњим одводом ком 1

2 Извршити набавку, транспорт и монтажу комплет ВЦ шоље за

хендикепиране особе, од домаћег произвођача I класе, са

неопходном опремом за уградњу, бешумним водокотлићем као 

и помоћним држачима око ње. Позицијом обухваћена и четка

за ВЦ шољу. 

Плаћа се по монтираном комаду. ком 3

3 Извршити набавку, транспорт и монтажу хромираног држача

роло тоалет папира, од домаћег произвођача I класе. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 2

4 Извршити набавку, транспорт и монтажу комплет умиваоника

од фајанса, од домаћег произвођача I класе. Шкољка мора

бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом за

затварање одводног отвора. Испод шкољке монтирати

хромирани сифон и спојити га са канализацијом. Спој

прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање

извршити путем жабица или шрафова уз претходну уградњу

пластичних типлова. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
стандардни умиваоници ком 1

пиколо умиваоници ком 1

5 Извршити набавку, транспорт и монтажу комплет умиваоника

од фајанса за хендикепиране, од домаћег произвођача I класе .

Позиција обухвата и одливни вентил и пластични сифон за

инвалиде ( тип HL или еквивалентно ), месингане завртње и

пластичне типлове за повезивање са зидом. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
ком 3

6 Извршити набавку, транспорт и монтажу стајаће никловане

једноручне батерије за топлу и хладну воду за умиваоник, од

домаћег произвођача I класе . 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
славина за топлу и хладну воду ком 1

славина  хладну воду ком 1

7 Извршити набавку, транспорт и монтажу огледала вел.60/40

цм у раму изнад умиваоника, од домаћег произвођача I класе. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 69

8 Извршити набавку, транспорт и монтажу кермичког етажера

изнад умиваоника, од домаћег произвођача I класе. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 70

9 Извршити набавку , транспорт и монтажу никлованог држача

роло папира или пешкира поред умиваоника, од домаћег

произвођача I класе. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 1

10 Извршити набавку, транспорт и монтажу зидне батерије за

каду и туш каду, са шипком за фиксирање туша и ручним

тушем. Батерија и пратећа опрема су од домаћег произвођача I

класе. 

Плаћа се по монтираном комаду. ком 1

11 Извршити набавку , транспорт и монтажу сапуњаре за каду и

туш каду са држачем за излаз из каде,од домаћег произвођача I

класе. 

Плаћа се по монтираном комаду. ком 1

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
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Пос Опис радова
Јед.

мере

Количин

а

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

12 Извршити набавку, транспорт и монтажу металног држача

пешкира код каде и туш каде, од домаћег произвођача I класе. 

Плаћа се по монтираном комаду. ком 1

13
Извршити набавку и транспорт стојеће једноручне батерије

за судоперу, од домаћег произвођача I класе. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду . ком 74
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Пос Опис радова
Јед.

мере

Количин

а

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

14 Извршити набавку, транспорт и монтажу трокадера, од

домаћег произвођача I класе, који се састоји од: керамичке

шоље са доњим одводом и никлованом покретном решетком,

високомонтажног водокотлића и батерије за топлу и хладну

воду. Извршити повезивање на водовод и канализацију. 

Плаћа се по монтираном комаду. ком 2

15 Извршити набавку, транспорт и монтажу чесменске шоље -

виндабоне са месинганом холендер славином у простору

топлотне подстанице, од домаћег произвођача I класе. 

Плаћа се по монтираном комаду. ком 1

16 Извршити набавку, транспорт и монтажу месинганих

холендер славина,од домаћег произвођача I класе, на места

дата пројектом. 

Плаћа се по монтираном комаду.

Ø 15-  за судо машине ком 65

Ø 15-  за веш машине ком 65

17 Извршити набавку, транспорт и монтажу електричног бојлера

са повезивањем на инсталације водовода и електрике. Бојлер

мора да има сигурносни вентил, и да је од домаћег

произвођача I класе.

Плаћа се по монтираном комаду.

нискомонтажни од 10 л ком 74

18 Извршити набавку , транспорт и монтажу рукохвата од

домаћег произвођача I класе, и монтирати у купатилима за

хендикепиране особе. 

Плаћа се по комплетно монтираном комаду.
покретни рукохвати код ВЦ шоља ком 3

непокретни рукохвати код ВЦ шоља ком 3

рукохвати код када ком 3

19 Извршити набавку, транспорт и монтажу поклопца за

никловане сифоне ø25 мм за прикључак одвода машине за

прање веша у купатилима, на местима датим

пројектом.Сифони су од домаћег произвођача I класе. 

Плаћа се по монтираном комаду. ком 74

УКУПНО  :

УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ:

04. ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ВОДОВОД

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
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Пос Опис радова
Јед.

мере

Количин

а

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

УКУПНО  :

ИЗВОЂАЧ РАДОВА :

СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

СПОЉНИ  ВОДОВОД - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА

ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНE ОБЈЕКТE НА ЛОКАЦИЈИ 

КОМПЛЕКСА КАСАРНЕ "СТЕПА СТЕПАНОВИЋ " У  БЕОГРАДУ 

ОБЈЕКАТ 6И                 

ИНСТАЛАЦИЈE ВОДОВOДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
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ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

Уз главни пројекат унутрашњих инсталација водовода и канализације за стамбено-
пословни објекат 6J у стамбено пословном блоку на локацији касарне „Степа 

Степановић“на Вождовцу у Београду 
 
ОПШТИ ДЕО 
 
Предметни пословно стамбени блок се налази на Вождовцу, на локацији касарне „Степа 
Степановић“на Вождовцу у Београду. У њему је предвиђена изградња пословно 
стамбених објеката на 7 грађевинских парцела (ГП 1-7). 
 
У блоку не постоји изграђена спољна мрежа водовода, кишне и фекалне канализације. 
Израда главних пројеката спољних хидротехничких инсталација је у току. Прикључење 
објеката на спољне мреже биће могуће по изградњи и повезивању спољних инсталација 
насеља са  примарним водоводним и канализационим мрежама.  
  
Објекат се налази на ГП6, спратности је Су+Пр+5+Пс и састоји састоји се из 2 ламеле. У 
објекту су предвиђени следећи садржаји: у сутерену се налазе гаража, техничке 
просторије (подстаница, трафо станица, дизел агрегат и сл.). У приземљу  су станови и 
локали у ламели 1. У свакој ламeали предвиђена је просторија за чишћење са 
трокадером. У осталим етажама је предвиђен стамбени део. На спратовима, а и у 
деловима приземља, су станови различитих структура.  
 
Главни пројекат унутрашњих инсталација водовода и канализације урађен је на основу: 
 - пројектног задатка, 
 - главног архитектонско-грађевинског пројекта, 
 - услова за пројектовање издатих од стране ЈКП БВиК, 

- главног пројекта спољних инсталација водовода и канализације за               
блок „Степа  Степановић“  

 - важећих прописа и препорука за ову врсту радова. 
ВОДОВОД 
 
Објекат ће се прикључити на пројектовану спољну водоводну мрежу ПЕ180 (ø150мм) која 
је предвиђена у околним улицама. Предвиђена су два прикључка на спољни водовод , по 
један за сваку ламелу. 
 
Водомери су смештени у прописним водомерним  шахтовима, на платоу испред објекта. 
На спољној водоводној мрежи "остављени" су фазонски комади на местима предвиђеним 
за прикључење објекта, са ливено-гвозденим затварачем са уградбеном гарнитуром на 
сваком прикључку. У једном водомерном шахту су смештени водомери за пожарну воду, 
станове ламеле 1 и локале, а у другом водомери за станове ламеле 2 и подстаницу. 
 
Предвиђени су  посебни централни водомери за сваку функционалну целину која се 
налази у датој ламели: водомер за стамбени део, водомер за локале, водомер за 
подстаницу  и заједнички водомер за хидрантску мрежу  и спринклер инсталацију за 
цео објекат. Спринклер инсталација је  обрађана посебним пројектом.  
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Избор водомера извршен је према максималној секундној потрошњи дате функционалне 
целине. Укупна потрошња воде за поједине функционалне целине одређена је по методи 
јединица оптерећења: 
 
Снабдевање санитарних објеката топлом водом врши се преко индивидуалних 
електричних бојлера одговарајуће запремине - у купатилима 80 л, а у кухињама 10 л 
(високомонтажни и нискомонтажни). Снага грејача у бојлерима је до 2 кW.  
 
Хидрантска мрежа са зидним противпожарним хидрантима предвиђена је у свакој ламли 
и на свим етажама. Хидранти су смештени у хидрантским ормарићима, са видном 
ознаком хидранта. У ормарићима се налазе угаони вентили Ø50 са шторц спојком, црево 
од тревире дужине 15м са спојкама на оба краја и млазницом. Сви елементи се спајају 
помоћу шторц спојки. У локалима нису предвиђени противпожарни хидранти, него само 
ручни противпожарни апарати типа.  
  
Водоводни разводи вођени под плафоном сутерена, као и комплетан развод хидрантске 
мреже, су предвиђени од челично-поцинкованих водоводних цеви и фитинга. Доњи 
развод водоводне мреже се "води" под плафоном сутерена до успонских водова - 
вертикала за санитарне чворове и пожарне хидранте. На дну вертикала за санитарну 
воду су предвиђени вентили са испустом. У сваком санитарном чвору предвиђен је  
централни вентил са никлованом капом и розетном. На свим изливним местима су 
предвиђени одговарајући вентили.  
 
Вертикале, као и разводи санитарне воде у чворовима су предвиђени од пластичних ПП 
цеви као тип “aquaterm” или слично. Водоводна мрежа у земљи је предвиђена од ПЕ цеви 
одговарајућих пречника. Водоводна мрежа санитарне воде, постављена под плафоном 
сутерена и у вертикалним каналима (ван зидова, у слободном простору), термички се  
 
изолује термо изолационим материјалом у ал. облози или сличном префабрикованом 
изолацијом.  
 
Хидрантска мрежа у грејаном простору се не мора изоловати, јер у њој вода стоји, 
поприма температуру околног простора, па нема могућности да се појави конденз на 
цевима. Међутим, у доњем разводу, на деоницама које пролазе кроз гаражу, односно 
негрејан простор, где постоји могућност да се температура у дужем временском 
интервалу спусти испод нуле, предвиђена је термичка изолација. Она се састоји од 
грејних електро-каблова снаге, који се полажу непосредно уз цев, а затим се цев, заједно 
са каблом, изолује Армафлексом. Каблови, као и режим укључивања и искључивања 
грејних каблова су обрађени пројектом електро инсталација. 
 
По монтирању, комлетну мрежу је неоходно испрати и дезIнфиковати, испитати на 
пробни притисак, па тек онда пустити у експлоатацију. 
 
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА   
 
Фекална канализација објекта прикључује се на спољну мрежу комплекса преко граничног 
шахта, у свему према условима и правилима ЈКП Београдска канализација. Предвиђена 
су  два прикључка, по један за сваку ламелу.  Како се објекат налази у непосредној 
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близини објекта 6и, предвиђен је заједнички сепаратор уља за гараже оба објекта, са 
посебним прикључком на градску мрежу фекалне канализације. 
 
Главни хоризонтални разводи постављени су по плафону сутерена-гараже и прихватају 
канализационе вертикале на које се прикључују санитарни потрошачи са горњих етажа. 
Хоризонтални развод је пречника ø150мм, са падом од 1.0% . Цеви хоризонталног 
развода су пластичне, типа Астолан са минералним влакнима, веће чврстоће од 
пластичних цеви које се уграђују у објекат, због могућности оштећења. На цевоводу је 
предвиђен довољан број ревизија потребних за контролу и одржавање мреже.  
 
 
Фекалне вертикале и развод по санитарним просторима су од пластичних ПП цеви и 
фазонских комада. Вертикале су пречника ø110мм а кухињске ø75мм. Вертикале се 
завршавају вентилационим главама на крову објекта. На вертикалама су предвиђене 
ревизије за одржавање мреже. Фекалне вертикале које се етажирају по плафону 
приземља и I спрата су у спуштеним плафонима. 
 
Развод у земљи је од ПВЦ цеви и фазонских комада. Цеви се полажу на постељици од 
песка и затрпавају песком у висини од 10цм изнад темена цеви. На сваком прикључку је 
предвиђен гранични каскадни ревизиони силаз од префабрикованих бетонских 
прстенова, са делом за свођење на пречник поклопца. Над ревизионим силазима су 
предвиђени ливено-гвоздени поклопци са рамом. 
 
Одвод воде из расхладне јаме у топлотној постаници решен је препумпавањем, са дрен 
пумпама следећих карактеристика : Q = 1,0 l/s, H= 5,0 m I N= 0,5 kW. Tакође је 
предвиђена и  ручна крилна пумпа пречника Ø32мм, која воду из расхладне јаме 
препумпава  у мрежу фекалне канализације преко сифона. Ручна крилна пумпа мора 
да буде снабдевена усисном корпом са неповратним вентилом, и пропусним вентилом 
на потису, као и наливним левком са вентилом за пуњење тела пумпе пре почетка 
пумпања. 
 
Одвод воде од топљења снега са точкова возила, као и одвод хаваријске воде услед 
евентуалне употребе хидраната у гаражи решено је каналима  са решетком за 
одговарајуће саобраћајно оптерећење, тј. системима  одводњавања типа ACO SELF или 
слично. Пре излаза из гараже канал се зацевљује и одводи до сепаратора лаких течности 
са таложником. Одабран је сепаратор минималног капацитета  за спољну уградњу од 3.0 
л/с, пошто се ради о минималним количинама отпадне воде. Сепаратор је укопан од 
полиетилена, са могућности периодичног прања филтерске испуне и одвожења 
сепарисане течности на депонију. Сепаратор је заједнички за гараже објеката И и Ј. 
Пројектом је предвиђен сепаратор типа произвођача ACO, комплет са одговарајућим 
простором за таложник. Овај сепаратор се може заменити и другим типом сепаратора 
одговарајућег капацитета. Посебно се наглашава да прање возила у гаражи није 
дозвољено, и да предвиђени сепаратор има само напред описану улогу. 
 
По монтирању, комплетну мрежу испитати на дате падове и непропустљивост спојева, па 
тек онда пустити у експлоатацију. 
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КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
Кишна канализација објекта прикључује се на пројектовану уличну канализациону мрежу, 
која је предвиђена са свих страна објекта. Прикључци су предвиђени у ревизионим 
силазима на уличној мрежи, а преко граничног шахта у свему према условима надлежног 
ЈКП Београдска канализација.  
 
Евакуација атмосферских вода са крова објекта предвиђа се преко одговарајућих 
олучних вертикала, вођених по фасади објекта. Оне на два метра од терена прелазе у 
ливено-гвоздене канализационе цеви, да би се спречила механичка оштећења. ЛГ 
олучне цеви се завршавају ливено-гвозденим олучњаком Ø125 са ревизијом.  
 
Предвиђено је укупно 3 прикључка на уличну мрежу кишне канализације.  
 
САНИТАРНА ОПРЕМА И ПРИБОР 
 
Сву санитарију и санитарну арматуру бира и даје сагласност Инвеститор уз сагласност 
пројектанта архитектонског дела пројекта. Санитарија мора задовољити захтеве 
корисника у погледу квалитета, изгледа и експлоатације. 
 
Сви санитарни објекти биће инсталирани према упутсвима и инструкцијама из техичких 
каталога произвођача  опреме, а према локацији која је показана у пројекту. Извођач је 
одговоран да контролише и прегледа сву санитарију да нема никаквих оштећења пре 
инсталирања , а дужан је да отклони и замени сваки оштећени санитарни објекат до 
коначне примопредаје. 
 
 



1 Ливено-гвоздени поклопци. Набака, транспорт и монтажа

ливено-гвоздених поклопаца за шахтове 625мм, за ревизионе

силазе. Поклопац са оквиром се монтира на армирано

бетонски прстен на врху шахта. 

Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца.
лаких ливено-гвоздених поклопаца за шахтове 625мм 

JUS M.J6.222. kom. 1

тешки ливено-гвоздених поклопаца за шахтове 625мм 

JUS M.J6.226. kom. 1

3 Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица 

MJ6.285. 

Плаћа се по комаду уграђених пењалица. kom. 18

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 
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.

1 Израда прстена од армираног бетона МБ30 унутрашњег

пречника 62,5цм, за поклопац ревизионог окна. 

Плаћа се по комаду комплетно изведеног бетонског прстена. kom. 1

Укупно

/ дин /

01. СПОЉНА ФЕКАЛНА  КАНАЛИЗАЦИЈА

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО- БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО БЕТОНСКИ  РАДОВИ:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЦИЈИ 

КОМПЛЕКСА КАСАРНЕ "СТЕПА СТЕПАНОВИЋ " У  БЕОГРАДУ   -  ОБЈЕКАТ 6Ј

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Oбјекат 6 Ј - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 1



Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

1 Испитивање канализационих цеви на вододрживост према 

приложеном упутству. 

Плаћа се по m' испитаног цевовода. m' 34.00

2 Геодетско снимање спољне фекалне канализације извршити

по извршеном пријему канализације и то: положај ревизионих

окана, њихова растојања (дужине деоница), пречник цеви по

деоницама, коте дна ревизионих окана, као и коте дна и

пречнике свих цеви које се појављују у ревизионом окну. 

Плаћа се по m' комплетно снимљене мреже. m' 34.00

3 Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и

прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. 

Плаћа се по m'
 
канала. m' 34.00

УКУПНО :

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

 СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

Oбјекат 6 Ј - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 2



Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

1 Ливено-гвоздени поклопци. Набавка, транспорт и монтажа 

ливено-гвоздених поклопаца за шахтове 625mm  за ревизионе 

силазе. Поклопац са оквиром се монтира на армирано 

бетонски прстен на врху шахта. 

Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца.
лаки ливени поклопац ком 1

тешки  ливени поклопац ком 1

2 Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица 

M J6.285. 

Плаћа се по комаду уграђених пењалица. ком 24

3 Набавка и монтажа готових канала од пластике са решетком ( 

као Xtra Drain X100) или сл, за класу оптерећења В125 које се 

уграђују на бетонску постељицу. Обрачун по м монтираног 

материјала са решетком
m' 19

4 Набавка и монтажа ПП сливника Ø 315 и кишне решетке

ком 1

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 
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.

04.02.05.03 Набавка, транспорт и монтажа прстена од армираног бетона 

МБ30 унутрашњег пречника 62,5cm, за поклопац ревизионог 

окна. 

Плаћа се по комаду комплетно изведеног бетонског прстена. ком. 2

1 Испитивање канализационих цеви на вододрживост према 

приложеном упутству. 

Плаћа се по m' испитаног цевовода. m' 125.00

2 Геодетско снимање спољне кишне канализације извршити по

извршеном пријему канализације и то: положај ревизионих

окана, њихова растојања (дужине деоница), пречник цеви по

деоницама, коте дна ревизионих окана, као и коте дна и

пречнике свих цеви које се појављују у ревизионом окну.

Позиција обухвата и пријаву радова са картирањем

снимљених инсталација у РГЗ-у.

Плаћа се по m' комплетно снимљене мреже. m' 125.00

3 Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и 

прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. 

Плаћа се по m' канала. m' 125.00

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

02. СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Oбјекат 6 Ј - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 3



Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

УКУПНО  :

1 Машински и ручни ископ рова у материјалу III и IV категорије 

за полагање водоводних 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 мин. 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 водоводе до објекта

ручни ископ m³ 1

2 Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са стране и 

изнад цеви. После постављања цеви на постељицу извршити 

затрпавање цеви песком најмање 10cm изнад темена цеви по 

целој ширини рова осим код спојева. Насипање вршити ручно 

у слојевима од највише 30cm са истовременим подбијањем 

испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. 

Максимална величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 

3mm. 

Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров. m³ 1

3 После завршеног испитивања на пробни притисак и насипања, 

извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити 

природним шљунком у слојевима од 30cm уз потпуно 

набијање и истовремено вађење подграде рова. Максимална 

величина зрна материјала за затрпавање не сме прећи 

гранулацију од 30mm. Затрпавање рова почети тек по 

одобрењу Надзорног органа. Набијање вршити до збијености 

од 95% од лаб.збијености по Проктору. У цену је урачунато 

претходно затрпавање ради осигурања цевовода при 

испитивању на пробни притисак. 

Плаћа се по m³ материјала уграђеног у ров. m³ 2

4 Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица 

ДИН1212. 

Плаћа се по комаду уграђених пењалица. kom 12

03.СПОЉНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВА:

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

 СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

Oбјекат 6 Ј - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 4



Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

1 Испитивање цевовода. После завршене монтаже цевовод 

испитати на пробни притисак према приложеном упутству. 

Плаћа се по m' цевовода без обзира на пречник. m' 46

2 Испирање и дезинфекција цевовода. После завршеног 

испитивања на пробни притисак и пријема мреже (цевовода), 

извршити дезинфекцију цевовода према приложеном упутству 

водовода. 

Плаћа се по m' дезинфикованог цевовода. m' 46

3 Снимање изведеног стања. Након комплетно завршене 

монтаже водоводне мреже извршити геодетско снимање 

цевовода, хидраната, шахтова, кућних прикључака и других 

објеката на мрежи. 

Плаћа се по m' снимљеног цевовода. m' 46

4 Израда хидроизолације (на бази битумена и каучука) 

бетонских површина које су у контакту са земљом, изводи се у 

два слоја. 

Плаћа се по m² готове, заштићене површине, а у цену улази 

набавка свог материјала, транспорт и рад на лицу места. m² 46.00

УКУПНО  :

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

САНИТАРНИ ВОДОВОД И ХИДРАНТСКА МРЕЖА (спољне инст.)

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
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Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

1 Извршити набавку, транспорт и монтажу лаких ливено -

гвоздених канализационих цеви са свим фазонским деловима

и монтирати на олучним вертикалама. Цеви испод сваког муфа

причврстити рам - шелнама. Све комплет завршено , спремно

за употребу 

плаћа се по дужном метру монтираних цеви и фазонских

комада.
Ø 100  м1 16.00

2 Извршити набавку, транспорт и монтажу ручне крилне пумпе

Ф32 изнад јаме у подстаници. 

Плаћа се по монтираном комаду пумпе спремне за рад.                                                                                               ком 1

3 Извршити набавку, транспорт и монтажу "дрен"

канализационе пумпе Ф32 за Q= 1 л/с и H=5м за јаму у

подстаници.Пумпа је монтирана тако да воду из јаме пребацује

у канализациону мрежу и предвиђена је са аутоматиком и

затварачима (неповратни вентил и затварач ø 32) потрeбним за 

исправно функционисање. 

Плаћа се по монтираном комаду комплет пумпе са опремом

спремне за рад.                                                                                                                                              ком 1

4 Извршити набавку, транспорт и монтажу ливено-гвоздених

олучњака на кишној канализацији. 

Плаћа се по монтираном комаду. ком 7

1 Извршити набавку, транспорт и монтажу решетке од челичног

лима димензија 1,0 x 1,0 м. за расхладну јаму у топлотној

подстаноци заједно са челичним Л профилима за налегање . 

Плаћа се по комаду. ком 1

2 Извршити монтажу ACO Self Euroline решеткe канала, класе

оптерећења A15 , или еквивалентно,  у простору гараже. 

Плаћа се по м1.

м1 48

1 Испирање и испитивање канализационе мреже на

непропустљивост спојева и дате падове у свему према

приложеном упутству. 

Плаћа се по м
1
 испитане инсталације. м1 1,200.00

2 Израда елабората изведеног стања након комплетно изведених

свих хидротехничких инсталација у објекту, заједно са

прикључћима на уличне мреже. 

Плаћа се паушално. пауш 1.00

УКУПНО  :

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

 КАНАЛИЗАЦИЈА у објекту -  РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

 КАНАЛИЗАЦИЈА У ОБЈЕКТУ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ

04. ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ

Oбјекат 6 Ј - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 6



Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

1 Извршити набавку, транспорт и монтажу црева и млазница за

зидне пожарне хидранте. 

Плаћа се по комаду монтираног хидранта. ком 16

2 Извршити набавку, транспорт и монтажу контролног

водомера Ø15 мм за мерење потрошње воде у пословном

простору. Позиција обухвата и неопходну пратећу

арматуру. 

Плаћа се по комаду комплет монтираног водомера.

Ø 15 ком 4

1 Извршити испирање и испитивање монтиране водоводне

мреже на вододрживост према датим упутствима, као и

пуштање у рад уређаја за повишење притиска. Потребну

количину воде за испитивање обезбеђује Извођач. 

Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода.
м1 1,500.00

2 Извршити дезинфекцију монтиране и испитане водоводне

мреже у објекту према важећим прописима. 

Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода. м1 1,500.00

3 После извршене дезинфекције извршити испитивање узорака

воде из новомонтиране водоводне мрeже у хигијенском заводу

- на исправност за пиће. 

Плаћа се по испостављеном рачуну. ком 2

УКУПНО  :

1
Извршити набавку, транспорт и монтажу стојеће једноручне

батерије  за судоперу, од домаћег произвођача I класе. 

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду . ком 71

2 Извршити монтажу чесменске шоље - виндабоне са

месинганом холендер славином у простору топлотне

подстанице, од домаћег произвођача I класе. 

Плаћа се по монтираном комаду. ком 1

3 Извршити набавку, транспорт и монтажу електричног бојлера

са повезивањем на инсталације водовода и електрике. Бојлер

мора да има сигурносни вентил, и да је од домаћег

произвођача I класе.

Плаћа се по монтираном комаду.

нискомонтажни од 10 л ком 71

4 Извршити монтажу рукохвата од домаћег произвођача I класе,

и монтирати у купатилима за хендикепиране особе. 

Плаћа се по комплетно монтираном комаду.

покретни рукохвати код ВЦ шоља ком 2

непокретни рукохвати код ВЦ шоља ком 2

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ:

 ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ВОДОВОД

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

ВОДОВОД у објекту - РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

 ВОДОВОД У ОБЈЕКТУ
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Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

УКУПНО  :

Oбјекат 6 Ј - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 8



Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

УКУПНО  :

ИЗВОЂАЧ РАДОВА :

ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ

ИНСТАЛАЦИЈE ВОДОВOДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

СПОЉНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

СПОЉНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

СПОЉНИ  ВОДОВОД - ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНE ОБЈЕКТE НА ЛОКАЦИЈИ 

КОМПЛЕКСА КАСАРНЕ "СТЕПА СТЕПАНОВИЋ " У  БЕОГРАДУ 

ОБЈЕКАТ 6Ј                  
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ВЈН 

06/13 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 
Булевар Арсенија Чарнојевића 110, Нови Београд 

 

 

Конкурсна 

документација 
ВЈН 06/13 

 

Технички опис спринклер инсталација, ГП6 објекат 6И 

Стамбено пословни комплекс, Степа Степановић, Београд 

 

Страна  1  од  3 

 

 

 

 

ПРЕАМБУЛА 
 

 

 Maшински радови 

 

 

Сва опрема и материјал који је до сада уграђен и који ће се уграђивати, било да је 

инсталација вентилације, одимљавања, спринклера, грејања или да су лифтови у 

питању, мора од стране извођача радова на машинским инсталацијама да буде 

стављена у функционално стање како је то предвиђено пројектно-техничком 

документацијом, уз прибављање свих потребних атеста, гарантних листова, извештаја о 

испитивању, као и изјава добављача и одговорних извођача радова неопходних за 

добијање сагласности комисије Београдских Електрана, комисије за технички преглед, 

као и комисије МУП Р Србије, Сектора за ванредне ситуације (тзв. противпожараца), 

односно за прибављање употребне дозволе за објекат 6И у насељу ''Степа Степановић''. 

 

 
 

Документација која се предаје  ПП Полицији: 
 

1.Атестна документација за вентилатор за одимљавање (у складу са стандардом 

EN12101-3), изјава испоручиоца опреме да је испоручена опрема саобразна са атестима. 

3. Атестна документација за вентилатор за надпритисак, изјава испоручиоца опреме да 

је испоручена опрема саобразна са атестима.  

5. Атестна документација за спринклер млазнице, изјава испоручиоца опреме да је 

испоручена опрема саобразна са атестима.  

6. Атестна документација за црне безшавне цеви. 

7. Атестна документација за ваздушни компресор. 

8. Атестна документација за спринклер станицу. 

10.Копија грађевинског дневника (термотехника и спринклер инсталација) -прва и 

задња страна. 

11. Атестна документација за станична врата лифта (противпожарна).Изјава 

испоручиоца опреме да је за потребе објеката испоручио опрему која је саобразна са 

атестима. 

 

Испитивања-записници: 

 

11. Записник о извршеном испитивању цевовода спринклер инсталација на хладни 

водени притисак ( записник доставља фирма која је акредитована од стране МУП-а за 

овај вид делатности). 

12. Записник о извршеној функционалној проби спринклер инсталација ( записник 

доставља фирма која је акредитована од стране МУП-а за овај вид делатности). 

13. Извештај о испитивању инсталације вентилације (гараже,тампон простор)-доставља 

фирма која је акредитована за овај вид делатности. 
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14. Изјава изводјача радова да су уградјени канали за одимљавање саобразни са 

извешатјем о испитивању  

15. Изјава изводјача радова да су у тампон зони са уграђеном опремом (вентилатор за 

надпритисак, вентил за растререћење) обезбедјени тражени надпритисци у складу са 

техничким прописима. 

17. Изјава извођача радова да је следећа опрема: спринклер станица, ваздушни 

компресор, спринклер млазница, припремна група за ваздух  испоручена и уграђена у 

свему према пројектној документацији 

18. Изјава извођача радова да је вентилатор за одимљавање испоручен и уграђен у 

свему према пројектној документацији. 

19. Изјава одг. Извођача радова као и надз. Органа да су сви машински радови 

(термотехника, спринклер) изведени у складу са главним пројектима.  

 

Документација која се даје на увид Б. Електранама: 
 

1. Изјава одг. Извођача радова као и надз. Органа да су сви машински радови 

(термотехника, спринклер) изведени у складу са главним  

2. Изјава одг. Извођача радова као и надз. Органа да је подни цевни развод у објекту 

монтиран у свему према пројектној документацији и правилима струке. 

3.Записник о хидрауличком испитивању цевовода –потписују одгов. извођач радова и 

надз. орган. 

4. Записник о испирању цевовода –потписују одгов. извођач радова и надз. орган. 

5.Решења о именовању Одг. Извођача радова , надзорног органа. 

6.Уговори (ГДС -Изводјач радова). 

7. Атестна документација за црне цеви 

8. Атестна документација за вишеслојне цеви (алупласт). 

9. Атестна документација за радијатор, сушач. 

10. Атестна документација за вентиле (в. За балансирање мреже, в. Сигурности.....) 

11.Атестна документација и гарантни лист за калориметре. 

12. Атестна документација за циркулационе пумпе, диктир систем, измењивач 

топлоте...). 

 

 

Испитивања-записници: 

 

13.Елаборат о испитивању ваздушне пропустљивости и мерење пролаза топлоте у 

градјевинским конструкцијама- доставља фирма која је акредитована за овај вид 

делатности. 

14.Извешатј о испитивању инсталације радијаторског грејања - доставља фирма која је 

акредитована за овај вид делатности. 

 

 

 

Преостала документација која се даје на увид Комисији за технички 

преглед: 
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1.Сертификати за лифове-издати од стране фирме која је акредитована за овај вид 

делатности. 

2.Изјава о обављеној функционалној проби лифта - потписују одгов. изводјач радова и 

надз. орган. 

3. Изјава да су лифови изведени у складу са гл.пројектом- потписују одгов. изводјач 

радова и надз. орган. 

4. Копија грађев. дневника лифта -прва и задња страна. 
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ТЕХНИЧКИ OПИС 
ЕЛЕКТРИЧНИ ПУТНИЧКИ ЛИФТОВИ 

 
 
 

СТАМБЕНО 
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ: 

Г.П.6, Објекат 6И 
Касарна „Степа Степановић“, Вождовац, БЕОГРАД 

 
ИНВЕСТИТОР: 

 
„ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ“ Бул. Краља Александра 84 

 
 
2 електрична путничка лифта (Л1 и Л2) 

Техничке карактеристике:  

 

Врста  лифта: Електрични лифт без машинске просторије 

Број комада: 2 (два) – ламела Л1 и ламела Л2 

Намена лифта: Превоз лица 

Носивост: Q=800Kg / 10 особа 

Називна брзина: V=1,0m/s 

Висина дизања: H=20,54m 

Број станица: 8 (-1,0,1,2,3,4,5,6) 

Број прилаза: 8 (-1,0,1,2,3,4,5,6)  

Прилазна врата: Аутоматска, телескопска, Е/F=900/2100mm, Inox 
 

Врата кабине: Аутоматска, телескопска фреквентно регулисана, са 
заштитном фото-завесом за цео отвор врата, 
Е/F=900/2100mm, Inox 

Кабина: Метална- Inox, ламинат, под од чепасте гуме, рам 
кабине са хватачким уређајем поступног дејства, 
пролазна, осветљење са бочних страна, огледало 
на задњем зиду од рукохвата до плафона, рукохват 
на задњем зиду, нужно светло, вентилатор, 

Димензије кабине: - ширина 1350mm 

- дубина 1400mm 

- висина 2175mm 

Вођице кабине: Т 127-2/Б 

Вођице противтега: Т 89/Б 

Одбојник кабине: 2 ком. испод кабине 

Одојник противтега: 2 ком. испод тега 
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Граничник брзине: пречник ужета 6mm, двосмерног дејства 

Хватачки уређај: поступног двосмерног дејства 

Погонска машина: Без редукторска, са погонском ужетњачом 410mm 

Пренос кретања: Челичним ужадима, 7 x10mm, пренос 2:1 

Погонски мотор: Електрични фреквентно регулисани, снаге  6,8КW, 
93min-1, In=23A, Ip=30,2A, осигурач 35А спори 

Пројектовани број укључивања: 180 ук/сат 

Управљање: Микропроцесорско, “simplex”, сабирно на доле 
пожарни програм (у случају пожара кабина се 
аутоматски довози у главну станицу и искључује из  

рада), у случају нестанка ел. енергије лифт 
аутоматски пристаје у најближу станицу. 

Сигнализација и дугмад: 

У кабини: Регистар кутија изведена као панел од Инокса са 
микропокретним позивним тастерима, са 
светлосном и звучном потврдом позива, дигиталним 
показивачем положаја кабине и стрелицама смера 
даље вожње, светлосним и звучним сигналом 
преоптерећења, тастерима „отварање врата“, 
„затварање врата“, „аларм“ и нужним осветљењем 

У свим станицама: Сигнално-позивна кутија са микропокретним 
тастерима са потврдом позива постављена у раму 
врата, дигитални показивач положаја кабине, 
стрелице смера даље вожње, звучни сигнал 
пристајања 

Возно окно: Од армираног бетона 

Димензије појединачног 

возног окна: 

- ширина  2000mm (+25мм) 

- дубина  1900mm 

- дубина јаме  1500mm 

- висина врха              4300mm 

Положај машинске просторије: Нема, погонска машина је у врху, унутар возног 
окна, са вентилацијом у врху 

Радна средина: Нормална, сува, +5 - +40°C 

Напајање: 3х230V, 50Hz 

Остало: Заједнички А-Б орман лифта. 
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ОПИС ОБЈЕКТА 
 
Објекат је нов стамбено пословни, са више ламела. У свакој ламели објекта је по једна 
унутрашња вертикална лифтовска комуникација са једним лифтом пролазне кабине у систему 
управљања "Микропроцесорско", симплекс, "сабирно на доле" за решење проблема 
вертикалног транспорта станара а који могу користити и особе са инвалидитетом. 
 
 
ОПИС ПОСТРОЈЕЊА 
 

Лифт је трајно уграђено постројење покретано електричном енергијом намењено за превоз 
терета и путника, које опслужује одређене станице коришћењем кабине чије мере и 
конструкција омогућавају одговарајући приступ терета и лица (особа). Кабина се креће између 
две чврсто уграђене вертикалне вођице, вучена помоћу носећих ужади покретаних снагом 
електромотора и балансираним противтегом. 
 
 
ВОЗНО ОКНО 
 

Ово је лифт без машинске просторије. Погонска машина је постављена унутар возног окна на 
вођицама кабине и противтега, на 2757 mm висине од готовог пода највише станице лифта. 
Пошто ови лифтови немају машинску просторију, врх возног окна (где се налази погонска 
машина) и простор испред ормара управљања (на највишој станици) морају да задовоље 
следеће захтеве за машинску просторију: 
 

- Зидови и таваница врха окна су светлих боја, од материјала који је отпоран на ватру 
(армирани бетон), који не ствара прашину већ спречава њено таложење. Врх окна је 
звучно изолован од стамбених и других просторија. 

- Возно окно је суво и проветравано. Отвори за проветравање су тако изведени да одводе 
гасове и дим у случају пожара и заштићени су жалузинoм и комарник мрежом. Кроз 
возно окно је забрањено проветравати просторије које не припадају лифту. Температура 
возног окна се одржава у границама од +5°C до +40°C. 

- Врх возног окна има електрично осветљење мин. 200lx мерено на месту где се 
поставља погонска машина. Склопка за осветљење је постављена унутар командног 
ормара управљања. 

- У ормару управљања се налази наизменична склопка за осветљење возног окна, 
наменски обележена, која је везана са наизменичном склопком у јами возног окна. 

- Прилаз ормару управљања је лако приступачан, сигуран и осветљен. 
- Испод таванице возног окна постављен је носач (кука) за дизалицу која подиже тешке 

делове лифта до места уградње. Положај кука и њихово оптерећење су приказани на 
цртежу лифта.  

- У командни ормар је доведен вод за напајање лифта електричном енергијом (положај 
приказан на цртежу лифта).  

- Командни ормар је прописано повезан на темељни уземљивач објекта, као и погонска 
машина унутар возног окна. 

- Испред командног ормара на највишој станици је постављен одговарајући апарат за 
гашење пожара. 

- Испред командног ормара управљања на највишој станици лифта постављен је гумени 
атестирани тепих. Испред ормара постоји слободан простор од мин 0,7m, као и ширине 
мин 0,5m. 

- Сви обртни делови (ужетњача, ротирајући део граничника брзине) су обојени жутом 
бојом. 
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- На граничнику брзине, који се налази унутар возног окна наспрам погонске машине, 
обележен је смер у коме ступа у дејство хватачки уређај. 

 
Возно окно лифта дуж целе висине са свих страна је ограђено чврстим и пуним зидовима 
(армирани бетон), таваницом и дном. Зидови, под и таваница издржавају сва оптерећења која 
настају при кретању кабине, при ступању у дејство хватачког уређаја, при наседању кабине на 
одбојник и силе која је потребна за монтажу и ремонт постројења (куке у врху окна). Ове силе 
су дате на цртежу лифта. 
 
Возно окно задовољава следеће захтеве из Правилника: 
 

- Зидови возног окна су израђени од незапаљивог материјала (армираног бетона). 
- На возном окну постоје следећи отвори: отвори врата возног окна и отвор за 

проветравање. Сви прилазни отвори на возном окну су затворени металним вратима 
(прилазна врата лифта) и имају електрични контакт затворености врата и браву за 
забрављивање. 

- У јами и врху окна је доведена инсталација уземљења објекта и чврсто везана за 
вођице и на највишој станици везана за ормар управљања лифта. 

- У јами возног окна су уграђене металне пењалице за силазак овлашћених радника у дно 
возног окна са најниже станице. На носачу пењалица постоји сигурносни електро 
контакт, којим се прекида погон лифта уколико се пењалице користе. 

- Дно јаме возног окна је заштићено од продирања воде. 
- У нивоу најниже станице је постављена склопка "Стоп" са јасно обележеним положајима 

"Укључено" и "Искључено", двополна прикључница са заштитним контактом и 
наизменична склопка за осветљење возног окна, наменски обележена, која је везана са 
наизменичном склопком у ормару управљања. 

- Уграђено је електрично осветљење и то по два сијалична места на 0,5m од дна јаме 
возног окна и од таванице возног окна, а између ових крајњих на сваких макс. 7m по 
једно сијалично место. 

- Подест испред врата возног окна лифта је са природним или вештачким осветљењем на 
нивоу пода сваког подеста од мин 50lx.  

 
Растојања између кабине, противтега и осталих елемената возног окна: 
 

- Растојање између прага врата кабине и прага врата возног окна је 0,030m.  
- Кад кабина лифта лежи на потпуно сабијеном одбојнику, остаје сигурносни простор који 

омогућује смештај квадра димензија 0,5x0,6x1m и постоји слободно растојање између 
дна јаме возног окна и најниже тачке уређаја за вођење кабине, делова хватачког 
уређаја и заштитног лима прага кабине више од 0,1m. 

- Максимални пут кабине преко крајњих станица је 135mm, при томе крајњи прекидачи 
искључују рад лифта пре наседања кабине или противтега на одбојнике. 

 
Врата возног окна 
 

Аутоматска врата са централним отварањем представљају комбинацију врата кабине и врата 
возног окна. Димензије светлог отвора врата су 900х2100mm.  
 
Прилазна врата (врата возног окна) имају намену да омогуће безбедну вожњу путника у лифту, 
као и безбедан боравак и кретање путника на прилазима изван лифта. У ту сврху врата возног 
окна имају сигурносне елементе: крила, забраву и сигурносне контакте. Ови елементи 
задовољавају захтеве Правилника за лифтове и то следеће: 
 



ВЈН 
06/13 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 
Бул. Арсенија Чарнојевића 110, Београд 

 

Конкурсна 
документација 

ВЈН 06/13 
 

 

Технички опис за лифтове, ГП6 објекат 6И 
Стамбено пословни комплекс, Степа Степановић, Београд  

 

Страна  5  од  14 

 

- Крила врата возног окна су израђена од чврстог материјала, од метала инокс. Врата 
возног окна лифта су минимално отпорности ППЗ 60мин.са атестом 

- Забрава врата возног окна делује тако да кабина не креће из станице уколико врата 
нису затворена и забрављена. При доласку кабине у станицу врата окна се одбрављују 
у зони одбрављивања и почису да се отварају непосредно пре пристајања, тако да су 
губици времена смањени. Са спољне стране врата возног окна може отворити (уколико 
кабина није у станици где се отварају врата) само овлашћен радник специјалним 
кључем, чиме се истовремено зауставља погон лифта (прекидањем сигурносног кола), а 
врата се затварају сама, без принуде. Забрава врата возног окна се држи у сигурном 
(забрављеном) положају притисним опругама, а у случају да дође до пуцања опруга 
забрава остаје забрављена деловањем земљине теже (сопственом тежином).  

 
 
ПОГОНСКА МАШИНА ЛИФТА 
 

Погонска машина је погонски уређај код кога се момент за дизање кабине лифта преноси од 
мотора преко погонске ременице на носеће ремене. Ова машина са постољем је компактна 
целина која је преко гумених ослонаца учвршћена на вођицама кабине и противтега у врху 
возног окна, чиме су смањени бука и вибрације. 
Погонска машина је без редуктора и састоји се из следећих делова: 
 
- електромотора 
- електро - механичке кочнице 
- погонске ременице ØD=410 mm 
 
С обзиром да у систему погона нема редуктора, вишеструко су смањени губици енергије и бука. 
 
На погонској машини су уграђене 2 електро-механичке диск кочнице које заједно делују и које 
обезбеђују мекано кочење. Ове кочнице обезбеђују заустављање кабине ако је иста 
оптерећена са 125% називне носивости.  
 
Погонска машина је тако конструисана да се помоћу специјалног уређаја који се налази у 
комaндном ормару може извршити откочивање кочнице у краткотрајним временским 
интервалима, чиме се кабина у случају нужде може довести у најближу станицу.  
 
 
КАБИНА 
 

Кабина је део лифта намењен за пријем терета и путника, која се вертикално креће дуж 
вођица кабине.  
 
Кабина је тако прорачуната и произведена да издржава сва оптерећења од сопствене тежине и 
тежине терета у њој при деловању хватачког уређаја, наиласка кабине на одбојнике и у 
нормалној вожњи. На кабину се поставља заставица крајњих прекидача која својим положајем 
и кретањем кабине у зони крајњих станица активира крајње прекидаче. 
 
Кабина је компактна целина израђена од челичних лимова и профила заштићених основном бојом.  
 
Унутрашња завршна обрада зидова кабине је инокс, а под је направљен од гранитне керамике. 
 
На зиду кабине постављена је кутија управљања (регистар кутија). Она је направљена од 
инокса са позивним тастерима, тастер за отварање врата, тастер за затварање врата, тастер 



ВЈН 
06/13 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 
Бул. Арсенија Чарнојевића 110, Београд 

 

Конкурсна 
документација 

ВЈН 06/13 
 

 

Технички опис за лифтове, ГП6 објекат 6И 
Стамбено пословни комплекс, Степа Степановић, Београд  

 

Страна  6  од  14 

 

„Аларм“, показивач положаја кабине са стрелицама смера кретања, нужно светло, натпис 
називне носивости, број лифта и година производње. 
 
Осветљење кабине је са два паралелно везана извора. На вратима кабине постављена је 
заштитна фото-завеса која покрива цео отвор  
 
 
ПРОТИВТЕГ 
 
Противтег је намењен за уравнотежење одговарајућег дела тежине кабине и терета у њој, како 
би потребна снага погонске машине и потрошња енергије биле што мање. Противтег се састоји 
из рама противтега и баждарених тегова. 
 
Рам противтега је израђен у облику правоугаоника од ХОП-а челичних профила који су 
међусобно спојени завртањском везом. На раму противтега су угра две превојне ужетњаче, 
преко којих је противтег обешен о носећу ужад. На раму противтега су уграђени клизачи, који 
обезбеђују сигурно кретање противтега између вођица противтега. 
   
 
НОСЕЋА ЧЕЛИЧНА УЖАД 
 
Помоћу носећих челичних ужади повезује се рам кабине са рамом противтега преко погонске 
ужетњаче на погонској машини и превојних ужетњача на кабини и противтегу, при чему је један 
крај ужади везан за носач ослоњен на врху вођица кабине и противтега, а други крај за носач у 
врху возног окна – пренос 2:1. Пречник и број ужади (7xØ10mm) потврђен је прорачуном у 
складу са Правилником и стандардом, а коефицијент сигурности носећих ужади је већи од 12. 
Крајеви ужади су везани помоћу пљоснатих коничних чаура, чији су облици и мере према 
стандарду. 
 
Носећа ужад су у раду равномерно оптерећена. Ужад не смеју да се спајају или поправљају 
уплитањем. Ако је потребно заменити једно или више ужади у групи од 7 ком. морају се 
заменити сва ужад у тој групи. 
 
Компензација (око 100kg) тежине носеће ужади обезбеђена је ланцем у гуменој облози 
тип„wisperflex“ или сл., који је једним својим крајем причвршћен за доњу греду рама кабине, а 
затим пребачен преко затезача у дну возног окна и својим другим крајем причвршћен за доњу 
греду рама противтега. 
 
 

ВОЂИЦЕ КАБИНЕ И ПРОТИВТЕГА 
 
Кабина и противтег вођени су непокретним чврсто уграђеним челичним вођицама. Број вођица 
је 2 (две) за кабину и 2 (две) за противтег. Дужине вођица изабране су тако да их кабина и 
противтег не могу напустити, а у складу са Правилником. 
 
Вођице кабине и противтега су специјални челични "Т" профили (Т 127-2/Б за кабину и Т 89/Б 
за противтег), чије су клизне површине обрађене хладним вучењем. Наставци и везе између 
две вођице изведене су помоћу профилисаних пуних подвезица и вијака. 
 
Вођице су клемама учвршћене за конзоле, чиме је обезбеђено самоподешавање вођица у 
случају мањег слегања зграде, али и лакше подешавање ради довођења у вертикални положај, 
под висак. Такође је онемогућено и испадање вођица у случају лабављења везе.  
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Вођице, њихове конзоле и подвезице издржавају динамичка напрезања проузрокована 
дејством хватачког уређаја, као и савијања услед неравномерног оптерећења кабине. Ово 
савијање вођица не утиче на исправан рад лифтовског постројења. Димензије вођица су 
проверене одговарајућим прорачуном.  
 
Највеће вертикално растојање између конзола вођица је 2000mm и распоред је приказан на 
цртежу лифта.  
 
 
ОДБОЈНИЦИ КАБИНЕ И ПРОТИВТЕГА 
 
Да би се ограничио вертикалан ход противтега и кабине у возном окну, као и да би се 
обезбедило њихово сигурно заустављање у случају неисправног рада крајњих склопки, у дну 
возног окна су постављени одбојници. Одбојници обезбеђују и потребан сигурносни простор у 
дну и врху возног окна. Одбојници су без пригушења. 
 
 
ГРАНИЧНИК БРЗИНЕ 
 
Граничник брзине је сигурносни уређај који при прекорачењу одређене брзине кретања кабине 
искључује погон лифта и делује на хватачки уређај кабине. 
 
Граничник брзине је постављен у врху возног окна, на вођици кабине, наспрам погонске 

машине. Покреће се помоћу челичног ужета пречника 6mm, које је једним крајем везано за 

активирајући механизам хватачког уређаја на кабини, а затим пребачено преко котура самог 
граничника брзине и затезача у дну возног окна и својим другим крајем везано за кабину. 
Гледано као целина, уже граничника брзине је преко кабине везано у једну затворену контуру и 
креће се гоњено кретањем саме кабине.  
 
У случају лабављења ужета граничника брзине, електрични сигурносни контакт прекида 
погон лифта.  
 
Граничник брзине је подешен за називну брзину лифта од 1m/s и пломбиран је.  
 
 
ХВАТАЧКИ УРЕЂАЈ 
 
Хватачки уређај  је уграђен на кабини и његова намена је да уколико, из било ког разлога, у 
току вожње дође до прекорачења називне брзине, својим дејством безбедно заустави кабину 
са теретом и чврсто је држи за вођице кабине, чак и при слободном паду. 
 
Извршни орган хватачког уређаја су кочни елементи  који дејствују на обе вођице кабине при 
активирању граничника брзине који је за њих везан ужетом преко преносног механизма. Кочни 
елементи су уграђени на доњи носач рама кабине и међусобно су повезани механизмом за 
једновремено деловање. 
 
На механизму се налази електрична сигурносна склопка за контролу дејства хватачког уређаја 
којом се зауставља погон лифта најкасније при ступању у дејство хватачког уређаја. 
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ПРЕДКРАЈЊИ  ПРЕКИДАЧИ 
 
Предкрајњи прекидачи су сигурносни прекидачи у возном окну који се постављају у крајњим 
станицама са задатком да сигурно успоре кабину пре уласка у крајње станице ако кабина није 
успорила већ се креће називном брзином од 1m/s. 
 
То је склопка за заустављање при успорењу које претходи нормалном заустављању на 
крајњим станицама лифта. Кретање лифта је континуално регулисано, тако да ова склопка 
проверава да ли је кабина лифта почела да успорава. 
 
Ова склопка се не користи за давање сигнала када успорење треба да наступи, већ је само 
контролни прекидач који проверава да ли је успорење наступило. Ако успорење није 
наступило, даје се сигнал да се заустави кабина. 

 
 
КРАЈЊИ ПРЕКИДАЧИ 
 
Крајњи прекидачи су сигурносни прекидачи у возном окну и налазе се иза предкрајњих 
прекидача (постављени су ближе дну и таваници возног окна него предкрајњи прекидачи). Они 
искључују погон лифта и активирају кочницу погонске машине ако кабина из било којих разлога 
пређе ниво крајњих станица и то макс. 0,065m изнад нивоа задње, односно испод нивоа прве 
станице. 

 
 

СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈ ЗА СЛУЧАЈ НАИЛАСКА КАБИНЕ ИЛИ ПРОТИВТЕГА НА ПРЕПРЕКУ  
 
Ако постоји команда за вожњу, а кабина не напусти зону станице, или када кабина или 
противтег у вожњи на доле наиђу на препреку од које проклизавају носећа ужад на погонској 
ужетњачи, микроконтролер управљања ће искључити погон лифта након 2 секунде и држаће га 
у стању мировања.  
 
 
СПРАТНИ  ПРЕКИДАЧИ 
 
Спратни прекидачи су прекидачи који се постављају у возно окно у нивоу сваке станице. 
 
У ту сврху користе се магнетни прекидачи и њихова намена је да припреме заустављање 
кабине при уласку у зону успорења станице у којој кабина треба да стане. 
 
Прекидач брзине финог пристајања састоји се од два магнетна прекидача постављена у истој 
вертикали чије се међусобно вертикално растојање може подешавати колико је потребно да се 
постигне тачно пристајање кабине на ниво станице у дозвољеним толеранцијама. 

 
 

АЛАРМНИ УРЕЂАЈ 
 
Притиском на жуто обојено дугме „Аларм“ на кутији управљања у кабини (регистар кутија) 
активира се звучни уређај који је уграђен на кабини и у возном окну лифта. Звучни уређај је 
опремљен АКУ-батеријама за случај нестанка мрежног напона. 
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СКЛОПКА „СТОП“ 
 
У случају нужде погон лифта се зауставља активирањем бистабилних склопки „Стоп“, на кутији 
сервисне вожње која се налази на крову кабине, у дну возног окна, или на погонској машини у 
врху возног окна. Склопка се активира притиском на црвено дугме склопке „Стоп“. Да би се 
после активирања склопке „Стоп“ поново укључио погон лифта, потребно је дугме окренути за 
одређен угао удесно док се оно не врати (извуче) у почетни (искључен) положај. 

 
 

ГЛАВНА СКЛОПКА 
 
Главни прекидач, прекидач осветљења кабине и команде лифта, наизменични прекидач 
осветљења возног окна и њихови осигурачи уграђени су на посебној табли ("Б" табла) која се 
налази у саставу командног ормара управљања лифтом. 
 
Прекидач се прикључује на напојни (успонски) вод. 
 
На главном прекидачу постоји ознака и јасно означени положаји "Укључен" и "Искључен", а 
главни прекидач се не користи као крајња склопка. 
 
Кад је главни прекидач искључен не прекидају се струјна кола:  
 
1. Осветљења кабине; 
2. Прикључница на крову кабине и у јами возног окна; 
3. Осветљења возног окна и ормара управљања; 
4. Проветравања возног окна ако има принудну вентилацију;  
5. Уређаја за узбуну. 
6. Када се одговарајућом склопком искључи светло кабине искључује се и управљање 

лифтом. 
 
 

КОМАНДНИ ОРМАР 
 
Командни ормар (ормар управљања) је смештен на највишој станици лифта, бочно од штока 
врата лифта. 
 
Командни ормар је електрични уређај који се састоји од носећег рама, лименог ормара, 
електричних компоненти (контактора, релеја, трансформатора, штампаних интегрисаних кола, 
идр.) међусобно повезаних електричним проводницима, кутије са прекидачима и осигурачима, 
полуге за откочивање електро - механичке кочнице погонске машине у случају потребе, итд. 
 
Моторно коло је изведено проводником пресека према снази мотора, а командна кола 
проводницима пресека 1mm2 и то у следећим бојама: 
 
1. Фазни проводници - црно 
2. Нулти проводници - светло плаво 
3. Уземљење - жуто-зелена 
4. Позитиван пол - црвено 
5. Негативан пол - плаво 
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Веза командног ормара са осталим елементима постројења остварена је преко одговарајућих 
стезаљки, конектора, финожилних проводника и каблова обележених према електричним 
шемама. У кутији са осигурачима је постављена сабирница за повезивање заштитних 
проводника постројења. 
 
На ормар је постављена  збирна плочица за уземљење свих командних елемената за које се то 
према електричним шемама захтева. Ова плочица је повезана на централно уземљење 
објекта. 
 
Електричне шеме управљања су одложене у посебан држач у возном окну, који се налази у 
близини врата последње станице, тако да се схеме могу дохватити без улажења у возно окно. 
Врата ормара су „анти-вандал“, са бравом и не могу се отворити без  кључа. 
 
 

УПРАВЉАЊЕ 
 
У кабини је уграђена кутија управљања (регистар кутија) на којој се налазе позивна дугмад 
изведена као микропокретни тастери са светлосном и звучном потврдом позива, тастери за 
отварање и затварање аутоматских врата, тастер „АЛАРМ“, као и светлосни показивач 
спратности кабине и смера кретања кабине.  
 
На свакој станици налази се позивна кутија. На позивној кутији се налази по један 
микропокретни тастер и светлосни индикатор пријема позива. На свим прилазима се налазе 
светлосни индикатори смера даље вожње (стрелице) и пристајања у станицу и дигитални 
показивач положаја кабине. У случају избијања пожара у објекту лифт аутоматски прелази у 
режим рада по пожарном програму. За време трајања пожара лифт остаје паркиран у гланој 
станици, са отвореним вратима. У случају нестанка ел. енергије лифт аутоматски пристаје у 
најближу станицу. 
 
Избор главних осигурача и пресек напојног вода 
 
Довод електричне енергије до машинске просторије врши се напојним водом који долази са 
главне разводне табле објекта. 
 
Напојни вод лифта је тако димензионисан да при покретању лифта, пад напона није већи од 5%. 
 
Подаци за прорачун напојног вода:  
 
Снага мотора P=6,8KW, Номинална струја  In= 23A 
 
Према препорукама изабрани су главни осигурачи 3x35A – спори. 
 
Прорачун главног напојног вода врши се на бази полазне струје инсталације Ip=30,2A. 
 
Препоручује се мин. напојни вод од бакра пресека 5х10mm2. 
 
 
ЕНЕРГЕТСКА КОЛА 
 
Довод електричне енергије до главног прекидача врши се напојним водом који долази са 
главне разводне табле објекта. Напојни вод и главне осигураче потребно је димензионисати 
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тако да пад напона не буде већи од 5%. Лифтовско постројење је следећих техничких 
карактеристика: 
 

 -снага погонског мотора 6,8KW 
 -номинална снага инсталације In=23А 

-полазна струја инсталације Ip=30,2А 
 
Произвођач постројења препоручује напојни вод од бакра, попречног пресека 5х10mm2, дужине 
до 99m и споре топиве осигураче код главне склопке 35А. 
 
Напојни вод потребно је довести до командног ормара. Напојни вод потребно је довести на 1m 
висине изнад готовог пода ако се доводи са доње стране, или до нивоа пода ако се доводи са 
горње стране (из врха окна).  
 
На исто место где и напојни вод, потребно је довести и посебне водове за осветљење возног 
окна (3х1,5mm2, са осигурачем 10А) и шуко утичнице (3х2,5mm2,са осигурачем 16А). Ови 
водови не морају се посебно доводити, али је онда при димензионисању напојног вода 
потребно узети у обзир и њихово оптерећење. 
 
Сви енергетски каблови су „Halogen free“. 
 
Енергетски каблови се не смеју водити кроз возно окно лифта. 
 
 
СИГНАЛНА КОЛА - ПОЖАРНИ ПРОГРАМ 
 
Овај лифт је подешен тако да у случају избијања пожара у објекту или дојаве опасности од 
пожара аутоматски пређе у режим рада „Пожарног програма БР1“. Овај програм ради тако што 
лифт довози у главну станицу (станица „0“) и отвара врата ради изласка путника из кабине, а 
затим искључује лифт из употребе до престанка пожарне опасности. 
Ради исправног рада лифта у режиму пожарног програма, до позивне кутије у главној станици 
лифта (за неке произвођаче на задњем спрату), потребно је довести сигнални кабл 2х0,8mm2. 
Позивна кутија налази се на раму прилазних врата, са десне стране улаза. Један крај овог 
кабла везује се на за то предвиђено место у позивној кутији, а на другом крају налази се 
нормално затворени контакт. У случају избијања пожара у објекту, овај контакт треба да се 
отвори и на тај начин да сигнал лифту да пређе у режим рада пожарног програма. 
 
 
НАТПИСИ, ОБАВЕШТЕЊА И ОЗНАКЕ 
 
Сви натписи, обавештења и ознаке су уочљиви, читки и разумљиви, израђени од постојаног 
материјала и трајно причвршћени. 
 
На вратима возног окна, на прилазу поставља се натпис на којем пише: „НОСИВОСТ 800kg или 
10 особа“. 
 
У кабини поред називне носивости и броја лица треба да пише произвођач и година 
производње лифта. Дугме у кабини којим се активира аларм је жуте боје, са трајним натписом 
"Аларм", висине слова мин. 7mm, или симболом у облику звона, како је дефинисано у 
стандарду СРПС М.Д1.591. 
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На крову кабине постављају се следећи натписи и ознаке: 
 

1. на склопки за заустављање или поред ње - ознака "СТОП" 
2. на сервисној склопки или поред ње - ознака "НОРМАЛНО" и "СЕРВИС" 
3. на елементима за давање команде за сервисну вожњу или поред њих - ознака смера 

вожње  
 
На вратима командног ормана постављају се натписи: "ОПАСНО ПО ЖИВОТ", "ПОГОН 
ЛИФТА" и "НЕОВЛАШЋЕНИМА ПРИЛАЗ ЗАБРАЊЕН". 
 
У вратима ормана управљања у држачима предвиђеним за документацију постоји упутство за 
ручно покретање кабине у случају нужде и упутство за употребу кључа за принудно отварање 
врата возног окна. 
 
На склопки за осветљење кабине и возног окна налази се таблица са натписом: "ОСВЕТЉЕЊЕ 
КАБИНЕ" и "ОСВЕТЉЕЊЕ ВОЗНОГ ОКНА". 
 
На граничнику брзине, који је пломбиран, налази се таблица са следећим подацима: 
  

1. Назив произвођача 
2. Ознака (тип) граничника 
3. Номинална брзина лифта Vn [m/s] 
4. Брзина ступања у дејство VG [m/s] 
5. Техничке карактеристике ужета 
6. Фабрички број и година производње 

 
На погонској машини, на видном месту, налази се таблица са следећим подацима:  
 

1. Назив произвођача 
2. Основне техничке карактеристике  
3. Маса погонске машине 
4. Фабрички број и година производње 

 
На склопки "СТОП" у јами возног окна или поред склопке налази се ознака "ИСКЉУЧЕНО".  
 
 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРЕ ПУШТАЊА У ПОГОН 
 

 
Уграђени лифт и делови лифта морају одговарати пројектно-техничкој документацији и свим 
важећим прописима. 
 
После извршене монтаже врши се, од стране овлашћене организације, технички преглед 
(атестирање) лифтовског постројења према Правилнику за лифтове. 
 
Испитивање пре пуштања у рад врши се: 
 

 Прегледом целокупног постројења лифта 

 Статичким испитивањем лифта 

 Динамичким испитивањем лифта 
 
По извршеној техничкој контроли саставља се извештај о испитивању, а на основу извештаја 
даје се позитивно мишљење и сертификат лифта. Испитивање се врши према одредбама 
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чланова Правилника о лифтовима. После извршене техничке контроле Наручилац је дужан да 
затражи дозволу за употребу од надлежног органа сагласно Закону о изградњи објеката (СЛ 
СРЈ бр. 47/03). 
 
Поред лифтовског постројења атестирају се и делови лифта (типски атести) и то:  

1. Забрава возног окна (СРПС М.Д1.570) 
2. Хватачки уређај (СРПС М.Д1.572)  
3. Граничник брзине (СРПС М.Д1.573)  
4. Одбојници (СРПС М.Д1.574) 
 

Атестирање ових делова врши се према Правилнику о обавезном атестирању 
СЛ СФРЈ бр. 18/91. 
 
Приликом техничког прегледа лифтовског постројења пре пуштања у погон достављају се горе 
поменути типски атести, као и атести за носећу ужад или ремење.  

 
 

ПОВРЕМЕНА ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА 
 

Повремена техничка контрола лифта мора се извршити најкасније по истеку једне године дана 
од претходне техничке контроле тог лифта и обухвата: 
 

 Преглед целокупног постројења као приликом техничке контроле пре пуштања у погон 

 Динамичко испитивање као приликом техничке контроле пре пуштања у погон, с тим да се 
исправност рада хватачког уређаја и одбојника испитује са празном кабином и са 
смањеном брзином. 

 
По извршеној техничкој контроли саставља се извештај о испитивању.  

 
 

ОДРЖАВАЊЕ 
 

Лифт мора имати књигу одржавања која садржи: 
 

- Опште податке о лифту - податке о кориснику и месту уградње лифта, датум и број 
дозволе за употребу лифта, фирму односно назив или регистровани знак произвођача 
лифта, број и годину производње лифта. 

 
- Основне карактеристике лифта - податке о врсти лифта, називној носивости и брзини, 

највећем броју укључивања на сат, броју часова рада у току 24 часа, броју станица и 
ознаку главне станице, висини дизања, врсти електричне струје и напону за струјна 
кола, заштити од превисоког напона додиром, снази и струји погонског мотора, типу и 
вешању кабине, типу и врсти носећих средстава – ужади, врсти кабине, њеној величини 
и материјалу од кога је израђена, конструкцији кабине и пода кабине, типу рама кабине, 
мерама и вешању вођица кабине, конструкцији хватачког уређаја и величини путање 
хватања, проветравању возног окна, проветравању кабине, сигурносном уређају, броју и 
врсти команде, пресеку главног електричног вода и врсти одбојника. 

 
- Податке о изменама општих података и основних карактеристика лифта. 

 
- Податке о одржавању и искључивању лифта из употребе због неисправности, 

прегледима, кваровима, поправкама и замени делова лифта. 
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- Подаци о предузећу или лицу које одржава лифт. 
 
Сваки лифт мора бити снабдевен упутством произвођача о руковању лифтом и о његовом 
одржавању на српском језику. Редовно одржавање лифта мора се вршити најмање једанпут 
месечно и обухвата: преглед постројења лифта и контролу његовог рада према упутству 
произвођача, отклањање утврђених недостатака и замену неисправних и оштећених 
елемената постројења, а нарочито: 
 

- Провера правилности рада свих сигурносних уређаја, а нарочито хватачког уређаја, 
крајњих склопки, одбојника, врата возног окна и забраве врата возног окна; 

 
- Проверу носећих ужади; 
 
- Проверу изолације свих струјних кола и њихових веза са уземљењем; 
 
- Чишћење и подмазивање вођица лифта; 
 
- Проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице дуж целог возног 

окна у оба смера, као и при пристајању; 
 
- Провера исправности погонских и управљачких уређаја лифта. 

 
Сви недостаци у раду лифта морају се при редовном одржавању отклањати без одлагања, а 
неисправни и оштећени делови се морају заменити исправним. Ако се при прегледу лифта 
утврде неисправности које могу довести до опасног погонског стања, лифт се мора искључити 
из употребе док се такве неисправности не отклоне. 
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ТЕХНИЧКИ OПИС 
СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈА 

 
 
 

СТАМБЕНО 
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ: 

Г.П.6, Објекат 6И 
Касарна „Степа Степановић“, Вождовац, БЕОГРАД 

 
ИНВЕСТИТОР: 

 
„ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ“ Бул. Краља Александра 84 

 
 

ОПШТИ ДЕО 
 
Стамбено-попсловни објекат 6И је на локацији касарне „Степа Степановић“ у Београду 
спратности Г+Пр+5+ПС. Објекат се састоји од 2 ламеле. Гаража се налази на најнижем нивоу,  
заједничка је за oбе ламеле. Гаража по величини спада у средње гараже, за који је неопходно 
предвидети стабилну инсталацију за гашење пожара водом- спринклер инсталацију.  
 
Премет овог пројекта је стабилна инсталације за гашење пожара водом-спринклер 
инсталација за простор гараже, чија је укупна површина 690 m2.  
 
ОПИС ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Спринклер инсталација спада међу најефикасније инсталације за гашење пожара. То је 
аутоматска, стабилна инсталација. Гашење пожара се врши распрскавајућим млазом воде 
преко спринклер млазница, које се отварају на одређеној повишеној температури. На тај 
начин почиње аутоматско активирање инсталације.  Гашење пожара се врши одређеним 
бројем млазница, зависно од брзине ширења пожара, Поред гашења, инсталација врши 
истовремено и дојаву пожара давањем алармног сигнала. Поред гашења, при активирању 
спринклер инсталација истовремено врши и дојаву пожара давањем алармног сигнала, јер је 
свака спринклер млазница истовремено и термомаксимални јављч пожара. 
  
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА  
 
За потребе објекта предвиђени су  посебни централни водомери смештени у 
одговарајућем водомерном шахту,  за сваку функционалну целину посебно као и водомер 
ø80 за спринклерску мрежу и хидрантску мрежу. Хидрантска мрежа је обрађена у Главном 
пројекту водовода и канализације и нема никакав утицај на рад спринклера. 
 
За правилан и сигуран рад спринклер инсталације најважнију улогу има сигурно снабдевање 
водом, довољне количине са потребним притиском током времена гашења. Снабдевање 
водом мора бити поуздано, што је и обезбеђено, прикључењем на спољну градску водоводну 
мрежу.  
 
Омогоћено је несметано снабдевање објекта количином воде потребном за спринклер 
систем, а све ово у складу са условима ЈКП Београдски водовод и канализација.  
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Спринклер инсталација ће се снабдевати водом директно из градског водовода, као 
неисцрпног извора снабдевања. 
 
Довољно обезбедити  један неисцрпан извор снабдевања за гараже односно пожарну 
опасност ОН 2. 
 
Пројектом је предвиђена и могућност напајања спринклерске инсталације водом из 
ватрогасног возила пречника DN 100 са два прикључка тип B75, која су  постављена на 
фасади зграде и тиме је омогућено директно гашење пожара у објекту посредством 
ватрогасних возила. 
 
Приључак на водоводну мрежу и водоводни шахт (укњучујући водомер и сву арматуру)  је 
обрађен у Главном пројекту водовода и канализације. Граница пројекта је на улазу у 
објекат.  

 
ТИП ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Како се ради о простору гараже, који је отворен, тако да је могуђе замрзавање воде у зимском 
периоду, одабран је суви спринклер систем. Цевоводи суве спринклер инсталације су 
напуњени ваздухом под притиском иза спринклер станице, помоћу одговарајућег компресора. 
При настанку пожара, отварају се спринклери (стаклена ампула на млазници најближој 
пожару прска на температури од 68º C) , ваздух излази кроз њих, а на његово место долази 
вода за гашење. 
   
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Спринклер инсталација се састоји од следећих елемената: 
 
- 1 спринклер станицом за суви систем DN100, са брзим отварањем 
- цевна мрежа на којој су постављене спринклер млазнице 
- спринклер млазнице ø15, 68º C  
- компресор за одржавање притиска ваздуха у спринклер мрежи усвојен је на основу  
прорачуна запремене цевовода, која износи   0.65 m3. За допуну сувог цевовода ваздухом 
усвојен је ваздушни компресор следећих карактеристика 
Q = 270 l/min, p = 10 bar-a, Р=1,5кW, 25 lit. 
- остала пратећа арматура 
  
ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
При повишеној температури која се јавља при пожару, стаклена ампула на млазници прска на 
температури од 68 º C. Тада ваздух излаи из цевовода и долази до пада притиска. Активира 
се брзи отварач који отвара спринклер станицу и вода из градске мреже кређе кроз цевоводе, 
долази до млазнице и гаси пожар. 
 
У случају да се пожар не може угасити једном млазницом, долази до укљушивања нових 
млазница у близини места пожара. 
 
Приликом проласка воде кроз спринклер станицу, преко потисног прекидача долази до 
преношења сигнала о проради инсталације до централе за дојаву пожара, где се добија 
звучни и светлосни сигнал. 
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Приликом активирања спринклер инсталације мања количина воде пролази кроз механичко 
алармно звоно преко кога се добија звучни сигнал.  
 
Детаљно упутство за руковање спринклерском инсталацијом доставља извођач радова у 
складу са препорукама произвођача. 
 
Најмањи број резервних млазница за ОH системе је 24 комада.  

 
УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 
1.Основни параметри 
 
Пожарна опасност   OH2           
Min. интензитет орошавања   qi = 5 mm/min 
Време рада система                                        60 min 
Минимални притисак на млазници  0,35 bar 
Max. rастојење између спринклер млазница    4 m 
Max. Брзина дотока воде                                    10 m/s        
Ефективна површина орошавања Ae= 180 m2          
Површина по спринклеру As= 9 m2          
Број млазница на ефек. површини n = 20     

Фактор протока спринклера   K= 80 )bar/(minl   

 
За прорачун пада притиска најнеповољнији услов је истовременео отварање 20 спринклер 
млазница (П = 180 m2), у најудаљенијем делу гараже. 
Прорачун је урађен са следећим почетним условима: 
 

- почетни притисак на спринклер млазници 0,5 bar-а 
- проток при 0,5 bar-а  износи 56 l/min. 

 
Прорачун стварне потребна количина воде и потребан притисак за рад инсталације 
приказан је табеларно. 
 
Стварна потребна количина воде је  1232 l/min., тј  20,5l/s.  
 
Линиски губици у мрежи су  1.39 bar-a. Губитак притиска на споју и водомеру је 1 bar. 
Резерва се узима 1.4 bar-а. 
 
Укупани пад притиска износи 3.79  bar –а. 
 
Хидрауличким прорачуном је констатовано да постојећи притисак у градској мрежи, дат у 
условима ЈКП Београдски водовод, у потпуности задовољава потребе за притиском  
предвиђене спринклер инсталације. 
 
ОПРЕМА 
 
Сва неопходна опрема смештена је у посебној простори. Просторија је обезбеђена од ниских 
температура. У просторији је предвиђен електроуљни радијатор, који је обухвачен главним 
пројектом термотехничких инаталација. Зидови  и врата отпорни су на пожар у складу са ПП 
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прописима, што је обрађено у елаборату заштите од пожара. Зидиви су отпорни на пожар три 
часа, док су врата отпорна на пожар 90 минута. 
 
Опрема се снабдева електричном енергијом из градске елктричне мреже, а обезбеђено је и 
санбдевање преко дизел агрегата. 
 
MРЕЖА ЦЕВОВОДА 
 
Цевовод је предвиђен од челичних бешавних цеви. Цевоводи се воде у нагибу према 
местима испуста, како би се ефикасно могли празнити.  
 
Цевна мрежа спринклер инсталације се води на висини 2,2m од пода гараже, при чему се 
мисли на слободан простор од готовог пода до најниже тачке инсталације, испод канала за 
одимљавање и вентилацију.  
 
Цевоводи суве спринклер инсталације у гаражи се воде видно , са млазницама окренутим 
на горе и нагибом према местима испуста.  
Пад износи: 

 0,2% за главне разводне цеви и  

 0,4% за раделне цевоводе на којима су постављени спринклери. 
 
СПРИНКЛЕР МЛАЗНИЦЕ 
 
Спринклер млазнице су важан елемнат ове инсталације јер врше њено активирање. Усвојене 
су спринклер млазнице – спреј стојећа ø15, са дефлектором и термоелементом који затвара 
отвор, са темепературом активирања 68º C и коефицијентом К 80. Поставњају се са 
дефлектором млаза окренутим нагоре-стојећи. Минимално дозвољени притисак на млазници 
је 0,5 bar-а. 
 
Према геометрији покривања усвојен је укупан број млазница 68. 
 
 
МОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
МОНТАЖА СПРИНКЛЕР ВЕНТИЛА  
 
Са главног снабдевачког вода DN 100, који долази из градске водоводне мреже,  везује се 
суви спринклер вентил DN 100 са припадајућом арматуром, и арматуром за компресор.  
 
Спринклер вентил, има задатак да контролише притисак у спринклерској мрежи, да 
контролише сигнални систем, да омогући активирање система, односно снабдевање 
спринклера водом и да омогући поновно оспособљавање спринклер система (пражњење 
и замена спринклера).  
 
 МОНТАЖА ЦЕВНОГ РАЗВОДА  
 
Инсталација је пројектована од челичних цеви и фазонских комада. Пречници су 
одређени хидрауличким прорачуном, с тим да је најмањи дозвољени пречник цеви за 
класу ОH2, 25mm. Спајање цеви се врши заваривањем или прирубницама за пречнике 
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веће од 50mm, а за пречнике 50mm и мање, спајање се може вршити заваривањем и на 
навој, а  спринклера преко муфова R1/2’’.  
 
Цевна мрежа се састоји од главних грана, држача и бочних грана. Бочне гране се 
припремају у радионици у снопове, и доносе у објекат и везују за главну грану. Главне 
гране такође могу бити припремљене у радионици и готове уграђене.  
 
Траса главног хоризонталног вода DN 100 се води на 2,2m од коте пода гараже.  
 
У редоследу монтаже прво се постављају држачи-носачи цевовода. Опште правило за 
држаче грана је да један држач долази на један спринклер. Положај прве гране је 
посебно важан, јер се одмеравања осталих грана врше према првој.  
 
Причвршћивање цевовода обезбеђује се чврстим ослонцима за плафонску конструкцију 
или за стубове. После стављања грана и обујмица, врши се монтажа спринклер 
млазница.   
 
Предвиђен је и прикључак за снабдевање инсталације из ватрогасног возила.  
 
На крајевима сваком  снабдевачког вода поставља се по једна славина са спојком која 
служи за испирање цевне мреже и на коју се може поставити вентил за тестирање 
инсталације.  
 
По извршеној монтажи прикључака, а пре постављања спринклера потребно је цевод 
испрати воденим притиском од 16 bar. Ваздух из цевовода испушта се преко одушних 
вентила  вентила за индикаторе протока R11/4’’, у цевној мрежи на свакој етажи по један. 
Индикатори се постављају у вертикални положај, преко носеће прирубнице. 
 
Цела инсталација мора бити прописно уземљена.  
 
После завршене монтаже цевовод се боји црвеном бојом.  
 
ПРОБА СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРЕ ПУШТАЊА У РАД  
 
Сви цевоводи спринклер система морају се подвргнути контроли на притисак у трајању 
од накмање 2 сата. При томе се мора држати притисак од најмање 15 bara (мерено на 
спринклер вентилима). Проверава се и губитак притиска од промене температуре током 
24 сата.  
Суви цевоводи осим тога морају пнеуматски контролисати током најмање 24 сата 
притиском од најмање 2,5 bara. Током иситивања уочити и отклонити сваку 
незаптивеност која проузрокује опадање притиска за више од 0,15bara током 24 сата.  
 
Систем стабилне инсталације се редовно надгледа праћењем евентуалног цурења, или 
контроле вентила и пресостата. Проба система се врши периодично у свему према 
упутству произвођача опреме, као и према захтевима ЦЕА стандарда у погледу 
периодичног тестирања система. Вода из огранака се испушта у канализацију.  
  
Систем стабилне инсталације се редовно надгледа праћењем евентуалног цурења, или 
контроле вентила и пресостата. Проба система се врши периодично у свему према 
упутству произвођача опреме, као и према захтевима ЦЕА стандарда у погледу 
периодичног тестирања система. Вода из огранака се испушта у канализацију.  
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ОДРЖАВАЊЕ СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Одржавање спринклер система, у виду писменог упуства дају произвођачи елемената и 
фирма која уграђује систем. Поједини битни изводи се дају на натписним плочицама и 
постављају на одговарајућим местима.  
Спринклер систем се повремено контролише путем проба исправности рада.  
Пробу исправности врши овлашћена радна организација и извештај о стању система 
доставља инвеститору. Уколико дође до оштећења неких елеменат, потребно је одмах 
извршити замену, поправку и систем довести у исправно стање.   
 
РЕДОВНИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Редовни прегледи прегледи су дневни, недељни и шестомесечни и врши их одговорно 
лице за одржавање уређаја у гаражи.   
 
Дневни предглед: 
-  контрола притиска на манометрима испред и иза спринклер вентила; 
-  контрола вентила испред спринклер станице, вентил мора бити стално отворен; 
-  контрола стања свих вентила за довод воде, отворени или затворени према намени; 
-  контрола цурења воде на свим вентилима и спојевима.  
 
Недељни прегледи: 
- контрола рада хидрауличког звона отварањем вентила за пробу на спринклер вентилу    
  према упутству; 
- испитивање рада спринклер вентила преко контролног вода; 
- повремена контрола исправности манометара преко контролног манометра. 
 
Шестомесечни прегледи: 
- Сервис инсталације од овлашћеног сервисера; 
- Детаљан визуелни преглед целе инсталације; 
- Преглед спринклер вентила са чишћењем и подмазивањем; 
- Контрола отварања и затварањ асвих вентила и засуна, као и неповратних вентила.  
 
Петогодишњи прегледи: 
- Од надлежних органа – инспекције парних котлова затражити преглед инсталације; 
- Извршити детаљно испирање инсталације; 
- Извршити преглед и чишћење, а по потреби и бојење инсталације.  
 
Хидрауличку пробу читавог система извршити на сваких 20 година, хладним  воденим 
притиском од 15 bar у трајању од 24 часа.  
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ТЕХНИЧКИ OПИС 
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
 
 

СТАМБЕНО 
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ: 

Г.П.6, Објекат 6И 
Касарна „Степа Степановић“, Вождовац, БЕОГРАД 

 
ИНВЕСТИТОР: 

 
„ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ“ Бул. Краља Александра 84 

 
 

Према намени простора сходно пројектном задатку, технолошком пројекту, архитектонско-
грађевинским подлогама и важећим прописима и стандардима за ову врсту објекта, 
пројектоване су одговарајуће термотехничке инсталације. 
 
Укупна нето површина објекта је ccа 5800 m2, распоређена на осам етажа (сутерен, 
приземље, 1.-5. спрат и повучени спрат). Основна намена простора на етажама од 
приземља до повученог спрата је становање, а на подземној етажи налази се гаража.  
 
Топлотна  подстаница 
 
Објекат је прикључен на даљински систем грејања “Београдских Електана” и припада 
топлификационом систему топлане “Вождовац”, чија мрежа ради у температурном режиму 
150/75°C, PN25. Објекат се прикључује индиректно преко плочастог растављивог 
измењивача топлоте и типске примопредајне станице, која није предмет овог пројекта. 
Топлотна подстаница из које се врши напајање објекта смештена је на нивоу сутерена.  
 
Укупни топлотни конзум подстанице износи: 
 

 Ламела 1: 157.368 W 

 Ламела 2:  156.590 W 

 УКУПНО 313.958 W 
 
Разводно постројење се састоји из следећих елемената: 
 

-измењивача топлоте 
-сигурносне опреме 
-циркулационих пумпи 
-контролно-мерних инструмената 
-цевних водовава и 
-пратеће арматуре. 
 

Измењивач топлоте, LPM-LSL1-44 капацитета 314 kW у је пројектовани за рад са радним 
флуидом следећих карактеристика: 
 

-примар:  120/630C PN25 
-секундар: 80/600C PN6. 
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Ширење воде услед загревања и одржавање притиска у инсталацији предвиђено је преко 
уређаја за одржавање притиска TRACO OP, величине 400 за постројења централног 
грејања, у свему према важећем SRPS М.Е6.204 стандарду. Уређај садржи експанзиону 
посуду од 400 l, сигирносни вод DN25, преструјни вентил DN15 и пумпу за повишење 
притиска CH 2-60. Сигурносни вод уређаја за одржавање притиска повезује се на 
инсталацију преко повратне гране секундарног круга измењивача топлоте. За правилан и 
безбедан рад уређаја, радни параметри суда морају бити претходно подешени од стране 
овлашћеног лица.  
 
Као додатни сигурносни елемент за заштиту инсталације од прекорачења радног притиска 
уграђују се вентил сигурности, димензије DN32, и то на разводној грани секундарног круга у 
близини измењивача топлоте. 
 
Циркулација радног флуида у инсталацији је принудна, помоћу циркулационе пумпе са 
фреквентном регулацијом, производ “GRUNDFOS” Данска. Испред и иза сета радне и 
резервне циркулационе пумпе предвиђена је уградња пригушивача буке и вибрација. 
  
Регулација температуре флуида (клизање температуре разводне воде у зависности од 
спољне температуре) врши се са примарне стране, што је под контролом испоручиоца 
топлотне енергије. 
 
Допуна инсталације хемијски припремљеном тј. омекшаном водом вршиће се преко 
плочице за допуњавање водом из примопредајне станице.  
 
Све цеви и опрема у подстаници су изоловане минералном вуном у облози Аl лима. 
Дебљина изолације је 50 mm. Цевна мрежа у подстаници води се са успоном ка успонским 
водовима. 
 
Вентилација топлотне подстанице решена је природним путем, преко решетке у 
спољашњем зиду у самој просторији. Врата на топлотној подстаници су противпожарна, 
обрађена у АГ пројекту. 
 
Кућна инсталација 
 
Предметни објекат припада II климатској зони, а спољна пројектна температура зими је -
18°С. Температуре у просторијама у зимском режиму су усвојене према прописима за 
одговарајуће намене просторија. 
  
Прорачун топлотних губитака урађен је према DIN 4701 из 1959. године. Коефицијенти 
пролаза топлоте усвојени су из Главног архитектонског пројекта – елабората грађевинске 
физике. Као грејна тела у свим просторијама изузев санитарних, усвојени су алуминијумски 
чланкасти радијатори "ЦИНИ" - Чачак, тип КОМПАКТ, а за купатила цевасти радијатори - 

сушачи пешкира "ЦИНИ" - Чачак, тип ЕУРОПА - температуре воде 90/70C.  
 
Сви радијатори су повезани на мрежу преко термостатских радијаторских вентила са 
уронском цеви, производ HERZ - Аустрија, за двоцевни систем грејања DN15. На свим 
грејним телима монтирани су радијаторски одзрачни вентили, преко којих се врши 
одзрачивање инсталације. 
 
Распоред грејних тела извршен је оптимално у односу на њихову функцију и захтеве 
унутрашњег уређења објекта. 
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Предвиђен је двоцевни развод грејања са главним хоризонталним разводом и успонским 
водовима од челичних цеви и "алупласт" цевима у становима. Хоризонтални развод цеви 
води се од топлотне подстанице под плафоном сутерена (гараже) до успонских водова у 
одговарајућим ламелама (за сваку ламелу по један успонски вод). На сваком спрату у 
степенишном простору предвиђена је уградња спратне станице - металног ормарића са 
разделником и сабирником са прикључцима за сваки стан. На повратном воду 
одговарајућег стана уграђен је коси регулацион вентил за међусобно балансирање 
станова, као и калориметар за мерење утрошка топлотне енергије. На разводним 
прикључним гранама предвиђена је уградња лоптастих славина. У спратној станици се, 
поред поменутог, предвиђена на главном разводном воду уградња хватача нечистоће, а на 
главном повратном воду и уградња косог регулационог вентила за међусобно балансирање 
спратних станица. На разделнику и сабирнику предвиђена је уградња одзрачно испусног 
сета, преко кога се врши и испуштање воде и одзрачивање. 
 
Од заједничких спратних станица у степенишном простору цевна мрежа се "алупласт" 
цевима у поду води до спратних станица у становима, где су смештени сетови разделника 
и сабирника са одговарајућим бројем кругова и одзрачно-испусним сетовима, преко којих 
се врши и испуштање воде из инсталације. Свако грејно тело у стану има засебан 
хидраулички круг са "алупласт" цевима вођеним у цементној кошуљици пода. При 
изливању естриха, по потреби извршити заштиту цеви нарочито на пролазним местима и 
инсталацију држати под притиском. Цевна мрежа од "алупласт" цеви изолована је 
сунђерастом изолацијом "Plamaflex" - SSL, дебљине 4 mm, док се успонски водови од 
челичних цеви изолују минералном вуном, дебљине 30 mm у облози од Ал-лима. Главни 
хоризонтални развод на најнижој етажи изолује се минералном вуном дебљине 50 mm  у 
облози од Ал-лима. 
 
Одзрачивање инсталације врши се преко одзрачних судова постављених на највишим 
тачкама успонских водова, већ поменутих радијаторских одзрачних вентила и одзрачно-
испусних сетова у спратним станицама. Преливне цеви од одзрачних судова враћају се у 
подстаницу. 
 
Цевна мрежа је постављена тако да је обезбеђена самокомпензација термичких 
дилатација. 
 
У просторији за спринклер предвиђен је електро-уљни радијатор који укључује термостат 
када температура у просторији падне испод 5°С. 
 
Вентилација 
 
Вентилација блокираних купатила и тоалета (просторије без спољних прозора) врши се 
аксијалним уградним вентилаторима типа EB100, производ «Soler&Palau», Шпанија 
постављеним у зиданим каналима, који се воде до крова објекта. Саставни део сваког 
вентрилатора je неповратна клапна. Вентилатор се укључује преко прекидача.  
 
Надокнада ваздуха врши се кроз отворе у вратима који су предвиђени АГ пројектом. 
 
Просторија за спринклер има природно проветравање. Вентилација оставе у сутерену 
решена је природним путем преко прозора. 
 
У кухињама унутар објекта остављени су зидани вентилациони канали за прикључење 
кухињских напа. Кухињске напе нису предмет пројекта већ их сваки корисник уграђује 
индивидуално. 
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Вентилација и контрола дима у гаражи 

Вентилација и контрола дима у гаражи урађена је на основу архитектонско-грађевинске 
подлоге, према условима пројектног задатка и у складу са важећим прописима, 
нормативима, стандардима и искуствима из праксе.  

 
Гаража, која се налази испод објеката 6И, на најнижој етажи, с обзиром на степен 
укопаности спада у подземне гараже. Гаража на поменутој локацији служи за смештај и 
паркирање путничких аутомобила и опслужује потребе станара. Гаража је корисне 
површине око 640 m2, представља један пожарни сектор и спада у средње гараже. 
 
Гаража је једноетажна и има једну улазно-излазну рампу. Веза гараже са објектом се 
остварује преко два тампон простора – предпростора у којима је остварен надпритисак 
свежим ваздухом. 

Одсисавање издувних гасова 

Овим пројектом је решена редовна вентилација гараже, на бази максимално дозвољених 
концентрација штетних гасова, степена оптерећења гараже и геометрије гараже, преко два 
система распоређена у две ламеле (у свакој ламели налази се инсталациони бетонски 
шахт уз лифт који се води до крова објекта). 

Системи редовне вентилације су урађени тако да могу да одсисавају све штетне продукте 
сагоревања у аутомобилским моторима са унутрашњим сагоревањем. Ваздух и гасови се 
прихватају из горње и из доње зоне решеткама, па се затим каналима од поцинкованог 
лима, бетонским каналима и кровним вентилаторима избацују у спољну средину. 
Извлачење издувних гасова се врши из горње и доње зоне - из горње зоне се одводи око 
1/3, а из доње зоне око 2/3 потребног протока. Проток ваздуха за извлачење одређен је на 
основу броја возила у третираној зони, времена рада мотора и концентрације CO и 
издувних гасова у ваздуху, а задовољава критеријум од најмање 6 m3/h ваздуха за гараже 
са малим улазно – излазним саобраћајем. Решетке постављене при поду су од удара 
заштићене граничницима израђеним од челичних цеви. Димензије канала су такве да не 
угрожавају прописани минимум чисте висине гараже, при чему је вођено рачуна о 
укрштању са осталим инсталацијама. Вертикални огранци са решеткама за одсисавање 
ваздуха, воде се уз стубове или преградне или спољне зидове гараже.  

Предвиђени вентилатори за вентилацију постављени су на крову објекта. 

Надокнада свежег ваздуха у гаражи остварује се преко улазно-излазне рампе и 
вентилационих отвора, заштићених жичаним мрежама у зиду гараже, што је обрађено у АГ 
пројекту.  

Детекција угљенмоноксида 

У гаражи је предвиђена инсталација за детекцију угљенмоноксида, која је повезана са 
системом вентилације. 

Инсталација за детекцију CO се састоји од централног уређаја на који се повезују сензори. 
Сензори се постављају под плафоном гараже. Када концентрација CO у контролисаном 
простору достигне 100 ppm, што је први праг осетљивости, укључује се систем 
вентилације, уколико је био искључен. Уколико из било ког разлога, концентрација CO у 
гаражи достигне 250 ppm (односно други праг осетљивости) укључује се посебна сирена, 
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како би се звучним алармом извршила забрана уласка у гаражни простор, односно 
упозорили корисници да га напусте.  

Системи детекције гаса и алармирања су разрађени у посебном електро пројекту. 

Контрола дима 

Систем за одвођење дима је пројектован као јединствен систем независно од система 
одсисавања, што је технички повољније решење за контролу дима. За одвођење дима су 
предвиђени црни канали дебљине 2 мм и бетонски канали одговарјуће отпорности на 
пожар, што је приказано у АГ-пројекту. 

Одсисавање дима је решено само из горње зоне. 

Количина дима, меродавна за димензионисање вентилатора, је одређена на бази 
претпостављеног пречника језгра пожара. У овом случају је претпостављено да се пожар 
може јавити на два возила истовремено, односно да је пречник језгра пожара     6 m.  

Вентилатор за одвођење дима је предвиђен као кровни са вертикалним издувавањем. и 
задовољава прописани режим 2h/400оC.  

Тампон зона 

Веза гараже са објектом се остварује преко тампон простора – предпростора, у коме је 
остварен надпритисак свежим ваздухом. 

Ваздух се узима са фасаде објекта на нивоу приземља и аксијалним вентилатором за 
убацивање свежег ваздуха, убацује у предпросторе - тампон просторе. 

Сви канали за убацивање ваздуха у предпростор, као и канали за одимљавање гараже 
изоловани су противпожарном изолацијом, која има пожарну отпорност 90 минута и 
одговарајући атест.  

Испитивање инсталације са извештајем о испитивању, атестна документација, као и 
верификација прописаних карактеристика опреме и уређаја су обавеза Извођача.  

Усвојени систем 

Систем редовне вентилације је урађен тако да може одсисати све штетне продукте 
сагоревања у аутомобилским моторима са унутрашњим сагоревањем, али се може 
користити и за одсисавање свих заосталих гасова и заосталог дима након гашења 
евентуалног пожара. У таквим околностима режим рада инсталације вентилације је 
следећи: 

 
 1.- До појаве пожара - редовни режим рада 
 2.- По дојави пожара - 
  а)- заустављање система вентилације 
  б)- активирање система за одвођење дима 
 ц)- утврђивање исправности аларма 

д)- у случају стварног пожара - заустављање одимљавања и активирање 
гашења 

  е)- по потреби - наставак гашења другим средствима 
3.- Након гашења пожара - наставак рада вентилационог система ради одвођења 
заосталог дима, заосталих гасова, као и гасова насталих у гашењу пожара до 
коначног "испирања" гараже. 

Поред стартовања система према детектованој количини CO (описано у претходном 
поглављу), систем је такође и контролисан подешљивим тајмером, тако да је у режиму 
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вентилације у функцији сваког сата по 15 минута. Систем је могуће активирати и ручно 
уколико се појави потреба за вентилацијом ван програмираног времена рада. Вентилатор 
за убацивање свежег ваздуха у предпростор ради само у случају пожара, када је активиран 
и систем за одимљавање гараже. Систем надпритисне вентилације такође има могућност 
аутоматског и ручног укључивања. 

Опште напомене 

Код нас не постоје детаљни прописи који третирају јавне, подземне гараже, због чега су у 
многим елементима, за потребе овог пројекта, коришћени страни прописи и искуства.  
 
Дизел агрегат 
 
Као резервно напајање, у случају нестанка или пада напона у мрежи, предвиђен је дизел 
агрегат, капацитета 44 kVA, према електро пројекту. За његов несметан рад обезбеђена је 
вентилација и одговарајућа радна температура. Агрегат се испоручује са резервоаром за 
гориво. 
 
У току рада дизел агрегат ослобађа извесну количину топлоте коју је потребно одвести из 
просторије. Вентилација је тако решена да задовољи довод ваздуха за сагоревање и 
општу вентилацију. Хлађење електричног агрегата се обавља струјањем ваздуха око њега. 
Потребна количина ваздуха одређена је на основу количине топлоте коју одају дизел мотор 
и генератор, као и потребне количине ваздуха потребне за сагоревање дизел мотора. 
 
Вентилација просторије врши се довођењем свежег ваздуха у просторију кроз улазнe 
решетке и одвођењем топлог ваздуха у околину изван просторије. Ваздух који струји преко 
хладњака  одводи се аксијалним вентилатором,  који је у склопу дизел агрегата. 
Димензионисање отвора за одвод ваздуха извршено је на основу количине ваздуха коју је 
потребно одвести и димензија хладњака. Загрејани ваздух се води до жалузина, 
смештених изнад улазних врата. Заштитне решетке за убацивање ваздуха у просторију 
које су у склопу врата, као и решетка изнад врата за избацивање топлог ваздуха, су део АГ 
пројекта. 
 
Амортизери за спречавање преноса вибрација са агрегата на темељ објекта смештени су у 
самој конструкцији агрегата, па се агрегати постављају директно на бетонску плочу 
просторије. 
 
Издувни цевовод из агрегата је димензионисан на основу дозвољеног пада притиска и 
количине издувних гасова и на основу препорука произвођача дизел агрегата. Систем за 
одвођење димних гасова обухвата : 
 

 издувни лонац за пригушивање буке 

 еластичне уметке за пригушивање вибрација 

 цеви и колена 

 прирубнице за везу и заптиваче. 
 
Еластични уметак и пригушни лонац се испоручују заједно са дизел-агрегатом и налазе се 
у самом кућишту агрегата. 
 

Сагорели гасови одводе се делимично кроз флекси инокс цев 80 mm, а делимично кроз 

челичну цев пречника 76,1 mm до фасадног зида. Флекси цев се води кроз сам канал за 
одвођење отпадног ваздуха са агрегата, а челична цев се користи ван канала. 
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Да се температура у просторији не би постепено повећавала, предвиђена је топлотна 
изолација издувних челичних цевовода минералном вуном дебљине 100 mm у облози od 
Al-лимa или другим сличним термоизолационим материјалом.  
 
Издувни цевовод се завршава мрежицом за заштиту од падавина и уласка животиња. У 
самој конструкцији агрегата смештен је дневни резервоар запремине 100 l, са свим 
потребним прикључцима, што омогућава око 13 сати рада. 
 
Пуштање дизел-агрегата у погон врши се аутоматски. Укључивање и искључивање 
генератора, заштита мотора и генератора, као и сигнализација кварова је такође 
аутоматско. 
 
Агрегат се испоручује у затвореној изведби. 
 
Вентилација просторије, тј. одвођење загрејаног ваздуха по престанку рада дизел агрегата 
остварује се преко аксијалног вентилатора смештеног у фасадном зиду. Овај вентилатор 
укључује термостат који се налази у просторији. 
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
ЕЛЕКТРИЧНИ ПУТНИЧКИ ЛИФТОВИ 

 
 
 

СТАМБЕНО 
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ: 

Г.П.6, Објекат 6И 
Касарна „Степа Степановић“, Вождовац, БЕОГРАД 

 
ИНВЕСТИТОР: 

 
„ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ“ Бул. Краља Александра 84 

 
 

Израђена опрема и целокупна монтажа опреме и инсталације мора у целости да 
одговара у пројекту дефинисаним решењима и спецификацијама. 

Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно мора одобрити пројектант и 
надзорни орган, извођач ће унети у документацију. О начину уношења измена у 
документацији извођач ће се договорити са пројектантом и произвођачем 
постројења. 

Сав материјал, делови и агрегати, који се употребе за израду постројења и 
инсталација морају бити беспрекорног квалитета, а где се захтева мора се 
приложити и одговарајући атест. 

Произвођач опреме је обавезан на услове израде опреме сходно важећим 
правилницима и прописима за предметно лифтовско постројење, Правилнику о 
општим техничким прописима за израду предмета и конструкција заваривањем 
(„Службени лист СФРЈ“ бр. 19 од 1959. године) и другим важећим прописима. 

Сходно мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад произвођач је 
дужан да на оруђе постави натписну плочицу са уочљивим, доступним и трајним 
натписом и са подацима о произвођачу, типу, серији, броју, години производње као 
и назнакама о техничким карактеристикама оруђа (снага, радни напон, фреквенција 
струје, број окретаја, радни притисак погонског средства и др.). 

Сву неодговарајуће заштићену опрему споља заштитити од корозије основним и 
завршним слојем. 

Особље запослено на изградњи објекта мора се придржавати следећих 
правилника и прописа: 
- Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС 101/2005 
- Правилник о заштити на раду у грађевинарству, Сл. гласник РС бр. 53/97. 
- Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне 
струје у   објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима, 
Сл. гласник СРС бр. 21/89 
- Правилник о техничким нормативима за дизалице, СЛ СФРЈ бр. 65/91. 
- Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и 
истовару терета из таквих возила, СЛ СФРЈ бр. 17/66. 
- Правилник о средствима личне заштите на раду и личној заштитној опреми, 
СЛ СФРЈ бр. 35/69. 
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- Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и организовању службе 
спасавања у случају незгоде на раду СЛ СФРЈ 21/71. 

Да би постројење било правилно и сигурно монтирано потребно је обратити највећу 
пажњу код постављања разних делова постројења и то како у погледу 
манипулације при полагању опреме и делова опреме, тако и код самог анкерисања 
тј. причвршћивања за под. 

Све машине и уређаји који сачињавају постројење постављају се на већ раније 
завршен под, или припремљене темеље у зависности од предвиђеног начина 
ослањања. 

При извођењу ових радова неопходно је добро контролисати да се сваки од 
елемената налази у правилном положају, а ова контрола је утолико важнија 
уколико је нека машина по природи свог рада осетљивија или изложена 
вибрацијама, ударима или сличним неправилностима. 

При извођењу монтаже важно је да се са сваким делом постројења поступа са 
потребном опрезношћу како не би дошло до било каквог удара и на тај начин до 
оштећења машине. 

Сваки део, када је то потребно, мора се правилно причврстити на уређају за 
дизање или преношење, и то у таквом положају, који гарантује апсолутну сигурност 
за раднике, а и за сам део. 

Када је сваки елеменат причвршћен на свом темељу приступиће се монтажи 
осталих допунских делова, имајући у виду приложене монтажне цртеже. При 
извођењу монтаже опреме у свему се тачно придржавати упутстава датих од 
испоручиоца опреме. 

 
Како је кабина за 10 путника потребно је имати уграђен вентилатор. 
 
Осветљење пода кабине и регистар кутије за управљање у кабини  износи најмање 
50lx, а изведено је индиректно са флуоресцентним цевима 
 
Позивне кутије са дугмадима и сигнална потврда позива у оба смера налази се на 
прилазима лифту, а у кабини је постављена регистар кутија на удаљености 0,4 m 
од улаза у кабину и 0,9 m до највише 1,2 m изнад пода кабине. Регистар кутија је 
снабдевена и бистабилним дугметом "СТОЈ" и дугметом "АЛАРМ". 

 
Врата возног окна су од од челичног лима-инокс, аутоматска, отпорна на 
деформације и израђена и уграђена тако да обезбеђују правилан рад забраве 
врата. Механичка чврстоћа и крутост врата возног окна је таква да их хоризонтална 
сила од 300 N (која делује управно на површину од 5 cm2) на било ком месту крила 
забрављених врата не деформише трајно, да их не деформише еластично више од 
15 mm и да не проузрокује поремећај који ће утицати на правилан рад врата и 
забраве.  
 
На сваком прилазу возном окну мора се налазити праг који издржава сва 
оптерећења при уласку и изласку путника и при утовару и при истовару терета.  
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Природно или вештачко осветљење, мерено на поду испред врата возног окна 
износи најмање 50 lx.  
 
Ако је лифт у погону зона одбрављивања врата може бити највише 0,35m изнад и 
испод прага возног окна. Кабина не сме кренути, ако врата возног окна или било 
које крило врата није забрављено. 
 
Врата возног окна су  израђена тако да се могу одбравити споља специјалним 
троугластим кључем, и имају електрични сигурносни уређај за контролу 
затворености врата возног окна. 
 
У машинску просторију дозвољен је приступ само стручним лицима која раде на 
одржавању и испитивању лифта и лицима оспособљеним за спашавање путника из 
заглављеног лифта. У машинску просторију не смеју се уграђивати инсталације и 
уређаји који нису саставни део лифта, осим уређаја за проветравање и грејање 
машинске просторије и детектора пожара или противпожарних уређаја за 
електричне инсталације. 
 
Контролна и управљачка табла (А и Б)  налазе се у штоку лифта на нивоу задњег 
спрата, према прописима за такву врсту инсталације као и према прописима који 
важе у делу за лифтовска постројења, за суве и чисте просторије, и има мин ППЗ 
60мин. У машниској просторији нису предвиђене никакве друге инсталације, осим 
инсталација за лифт.  
 
Поред врата возног окна на задњем спрату постоји апарат за гашење пожара, а 
потрошни материјал (крпе, мазива и сл.) се држе у металној канти са поклопцем 
израђеном од незапаљивог материјала. Прилаз машинској просторији мора бити 
лако приступачан и сигуран. Висина прилаза износи најмање 2 m, а прилаз мора 
бити добро осветљен, трајно уграђеним електричним осветљењем. Под прилаза не 
сме бити клизав. 
 
Зидови машинске просторије су  светлих боја од материјала који је отпоран на 
ватру и који не ствара прашину већ спречава њено таложење. Зидови и под 
машинске просторије су звучно изоловани од осталих просторија и не налазе се у 
нивоу пословних површина. Димензије машинске просторије омогућавају лаган и 
сигуран прилаз и простор особљу за сервисирање и одржавање свих компоненти, 
посебно електричној опреми.  
 
Мора се обезбедити: 
- Испред разводних и управљачких уређаја - слободна хоризонтална површина 
дужине најмање 0,7 m, а ширине зависно од ширине уређаја али не мање од 0,5 m. 
- Слободна хоризонтална површина величине 0,5 х 0,6 m за одржавање и 
испитивање покретних делова лифта, а прилаз овим површинама мора бити широк 
најмање 0,5 m. 
Изнад највишег дела погонске машине мора бити слободан простор висине 
најмање 0,3 m. Светла висина врата машинске просторије, су уједно и врата возног 
окна, износи 2,1m, а ширина 0,90m.  
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У машинској просторији  постоји отвор за проветравање. Укупна површина отвора 
за проветравање износи најмање 2,5% површине хоризонталног пресека возног 
окна. Машинска просторија мора бити сува и проветрена. Мотори и електрични 
управљачки  уређаји су заштићени од прашине, гасова и влаге у степену заштите 
који захтевају радни услови. Отвори за проветравање су изведени тако да 
несметано одводе гасове и дим у случају пожара. 
 
У машинској просторији, поред улаза је постављена склопка са натписом "СТОЈ" са 
јасно означеним положајима укључења и искључења, којом се погон лифта 
искључује. 
 
Електрично осветљење машинске просторије износи најмање 200 lx мерено на 
поду. Склопка за осветљење може бити постављена са унутрашње стране поред 
улазних врата. Струјно коло за осветљење мора бити независно од струјног кола 
погона лифта. Најмање једна прикључница са заштићеним контактом мора бити 
постављена у машинској просторији. Она се  везује на инсталацију објекта преко 
посебног осигурача. 
 
Атести опреме 
Извођач лифта дужан је да достави следеће атесте: 
-  за забраву врата возног окна 
-  хватачки уређај 
-  граничника брзине 
-  челичну ужад или ремење 
-  одбојнике 
-  гумена простирка испред електричних уређаја 

 
Таблице обавештења и упозорења 
На прилазним вратима лифту поставља се натпис: 
" Лифт носивости Q= 800 kg или 10 лица" 

На вратима машинске просторије: 
" Опасно по живот"  
" Погон лифта"       
" Неовлашћенима улаз забрањен". 

 
Испитивање лифта 
По завршеној монтажи, лифтовско постројење се мора подвргнути испитивању на 
основу "Парвилника о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за 
превоз лица и терета" (Сл.лист СФРЈ 27/90) од стране овлашћене установе која ће 
издати "Извештај техничке контроле" и "Сертификат". 
 
Дозвола за употребу 
На основу извештаја техничке контроле и издатог Сертификата Инвеститор је 
дужан да затражи дозволу за употребу лифта од надлежног органа за издавање 
дозволе. 
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Напомена 
При монтажи се мора придржавати упустава и препорука испоручиоца лифтовске 
опреме. Испоручиоци опреме морају доставити атест испоручене опреме као и 
упутство за руковање и одржавање вршиоцу монтаже. 
По завршеној монтажи предати све атесте, сертификат као и упутства за руковање 
и одржавање инвеститору. 

За све време техничке контроле и пробног погона потребно је присуство довољног 
броја стручних лица, који су упознати са постројењем која се пуштају у погон, а 
ради надгледања и обучавања персонала који ће касније тиме руковати. 

Уколико техничка контрола и пробни погон не покаже повода ни за какав приговор, 
може се постројење – опрема предати инвеститору. Од тог дана тече рок за 
квалитет изведених радова. О примопредаји треба водити посебан записник. 

У случају да се за време техничке контроле, пробног погона, пријема или у 
гарантном року констатује да изведени радови нису исправни, извођач је дужан да 
о свом трошку отклони све неисправности. 
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈА 

 
 
 

СТАМБЕНО 
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ: 

Г.П.6, Објекат 6И 
Касарна „Степа Степановић“, Вождовац, БЕОГРАД 

 
ИНВЕСТИТОР: 

 
„ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ“ Бул. Краља Александра 84 

 
 
 

УПУТСТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
 
1.1. Целу инсталацију треба монтирати према овом пројекту по добијању сагласности 

од надлежног органа. 
 
1.2. Све цеви, носаче цевовода и опрему пре монтаже треба беспрекорно очистити и 

заштитити основном бојом. 
 
1.3. Проверити нечистоћу цеви и са унутрашње стране, те уколико нису довољно 

чисте, очистити их челичном четком. 
 
1.4. Сви елементи цеви, арматура и друга опрема пре уградње треба да поседује 

атестирану документацију и то цеви на 16 bar-a, а арматуру на 10 bar-a. 
 
1.5. Спајање цевовода вршити заваривањем и навојним спојевима. 
 
1.6. После завршетка комплетне монтаже извршити пробу инсталације на 

хидраулични притисак. Инсталацију треба испитати на притисак већи за 50% од 
радног притиска. 

 
1.7. Пробу на тражени притисак обавити на следећи начин: Цевна мрежа је 

затворена са шпринклер млазницама, а на другом крају затворити вентил за 
довод воде из мреже. 

 
 - Мрежу напунити водом и озрачити. 
 - Ручном пумпом остварити притисак од 12 bar-a. Овај притисак држати 24 часа 

и контролисати евентуалне падове притиска. 
 
Инсталација је задовољила хидрауличну пробу када у траженом времену од 24 
часа није дошло до пада притиска. 

 
1.8. По завршетку пробе обавезно направити записник који се чува као трајни 

документ. 
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1.9. После завршене монтаже и пробе инсталације на хидраулични притисак, 

инсталацију офарбати завршном бојом. 
 
1.10. На видном месту поставити таблицу са надписом фирме извођача са годином 

монтаже.  
 
 
ПРОБНИ РАД, ОДРЖАВАЊЕ, НАЧИН ИСПИТИВАЊА И ПОВРЕМЕНА 
КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
2.1. По завршетку монтаже и испитивања инсталације на хидраулички притисак 

треба извршити функционалну пробу.  
 
2.2. Функционалну пробу вршити уз присуство преставника инвеститора и 

преставника извођача радова. Представник инвеститора треба да буде надзорни 
орган, а представник извођача радова шеф градилишта. 

  
Пробу уређаја извршити на следећи начин: 

  - потпаљивањем спринклер млазнице, 
  - отварањем вентила за пробу на вентилској станици. 
 
 У првом случају приликом пробе треба да се постигне следеће: 
 а) истицање воде на спринклер млазници у распршеном стању, 

б) за пар десетина секунди оглашавање хидрауличког звона и слања у главни 
командни центар, 

 ц) да је уређај активиран 
 

У другом случају отварањем вентила за пробу на вентилској станици треба да се 
постигне следеће: 

 Понављају се ставке а), б), и ц) у претходом случају. 
 
2.3. После извршене пробе сачинити записник који ће потписати овлашћена лица и 

чувати као  трајни документ. Записник доставити на увид техничкој комисији за 
пријем. 

2.4. Када је завршено гашење онда се уређај ставља у мобилно стање. Затвара се 
доводни вентил, замењује се спринклер млазница, а затим се вода испушта из 
мреже. Када је мрежа празна, онда се  спринклер станица - спринклер 
вентил доводи у равнотежни положај.  

 
2.5. Периодични прегледи обављају се у одређеним временским размацима, а 

односе се на следеће: 
  - проба функционалности, 
  - чишћење инсталације од евентуалних нечистоћа, 
  - замена вентила или споја који цури, 
  - чишћење стаклених ампула на спринклер млазницама. 
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2.6. Проба функционалности комплетног система врши се на период до једне године 
и то све у функцији осталог одржавања. 

 
 
ЧИШЋЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
3.1. Важно је да вода у инсталацији буде чиста (без механичких нечистоћа) како не 
би  дошло до зачепљења клапни и др. 
3.2. Чишћење инсталације обавити годишње. 
3.3. Све вентиле подмазати и спојеве који цуре дотегнути и преконтролисати. 
3.4. Стаклене ампуле обавезно очистити од прљавштине једном у три месеца. 
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
 
 

СТАМБЕНО 
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ: 

Г.П.6, Објекат 6И 
Касарна „Степа Степановић“, Вождовац, БЕОГРАД 

 
ИНВЕСТИТОР: 

 
„ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ“ Бул. Краља Александра 84 

 
 

 
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ 
 

1. Инсталација мора бити изведена у свему према овом пројекту и може се 
уступити само ономе извођачу који је у стању да се изричито обавеже и докаже 
да је у могућности да комплетну инсталацију испоручи, монтира, регулише, 
испита и пусти у погон. 

2. Сви елементи инсталације морају бити такви да у свему одговарају 
специфицираним карактеристикама и морају имати такве димензије да се могу 
уклопити у диспозицију и габарите предвиђене пројектом. 

3. Елементи инсталације који нису серијски производ, већ се израђују посебно 
(канали за ваздух и сл.) морају бити израђени од квалитетног материјала на 
најбољи начин који се предвиђа за ту врсту радова. Површинска заштита мора 
бити изведена тачно како је назначено у пројекту, а на местима где није 
назначено на начин уобичајен за ту врсту радова, а у складу са прописима и 
стандардима о квалитету. 

4. Извођач инсталације може бити само она радна организација која располаже 
знањем и могућностима које се захтевају за израду ове врсте инсталација тј.  
a)  да може набавити, испоручити и монтирати све елементе инсталације 

предвиђене пројектом и да има начина да за ову опрему прибави комплетну 
техничку документацију. 

б) да располаже знањем и могућностима за решавање свих детаља у оквиру 
монтаже инсталације, на одговарајући технички и естетски начин, а за које нису 
дати детаљи цртежи као што су: вешање канала за ваздух, постављање опреме 
на пливајуће, еластичне или чврсте фундаменте, уклапање опреме у 
архитектонско-грађевинску целину итд.  

c) да располаже потребном контролном мерном и регулационом опремом како 
би извршио квалитетну регулацију свих елемената израђене инсталације. 

5. Уколико нису архитектонско грађевински део пројекта, канали за ваздух и остали 
елементи вентилационих уређаја морају бити израђени од најквалитетнијег 
материјала у складу са важећим прописима и стандардима из ове области. 
Клима канале, профилисане елементе и спојеве треба извести аеродинамички 
тако, да не дође до стварања ваздушних јастука и да се спречи продор старог 
ваздуха у канал када је овај услед поремећаја у подпритиску, а нормално се 
налази у надпритиску. 
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6. У вентилациним каналима се не смеју видети никакве друге инсталације, које не 
припадају клима уређајима. 
Од овога се може одступити у случају инсталација које подржавају рад клима 
уређаја или које су наопходне за исправан рад клима уређаја (нпр. светиљке и 
електроинсталације за њих у проходним клима каналима, водови за грејање или 
хлађење ваздуха, водови за довод паре за овлаживање паром). 

7. За израду равних и фазонских делова канала мора се употребити лим следеће 
дебјине у зависности од димензија канала: 

 а) за канале са већом ивицом до 250 mm  закључно-дебљине 0,5 mm 
 б) за канале са већом ивицом од 251 до 499 mm  закључно-дебљине0,75 mm 
 ц) за канале са већом ивицом од 500 до 999 mm закључно-дебљине 1,0 mm 
 д) за канале са већ  ивицом преко 1000 mm     дебљине 1,25 mm 
 Код редукција и других фазонских делова за одређивање дебљине лима важи 

димензија веће ивице на крају мањег пресека.  
8. Кривине ваздушних канала морају бити изведене са средишним полупречником 

једнаким пречнику или страни канала, ако у графичкој документацији није 
другачије назначено. 

 Канали треба да су изведени са што је могуће мањих оштрих скретања. Свако 
колено канала треба да буде изведено са лопатицама за усмеравање а исто 
важи и за рачвање, ако у рачви није предвиђен лептир. 

9. Све канале цији је однос B:H=3:1 и већи треба против вибрација укрутити 
фалцовањем унакрсно о једног угла канала према другом. 

10. Спајање лимова правих и фазонских делова лимених ваздусних канала треба 
извести помоћу двоструко повијеног шава. На крајевима равних и фазонских 
делова треба поставити прирубнице од угаоног гвожђа који морају бити 
предходно минизирани. Крајеви лима појединих делова морају бити овијени 
преко прирубнице.  

 Између прирубница треба поставити заптивач, а за спајање прирубница 
употребити завртње. 

11. За израду прирубница може се употребити ваљани профилисани челик, и то: 
 а) за делове од има дебљине 0,5 до 0,75 mm - L 25x25x4 mm 
 б) за делове од лима дебљине 1,0 до 1,25 mm - L 30x30x4 mm 
12. Вешање ваздушних канала извести на растојањима од најмање 2,0 m са тим да 

није допуштено исто извести непосредно за прирубне спојеве канала. Вешаљке и 
конзоле за канале морају бити израђене од ваљаног челика и профилисаног 
челика као за прирубнице. Елементи вешалице морају обухватити канал за све 
четири стране. 

13. Регулациони прибори морају бити тако изведени да буде омогућено лако 
руковање, учвршћивање у одређеном положају,као и показивање истог. 

14. Канали за ваздух могу се израђивати и од "спиро цеви" и типских фазонских 
комада. Спојеви су са наглавцима, а вешање вешалицама истог произвођача. За 
заптивање се треба придржавати упустава произвођача.  

15. Отвори за одсисавање ваздуха су типа решетке или вентилационог вентила. 
Решетке су са мрежом или са једним редом лопатица и регулатором протока. 
Вентилациони вентили својом конструкцијом морају обезбедити могућност 
регулације протока. 

16. Отвори за отпадни ваздух морају задовољити прописано растојање  у односу на  
евентуалне отворе свежег ваздуха. 
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17. Одсисне канали отпадног ваздуха није неопходно изоловати, осим код 
инсталација које раде са уштедом енергије преко рекуператора топлоте, као и 
због спречавања кондензације при дистибуцији охлађеног ваздуха. 

18. Сви вентилатори у инсталацији морају имати капацитет, статички притисак и 
број обртаја као што је назначено у техничкој документацији, а димензије морају 
бити такве да се могу уградити у простор одређен за њих. Вентилатори морају да 
спадају у класу "бешумних" тј. да дају најмањи могући шум при датом броју 
обртаја, капацитету и статичком притиску.  

 Спајање са ваздусним каналима извести преко еластичних спојева од 
одговарајуцег материјала. Вентилатори треба да буду спојени са 
електромоторима преко клинастих каишева или преко спојнице. Клинасти 
каишеви и ременице морају да буду снабдевени штитницима. 

 Електромотори се постављају на клизне шине од ливеног гвожђа или ваљаног 
челика. 

 Вентилатори, електромотори и расхладне машине се преко постоља ослањају на 
пливајуће фундаменте који су слојем одговарајуће дебљине од плуте или гуме 
одвојени од околних констуркција. У случју постављања вентиалтора на под 
мора се извршти антивибрациона изолација буке ослањању преко уметка од 
плуте или гуме. 

19. Аутоматику је потребно монтирати у потпуности према приложној шеми, а 
поједине елементе аутоматике поставити на места предвиђена пројектом. 
Извођач је дужан да код наручивања аутоматике обезбедити од испоручиоца 
исте детаљне шеме повезивања, упутства за монтажу, регулисање и руковање а 
пожељно би било да се обезбеди контрола монтаже и регулисање аутоматике од 
стране предузећа које испоручује аутоматику. 

  У случају да се до извођења изврше промене у производном програму дужан је 
испоручилац аутоматике да нове елементе уклопи и у функционалну шему и 
обезбеди жељене ефекте рада кола аутоматике.  

20. Извођач инсталације је дужан да обезбеди сав материјал за електрицно 
повезивање свих мотора и осталих електричних апарата који улазе у састав 
инсталације са командно-разводном таблом, која треба да садржи све потребне 
упуштаче и осигураче.  

 Поред тога, за сваки мотор треба да постоји контролна сијалица. 
 На електричној командној табли треба да буду монтирани уређаји за мерење 

јачине и напона електрчне струје као и сви потребни релеји и остали електрични 
апарати који су део аутоматике или спадају у опрему која чини везу између 
аутоматике и електромотора. 

21. По завршеној монтажи инсталације потребно је извршити испитивање 
вентилационих система . 

 Испитивање мора да обухвати: 
а) Проверавање да ли монтирани комплетни вентилациони уређаји и посебно, 

поједини његови елементи (вентилатори, електромотори, итд.) одговарају 
предвиђеним у овом пројектном елаборату. 

б) Поверавање квалитета монтаже и то посебно: 
 -правилност балансирања радног кола вентилатора 
 -непропустљивост спојева комплетног вентилационог уређаја 
 -бешумност уређаја 
 -испитивање функционалности комплетних кругова аутоматике 
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 -заштићеност од корозије 
ц) Проверавање ефективности комплетног климатизационог и вентилационог 

уређаја мерењем радних параметара: температуре и количине ваздуха. 
 Дозвољена одступања од услова наведених у овом пројектном елаборату могу 

износити највише 10%. 
22. Након исптиивања климатизационих и вентилационих система треба приступити 

регулисању количина ваздуха које пролази кроз поједине отворе за убацивање и 
одсисавање ваздуха, тако да се на сваком отвору добије количина ваздуха 
предвиђена пројектом. Ако се указе потреба, може се том приликом мењањем 
ременица на електромотору и вентилатору повећати или смањити број обртаја 
вентилатора. 

23. У просторијама се не сме дозволити ни најмањи осећај промаје. 
24. После урегулисавања свих делова инсталације треба исту пустити у рад. Све 

инструменте за мерење обезбеђује извођач, док трошкови погонске енергије за 
мерење, испитивање и регулисање, падају на терет Инвеститора. Свако плаћа 
своје особље, док се трошкови комисија свих врста деле на пола између 
Извођача и Инвеститора, ако то уговором није другачје установљено. 

25. Инвеститор је дужан да благовремено обави све грађевинске радове, 
укључујући и инсталације водовода и канализације да благовремено изради и 
све потребне електричне инсталације. 

26. Извршити следећа испитивања топлотне функције објекта и то: 
 -испитивање ваздушне пропустљивосто према СРПС У.Ј5.100 које треба да 

организују заједнички: главни извођач грађевинских радова, кооперант за 
уградњу грађевинске столарије и браварије и извођач термотехничких 
инсталација и да по завршеном испитивању сачине и испоставе оверен 
Извештај, а да при том цена овог испитивања може износити највише 4% од 
вредности материјала и уградње столарије и браварије 

 -теренско мерење, преглед и испитивање квалитета уграђене термичке 
изолације спољних зидова према СРПС-у У.Ј5.062 које треба да организују 
заједнички: главни извођач грађевинских радова, извођач термоизолатерских 
радова и извођач термотехничких инсталација и да по завршеном испитивању 
сачине и испоставе оверен Извештај, а да при том цена овог испитивања може 
износити највише 3% од вредности материјала и уграђене термоизолације. 

 
 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНСТАЛАЦИЈИ ГРЕЈАЊА  
 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
НА ИНСТАЛАЦИЈИ СА ЧЕЛИЧНИМ ЦЕВИМА 

 
1. ИСПОРУКА, ТРАНСПОРТ И УСКЛАДИШТЕЊЕ 
 
1.1- Понуђена сума за монтажу инсталације или појединих њених делова обухвата и 

испоруку припадајућег материјала и елемената конструкције са транспортом до 
градилишта, истоваром и лагеровањем на градилишту ако у опису радова или 
предрачуну није другачије наглашено. 

1.2- Транспорт цеви треба вршити пажљиво. Оне не смеју бити наслагане једна на 
другу директно већ се између сваког реда цеви постављају дрвени подметачи на 
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неколико места. Цеви допремљене железницом или камионима треба пажљиво 
истоварити да се не би оштетили крајеви, припремљени за заваривање. 

1.3- Целокупна мрежа инсталације мора бити изведена од првокласних шавних и 
бешавних цеви, а које су у фабрици испитане на хладни водени притисак. За 
израду мреже чије цеви имају величину пречника преко DN50, морају се 
употребити бешавне цеви. У случају примене шавних цеви приликом савијања 
цев се мора тако поставити да шав не тражи промену у дужини. 

1.4- Извођач треба да испоручи нов материјал и елементе инсталације ако то у 
опису радова или у предрачуну није другачије наглашено. Материјал који буде 
употребљен за израду ове инсталације мора бити најновије фабричке 
производње, солидне конструкције и обраде, без икаквих грешака и одговарати 
прописима за фабрикацију одговарајућег материјала. 

1.5- Ливени материјали - арматура, не смеју имати фабричких недостатака и не 
смеју бити порозни. Сав овај материјал мора бити испитан на одговарајући 
притисак од стране извођача или пак од неког званичног признатог центра за 
испитивање материјала. 

1.6.- Мерни и регулациони инструменти морају бити тачни и солидне израде и у 
потпуности да одговарају својој намени. 

1.7.- Арматура мора бити добра и солидне обраде, испитана на притисак и 
функционалност, тј. мора бити испитана да ли обрада арматуре у потпуности 
одговара намени. Вентили, шибери и славине морају стопроцентно да затварају 
водове у које се уграђују. 

1.8.- Грејна тела морају бити солидне израде и добро спојена да не пропуштају 
воду. 

 
2. ЗАВАРИВАЊЕ ЦЕВИ И ИСПИТИВАЊЕ ЗАВАРА 
 
2.1- Пре заваривања цеви треба добро очистити од нечистоћа и корозије. Пре 

заваривања цеви, треба проверити мере тј. толеранције, на крајевима цеви и 
неодговоравајуће цеви одбацити или крајеве поправити. Код мањих оштећења 
крајева цеви која су настала приликом транспорта или манипулације треба 
извршити оправку на лицу места пре уграђивања цеви у водове. Оштећене 
закошене крајеве цеви исправити израдом новог закошења. Зазор између цеви 
које се заварују треба да је подједнак по читавом обиму цеви.  

2.2- Заваривање цеви се изводи према технологији заваривања коју израђује 
извођач. Извођач је дужан да предложену технологију заваривања усагласи са 
специјализованом институцијом. 
Електроде за заваривање цеви треба одабрати према препоруци произвођача 
цеви тј. према хемијском саставу основног материјала цеви. 
У случају кише, заваривање изводити под заштитним параваном тако да киша не 
може квасити место заваривања и хладити га. Код ниских температура испод -
5оС или снежних падавина, заваривање се не сме изводити. После сваке 
операције заваривања, завар треба добро очистити од шљаке пре наношења 
следећег слоја. Код заваривања се треба придржавати Правилника о хигијенско - 
техничкој заштити радника и радног места. Заваривање цеви могу вршити само 
атестирани заваривачи класе I и II (оцена 0,9 и више). Атест не сме бити старији 
од две године и уз услов рада на заваривању после добијања атеста. 
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Сваки заваривач мора имати важећи атест за одговарајући поступак заваривања 
и основни материјал сагласно стандарду СРПС Ц.Т3.061. 
Сваки заваривач мора имати своју ознаку коју утискује поред изведеног завара. 
Ова ознака мора бити уписана у легитимацију заваривача. 

2.3- Спојеви на главној разводној мрежи врше се заваривањем и морају се извести 
тако да не дође до цурења воде. Ако се цеви спајају прирубницама обавезно се 
придржавати ЈУС прописа за прирубнице и заптиваче. 

2.4- За спајање цевовода заваривањем, заварена места на саставцима цеви морају 
имати потребну дебљину вара, који по целој спољној површини треба да је 
равномерно изведен. Код сваког споја цеви мора се избршити брушење ивица на 
крајевима цеви које се заварују. 
За цеви са дебљином зидова преко 3 mm угао искошења цеви на крајевима мора 
бити усаглашен са прописима. Строго водити рачуна да материјал приликом 
варења не прегори. Заварени спојеви на цевима не смеју лежати на ослонцима. 

2.5- Електроде које се употребе при заваривању цеви морају да поседују следећа 
механичка својства: 
a) Чврстоћа на кидање мора да буде у границама чврстоће основног метала који 

се заварује. 
b) Истезање мора бити 18% минимум. 
c) Чврстоћа на удар мора бити изнад 6 kp/cm2. 

2.6- Испитивање завара - визуелно 
Визуелна контрола завара свакодневно се врши. Визуелну контролу врше сами 
заваривачи, контролни органи извођача, као и надзорни орган инвеститора. 

 
3. МОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
3.1- Израђена опрема и целокупна монтажа опреме и инсталације мора, у целости, 

да одговара у пројекту дефинисаним решењима и спецификацијама. 
Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно морају одобрити 
пројектант и надзорни орган, извођач ће унети у документацију. О начину 
уношења измена у документацију извођач ће се договорити са пројектантом. 
За све измене извршене без сагласности пројектанта а које буду имале 
негативног утицаја на рад и функционалност инсталације и проузрокују 
ненормалан рад постројења или штету, не може се теретити пројектант. 
Сву опрему споља заштитити од корозије са основним и завршним слојем. 
Да би постројење било правилно и сигурно монтирано потребно је обратити 
пажњу код постављања разних делова постројења и то како у погледу 
манипулације при полагању опреме и делова опреме, тако и код самог 
анкерисања тј. причвршћивања за под или зид. 
Све машине и уређаји који сачињавају постројење постављају се на већ раније 
припремљене темеље а затим се приступа постављању анкер завртњева у 
одговарајуће рупе, које се пуне бетоном (по могућству са брзо везујућим 
цементом). Тек кад када бетон очврсне око анкер завртњева може се приступити 
коначном учвршћењу опреме. 
При извођењу ових радова неопходно је контролисати да ли се сваки од 
елемената налази у правилном положају. Контрола је утолико важнија уколико је 
опрема изложена вибрацијама, ударима и сл. 



ВЈН 
06/13 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 
Бул. Арсенија Чарнојевића 110, Београд 

 

Конкурсна 
документација 

ВЈН 06/13 
 

 

Техничке спецификације за термотехничке инсталације, ГП6 објекат 6И 
Стамбено пословни комплекс, Степа Степановић, Београд  

 

Страна  7  од  18 

 

Сваки део се мора правилно причврстити на уређају за дизање или преношење, 
тако да се не угрожава безбедност радника и самог дела.  
Када је сваки елемент причвршћен за свој темељ приступа се монтажи осталих 
делова према приложеним цртежима, при чему треба водити рачуна да се сваки 
пар прирубница опреми одговарајућим заптивачима. 
При извођењу монтаже опреме треба се тачно придржавати упутстава датих од 
испоручилаца опреме. 
После извршене монтаже опреме приступити монтажи цевоводне инсталације за 
снабдевање уређаја одговарајућим енергетским флуидима. 
Испоручиоци опреме морају вршиоцу монтаже доставити атест испоручене 
опреме као и упутство за руковање и одржавање. 
По завршеној монтажи предати инвеститору све атесте и упутства за руковање и 
одржавање. 

3.2-Цеви морају бити положене са потребним нагибом и причвршћене вешаљкама 
од пљоснатог гвожђа, обујмицама, конзолама.  

 
Размак између конзола односно вешалица усвојити према прорачуну или према 
следећем:  
Цеви по СРПС ЕН 10255  и СРПС ЕН 10220 

        димензија цеви              max. растојање 
     mm      m 
Ø17.2x1.8                             2.0 
Ø21.3x2.6                             2.0 
Ø26.9x2.6                             2.0 
Ø33.7x3.2                             2.5 
Ø42.4x3.2                             2.5 
Ø48.3x3.2                             2.5 
Ø60.3x2.9                             3.0 
Ø76.1x2.9                             3.0 
Ø88.9x3.2                             3.5 
Ø108.0x3.6                           4.0 
Ø133.0x4.0                           4.0 
 

3.3- Цевоводе треба поставити тако да се могу без штетних отпора истезати. Ход 
цеви не сме довести до кидања или оштећења елемената који носе цевоводе, 
нити оштећења грађевинских елемената зграде. Сви непокретни ослонци - 
чврсте тачке морају бити солидно изведени, тако да се цевовод не може кретати 
на тим местима. У продорима цеви кроз зидове и међуспратне конструкције 
уградити цевне чауре.  

3.4- Претходна регулација мора бити споља лако изводљива кључем за штеловање 
- регулацију. Регулација мора бити изводљива и за време док је инсталација у 
погону, а да при томе носиоц топлоте не капље нити излази у парном стању ни у 
најмањим количинама. 

3.5- Сви прикључни регулациони органи у једној истој инсталацији морају бити истог 
типа. 

3.6- Инсталацију треба извести тако да одговара пројекту, техничком опису, 
предмеру и предрачуну, техничким и погодбеним условима СРПС прописима, 
одговарајућим правилницима и свим правилима струке. 
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3.7- Рупе и шлицеви могу се бушити само у договору са инвеститором и уз његово 
одобрење. 

3.8- Извођач је дужан да благовремено и пре почетка радова других занатлија и 
извођача који претходе његовим радовима, скрене пажњу наручиоцу на 
припремне радове других занатлија и извођача и у сагласности са њима и 
наручиоцем утврди рокове до којих морају завршити. Осим тога, извођач је 
дужан да благовремено обезбеди податке о оптерећењу грађевинских 
елемената, односно о тежини и величини елемената који ће се монтирати, а који 
би евентуално могли да доведу до поремећаја стабилности грађевинског објекта. 

3.9- Извођач је дужан, уколико уговором није другачије предвиђено, да своје радове 
изводи у договору са инвеститором, тако да његови радови буду завршени до 
уговором предвиђеног рока али да истовремено ни он не задржава и омета 
извођење осталих грађевинских и занатских радова на објекту. Пре почетка 
монтажних радова, таванице и подови морају бити до те мере готови да се по 
њима може слободно газити без опасности. 

3.10- Захтеви и упутства за монтажу арматуре 
Све прирубнице које се заварују на цевима морају бити под правим углом у 
односу на осу цеви. Дозвољено одступање паралелности површина прирубница 

које се спајају је 0,5о. Пре заваривања налегајуће - заптивајуће површине 
прирубнице морају бити добро очишћене од евентуалне корозије и нечистоће. 
Заптивајући материјал мора бити квалитетан и свуда једнаке дебљине. 

Толеранција зазора између прирубнице сме износити у = 0,1 mm. Затезање 
завртњева вршити унакрсно (никако редно). При затезању водити рачуна да се 
не прекорачи сила напрезања, па се стога препоручује рад са алатом који има 
уређај за мерење силе затезања. 
Засуни, вентили и други цевни елементи морају бити у исправном стању. Пре 
монтаже налегајуће површине са морају добро очистити. Налегајуће површине 

између елемената и прирубница мора бити у границама t = 0,5 mm. Растојање 
између прирубница мора тачно одговарати дужини арматуре. 

 
4. ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

При свим испитивањима, мерењима и балансирањима инсталације, или њених 
делова, придржавати се ових техничких услова, као и стандарда и прописа из 
ове области. 

4.1- Уопштено 
4.1.1.- Пошто се изврши потпуна монтажа инсталације, иста се мора испитати на 

хладни притисак и на неповољне топлотне дилатације. 
4.1.2.- На крајевима и на почетку мреже обавезно поставити одзрачиваче за ваздух. 
4.1.3.- По успешно извршеној проби инсталације, о чему се мора сачинити записник 

између извођача и надзорног органа, приступиће се пробном грејању. Ова проба 
се изводи у циљу испитивања рада инсталације, загревања грејних тела, 
правилност одржавања, правилност изведене инсталације у погледу 
компензације издржавања цеви итд. 
При овом испитивању треба утврдити следеће : 
a)  Да инсталација нигде не пропушта грејни флуид ни у најмањим количинама. 
b)  Да сва арматура и мерни иструменти функционишу правилно и поуздано. 
c)  Да се сва грејна тела равномерно загревају по целој површини. 



ВЈН 
06/13 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 
Бул. Арсенија Чарнојевића 110, Београд 

 

Конкурсна 
документација 

ВЈН 06/13 
 

 

Техничке спецификације за термотехничке инсталације, ГП6 објекат 6И 
Стамбено пословни комплекс, Степа Степановић, Београд  

 

Страна  9  од  18 

 

d)  Да све конзоле, обујмице, чврсте тачке, лако подносе сва напрезања 
проузрокована ширењем и скупљањем цеви услед температурних промена. 

Уколико све буде функционисало и не покажу се никакви недостаци може се 
приступити чишћењу цеви, минизирању, бојењу и изолацији, а затим затрпавању 
жљебова, отвора и поправљању молераја. 

4.1.4.- Разводна и повратна мрежа - хоринзонтална - у негрејаним деловима објекта 
треба да буде изолована адекватним, пројектом предвиђеним изолационим 
материјалом.  

4.1.5.- Видне цеви морају бити прво добро очишћене од рђе и малтера, затим их 
грундирати па све лакирати у топлом стању специјалним лаком постојаним 
радној температури, у тону по избору инвеститора. 

4.1.6.- Квалитетни пријем инсталације извршиће се када спољна температура буде   
-16оC или ако се врши при вишој температури, али не вишој од -5оC, тада се 
треба служити компензационим дијаграмима. Грејање се изводи непрекидно 
најмање 3 часа на сам дан испитивања уз предходно грејање од неколико дана и 
том приликом треба по одељењима постићи оне температуре које су обележене 
у пројекту. Температура се мери на средини просторије на висини од 1,5 m изнад 
пода. После ове пробе, уколико је успела, сматра се да је инсталација 
дефинитивно технички примљена. 

4.1.7.- Ради олакшања рада персонала, цевоводе треба означити о коме се флуиду 
ради и уцртаним стрелицама показати смер кретања флуида. Ознаке морају 
бити исписане читко и морају бити видљиве са растојања 5-6 m. Садржај натписа 
одређује се у складу са поступком руковања. 

4.1.8.- Инвеститор је дужан да благовремено изради електричну инсталацију за 
погон свих електромотора. 

4.1.9.- Извођач је обавезан да о свом трошку изради план стварно извршених 
радова у три примерка и да их преда инвеститору. 

4.2- Припреме за испитивања 
4.2.1- Пре почетка испитивања мора се урадити следеће: 

 извршити детаљан преглед и чишћење уграђене опреме после завршетка свих 
монтажних радова; 

 обезбедити приступ и осветљеност свих делова опреме који се испитују; 

 обезбедити добро заптивање на свим водовима и арматурама; 

 обезбедити слепим прирубницама све водове који се не користе; 

 обезбедити учвршћивање свих елемената; 

 извршити испирање целог постројења централног грејања од физичких 
нечистоћа. 
НАПОМЕНА: Испирање се врши са демонтираним пригушним блендама, да би 
се онемогућило њихово оштећење услед повећаног садржаја нечистоћа, а траје 
24 h уз рад центрифугалних пумпи. Приликом испирања предрегулација се 
подешава на минимални хидраулички отпор. На свим за то одређеним местима 
(испуштања, филтри, одмуљни судови...) мора се редовно вршити одмуљивање 
до потпуно чистог стања. 

 после завршеног испирања уградити пригушне бленде (ако су предвиђене 
пројектом); 

 инсталацију затим напунити водом која мора задовољавати услове према 
стандарду СРПС М.Е2.011, осим за системе где се користи сирова вода (мањи 
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индивидуални системи и инсталације потрошача где је дозвољено коришћење 
сирове воде). 

4.3- Испитивање цевовода - хидростатичка проба 
4.3.1- Визуелни преглед 

Пре него што се приступи испитивању цевовода путем хидро пробе, врши се 
визуелни преглед ради провере квалитета монтажних радова и комплетности у 
односу на последње ревизије диспозиционих цртежа цевовода, изометрија, 
шема цевовода и инструментације. О извршеном прегледу се сачињава записник 
са надзорним органом.  
Уколико се током прегледа открију недостаци, извођач је дужан да их отклони у 
најкраћем року. 

4.3.2- Припрема за хидростатичко испитивање 
Хидростатичке пробе се изводе при температури околине изнад 0оC. Вода која се 
користи не сме да буде агресивна и не сме да садржи нечистоћу. 
Неће се испитивати цевоводи који су спојени са атмосфером, нити системи за 
продувавање и за пражњење, нити ма која друга мрежа која ради без притиска. 
Места која треба преконтролисати пре почетка хидро пробе: 

 Арматура може да се испитује истовремено са цевоводом ако је испитни 
притисак мањи или једнак њеном номиналном притиску, 

 Делови који не могу да се ставе под испитни притисак, ће се демонтирати и 
заменити комадима цеви, или ће се слепим прирубницама одвојити од 
цевовода. Ови спојеви који се не могу испитати, биће проверавани у погледу 
непопустљивости, под радним условима, по завршетку испитивања и поновне 
уградње делова, 

 Потребно је проверити да ли ослонци могу да подносу напрезања којим су 
подвргнути током испитивања, 

 Сви спојеви који се испитују треба да буду суви, 

 Цевоводи за прикључак на друге мреже морају да буду одвојени од цевовода 
који се испитују, 

 Испитни притисак не сме да се примени на арматуру у затвореном положају, 
ако је њен номинални притисак мањи од испитног притиска, 

 Сви мерни уређаји за испитивање биће уграђени на најнижим тачкама, 

 Уградити сигурносни уређај који ће спречити прекорачење испитног притиска. 
4.3.3- Извођење хидростатичке пробе 

Пуњење цевовода се врши почев од најниже тачке, пошто је одређена зона коју 
треба испитивати. 
Сви отвори за одваздушење биће отворени да би се спречило свако образовање 
ваздушног јастука, а затвориће се после потпуног пуњења. 
Испитни притисак износи: 
p  = 2.0 + pp  + pst 
где је:  pp - напор пумпе 
pst - статички притисак воденог стуба у инсталацији 
Испитни притисак ће се одржавати најмање 6 сати, и за то време треба 
преконтролисати све спојеве. 
Ако се током подизања притиска утврде померања цеви или мале 
незаптивености, у случају да не постоје могућности оштећења, треба наставити 
са подизањем притиска до испитног, да би се добила представа о опсегу 
незаптивености и о другим недостацима. 
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Мала цурења на растављивим спојевима прегледаће се након што се из 
цевовода одстрани притисак.  
Уочене неисправности треба отклонити и после поправке проба ће се поновити. 
По завршетку потпуног испитивања, мрежу треба испразнити и испрати. Да би се 
испразнила, треба најпре отворити отворе за одваздушење почев од највишег 
нивоа, да не би дошло до образовања вакума. Затим се отворе славине на 
најнижим местима. 
У случају потребе цевоводи ће се продувати и осушити. 
После пражњења и сушења цевовода, треба поново уградити све делове скинуте 
пре испитивања и све слепе прирубнице. 
Обавезно саставити протокол о испитивању. 

4.4- Дилатациона испитивања 
Дилатациона испитивања грејног система врше се после успешно завршених 
испитивања заптивености (хидростатичка проба), са циљем утврђивања 
недостатака на систему грејања у погонским условима. Дилатациона испитивања 
се врше пре зазиђивања водова и почетка изолационих радова. За ово 
испитивање се носилац топлоте загреје на највишу пројектовану температуру и 
препусти хлађењу на температури околине. Затим се поступак још једном 
понови. Ако се после извршеног детаљног прегледа система утврди 
незаптивеност или други недостаци, они се морају отклонити, а затим се цео 
поступак испитивања понавља. Непосредно по завршеном испитивању 
резултати се записнички утврђују. 

4.5- Термотехничка испитивања 
4.5.1- Термотехничка испитивања грејног система врше се у циљу утврђивања 

функционалности и подешености постројења. 
Приликом термотехничких испитивања проверава се: 

 исправан рад арматуре; 

 равномерност загревања грејних тела; 

 постизање пројектних техничких параметара (температуре, притисци, разлике 
температура, разлике притисака итд.); 

 исправан рад регулационих и мерних уређаја; 

 да ли изведени грејни систем покрива пројектоване количине топлоте; 

 максимални капацитет генератора топлоте и измењивача топлоте; 

 капацитет генератора топлоте и измењивача топлоте за припрему топле 
потрошне воде при максималном одузимању топле воде према пројекту 
(одузимање воде се прати водомером на доводу хладне воде у загрејач); 

 постизање пројектованог степена искоришћења за грејне системе са 
електричним котлом. 

4.5.2-Термотехничка испитивања код система са инсталисаним капацитетом већим 
од 60 kW трају 72 h без дужих погонских прекида (по правилу укупно 60 min. 
прекида). Током испитивања се одржавају нормални погонски услови 
испитиваног постројења.  

4.5.3-Термотехничка испитивања се увек врше само за време грејне сезоне, после 
завршене изградње објекта и отклањања свих грађевинских недостатака. 
Саставни део испитивања је фина регулација грејног постројења, ако се током 
термотехничког испитивања утврди као неопходна. 
Ако се током термотехничког испитивања утврде недостаци, они се морају 
отклонити, а цео поступак испитивања се мора поновити. 
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После завршетка термотехничког испитивања резултати се записнички утврђују. 
4.5.4- У случају да генератор топлоте за грејање или измењивач топлоте снабдева 

више објеката, по правилу се, после укључивања нових потрошача, врши још 
једно термотехничко испитивање целог грејног система (генератор топлоте, 
измењивач, развод, грејни системи појединих објеката). 

4.5.5- Постројење централног грејања се сматра способним за исправан и безбедан 
рад, а топлотно испитивање је дало задовољавајуће резултате када: 

 постројење испуњава услове овог стандарда; 

 постројење испуњава захтеве сигурности утврђене стандардима СРПС 
М.Е6.200, СРПС М.Е6.201, СРПС М.Е6.202, СРПС М.Е6.203, СРПС М.Е6.204; 

 одавање топлоте грејних тела одговара потребној пројектованој количини 
топлоте; 

 фина регулација грејног система одговара пројектној документацији; 

 термотехничко испитивање потврди деловање аутоматске регулације, која је 
претходно испитивана симулацијом свих могућих погонских стања, посебно 
неисправности и претпостављених могућих кварова и стања која настају у 
прелазним месецима за више спољне температуре; 

 када се утврди да је у свим просторијама које се греју постигнута температура 
утврђена пројектом. 

Температура просторије се мери термометрима са живом, термопаровима, 
електроотпорним термометрима или термисторима. Меродавна је температура 
измерена у средини просторије на висини 1 m од пода. 

 
5. АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА 
 
5.1- Антикорозивна заштита се наноси по извршеном испитивању на свим 

површинама, деловима и опреми према графичкој документацији и предмеру са 
предрачуном. Примењена средства морају бити отпорна на утицај радних 
флуида. Заштитна средства морају бити атестирана и имати гарантован 
квалитет и особине. 

5.2- Све површине на које се наносе антикорозивна средства морају се претходно 
добро очистити од земље, шута, креча, песка, масноће и других нечистоћа. 
Средства се могу наносити само на добро очишћену и припремљену површину у 
складу са упутствима произвођача средстава. 
Чишћење површина може се извршити обичним ручним челичним четкама или 
обртним челичним четкама, или пескарењем површина помоћу кварцног песка и 
компримованог ваздуха. 
Одмашћивање и испирање површина мора се применити ако су површине, 
делови и опрема у току монтаже били попрскани или у додиру са асфалтом, 
битуменом, уљем, машћу и сличним материјалима. 
Све површине морају бити тако очишћене да се обезбеди лако наношење и 
добро пријањање заштитних средстава и лакова. 

5.3- Антикорозивна заштитна средства морају добро и равномерно покривати 
површину на коју се наносе: 

 Први, односно основни слој, мора се нанети на очишћену површину у току дана 
тј. пре мрака, када се влажност ваздуха знатно повећава и очишћене површине 
релативно брзо кородирају. 
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 Наношење покривних слојева вршити по упутству произвођача тако да 
дебљина слоја буде равномерна по читавој површини, да буде глатка и да 
омогући лако и сигурно наношење следећих слојева. 

 
6. ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА 
 
6.1- Топлотна изолација мора се извршити у свему према техничкој и графичкој 

документацији и предмеру са предрачуном. Тип изолације мора одговарати 
максималној радној температури површине на коју се поставља и мора бити бити 
изведен тако да спречава размену топлоте са околином преко дозвољене 
границе. Топлотна изолација мора бити изведена од квалитетних материјала и 
равномерно по читавој површини. Изолација се мора добро учврстити и при 
топлотном ширењу не сме пуцати нити се оштетити. 

 
7. ЗАВРШНИ ПРЕГЛЕД 
 
7.1- Опште 

Овај преглед треба да се изврши пре стављања цевовода у погон, после 
прописаних визуелних прегледа, контрола, проба и иситивања. 

7.2- Опсег прегледа 
Овај преглед се односи на све радове потребне за завршавање и за пуштање у 
погон мрежа цевовода (нпр. премаз бојом, изолација, обележавање итд) а који 
обухвата квалитативну и квантитативну проверу. 

7.3- Извођење прегледа 
Време завршног прегледа биће утврђено у сагласности са управом градилишта. 
Инспектор ће проверити целокупну мрежу у погледу квалитета и квантитета 
извршених радова, као и мера које треба предузети пре пуштања у погон, 
упоређивањем са цртежима, са изометриским и другим шемама и са изведбеним 
прописима ("техничким условима"). 
Главни критеријуми за преглед су: 

 Демонтажа свих слепих прирубница предвиђених за испитивање. 

 Проба премазом бојом (дебљина, квалитет, боја). 

 Контрола постојања или непостојања потребе за изолацијом и за грејањем. 

 Контрола обележавања цевовода према одабраним нормама. 

 Контрола означавања према шемама, сигурносним прописима, евентуално 
списак цевовода. 

 Провера да ли за све мреже постоје протоколи о пробама, који се односе на 
прегледе, контроле, пробе и испитивања. 

 Проба функционисања мрежа под погонским условима, у заједници са 
инжињером за пуштање у погон. 

 Предаја цевоводних система инжењеру за пуштање у погон извршити након 
исправке грешака које је утврдио завршни инспектори о томе ће се направити 
записник. 
 

ВИШЕСЛОЈНЕ АЛУПЛАСТ ЦЕВИ 
 
1. Сви цевни водови морају одговарати ДИН стандардима, као што је наведено у 
предмеру радова. 
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2. Цевни водови морају бити постављени са прописаним нагибом како би се остварило 
добро одзрачивање целе инсталације. Цеви се учврсћују покретним и непокретним 
ослонцима, једноделним и дводелним цевним обујмицама и конзолама.  
 
3. Цевне водове положити тако да је омогућена компензација термичких дилатација. 
Траса вођења цевних водова и распоред ослонаца не смеју се мењати без сагласности 
пројектанта. Пре  монтаже све ослонце цевних водова пажљиво заштитити од корозије. 
 
4. Спојеви цеви се изводе искључиво арматуром са навојем.  
Израда кривина и фазонских делова на цевним водовима мора бити изведена 
употребом алата за савијање ове врсте цеви. Арматура и фазонски делови не смеју се 
постављати унутар грађевинских елемената. На местима продора цевних водова кроз 
зидове и међуспратну конструкцију, а у просторијама намењеним за  боравак људи са 
обе стране продора поставити розетне. 
 
5. Делови цеви који нису предвиђени за одавање топлоте, а пролазе кроз негрејане  
просторије, морају се изоловати квалитетном термичком изолацијом. Изолацију 
поставити тако да при ширењу цеви услед загревања не дође до њеног оштећења. 
 
6. За полагање цевних водова обавезно користити отворе израђене при монтажи 
бетонских елемената. Накнадни отвори могу се пробијати по одобрењу надзорног 
органа и пројектанта конструкције објекта. Уколико се при изради објекта користи 
материјал који штетно делује на делове инсталације обавеза је извођача да предузме 
посебне мере за заштиту ових делова. 
 
7. Елементе аутоматске регулације испоручити и монтирати у потпуности према овом 
пројекту. Извођач је дужан да при куповини ових елемената обезбеди од испоручиоца 
све потребне шеме и упутства,  и представника произвођача који врши контролу 
монтираних елемената. Након завршене монтаже врши се испитивање 
функционалности регулационе опреме о чему се сачињава писмени извештај, оверен 
од стране производјача, руководиоца радова и надзорног органа. 
 
8. Извођач радова је обавезан да уређаје, цевоводе и арматуру подвргне испитивању 
према упутству које је дато у прилогу. 
 
 

ДИЗЕЛ АГРЕГАТ 
 

1. Ови технички услови су саставни део главног пројекта и обавезни су за извођача 
радова и инвеститора. 

2. Инвеститор је обавезан да извођење радова повери овлашћеној привредној 
организацији, а за надзор над извођачем радова одреди лице које поседује 
овлашћење за вршење надзора (да има положен или признат државни испит). 

3. Електричне машине са припадајућом прибором треба да испуњавају савремене 
услове за грађење електричних машина и за заштиту на раду. 
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4. Свака машина мора имати натписну плочицу на којој су постојано и читко 
убележени основни карактеристични подаци о машини. Натписна плочица треба 
да је тако постављена да се подаци на њој могу и за време рада без тешкоћа 
прочитати. 

5. Машина мора бити димензионисана тако да може без оштећења или погоршања 
погонских способности поднети сва напрезања која се могу појавити током 
погона постројења у чијем је саставу . 

6. Машина мора бити постављена и уграђена тако да су отклоњени могући штетни 
утицаји околине на њен погон, век трајања и да је спречено штетно дејство 
машине (вибрације, бука, топлота, варничење, пожар) на суседне делове 
постројења и околине. 

7. Машина мора бити од околине изолована ради спречавања преношења 
механичких вибрација, које могу проузроковати сметње у погону постројења или 
неповољно утицати на делове конструкције постројења. Прикључени водови 
морају бити изведени тако да могу без оштећења издржати напрезања 
проузрокована радом машине. 

8. Положај и начин уграђивања треба да омогуће њено несметано хлађење. 
Расхладни уређаји морају бити израђени и постављени тако да у машину или 
њене осетљиве делове не могу са расхладним средствима да продру страна 
тела која би угрозила погон. 

9. Несметан и безбедан приступ до свих уређаја на машини које у току погона треба 
подешавати, одржавати или контролисати мора бити обезбеђен. 

10. Делови конструкције постројења, било да проипадају самој машини или 
околини, не смеју утицати на смањење електричне изолованости потребне 
машини. 

11. Направама за заштиту од електричног и механичког преоптерећења треба 
спречити напрезање машине у погону преко дозвољених граница. Морају 
постојати и направе које ће аутоматским искључењем или кратким спајањем 
ограничити обим разарања машине у случају њеног квара. 

12. Делови под напоном и обртни делови машина морају бити заштићени од 
случајног додира. Ако таква заштита није остварена самом конструкцијом 
машине, треба је обезбедити   избором положаја машине избором положаја 
машине при уграђивању, начином уграђивања или посебним допунским мерама. 

13. Уређајима за сигнализацију, мерење и управљање треба омогућити неопходан 
увид у погонска стања сваке машине као и регулисање погона кретања и 
заустављања машине.  

14. Врста и обим уређаја из става 1. овог члана треба да одговарају потребама 
погона, зависно од величине и значаја машине. 

15. Положај и начин уграђивања уређаја из члана 14. ових услова мора бити такав 
да се надзор, руковање и одржавање могу у току погона вршити без тешкоћа и 
безбедно. 

16. Снага и напон за помоћна постројења, као и трајна и вршна снага при укључењу 
њихових погонских уређаја и помоћног осветљења, одређују се и димензионирају 
према потребама односно постројењу. 
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17. Напон помоћних уређаја на сме бити изнад нити испод дозвољене границе за 
покретање и погон уклопних  и других уређаја. При избору димензија проводника 
треба водити рачуна о паду напона у водовима. 

18. Одводи за потрошаче, који се припадају помоћним уређајима постројења али се 
напајају из истог струјног извора, морају имати посебне осигураче. 

19. Прво стављање у погон мотора са унутрашњим сагоревањем, као и њихово 
стављање у погон после ревизије и ремонта, треба вршити под надзором 
одговарајућег руководиоца односно дела погона. 

20. У случајевима који према упутству за погон мотора са унутрашњим 
сагоревањем угрожавају постројење или погонско особље, мотор се мора одмах 
зауставити. 

21. Ако упутством није друкчије одређено, ревизију мотора са унутрашњим 
сагоревањем треба спроводити после 2000 до 3000 погонских часова. 

22. Мотор са унутрашњим сагоревањем који је у хладној резерви мора се 
одржавати у исправном стању као да се налази у погону и треба га повремено 
пуштати у рад пробе. При дужем стајању мотор се мора конзервирати према 
упутству произвођача. 

23. Сви инструменти, манипулативни органи и сл. морају бити видно обележени 
натписним плочицама или бројевима који одговарају обележавању и шемама и 
упутству. 

24. Пре и после сваке ревизије и ремонта мотора са унутрашњим сагоревањем, 
морају се измерити и контролисати карактеристични зазори мотора. 

25. У току погона генератора или синхроног компензатора морају се контролисати и 
регистровати величине које омогућавају стално праћење исправности рада и 
стања машине. 

26. Вибрације осовине машине (удвојена амплитуда промене основног положаја) не 
смеју бити веће од највећих дозвољених вибрација које је прописао произвођач. 

27. У случајевима који према упутству за погон угрожавају машину или погонско 
особље, машину треба одмах зауставити. 

28. За генераторе и синхроне компензаторе дозвољен је трајан погон са струјном 
несиметријом у границама највеће дозвољене несиметрије које је прописао 
произвођач. 

29. Отпор изолације побудног кола генератора или синхроног компензатора не сме 
бити мањи од вредности коју је прописао произвођач. Произвођач прописује и 
начин мерења отпора изолације, временски период у коме се врши мерење, 
напон мегометра и вредности најмањих отпора изолације на одређеној 
температури намотаја. Ови подаци треба да су наведени у упутству за погон и 
ремонт машина. 

30. Отпор изолације намотаја статора генератора или компензатора треба 
периодично контролисати према подацима произвођача наведеним у упутству за 
погон машине. Ако такви подаци недостају, измерене вредности отпора треба 
упоредити са резултатима који су на приближно истим температурама намотаја 
добијени раније и приликом првог стављања машина у погон. Ако отпор 
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изолације знатно опадне, машину треба подврћи ревизији а евентуално и 
ремонту. 

31. Ако је деловала заштита од унутрашњих кварова а ако је дошло до аутоматског 
искључење из погона, машина се не може ставити у погон пре него што се 
испита узрок деловања, пронађе и отклони квар. Налог за поновно покретање 
машина даје стручно лице одређено од стране корисника. Ако је деловала 
заштита од спољних кварова (прекострујна заштита, заштита од преоптерећења, 
пренапонска заштита и сл.), машина се може, после детаљног проверавања 
узрока реаговања заштите и донетог закључка да је заштита правилно реаговала 
као секундарна заштита, поново ставити у погон уколико не постоји опасност  
поновног реаговања заштите и уколико машина није оштећена. 

32. Генераторе и синхроне компензаторе који се налазе у хладној резерви треба 
контролисати и одржавати у исправном стању као и у погону. 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ДИЗЕЛ АГРЕГАТ 
 

1. Извођач радова је дужан да по закључењу уговора одмах изађе на објекат и да 
утврди следеће: 

a) Да ли прилике на лицу места дозвољавају постављање уређаја комплетне 
инсталације како је то у машинском или електропројектом предвиђено или 
постоје неке сметње, 

b) Да ли је могуће разместити опрему, извести вешање канала и цеви, испусних 
лонаца, дневног резервора и друго. 

2. Сав материјал који се уграђује у ово постројење мора да буде нов, првокласан и 
квалитетан и да одговара важећим прописима и стандардима и то првенствено 
домаћим (ЈУС) или у недостатку ових иностраним (DIN и VDE). 

3. Израда свих инсталација у овом постројењу мора да буде у свему према 
приложеним цртежима, техничком опису, прорачунима и предрачунима и овим 
условима. 

4. Електрични бешумни агрегат поставити у просторији дизелелектричног 
постројења на бетонски под. Габаритне димензије агрегата и начин постављања 
и анкерисања истог дато је у приложеним цртежима. Посебно водити рачуна да 
бетонска подлога, односно дизел агрегат буде у строго хоризонталном положају. 

5. Брижљиво извести вешање испусних лонаца на таваницу просторије. 

6. Дневни резервоар поставити испоручити заједно са дизел агрегатом. 

7. Разводни орман аутоматике дизелелектричног агрегата поставити у истој 
просторији са дизелагрегатом и повезати га према електрошеми свим потребним  
кабловима и проводницима. Он треба да буде еластично ослоњен на подлогу да 
би се избегли резонатни шумови. 

8. На одговарајуће прирубнице прикључити цев издувних гасова. Иза колена и на 
равном делу обавезно поставити дилатациони елемент за спречавање преноса 
вибрација. Цевовод водити на терену дворишта објекта, по зиду, односно 
плафону са еластичним причвршћивањем на металну таваницу помоћу носача. 
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9. Цевоводом од предизолованих цеви одговарајућег пречника, спојити главни 
резервоар са дневним резервоаром у просторији дизелелектричног постројења.  

10. Када се заврши монтажа дизелелектричног агрегата, склопове елементе, цеви, 
канале и уређаје који нису обојени нити заштићени од корозије обојити, најпре 
заштитном основном бојом, а затим одговарајућим бојама: 

a) Водена инсталација - зелена боја 

b) Инсталација издувних гасова - жута боја 

c) Инсталација горива - љубичаста боја 



Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/
Укупно

04.08.09.01.00

04.07.09.01.01 Испорука и монтажа термо главa са

прикључним навојем M 28x1,5 за опсег

6-28 0C, производ "Herz"- Аустрија, или

еквивалентно истих карактеристика.

-тип "стандард" ком 300

-тип "мини" ком 19
04.07.09.01.02 Испорука и монтажа цевастих грејних

тела - сушача пешкира, производ:

произвођач ЦИНИ Чачак, или

еквивалентно истих карактеристика,

комплет са носачима и елементима за

њихово вешање.

-тип E12/40 462x660 ком. 1
04.08.09.01.03 Испорука и монтажа електроуљних

радијатора у просторији за смештај

спринклера, производ Југотерм-

Мерошина или еквивалентно истих

карактеристика.

22600х600-1000 W ком 1
04.08.09.01.04 Уградња уронске цеви до дужине 2/3

грејног тела ком 70

04.08.09.02.00

04.08.09.02.01 Изолација сунђерастом изолацијом

типа PLAMAFLEX или слично 60/20.

Изолују се колектори у спратним

станицама и вертикале у делу у којем

пролазе кроз спратне станице. м' 61

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 6И

НА ЛОКАЦИЈИ КАСАРНЕ "СТЕПА СТЕПАНОВИЋ" У БЕОГРАДУ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА:

ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР

УКУПНО ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР:

ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА

Објекат 6И - термотехника 1



Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/
Укупно

04.08.09.03.00

04.08.09.03.01 Испорука и монтажа press холендера за

спајање вишеслојних цеви од PeX-б и

алуминијумског слоја са лоптастим

славинама у степенишним спратним

станицама, производ FRANKISCHE или

еквивалентно истих карактеристика.

  Al-PEX  Ø16x2,0 -  1/2" UN ком 8

  Al-PEX  Ø18x2,0 -  1/2" UN ком 40

  Al-PEX  Ø20x2,0 -  3/4" UN ком 26
04.08.09.03.02 Испорука и монтажа навојних лоптастих

славина за монтажу у спратним

станицама.

- 1/2" ком 38

- 3/4" ком 36
04.08.09.03.03 Испорука и монтажа калориметра за

мерење сопствене потрошње за

станове и локале. Ултразвучни мерач

енергије топлоте SONOMETER™ 1000

за грејање, Qp= 0,6m3/h / L=110 mm

навој / DN15 / G¾B, NP 16, кабал од

рачунске јединице до мерача 1,5 m, за

уградњу у повратни вод, напајање

батеријом 3.0V DC (C cell), без модула

на слоту 1, без модула на слоту 2,

јединица за енергију: kWh (без цифара

иза зареза), пар температурних

сензора Pt 500 / ø5,2 mm / 2 m кабал,

MID један сензор уграђен директно у

тело мерила протока, месингана чаура

35 mm за уградњу сензора ø5,2 mm,

MID (DN15-32), сет холендера са

навојем R½" x G¾ B, са ознаком државе

Србија, усклађен са националним

прописима. 

Производ: Danfoss, Данска или

еквивалентно истих карактеристика

 -1HE1A-CAR100-AN1F1-CS1 ком 74

СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СПРАТНИМ СТАНИЦАМА

УКУПНО СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СПРАТНИМ СТАНИЦАМА:

Објекат 6И - термотехника 2



Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/
Укупно

04.08.09.04.00

04.08.09.04.01 Испорука и монтажа зидног аксијалног

вентилатора у комплету са неповратном

клапном.

Производ: Solar&Palau, Шпанија или

еквивалентно истих карактеристика

тип: EB 100 S

          проток ваздуха: 30, 50, 100 m³/h

          пад притиска: 75 Pa

          снага: 30 W

          број обртаја: 2250 o/min

          електроприкључак: 230 V, 50 Hz

          тежина: 1,1 kg ком 89

04.08.09.06.00

04.08.09.06.01 Испорука и монтажа изолације од

минералне вуне и облоге од

алуминијумског лима дебљине 0,55mm

за издувне цеви, укључујући сав

потребан рад и материјал за

причвршћивање изолације и облоге.

дебљина изолације 100mm m
2 3

Напомена: Апарати за гашење пожара

у просторији дизела, као и сандук са

песком су специфицирани у предмеру и

приказани у графичкој документацији

у склопу Главног пројекта заштите

од пожара. 

04.08.09.07.00

04.08.09.07.01 Заштитни граничници инсталације за

вентилацију, израђени од челичних

цеви, ф108 mm

ком 12

УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА:

ВЕНТИЛАЦИЈА

ДИЗЕЛ АГРЕГАТ

ВЕНТИЛАЦИЈА И КОНТРОЛА ДИМА У ГАРАЖИ

УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА И КОНТРОЛА ДИМА У ГАРАЖИ:

УКУПНО ДИЗЕЛ АГРЕГАТ:

Објекат 6И - термотехника 3



Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/
Укупно

04.08.09.08.00

04.08.09.08.01
Подешавање уграђених радијаторских

вентила и косих регулационих вентила

на предвиђене позиције регулације у

складу са подацима из пројекта.
пауш. 1

04.08.09.08.02 Мерење протока и балансирање

инсталација радијаторског грејања и

вентилације, као и одвођења дима

помоћу диференцијалног манометра и

других атестираних инструмената. пауш. 1

04.08.09.08.03 Прибављање атеста о нивоу буке у

најближој стамбеној односно радној

просторији проузроковане радом

уређаја топлотне подстанице у складу

са тачком Ц13 Техничих услова

Београдских електрана. пауш. 1

04.08.09.08.04 Теренско мерење и испитивање

ваздушне пропустљивости према

СРПСУ.Ј5.100 и квалитета уграђене

термоизолације спољњих зидова према

СРПС.У.Ј5.062 са израдом извештаја.

пауш. 1

04.08.09.09.00

04.08.09.09.01 Завршни радови: Израда упутства за

руковање и одржавање инсталације у

три примерка, обележавање елемената

инсталације, рашчишћавање

градилишта и примопредаја радова. пауш. 1

04.08.09.09.02 Израда пројекта изведеног стања

комплетне инсталације. Инвеститору се

предаје 4 примерка. пауш. 1
04.09.09.09.03 Бушење отвора за пролаз цевне мреже

и канала у зидовима и међуспратним

конструкцијама и њихово крпљење по

извршеној монтажи. Позиција обухвата

ситне грађевинске отворе који нису

обухваћени АГ пројектом. 

пауш. 1

УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ:

ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА

УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА:

ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ

Објекат 6И - термотехника 4



Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/
Укупно

04.08.09.01.00

04.08.09.02.00

04.08.09.03.00

04.08.09.04.00

04.08.09.06.00 ДИЗЕЛ АГРЕГАТ

04.08.09.07.00 ВЕНТИЛАЦИЈА И КОНТРОЛА ДИМА У ГАРАЖИ

04.08.09.08.00

04.08.09.09.00

УКУПНО (дин):

ВЕНТИЛАЦИЈА

ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР

ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА

СПРАТНЕ СТАНИЦЕ И ОПРЕМА У СПРАТНИМ СТАНИЦАМА

ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА

ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Објекат 6И - термотехника 5
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ПРЕАМБУЛА 
 

 

 Maшински радови 

 

 

Сва опрема и материјал који је до сада уграђен и који ће се уграђивати, било да је 

инсталација вентилације, одимљавања, спринклера, грејања или да су лифтови у 

питању, мора од стране извођача радова на машинским инсталацијама да буде 

стављена у функционално стање како је то предвиђено пројектно-техничком 

документацијом, уз прибављање свих потребних атеста, гарантних листова, извештаја о 

испитивању, као и изјава добављача и одговорних извођача радова неопходних за 

добијање сагласности комисије Београдских Електрана, комисије за технички преглед, 

као и комисије МУП Р Србије, Сектора за ванредне ситуације (тзв. противпожараца), 

односно за прибављање употребне дозволе за објекат 6Ј у насељу ''Степа Степановић''. 

 

 
 

Документација која се предаје  ПП Полицији: 
 

1.Атестна документација за вентилатор за одимљавање (у складу са стандардом 

EN12101-3), изјава испоручиоца опреме да је испоручена опрема саобразна са атестима. 

3. Атестна документација за вентилатор за надпритисак, изјава испоручиоца опреме да 

је испоручена опрема саобразна са атестима.  

5. Атестна документација за спринклер млазнице, изјава испоручиоца опреме да је 

испоручена опрема саобразна са атестима.  

6. Атестна документација за црне безшавне цеви. 

7. Атестна документација за ваздушни компресор. 

8. Атестна документација за спринклер станицу. 

10.Копија грађевинског дневника (термотехника и спринклер инсталација) -прва и 

задња страна. 

11. Атестна документација за станична врата лифта (противпожарна).Изјава 

испоручиоца опреме да је за потребе објеката испоручио опрему која је саобразна са 

атестима. 

 

Испитивања-записници: 

 

11. Записник о извршеном испитивању цевовода спринклер инсталација на хладни 

водени притисак ( записник доставља фирма која је акредитована од стране МУП-а за 

овај вид делатности). 

12. Записник о извршеној функционалној проби спринклер инсталација ( записник 

доставља фирма која је акредитована од стране МУП-а за овај вид делатности). 

13. Извештај о испитивању инсталације вентилације (гараже,тампон простор)-доставља 

фирма која је акредитована за овај вид делатности. 
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14. Изјава изводјача радова да су уградјени канали за одимљавање саобразни са 

извешатјем о испитивању  

15. Изјава изводјача радова да су у тампон зони са уграђеном опремом (вентилатор за 

надпритисак, вентил за растререћење) обезбедјени тражени надпритисци у складу са 

техничким прописима. 

17. Изјава извођача радова да је следећа опрема: спринклер станица, ваздушни 

компресор, спринклер млазница, припремна група за ваздух  испоручена и уграђена у 

свему према пројектној документацији 

18. Изјава извођача радова да је вентилатор за одимљавање испоручен и уграђен у 

свему према пројектној документацији. 

19. Изјава одг. Извођача радова као и надз. Органа да су сви машински радови 

(термотехника, спринклер) изведени у складу са главним пројектима.  

 

Документација која се даје на увид Б. Електранама: 
 

1. Изјава одг. Извођача радова као и надз. Органа да су сви машински радови 

(термотехника, спринклер) изведени у складу са главним  

2. Изјава одг. Извођача радова као и надз. Органа да је подни цевни развод у објекту 

монтиран у свему према пројектној документацији и правилима струке. 

3.Записник о хидрауличком испитивању цевовода –потписују одгов. извођач радова и 

надз. орган. 

4. Записник о испирању цевовода –потписују одгов. извођач радова и надз. орган. 

5.Решења о именовању Одг. Извођача радова , надзорног органа. 

6.Уговори (ГДС -Изводјач радова). 

7. Атестна документација за црне цеви 

8. Атестна документација за вишеслојне цеви (алупласт). 

9. Атестна документација за радијатор, сушач. 

10. Атестна документација за вентиле (в. За балансирање мреже, в. Сигурности.....) 

11.Атестна документација и гарантни лист за калориметре. 

12. Атестна документација за циркулационе пумпе, диктир систем, измењивач 

топлоте...). 

 

 

Испитивања-записници: 

 

13.Елаборат о испитивању ваздушне пропустљивости и мерење пролаза топлоте у 

градјевинским конструкцијама- доставља фирма која је акредитована за овај вид 

делатности. 

14.Извешатј о испитивању инсталације радијаторског грејања - доставља фирма која је 

акредитована за овај вид делатности. 

 

 

 

Преостала документација која се даје на увид Комисији за технички 

преглед: 
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1.Сертификати за лифове-издати од стране фирме која је акредитована за овај вид 

делатности. 

2.Изјава о обављеној функционалној проби лифта - потписују одгов. изводјач радова и 

надз. орган. 

3. Изјава да су лифови изведени у складу са гл.пројектом- потписују одгов. изводјач 

радова и надз. орган. 

4. Копија грађев. дневника лифта -прва и задња страна. 

 

  

 

 



ВЈН 
06/13 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 
Бул. Арсенија Чарнојевића 110, Београд 

 

Конкурсна 
документација 

ВЈН 06/13 
 

 

Технички опис за лифтове, ГП6 објекат 6Ј 
Стамбено пословни комплекс, Степа Степановић, Београд  

 

Страна  1  од  14 

 

 
 
 

ТЕХНИЧКИ OПИС 
ЕЛЕКТРИЧНИ ПУТНИЧКИ ЛИФТОВИ 

 
 
 

СТАМБЕНО 
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ: 

Г.П.6, Објекат 6Ј 
Касарна „Степа Степановић“, Вождовац, БЕОГРАД 

 
ИНВЕСТИТОР: 

 
„ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ“ Бул. Краља Александра 84 

 
 
2 електрична путничка лифта (Л1 и Л2) 

Техничке карактеристике:  

 

Врста  лифта: Електрични лифт без машинске просторије 

Број комада: 2 (два) ламеле Л1 и Л2 

Намена лифта: Превоз лица 

Носивост: Q=800Kg / 10 особа 

Називна брзина: V=1,0m/s 

Висина дизања: H=20,74m 

Број станица: 8 (-1,0,1,2,3,4,5,6) 

Број прилаза: 8 (-1,0,1,2,3,4,5,6)  

Прилазна врата: Аутоматска, телескопска, Е/F=900/2100mm, Inox 

Врата кабине: Аутоматска, телескопска фреквентно регулисана, са 
заштитном фото-завесом за цео отвор врата, 
Е/F=900/2100mm, Inox 

Кабина: Метална- Inox, ламинат, под од чепасте гуме, рам 
кабине са хватачким уређајем поступног дејства, 
пролазна, осветљење са бочних страна, огледало 
на задњем зиду од рукохвата до плафона, рукохват 
на задњем зиду, нужно светло, вентилатор, 

Димензије кабине: - ширина 1350mm 

- дубина 1400mm 

- висина 2175mm 

Вођице кабине: Т 127-2/Б 

Вођице противтега: Т 89/Б 

Одбојник кабине: 2 ком. испод кабине 

Одојник противтега: 2 ком. испод тега 
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Граничник брзине: пречник ужета 6mm, двосмерног дејства 

Хватачки уређај: поступног двосмерног дејства 

Погонска машина: Без редукторска, са погонском ужетњачом 

410mm 

Пренос кретања: Челичним ужадима, 7 x10mm, пренос 2:1 

Погонски мотор: Електрични фреквентно регулисани, снаге  6,8КW, 
93min-1, In=23A, Ip=30,2A, осигурач 35А спори 

Пројектовани број укључивања: 180 ук/сат 

Управљање: Микропроцесорско, “simplex”, сабирно на доле 
пожарни програм (у случају пожара кабина се 
аутоматски довози у главну станицу и искључује из  

рада), у случају нестанка ел. енергије лифт 
аутоматски пристаје у најближу станицу. 

Сигнализација и дугмад: 

У кабини: Регистар кутија изведена као панел од Инокса са 
микропокретним позивним тастерима, са 
светлосном и звучном потврдом позива, дигиталним 
показивачем положаја кабине и стрелицама смера 
даље вожње, светлосним и звучним сигналом 
преоптерећења, тастерима „отварање врата“, 
„затварање врата“, „аларм“ и нужним осветљењем 

У свим станицама: Сигнално-позивна кутија са микропокретним 
тастерима са потврдом позива постављена у раму 
врата, дигитални показивач положаја кабине, 
стрелице смера даље вожње, звучни сигнал 
пристајања 

Возно окно: Од армираног бетона 

Димензије појединачног 

возног окна: 

- ширина  2000mm (+25мм) 

- дубина  1900mm 

- дубина јаме  1500mm 

- висина врха              4300mm 

Положај машинске просторије: Нема, погонска машина је у врху, унутар возног 
окна, са вентилацијом у врху 

Радна средина: Нормална, сува, +5 - +40°C 

Напајање: 3х230V, 50Hz 

Остало: Заједнички А-Б орман лифта  
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ОПИС ОБЈЕКТА 
 
Објекат је нов стамбено пословни, са више ламела. У свакој ламели објекта је по једна 
унутрашња вертикална лифтовска комуникација са једним лифтом пролазне кабине у систему 
управљања "Микропроцесорско", симплекс, "сабирно на доле" за решење проблема 
вертикалног транспорта станара а који могу користити и особе са инвалидитетом. 
 
 
ОПИС ПОСТРОЈЕЊА 
 

Лифт је трајно уграђено постројење покретано електричном енергијом намењено за превоз 
терета и путника, које опслужује одређене станице коришћењем кабине чије мере и 
конструкција омогућавају одговарајући приступ терета и лица (особа). Кабина се креће између 
две чврсто уграђене вертикалне вођице, вучена помоћу носећих ужади покретаних снагом 
електромотора и балансираним противтегом. 
 
 
ВОЗНО ОКНО 
 

Ово је лифт без машинске просторије. Погонска машина је постављена унутар возног окна на 
вођицама кабине и противтега, на 2757 mm висине од готовог пода највише станице лифта. 
Пошто ови лифтови немају машинску просторију, врх возног окна (где се налази погонска 
машина) и простор испред ормара управљања (на највишој станици) морају да задовоље 
следеће захтеве за машинску просторију: 
 

- Зидови и таваница врха окна су светлих боја, од материјала који је отпоран на ватру 
(армирани бетон), који не ствара прашину већ спречава њено таложење. Врх окна је 
звучно изолован од стамбених и других просторија. 

- Возно окно је суво и проветравано. Отвори за проветравање су тако изведени да одводе 
гасове и дим у случају пожара и заштићени су жалузинoм и комарник мрежом. Кроз 
возно окно је забрањено проветравати просторије које не припадају лифту. Температура 
возног окна се одржава у границама од +5°C до +40°C. 

- Врх возног окна има електрично осветљење мин. 200lx мерено на месту где се 
поставља погонска машина. Склопка за осветљење је постављена унутар командног 
ормара управљања. 

- У ормару управљања се налази наизменична склопка за осветљење возног окна, 
наменски обележена, која је везана са наизменичном склопком у јами возног окна. 

- Прилаз ормару управљања је лако приступачан, сигуран и осветљен. 
- Испод таванице возног окна постављен је носач (кука) за дизалицу која подиже тешке 

делове лифта до места уградње. Положај кука и њихово оптерећење су приказани на 
цртежу лифта.  

- У командни ормар је доведен вод за напајање лифта електричном енергијом (положај 
приказан на цртежу лифта).  

- Командни ормар је прописано повезан на темељни уземљивач објекта, као и погонска 
машина унутар возног окна. 

- Испред командног ормара на највишој станици је постављен одговарајући апарат за 
гашење пожара. 

- Испред командног ормара управљања на највишој станици лифта постављен је гумени 
атестирани тепих. Испред ормара постоји слободан простор од мин 0,7m, као и ширине 
мин 0,5m. 

- Сви обртни делови (ужетњача, ротирајући део граничника брзине) су обојени жутом 
бојом. 
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- На граничнику брзине, који се налази унутар возног окна наспрам погонске машине, 
обележен је смер у коме ступа у дејство хватачки уређај. 

 
Возно окно лифта дуж целе висине са свих страна је ограђено чврстим и пуним зидовима 
(армирани бетон), таваницом и дном. Зидови, под и таваница издржавају сва оптерећења која 
настају при кретању кабине, при ступању у дејство хватачког уређаја, при наседању кабине на 
одбојник и силе која је потребна за монтажу и ремонт постројења (куке у врху окна). Ове силе 
су дате на цртежу лифта. 
 
Возно окно задовољава следеће захтеве из Правилника: 
 

- Зидови возног окна су израђени од незапаљивог материјала (армираног бетона). 
- На возном окну постоје следећи отвори: отвори врата возног окна и отвор за 

проветравање. Сви прилазни отвори на возном окну су затворени металним вратима 
(прилазна врата лифта) и имају електрични контакт затворености врата и браву за 
забрављивање. 

- У јами и врху окна је доведена инсталација уземљења објекта и чврсто везана за 
вођице и на највишој станици везана за ормар управљања лифта. 

- У јами возног окна су уграђене металне пењалице за силазак овлашћених радника у дно 
возног окна са најниже станице. На носачу пењалица постоји сигурносни електро 
контакт, којим се прекида погон лифта уколико се пењалице користе. 

- Дно јаме возног окна је заштићено од продирања воде. 
- У нивоу најниже станице је постављена склопка "Стоп" са јасно обележеним положајима 

"Укључено" и "Искључено", двополна прикључница са заштитним контактом и 
наизменична склопка за осветљење возног окна, наменски обележена, која је везана са 
наизменичном склопком у ормару управљања. 

- Уграђено је електрично осветљење и то по два сијалична места на 0,5m од дна јаме 
возног окна и од таванице возног окна, а између ових крајњих на сваких макс. 7m по 
једно сијалично место. 

- Подест испред врата возног окна лифта је са природним или вештачким осветљењем на 
нивоу пода сваког подеста од мин 50lx.  

 
Растојања између кабине, противтега и осталих елемената возног окна: 
 

- Растојање између прага врата кабине и прага врата возног окна је 0,030m.  
- Кад кабина лифта лежи на потпуно сабијеном одбојнику, остаје сигурносни простор који 

омогућује смештај квадра димензија 0,5x0,6x1m и постоји слободно растојање између 
дна јаме возног окна и најниже тачке уређаја за вођење кабине, делова хватачког 
уређаја и заштитног лима прага кабине више од 0,1m. 

- Максимални пут кабине преко крајњих станица је 135mm, при томе крајњи прекидачи 
искључују рад лифта пре наседања кабине или противтега на одбојнике. 

 
Врата возног окна 
 

Аутоматска врата са централним отварањем представљају комбинацију врата кабине и врата 
возног окна. Димензије светлог отвора врата су 900х2100mm.  
 
Прилазна врата (врата возног окна) имају намену да омогуће безбедну вожњу путника у лифту, 
као и безбедан боравак и кретање путника на прилазима изван лифта. У ту сврху врата возног 
окна имају сигурносне елементе: крила, забраву и сигурносне контакте. Ови елементи 
задовољавају захтеве Правилника за лифтове и то следеће: 
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- Крила врата возног окна су израђена од чврстог материјала, од метала инокс. Врата 
возног окна лифта су минимално отпорности ППЗ 60мин.са атестом 

- Забрава врата возног окна делује тако да кабина не креће из станице уколико врата 
нису затворена и забрављена. При доласку кабине у станицу врата окна се одбрављују 
у зони одбрављивања и почису да се отварају непосредно пре пристајања, тако да су 
губици времена смањени. Са спољне стране врата возног окна може отворити (уколико 
кабина није у станици где се отварају врата) само овлашћен радник специјалним 
кључем, чиме се истовремено зауставља погон лифта (прекидањем сигурносног кола), а 
врата се затварају сама, без принуде. Забрава врата возног окна се држи у сигурном 
(забрављеном) положају притисним опругама, а у случају да дође до пуцања опруга 
забрава остаје забрављена деловањем земљине теже (сопственом тежином).  

 
 
ПОГОНСКА МАШИНА ЛИФТА 
 

Погонска машина је погонски уређај код кога се момент за дизање кабине лифта преноси од 
мотора преко погонске ременице на носеће ремене. Ова машина са постољем је компактна 
целина која је преко гумених ослонаца учвршћена на вођицама кабине и противтега у врху 
возног окна, чиме су смањени бука и вибрације. 
Погонска машина је без редуктора и састоји се из следећих делова: 
 
- електромотора 
- електро - механичке кочнице 
- погонске ременице ØD=410 mm 
 
С обзиром да у систему погона нема редуктора, вишеструко су смањени губици енергије и бука. 
 
На погонској машини су уграђене 2 електро-механичке диск кочнице које заједно делују и које 
обезбеђују мекано кочење. Ове кочнице обезбеђују заустављање кабине ако је иста 
оптерећена са 125% називне носивости.  
 
Погонска машина је тако конструисана да се помоћу специјалног уређаја који се налази у 
комaндном ормару може извршити откочивање кочнице у краткотрајним временским 
интервалима, чиме се кабина у случају нужде може довести у најближу станицу.  
 
 
КАБИНА 
 

Кабина је део лифта намењен за пријем терета и путника, која се вертикално креће дуж 
вођица кабине.  
 
Кабина је тако прорачуната и произведена да издржава сва оптерећења од сопствене тежине и 
тежине терета у њој при деловању хватачког уређаја, наиласка кабине на одбојнике и у 
нормалној вожњи. На кабину се поставља заставица крајњих прекидача која својим положајем 
и кретањем кабине у зони крајњих станица активира крајње прекидаче. 
 
Кабина је компактна целина израђена од челичних лимова и профила заштићених основном бојом.  
 
Унутрашња завршна обрада зидова кабине је инокс, а под је направљен од гранитне керамике. 
 
На зиду кабине постављена је кутија управљања (регистар кутија). Она је направљена од 
инокса са позивним тастерима, тастер за отварање врата, тастер за затварање врата, тастер 
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„Аларм“, показивач положаја кабине са стрелицама смера кретања, нужно светло, натпис 
називне носивости, број лифта и година производње. 
 
Осветљење кабине је са два паралелно везана извора. На вратима кабине постављена је 
заштитна фото-завеса која покрива цео отвор  
 
 
ПРОТИВТЕГ 
 
Противтег је намењен за уравнотежење одговарајућег дела тежине кабине и терета у њој, како 
би потребна снага погонске машине и потрошња енергије биле што мање. Противтег се састоји 
из рама противтега и баждарених тегова. 
 
Рам противтега је израђен у облику правоугаоника од ХОП-а челичних профила који су 
међусобно спојени завртањском везом. На раму противтега су угра две превојне ужетњаче, 
преко којих је противтег обешен о носећу ужад. На раму противтега су уграђени клизачи, који 
обезбеђују сигурно кретање противтега између вођица противтега. 
   
 
НОСЕЋА ЧЕЛИЧНА УЖАД 
 
Помоћу носећих челичних ужади повезује се рам кабине са рамом противтега преко погонске 
ужетњаче на погонској машини и превојних ужетњача на кабини и противтегу, при чему је један 
крај ужади везан за носач ослоњен на врху вођица кабине и противтега, а други крај за носач у 
врху возног окна – пренос 2:1. Пречник и број ужади (7xØ10mm) потврђен је прорачуном у 
складу са Правилником и стандардом, а коефицијент сигурности носећих ужади је већи од 12. 
Крајеви ужади су везани помоћу пљоснатих коничних чаура, чији су облици и мере према 
стандарду. 
 
Носећа ужад су у раду равномерно оптерећена. Ужад не смеју да се спајају или поправљају 
уплитањем. Ако је потребно заменити једно или више ужади у групи од 7 ком. морају се 
заменити сва ужад у тој групи. 
 
Компензација (око 100kg) тежине носеће ужади обезбеђена је ланцем у гуменој облози 
тип„wisperflex“ или сл., који је једним својим крајем причвршћен за доњу греду рама кабине, а 
затим пребачен преко затезача у дну возног окна и својим другим крајем причвршћен за доњу 
греду рама противтега. 
 
 

ВОЂИЦЕ КАБИНЕ И ПРОТИВТЕГА 
 
Кабина и противтег вођени су непокретним чврсто уграђеним челичним вођицама. Број вођица 
је 2 (две) за кабину и 2 (две) за противтег. Дужине вођица изабране су тако да их кабина и 
противтег не могу напустити, а у складу са Правилником. 
 
Вођице кабине и противтега су специјални челични "Т" профили (Т 127-2/Б за кабину и Т 89/Б 
за противтег), чије су клизне површине обрађене хладним вучењем. Наставци и везе између 
две вођице изведене су помоћу профилисаних пуних подвезица и вијака. 
 
Вођице су клемама учвршћене за конзоле, чиме је обезбеђено самоподешавање вођица у 
случају мањег слегања зграде, али и лакше подешавање ради довођења у вертикални положај, 
под висак. Такође је онемогућено и испадање вођица у случају лабављења везе.  
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Вођице, њихове конзоле и подвезице издржавају динамичка напрезања проузрокована 
дејством хватачког уређаја, као и савијања услед неравномерног оптерећења кабине. Ово 
савијање вођица не утиче на исправан рад лифтовског постројења. Димензије вођица су 
проверене одговарајућим прорачуном.  
 
Највеће вертикално растојање између конзола вођица је 2000mm и распоред је приказан на 
цртежу лифта.  
 
 
ОДБОЈНИЦИ КАБИНЕ И ПРОТИВТЕГА 
 
Да би се ограничио вертикалан ход противтега и кабине у возном окну, као и да би се 
обезбедило њихово сигурно заустављање у случају неисправног рада крајњих склопки, у дну 
возног окна су постављени одбојници. Одбојници обезбеђују и потребан сигурносни простор у 
дну и врху возног окна. Одбојници су без пригушења. 
 
 
ГРАНИЧНИК БРЗИНЕ 
 
Граничник брзине је сигурносни уређај који при прекорачењу одређене брзине кретања кабине 
искључује погон лифта и делује на хватачки уређај кабине. 
 
Граничник брзине је постављен у врху возног окна, на вођици кабине, наспрам погонске 

машине. Покреће се помоћу челичног ужета пречника 6mm, које је једним крајем везано за 

активирајући механизам хватачког уређаја на кабини, а затим пребачено преко котура самог 
граничника брзине и затезача у дну возног окна и својим другим крајем везано за кабину. 
Гледано као целина, уже граничника брзине је преко кабине везано у једну затворену контуру и 
креће се гоњено кретањем саме кабине.  
 
У случају лабављења ужета граничника брзине, електрични сигурносни контакт прекида 
погон лифта.  
 
Граничник брзине је подешен за називну брзину лифта од 1m/s и пломбиран је.  
 
 
ХВАТАЧКИ УРЕЂАЈ 
 
Хватачки уређај  је уграђен на кабини и његова намена је да уколико, из било ког разлога, у 
току вожње дође до прекорачења називне брзине, својим дејством безбедно заустави кабину 
са теретом и чврсто је држи за вођице кабине, чак и при слободном паду. 
 
Извршни орган хватачког уређаја су кочни елементи  који дејствују на обе вођице кабине при 
активирању граничника брзине који је за њих везан ужетом преко преносног механизма. Кочни 
елементи су уграђени на доњи носач рама кабине и међусобно су повезани механизмом за 
једновремено деловање. 
 
На механизму се налази електрична сигурносна склопка за контролу дејства хватачког уређаја 
којом се зауставља погон лифта најкасније при ступању у дејство хватачког уређаја. 
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ПРЕДКРАЈЊИ  ПРЕКИДАЧИ 
 
Предкрајњи прекидачи су сигурносни прекидачи у возном окну који се постављају у крајњим 
станицама са задатком да сигурно успоре кабину пре уласка у крајње станице ако кабина није 
успорила већ се креће називном брзином од 1m/s. 
 
То је склопка за заустављање при успорењу које претходи нормалном заустављању на 
крајњим станицама лифта. Кретање лифта је континуално регулисано, тако да ова склопка 
проверава да ли је кабина лифта почела да успорава. 
 
Ова склопка се не користи за давање сигнала када успорење треба да наступи, већ је само 
контролни прекидач који проверава да ли је успорење наступило. Ако успорење није 
наступило, даје се сигнал да се заустави кабина. 

 
 
КРАЈЊИ ПРЕКИДАЧИ 
 
Крајњи прекидачи су сигурносни прекидачи у возном окну и налазе се иза предкрајњих 
прекидача (постављени су ближе дну и таваници возног окна него предкрајњи прекидачи). Они 
искључују погон лифта и активирају кочницу погонске машине ако кабина из било којих разлога 
пређе ниво крајњих станица и то макс. 0,065m изнад нивоа задње, односно испод нивоа прве 
станице. 

 
 

СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈ ЗА СЛУЧАЈ НАИЛАСКА КАБИНЕ ИЛИ ПРОТИВТЕГА НА ПРЕПРЕКУ  
 
Ако постоји команда за вожњу, а кабина не напусти зону станице, или када кабина или 
противтег у вожњи на доле наиђу на препреку од које проклизавају носећа ужад на погонској 
ужетњачи, микроконтролер управљања ће искључити погон лифта након 2 секунде и држаће га 
у стању мировања.  
 
 
СПРАТНИ  ПРЕКИДАЧИ 
 
Спратни прекидачи су прекидачи који се постављају у возно окно у нивоу сваке станице. 
 
У ту сврху користе се магнетни прекидачи и њихова намена је да припреме заустављање 
кабине при уласку у зону успорења станице у којој кабина треба да стане. 
 
Прекидач брзине финог пристајања састоји се од два магнетна прекидача постављена у истој 
вертикали чије се међусобно вертикално растојање може подешавати колико је потребно да се 
постигне тачно пристајање кабине на ниво станице у дозвољеним толеранцијама. 

 
 

АЛАРМНИ УРЕЂАЈ 
 
Притиском на жуто обојено дугме „Аларм“ на кутији управљања у кабини (регистар кутија) 
активира се звучни уређај који је уграђен на кабини и у возном окну лифта. Звучни уређај је 
опремљен АКУ-батеријама за случај нестанка мрежног напона. 
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СКЛОПКА „СТОП“ 
 
У случају нужде погон лифта се зауставља активирањем бистабилних склопки „Стоп“, на кутији 
сервисне вожње која се налази на крову кабине, у дну возног окна, или на погонској машини у 
врху возног окна. Склопка се активира притиском на црвено дугме склопке „Стоп“. Да би се 
после активирања склопке „Стоп“ поново укључио погон лифта, потребно је дугме окренути за 
одређен угао удесно док се оно не врати (извуче) у почетни (искључен) положај. 

 
 

ГЛАВНА СКЛОПКА 
 
Главни прекидач, прекидач осветљења кабине и команде лифта, наизменични прекидач 
осветљења возног окна и њихови осигурачи уграђени су на посебној табли ("Б" табла) која се 
налази у саставу командног ормара управљања лифтом. 
 
Прекидач се прикључује на напојни (успонски) вод. 
 
На главном прекидачу постоји ознака и јасно означени положаји "Укључен" и "Искључен", а 
главни прекидач се не користи као крајња склопка. 
 
Кад је главни прекидач искључен не прекидају се струјна кола:  
 
1. Осветљења кабине; 
2. Прикључница на крову кабине и у јами возног окна; 
3. Осветљења возног окна и ормара управљања; 
4. Проветравања возног окна ако има принудну вентилацију;  
5. Уређаја за узбуну. 
6. Када се одговарајућом склопком искључи светло кабине искључује се и управљање 

лифтом. 
 
 

КОМАНДНИ ОРМАР 
 
Командни ормар (ормар управљања) је смештен на највишој станици лифта, бочно од штока 
врата лифта. 
 
Командни ормар је електрични уређај који се састоји од носећег рама, лименог ормара, 
електричних компоненти (контактора, релеја, трансформатора, штампаних интегрисаних кола, 
идр.) међусобно повезаних електричним проводницима, кутије са прекидачима и осигурачима, 
полуге за откочивање електро - механичке кочнице погонске машине у случају потребе, итд. 
 
Моторно коло је изведено проводником пресека према снази мотора, а командна кола 
проводницима пресека 1mm2 и то у следећим бојама: 
 
1. Фазни проводници - црно 
2. Нулти проводници - светло плаво 
3. Уземљење - жуто-зелена 
4. Позитиван пол - црвено 
5. Негативан пол - плаво 
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Веза командног ормара са осталим елементима постројења остварена је преко одговарајућих 
стезаљки, конектора, финожилних проводника и каблова обележених према електричним 
шемама. У кутији са осигурачима је постављена сабирница за повезивање заштитних 
проводника постројења. 
 
На ормар је постављена  збирна плочица за уземљење свих командних елемената за које се то 
према електричним шемама захтева. Ова плочица је повезана на централно уземљење 
објекта. 
 
Електричне шеме управљања су одложене у посебан држач у возном окну, који се налази у 
близини врата последње станице, тако да се схеме могу дохватити без улажења у возно окно. 
Врата ормара су „анти-вандал“, са бравом и не могу се отворити без  кључа. 
 
 

УПРАВЉАЊЕ 
 
У кабини је уграђена кутија управљања (регистар кутија) на којој се налазе позивна дугмад 
изведена као микропокретни тастери са светлосном и звучном потврдом позива, тастери за 
отварање и затварање аутоматских врата, тастер „АЛАРМ“, као и светлосни показивач 
спратности кабине и смера кретања кабине.  
 
На свакој станици налази се позивна кутија. На позивној кутији се налази по један 
микропокретни тастер и светлосни индикатор пријема позива. На свим прилазима се налазе 
светлосни индикатори смера даље вожње (стрелице) и пристајања у станицу и дигитални 
показивач положаја кабине. У случају избијања пожара у објекту лифт аутоматски прелази у 
режим рада по пожарном програму. За време трајања пожара лифт остаје паркиран у гланој 
станици, са отвореним вратима. У случају нестанка ел. енергије лифт аутоматски пристаје у 
најближу станицу. 
 
Избор главних осигурача и пресек напојног вода 
 
Довод електричне енергије до машинске просторије врши се напојним водом који долази са 
главне разводне табле објекта. 
 
Напојни вод лифта је тако димензионисан да при покретању лифта, пад напона није већи од 5%. 
 
Подаци за прорачун напојног вода:  
 
Снага мотора P=6,8KW, Номинална струја  In= 23A 
 
Према препорукама изабрани су главни осигурачи 3x35A – спори. 
 
Прорачун главног напојног вода врши се на бази полазне струје инсталације Ip=30,2A. 
 
Препоручује се мин. напојни вод од бакра пресека 5х10mm2. 
 
 
ЕНЕРГЕТСКА КОЛА 
 
Довод електричне енергије до главног прекидача врши се напојним водом који долази са 
главне разводне табле објекта. Напојни вод и главне осигураче потребно је димензионисати 
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тако да пад напона не буде већи од 5%. Лифтовско постројење је следећих техничких 
карактеристика: 
 

 -снага погонског мотора 6,8KW 
 -номинална снага инсталације In=23А 

-полазна струја инсталације Ip=30,2А 
 
Произвођач постројења препоручује напојни вод од бакра, попречног пресека 5х10mm2, дужине 
до 99m и споре топиве осигураче код главне склопке 35А. 
 
Напојни вод потребно је довести до командног ормара. Напојни вод потребно је довести на 1m 
висине изнад готовог пода ако се доводи са доње стране, или до нивоа пода ако се доводи са 
горње стране (из врха окна).  
 
На исто место где и напојни вод, потребно је довести и посебне водове за осветљење возног 
окна (3х1,5mm2, са осигурачем 10А) и шуко утичнице (3х2,5mm2,са осигурачем 16А). Ови 
водови не морају се посебно доводити, али је онда при димензионисању напојног вода 
потребно узети у обзир и њихово оптерећење. 
 
Сви енергетски каблови су „Halogen free“. 
 
Енергетски каблови се не смеју водити кроз возно окно лифта. 
 
 
СИГНАЛНА КОЛА - ПОЖАРНИ ПРОГРАМ 
 
Овај лифт је подешен тако да у случају избијања пожара у објекту или дојаве опасности од 
пожара аутоматски пређе у режим рада „Пожарног програма БР1“. Овај програм ради тако што 
лифт довози у главну станицу (станица „0“) и отвара врата ради изласка путника из кабине, а 
затим искључује лифт из употребе до престанка пожарне опасности. 
 
Ради исправног рада лифта у режиму пожарног програма, до позивне кутије у главној станици 
лифта (за неке произвођаче на задњем спрату), потребно је довести сигнални кабл 2х0,8mm2. 
Позивна кутија налази се на раму прилазних врата, са десне стране улаза. Један крај овог 
кабла везује се на за то предвиђено место у позивној кутији, а на другом крају налази се 
нормално затворени контакт. У случају избијања пожара у објекту, овај контакт треба да се 
отвори и на тај начин да сигнал лифту да пређе у режим рада пожарног програма. 
 
 
НАТПИСИ, ОБАВЕШТЕЊА И ОЗНАКЕ 
 
Сви натписи, обавештења и ознаке су уочљиви, читки и разумљиви, израђени од постојаног 
материјала и трајно причвршћени. 
 
На вратима возног окна, на прилазу поставља се натпис на којем пише: „НОСИВОСТ 800kg или 
10 особа“. 
 
У кабини поред називне носивости и броја лица треба да пише произвођач и година 
производње лифта. Дугме у кабини којим се активира аларм је жуте боје, са трајним натписом 
"Аларм", висине слова мин. 7mm, или симболом у облику звона, како је дефинисано у 
стандарду СРПС М.Д1.591. 
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На крову кабине постављају се следећи натписи и ознаке: 

 
1. на склопки за заустављање или поред ње - ознака "СТОП" 
2. на сервисној склопки или поред ње - ознака "НОРМАЛНО" и "СЕРВИС" 
3. на елементима за давање команде за сервисну вожњу или поред њих - ознака смера 

вожње  
 
На вратима командног ормана постављају се натписи: "ОПАСНО ПО ЖИВОТ", "ПОГОН 
ЛИФТА" и "НЕОВЛАШЋЕНИМА ПРИЛАЗ ЗАБРАЊЕН". 
 
У вратима ормана управљања у држачима предвиђеним за документацију постоји упутство за 
ручно покретање кабине у случају нужде и упутство за употребу кључа за принудно отварање 
врата возног окна. 
 
На склопки за осветљење кабине и возног окна налази се таблица са натписом: "ОСВЕТЉЕЊЕ 
КАБИНЕ" и "ОСВЕТЉЕЊЕ ВОЗНОГ ОКНА". 
 
На граничнику брзине, који је пломбиран, налази се таблица са следећим подацима: 
  

1. Назив произвођача 
2. Ознака (тип) граничника 
3. Номинална брзина лифта Vn [m/s] 
4. Брзина ступања у дејство VG [m/s] 
5. Техничке карактеристике ужета 
6. Фабрички број и година производње 

 
На погонској машини, на видном месту, налази се таблица са следећим подацима:  
 

1. Назив произвођача 
2. Основне техничке карактеристике  
3. Маса погонске машине 
4. Фабрички број и година производње 

 
На склопки "СТОП" у јами возног окна или поред склопке налази се ознака "ИСКЉУЧЕНО".  
 
 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРЕ ПУШТАЊА У ПОГОН 
 

 
Уграђени лифт и делови лифта морају одговарати пројектно-техничкој документацији и свим 
важећим прописима. 
 
После извршене монтаже врши се, од стране овлашћене организације, технички преглед 
(атестирање) лифтовског постројења према Правилнику за лифтове. 
 
Испитивање пре пуштања у рад врши се: 
 

 Прегледом целокупног постројења лифта 

 Статичким испитивањем лифта 

 Динамичким испитивањем лифта 
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По извршеној техничкој контроли саставља се извештај о испитивању, а на основу извештаја 
даје се позитивно мишљење и сертификат лифта. Испитивање се врши према одредбама 
чланова Правилника о лифтовима. После извршене техничке контроле Наручилац је дужан да 
затражи дозволу за употребу од надлежног органа сагласно Закону о изградњи објеката (СЛ 
СРЈ бр. 47/03). 
 
Поред лифтовског постројења атестирају се и делови лифта (типски атести) и то:  

1. Забрава возног окна (СРПС М.Д1.570) 
2. Хватачки уређај (СРПС М.Д1.572)  
3. Граничник брзине (СРПС М.Д1.573)  
4. Одбојници (СРПС М.Д1.574) 
 

Атестирање ових делова врши се према Правилнику о обавезном атестирању 
СЛ СФРЈ бр. 18/91. 
 
Приликом техничког прегледа лифтовског постројења пре пуштања у погон достављају се горе 
поменути типски атести, као и атести за носећу ужад или ремење.  

 
 

ПОВРЕМЕНА ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА 
 

Повремена техничка контрола лифта мора се извршити најкасније по истеку једне године дана 
од претходне техничке контроле тог лифта и обухвата: 
 

 Преглед целокупног постројења као приликом техничке контроле пре пуштања у погон 

 Динамичко испитивање као приликом техничке контроле пре пуштања у погон, с тим да се 
исправност рада хватачког уређаја и одбојника испитује са празном кабином и са 
смањеном брзином. 

 
По извршеној техничкој контроли саставља се извештај о испитивању.  

 
 

ОДРЖАВАЊЕ 
 

Лифт мора имати књигу одржавања која садржи: 
 

- Опште податке о лифту - податке о кориснику и месту уградње лифта, датум и број 
дозволе за употребу лифта, фирму односно назив или регистровани знак произвођача 
лифта, број и годину производње лифта. 

 
- Основне карактеристике лифта - податке о врсти лифта, називној носивости и брзини, 

највећем броју укључивања на сат, броју часова рада у току 24 часа, броју станица и 
ознаку главне станице, висини дизања, врсти електричне струје и напону за струјна 
кола, заштити од превисоког напона додиром, снази и струји погонског мотора, типу и 
вешању кабине, типу и врсти носећих средстава – ужади, врсти кабине, њеној величини 
и материјалу од кога је израђена, конструкцији кабине и пода кабине, типу рама кабине, 
мерама и вешању вођица кабине, конструкцији хватачког уређаја и величини путање 
хватања, проветравању возног окна, проветравању кабине, сигурносном уређају, броју и 
врсти команде, пресеку главног електричног вода и врсти одбојника. 

 
- Податке о изменама општих података и основних карактеристика лифта. 

 



ВЈН 
06/13 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 
Бул. Арсенија Чарнојевића 110, Београд 

 

Конкурсна 
документација 

ВЈН 06/13 
 

 

Технички опис за лифтове, ГП6 објекат 6Ј 
Стамбено пословни комплекс, Степа Степановић, Београд  

 

Страна  14  од  14 

 

- Податке о одржавању и искључивању лифта из употребе због неисправности, 
прегледима, кваровима, поправкама и замени делова лифта. 

 
- Подаци о предузећу или лицу које одржава лифт. 

 
Сваки лифт мора бити снабдевен упутством произвођача о руковању лифтом и о његовом 
одржавању на српском језику. Редовно одржавање лифта мора се вршити најмање једанпут 
месечно и обухвата: преглед постројења лифта и контролу његовог рада према упутству 
произвођача, отклањање утврђених недостатака и замену неисправних и оштећених 
елемената постројења, а нарочито: 
 

- Провера правилности рада свих сигурносних уређаја, а нарочито хватачког уређаја, 
крајњих склопки, одбојника, врата возног окна и забраве врата возног окна; 

 
- Проверу носећих ужади; 
 
- Проверу изолације свих струјних кола и њихових веза са уземљењем; 
 
- Чишћење и подмазивање вођица лифта; 
 
- Проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице дуж целог возног 

окна у оба смера, као и при пристајању; 
 
- Провера исправности погонских и управљачких уређаја лифта. 

 
Сви недостаци у раду лифта морају се при редовном одржавању отклањати без одлагања, а 
неисправни и оштећени делови се морају заменити исправним. Ако се при прегледу лифта 
утврде неисправности које могу довести до опасног погонског стања, лифт се мора искључити 
из употребе док се такве неисправности не отклоне. 
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ТЕХНИЧКИ OПИС 
СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈА 

 
 
 

СТАМБЕНО 
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ: 

Г.П.6, Објекат 6J 
Касарна „Степа Степановић“, Вождовац, БЕОГРАД 

 
ИНВЕСТИТОР: 

 
„ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ“ Бул. Краља Александра 84 

 
 
 

ОПШТИ ДЕО 
 
Стамбено-попсловни објекат 6J је на локацији касарне „Степа Степановић“ у Београду 
спратности Г+Пр+5+ПС. Објекат се састоји од 2 ламеле. Гаража се налази на најнижем нивоу,  
заједничка је за oбе ламеле. Гаража по величини спада у средње гараже, за који је неопходно 
предвидети стабилну инсталацију за гашење пожара водом- спринклер инсталацију.  
 
Премет овог пројекта је стабилна инсталације за гашење пожара водом-спринклер 
инсталација за простор гараже, чија је укупна површина 690 m2.  
 
ОПИС ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Спринклер инсталација спада међу најефикасније инсталације за гашење пожара. То је 
аутоматска, стабилна инсталација. Гашење пожара се врши распрскавајућим млазом воде 
преко спринклер млазница, које се отварају на одређеној повишеној температури. На тај 
начин почиње аутоматско активирање инсталације.  Гашење пожара се врши одређеним 
бројем млазница, зависно од брзине ширења пожара, Поред гашења, инсталација врши 
истовремено и дојаву пожара давањем алармног сигнала. Поред гашења, при активирању 
спринклер инсталација истовремено врши и дојаву пожара давањем алармног сигнала, јер је 
свака спринклер млазница истовремено и термомаксимални јављч пожара. 
  
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА  
 
За потребе објекта предвиђени су  посебни централни водомери смештени у 
одговарајућем водомерном шахту,  за сваку функционалну целину посебно као и водомер 
ø80 за спринклерску мрежу и хидрантску мрежу. Хидрантска мрежа је обрађена у Главном 
пројекту водовода и канализације и нема никакав утицај на рад спринклера. 
 
За правилан и сигуран рад спринклер инсталације најважнију улогу има сигурно снабдевање 
водом, довољне количине са потребним притиском током времена гашења. Снабдевање 
водом мора бити поуздано, што је и обезбеђено, прикључењем на спољну градску водоводну 
мрежу.  
 
Омогоћено је несметано снабдевање објекта количином воде потребном за спринклер 
систем, а све ово у складу са условима ЈКП Београдски водовод и канализација.  
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Спринклер инсталација ће се снабдевати водом директно из градског водовода, као 
неисцрпног извора снабдевања. 
 
Довољно обезбедити  један неисцрпан извор снабдевања за гараже односно пожарну 
опасност ОН 2. 
 
Пројектом је предвиђена и могућност напајања спринклерске инсталације водом из 
ватрогасног возила пречника DN 100 са два прикључка тип B75, која су  постављена на 
фасади зграде и тиме је омогућено директно гашење пожара у објекту посредством 
ватрогасних возила. 

            
Приључак на водоводну мрежу и водоводни шахт (укњучујући водомер и сву арматуру)  је 
обрађен у Главном пројекту водовода и канализације. Граница пројекта је на улазу у 
објекат.  

 
ТИП ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Како се ради о простору гараже, који је отворен, тако да је могуђе замрзавање воде у зимском 
периоду, одабран је суви спринклер систем. Цевоводи суве спринклер инсталације су 
напуњени ваздухом под притиском иза спринклер станице, помоћу одговарајућег компресора. 
При настанку пожара, отварају се спринклери (стаклена ампула на млазници најближој 
пожару прска на температури од 68º C) , ваздух излази кроз њих, а на његово место долази 
вода за гашење. 
   
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Спринклер инсталација се састоји од следећих елемената: 
 
- 1 спринклер станицом за суви систем DN100, са брзим отварањем 
- цевна мрежа на којој су постављене спринклер млазнице 
- спринклер млазнице ø15, 68º C  
- компресор за одржавање притиска ваздуха у спринклер мрежи усвојен је на основу  
прорачуна запремене цевовода, која износи   0.65 m3. За допуну сувог цевовода ваздухом 
усвојен је ваздушни компресор следећих карактеристика 
Q = 270 l/min, p = 10 bar-a, Р=1,5кW, 25 lit. 
- остала пратећа арматура 
  
ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
При повишеној температури која се јавља при пожару, стаклена ампула на млазници прска на 
температури од 68 º C. Тада ваздух излаи из цевовода и долази до пада притиска. Активира 
се брзи отварач који отвара спринклер станицу и вода из градске мреже кређе кроз цевоводе, 
долази до млазнице и гаси пожар. 
 
У случају да се пожар не може угасити једном млазницом, долази до укљушивања нових 
млазница у близини места пожара. 
 
Приликом проласка воде кроз спринклер станицу, преко потисног прекидача долази до 
преношења сигнала о проради инсталације до централе за дојаву пожара, где се добија 
звучни и светлосни сигнал. 
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Приликом активирања спринклер инсталације мања количина воде пролази кроз механичко 
алармно звоно преко кога се добија звучни сигнал. 
 
Детаљно упутство за руковање спринклерском инсталацијом доставља извођач радова у 
складу са препорукама произвођача. 
 
Најмањи број резервних млазница за ОH системе је 24 комада.  

 
УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 
1.Основни параметри 
Пожарна опасност   OH2           
Min. интензитет орошавања   qi = 5 mm/min 
Време рада система                                        60 min 
Минимални притисак на млазници  0,35 bar 
Max. rастојење између спринклер млазница    4 m 
Max. Брзина дотока воде                                    10 m/s        
Ефективна површина орошавања  Ae= 180 m2          
Површина по спринклеру  As= 9.5 m2          
Број млазница на ефек. површини  n = 19     

Фактор протока спринклера   K= 80 )bar/(minl   

 
За прорачун пада притиска најнеповољнији услов је истовременео отварање 19 спринклер 
млазница (П = 180 m2), у најудаљенијем делу гараже. 
 
Прорачун је урађен са следећим почетним условима: 
 

- почетни притисак на спринклер млазници 0,5 bar-а 
- проток при 0,5 bar-а  износи 56 l/min. 

 
Прорачун стварне потребна количина воде и потребан притисак за рад инсталације 
приказан је табеларно. 
 
Стварна потребна количина воде је  1151 l/min., тј  19,2l/s.  
 
Линиски губици у мрежи су  1.32 bar-a. Губитак притиска на споју и водомеру је 1 bar. 
Резерва се узима 1.4 bar-а. 
 
Укупани пад притиска износи 3.72 bar –а. 
 
Хидрауличким прорачуном је констатовано да постојећи притисак у градској мрежи, дат у 
условима ЈКП Београдски водовод, у потпуности задовољава потребе за притиском  
предвиђене спринклер инсталације. 
 
ОПРЕМА 
 
Сва неопходна опрема смештена је у посебној простори. Просторија је обезбеђена од ниских 
температура. У просторији је предвиђен електроуљни радијатор, који је обухвачен главним 
пројектом термотехничких инаталација. Зидови  и врата отпорни су на пожар у складу са ПП 
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прописима, што је обрађено у елаборату заштите од пожара. Зидиви су отпорни на пожар три 
часа, док су врата отпорна на пожар 90 минута. 
 
Опрема се снабдева електричном енергијом из градске елктричне мреже, а обезбеђено је и 
санбдевање преко дизел агрегата. 
 
MРЕЖА ЦЕВОВОДА 
 
Цевовод је предвиђен од челичних бешавних цеви. Цевоводи се воде у нагибу према 
местима испуста, како би се ефикасно могли празнити.  
 
Цевна мрежа спринклер инсталације се води на висини 2,2m од пода гараже, при чему се 
мисли на слободан простор од готовог пода до најниже тачке инсталације, испод канала за 
одимљавање и вентилацију.  
 
Цевоводи суве спринклер инсталације у гаражи се воде видно , са млазницама окренутим 
на горе и нагибом према местима испуста.  
 
Пад износи: 

 0,2% за главне разводне цеви и  

 0,4% за раделне цевоводе на којима су постављени спринклери. 
 
СПРИНКЛЕР МЛАЗНИЦЕ 
 
Спринклер млазнице су важан елемнат ове инсталације јер врше њено активирање. Усвојене 
су спринклер млазнице – спреј стојећа ø15, са дефлектором и термоелементом који затвара 
отвор, са темепературом активирања 68º C и коефицијентом К 80. Поставњају се са 
дефлектором млаза окренутим нагоре-стојећи. Минимално дозвољени притисак на млазници 
је 0,5 bar-а. 
 
Према геометрији покривања усвојен је укупан број млазница 72. 
 
МОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
МОНТАЖА СПРИНКЛЕР ВЕНТИЛА  
 
Са главног снабдевачког вода DN 100, који долази из градске водоводне мреже,  везује се 
суви спринклер вентил DN 100 са припадајућом арматуром, и арматуром за компресор.  
 
Спринклер вентил, има задатак да контролише притисак у спринклерској мрежи, да 
контролише сигнални систем, да омогући активирање система, односно снабдевање 
спринклера водом и да омогући поновно оспособљавање спринклер система (пражњење 
и замена спринклера).  
 
МОНТАЖА ЦЕВНОГ РАЗВОДА  
 
Инсталација је пројектована од челичних цеви и фазонских комада. Пречници су 
одређени хидрауличким прорачуном, с тим да је најмањи дозвољени пречник цеви за 
класу ОH2, 25mm. Спајање цеви се врши заваривањем или прирубницама за пречнике 
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веће од 50mm, а за пречнике 50mm и мање, спајање се може вршити заваривањем и на 
навој, а  спринклера преко муфова R1/2’’.  
 
Цевна мрежа се састоји од главних грана, држача и бочних грана. Бочне гране се 
припремају у радионици у снопове, и доносе у објекат и везују за главну грану. Главне 
гране такође могу бити припремљене у радионици и готове уграђене.  
 
Траса главног хоризонталног вода DN 100 се води на 2,2m од коте пода гараже.  
 
У редоследу монтаже прво се постављају држачи-носачи цевовода. Опште правило за 
држаче грана је да један држач долази на један спринклер. Положај прве гране је 
посебно важан, јер се одмеравања осталих грана врше према првој.  
 
Причвршћивање цевовода обезбеђује се чврстим ослонцима за плафонску конструкцију 
или за стубове. После стављања грана и обујмица, врши се монтажа спринклер 
млазница.   
 
Предвиђен је и прикључак за снабдевање инсталације из ватрогасног возила.  
 
На крајевима сваком  снабдевачког вода поставља се по једна славина са спојком која 
служи за испирање цевне мреже и на коју се може поставити вентил за тестирање 
инсталације.  
 
По извршеној монтажи прикључака, а пре постављања спринклера потребно је цевод 
испрати воденим притиском од 16 bar. Ваздух из цевовода испушта се преко одушних 
вентила  вентила за индикаторе протока R11/4’’, у цевној мрежи на свакој етажи по један. 
Индикатори се постављају у вертикални положај, преко носеће прирубнице. 
 
Цела инсталација мора бити прописно уземљена.  
 
После завршене монтаже цевовод се боји црвеном бојом.  
 
ПРОБА СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРЕ ПУШТАЊА У РАД  
 
Сви цевоводи спринклер система морају се подвргнути контроли на притисак у трајању 
од накмање 2 сата. При томе се мора држати притисак од најмање 15 bara (мерено на 
спринклер вентилима). Проверава се и губитак притиска од промене температуре током 
24 сата.  
 
Суви цевоводи осим тога морају пнеуматски контролисати током најмање 24 сата 
притиском од најмање 2,5 bara. Током иситивања уочити и отклонити сваку 
незаптивеност која проузрокује опадање притиска за више од 0,15bara током 24 сата.  
 
Систем стабилне инсталације се редовно надгледа праћењем евентуалног цурења, или 
контроле вентила и пресостата. Проба система се врши периодично у свему према 
упутству произвођача опреме, као и према захтевима ЦЕА стандарда у погледу 
периодичног тестирања система. Вода из огранака се испушта у канализацију.  
  
Систем стабилне инсталације се редовно надгледа праћењем евентуалног цурења, или 
контроле вентила и пресостата. Проба система се врши периодично у свему према 



 

ВЈН 
06/13 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 
Бул. Арсенија Чарнојевића 110, Београд 

 

 
Конкурсна 

документација 
ВЈН 06/13 

Технички опис спринклер инсталација, ГП6 објекат 6J 
Стамбено пословни комплекс, Степа Степановић, Београд  

 

Страна  6  од  6 

 
 

упутству произвођача опреме, као и према захтевима ЦЕА стандарда у погледу 
периодичног тестирања система. Вода из огранака се испушта у канализацију.  
  
ОДРЖАВАЊЕ СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Одржавање спринклер система, у виду писменог упуства дају произвођачи елемената и 
фирма која уграђује систем. Поједини битни изводи се дају на натписним плочицама и 
постављају на одговарајућим местима.  
Спринклер систем се повремено контролише путем проба исправности рада.  
Пробу исправности врши овлашћена радна организација и извештај о стању система 
доставља инвеститору. Уколико дође до оштећења неких елеменат, потребно је одмах 
извршити замену, поправку и систем довести у исправно стање.   
 
РЕДОВНИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Редовни прегледи прегледи су дневни, недељни и шестомесечни и врши их одговорно 
лице за одржавање уређаја у гаражи.   
 
Дневни предглед: 
-  контрола притиска на манометрима испред и иза спринклер вентила; 
-  контрола вентила испред спринклер станице, вентил мора бити стално отворен; 
-  контрола стања свих вентила за довод воде, отворени или затворени према намени; 
-  контрола цурења воде на свим вентилима и спојевима.  
 
Недељни прегледи: 
- контрола рада хидрауличког звона отварањем вентила за пробу на спринклер вентилу    
  према упутству; 
- испитивање рада спринклер вентила преко контролног вода; 
- повремена контрола исправности манометара преко контролног манометра. 
 
Шестомесечни прегледи: 
- Сервис инсталације од овлашћеног сервисера; 
- Детаљан визуелни преглед целе инсталације; 
- Преглед спринклер вентила са чишћењем и подмазивањем; 
- Контрола отварања и затварањ асвих вентила и засуна, као и неповратних вентила.  
 
Петогодишњи прегледи  
- Од надлежних органа – инспекције парних котлова затражити преглед инсталације; 
- Извршити детаљно испирање инсталације; 
- Извршити преглед и чишћење, а по потреби и бојење инсталације.  
 
Хидрауличку пробу читавог система извршити на сваких 20 година, хладним  воденим 
притиском од 15 bar у трајању од 24 часа.  
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ТЕХНИЧКИ OПИС 
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
 
 

СТАМБЕНО 
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ: 

Г.П.6, Објекат 6J 
Касарна „Степа Степановић“, Вождовац, БЕОГРАД 

 
ИНВЕСТИТОР: 

 
„ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ“ Бул. Краља Александра 84 

 
 

Према намени простора сходно пројектном задатку, технолошком пројекту, архитектонско-
грађевинским подлогама и важећим прописима и стандардима за ову врсту објекта, 
пројектоване су одговарајуће термотехничке инсталације. 
 
Укупна нето површина објекта је ccа 5800 m2, распоређена на осам етажа (сутерен, 
приземље, 1.-5. спрат и повучени спрат). Основна намена простора на етажама од 
приземља до повученог спрата је становање, а на подземној етажи налази се гаража. На 
нивоу приземља поред станова налазе се и локали.  
 
Топлотна  подстаница 
 
Објекат је прикључен на даљински систем грејања “Београдских Електана” и припада 
топлификационом систему топлане “Вождовац”, чија мрежа ради у температурном режиму 
150/75°C, PN25. Објекат се прикључује индиректно преко плочастог растављивог 
измењивача топлоте и типске примопредајне станице, која није предмет овог пројекта. 
Топлотна подстаница из које се врши напајање објекта смештена је на нивоу сутерена.  
 
Укупни топлотни конзум подстанице износи: 
 

 Ламела 1: 156.101 W 

 Ламела 2:  158.776 W 

 УКУПНО 314.877 W 
 
Разводно постројење се састоји из следећих елемената: 
 

-измењивача топлоте 
-сигурносне опреме 
-циркулационих пумпи 
-контролно-мерних инструмената 
-цевних водовава и 
-пратеће арматуре. 
 

Измењивач топлоте, LPM-LSL1-44 капацитета 315 kW у је пројектовани за рад са радним 
флуидом следећих карактеристика: 
 

-примар:  120/630C PN25 
-секундар: 80/600C PN6. 
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Ширење воде услед загревања и одржавање притиска у инсталацији предвиђено је преко 
уређаја за одржавање притиска TRACO OP, величине 400 за постројења централног 
грејања, у свему према важећем SRPS М.Е6.204 стандарду. Уређај садржи експанзиону 
посуду од 400 l, сигирносни вод DN25, преструјни вентил DN15 и пумпу за повишење 
притиска CH 2-60. Сигурносни вод уређаја за одржавање притиска повезује се на 
инсталацију преко повратне гране секундарног круга измењивача топлоте. За правилан и 
безбедан рад уређаја, радни параметри суда морају бити претходно подешени од стране 
овлашћеног лица.  
 
Као додатни сигурносни елемент за заштиту инсталације од прекорачења радног притиска 
уграђују се вентил сигурности, димензије DN32, и то на разводној грани секундарног круга у 
близини измењивача топлоте. 
 
Циркулација радног флуида у инсталацији је принудна, помоћу циркулационе пумпе са 
фреквентном регулацијом, производ “GRUNDFOS” Данска. Испред и иза сета радне и 
резервне циркулационе пумпе предвиђена је уградња пригушивача буке и вибрација. 
  
Регулација температуре флуида (клизање температуре разводне воде у зависности од 
спољне температуре) врши се са примарне стране, што је под контролом испоручиоца 
топлотне енергије. 
 
Допуна инсталације хемијски припремљеном тј. омекшаном водом вршиће се преко 
плочице за допуњавање водом из примопредајне станице.  
 
Све цеви и опрема у подстаници су изоловане минералном вуном у облози Аl лима. 
Дебљина изолације је 50 mm. Цевна мрежа у подстаници води се са успоном ка успонским 
водовима. 
 
Вентилација топлотне подстанице решена је природним путем, преко врата у самој 
просторији. 
 
 
Кућна инсталација 
 
Предметни објекат припада II климатској зони, а спољна пројектна температура зими је -
18°С. Температуре у просторијама у зимском режиму су усвојене према прописима за 
одговарајуће намене просторија. 
  
Прорачун топлотних губитака урађен је према DIN 4701 из 1959. године. Коефицијенти 
пролаза топлоте усвојени су из Главног архитектонског пројекта – елабората грађевинске 
физике. Као грејна тела у свим просторијама изузев санитарних, усвојени су алуминијумски 
чланкасти радијатори "ЦИНИ" - Чачак, тип КОМПАКТ, а за купатила цевасти радијатори - 

сушачи пешкира "ЦИНИ" - Чачак, тип ЕУРОПА - температуре воде 90/70C.  
 
Сви радијатори су повезани на мрежу преко термостатских радијаторских вентила са 
уронском цеви, производ HERZ - Аустрија, за двоцевни систем грејања DN15. На свим 
грејним телима монтирани су радијаторски одзрачни вентили, преко којих се врши 
одзрачивање инсталације. 
 
Распоред грејних тела извршен је оптимално у односу на њихову функцију и захтеве 
унутрашњег уређења објекта. 
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Предвиђен је двоцевни развод грејања са главним хоризонталним разводом и успонским 
водовима од челичних цеви и "алупласт" цевима у становима. Хоризонтални развод цеви 
води се од топлотне подстанице под плафоном сутерена (гараже) до успонских водова у 
одговарајућим ламелама (за сваку ламелу по један успонски вод). На сваком спрату у 
степенишном простору предвиђена је уградња спратне станице - металног ормарића са 
разделником и сабирником са прикључцима за сваки стан. На повратном воду 
одговарајућег стана уграђен је коси регулацион вентил за међусобно балансирање 
станова, као и калориметар за мерење утрошка топлотне енергије. На разводним 
прикључним гранама предвиђена је уградња лоптастих славина. У спратној станици се, 
поред поменутог, предвиђа на главном разводном воду уградња хватача нечистоће, а на 
главном повратном воду и уградња косог регулационог вентила за међусобно балансирање 
спратних станица. На разделнику и сабирнику предвиђена је уградња одзрачно испусног 
сета, преко кога се врши и испуштање воде и одзрачивање. 
 
Од заједничких спратних станица у степенишном простору цевна мрежа се "алупласт" 
цевима у поду води до спратних станица у становима, где су смештени сетови разделника 
и сабирника са одговарајућим бројем кругова и одзрачно-испусним сетовима, преко којих 
се врши и испуштање воде из инсталације. Свако грејно тело у стану има засебан 
хидраулички круг са "алупласт" цевима вођеним у цементној кошуљици пода. При 
изливању естриха, по потреби извршити заштиту цеви нарочито на пролазним местима и 
инсталацију држати под притиском. Цевна мрежа од "алупласт" цеви изолована је 
сунђерастом изолацијом "Plamaflex" - SSL, дебљине 4 mm, док се успонски водови од 
челичних цеви изолују минералном вуном, дебљине 30 mm у облози од Ал-лима. Главни 
хоризонтални развод на најнижој етажи изолује се минералном вуном дебљине 50 mm  у 
облози од Ал-лима. 
 
Одзрачивање инсталације врши се преко одзрачних судова постављених на највишим 
тачкама успонских водова, већ поменутих радијаторских одзрачних вентила и одзрачно-
испусних сетова у спратним станицама. Преливне цеви од одзрачних судова враћају се у 
подстаницу. 
 
Цевна мрежа је постављена тако да је обезбеђена самокомпензација термичких 
дилатација. 
 
У просторији за спринклер предвиђен је електро-уљни радијатор који укључује термостат 
када температура у просторији падне испод 5°С. 
 
Вентилација 
 
Вентилација блокираних купатила и тоалета (просторије без спољних прозора) врши се 
аксијалним уградним вентилаторима типа EB100, производ «Soler&Palau», Шпанија 
постављеним у зиданим каналима, који се воде до крова објекта. Саставни део сваког 
вентрилатора je неповратна клапна. Вентилатор се укључује преко прекидача.  
 
Надокнада ваздуха врши се кроз отворе у вратима који су предвиђени АГ пројектом. 
 
Тоалети у склопу локала у приземљу, вентилирају се локално преко уградног вентилатора 
типа EB100 и ваздух се даље ПВЦ каналима води до фасадног зида где су постављене 
заштитне решетке. 
 
Просторија за спринклер се локално вентилира преко уградног вентилатора DECOR 300 и 
ваздух се даље ПВЦ каналом води до фасадног зида где је постављена заштитна решетка. 
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На остави на нивоу гараже за вентилацију је остављена заштитна решетка на фасадном 
зиду. 
  
У кухињама унутар објекта остављени су зидани вентилациони канали за прикључење 
кухињских напа. Кухињске напе нису предмет пројекта већ их сваки корисник уграђује 
индивидуално. 
 
Вентилација и контрола дима у гаражи 

Вентилација и контрола дима у гаражи урађена је на основу архитектонско-грађевинске 
подлоге, према условима пројектног задатка и у складу са важећим прописима, 
нормативима, стандардима и искуствима из праксе.  

 
Гаража, која се налази испод објеката 6Ј, на најнижој етажи, с обзиром на степен 
укопаности спада у подземне гараже. Гаража на поменутој локацији служи за смештај и 
паркирање путничких аутомобила и опслужује потребе станара. Гаража је корисне 
површине око 670 m2, представља један пожарни сектор и спада у средње гараже. 
 
Гаража је једноетажна и има једну улазно-излазну рампу. Веза гараже са објектом се 
остварује преко два тампон простора – предпростора у којима је остварен надпритисак 
свежим ваздухом. 

Одсисавање издувних гасова 

Овим пројектом је решена редовна вентилација гараже, на бази максимално дозвољених 
концентрација штетних гасова, степена оптерећења гараже и геометрије гараже, преко два 
система распоређена у две ламеле (у свакој ламели налази се инсталациони бетонски 
шахт уз лифт који се води до крова објекта). 

Системи редовне вентилације су урађени тако да могу да одсисавају све штетне продукте 
сагоревања у аутомобилским моторима са унутрашњим сагоревањем. Ваздух и гасови се 
прихватају из горње и из доње зоне решеткама, па се затим каналима од поцинкованог 
лима, бетонским каналима и кровним вентилаторима избацују у спољну средину. 
Извлачење издувних гасова се врши из горње и доње зоне - из горње зоне се одводи око 
1/3, а из доње зоне око 2/3 потребног протока. Проток ваздуха за извлачење одређен је на 
основу броја возила у третираној зони, времена рада мотора и концентрације CO и 
издувних гасова у ваздуху, а задовољава критеријум од најмање 6 m3/h ваздуха за гараже 
са малим улазно – излазним саобраћајем. Решетке постављене при поду су од удара 
заштићене граничницима израђеним од челичних цеви. Димензије канала су такве да не 
угрожавају прописани минимум чисте висине гараже, при чему је вођено рачуна о 
укрштању са осталим инсталацијама. Вертикални огранци са решеткама за одсисавање 
ваздуха, воде се уз стубове или преградне или спољне зидове гараже.  

Предвиђени вентилатори за вентилацију постављени су на крову објекта. 

Надокнада свежег ваздуха у гаражи остварује се преко улазно-излазне рампе и 
вентилационих отвора, заштићених жичаним мрежама у зиду гараже, што је обрађено у АГ 
пројекту.  

Детекција угљенмоноксида 

У гаражи је предвиђена инсталација за детекцију угљенмоноксида, која је повезана са 
системом вентилације. 
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Инсталација за детекцију CO се састоји од централног уређаја на који се повезују сензори. 
Сензори се постављају под плафоном гараже. Када концентрација CO у контролисаном 
простору достигне 100 ppm, што је први праг осетљивости, укључује се систем 
вентилације, уколико је био искључен. Уколико из било ког разлога, концентрација CO у 
гаражи достигне 250 ppm (односно други праг осетљивости) укључује се посебна сирена, 
како би се звучним алармом извршила забрана уласка у гаражни простор, односно 
упозорили корисници да га напусте.  

Системи детекције гаса и алармирања су разрађени у посебном електро пројекту. 

Контрола дима 

Систем за одвођење дима је пројектован као јединствен систем независно од система 
одсисавања, што је технички повољније решење за контролу дима. За одвођење дима су 
предвиђени црни канали дебљине 2 мм и бетонски канали одговарјуће отпорности на 
пожар, што је приказано у АГ-пројекту. 

Одсисавање дима је решено само из горње зоне. 

Количина дима, меродавна за димензионисање вентилатора, је одређена на бази 
претпостављеног пречника језгра пожара. У овом случају је претпостављено да се пожар 
може јавити на два возила истовремено, односно да је пречник језгра пожара     6 m.  

Вентилатор за одвођење дима је предвиђен као кровни са вертикалним издувавањем. и 
задовољава прописани режим 2h/400оC.  

Тампон зона 

Веза гараже са објектом се остварује преко тампон простора – предпростора, у коме је 
остварен надпритисак свежим ваздухом. 

Ваздух се узима са фасаде објекта на нивоу приземља и аксијалним вентилатором за 
убацивање свежег ваздуха, убацује у предпросторе - тампон просторе. 

Сви канали за убацивање ваздуха у предпростор, као и канали за одимљавање гараже 
изоловани су противпожарном изолацијом, која има пожарну отпорност 90 минута и 
одговарајући атест.  

Испитивање инсталације са извештајем о испитивању, атестна документација, као и 
верификација прописаних карактеристика опреме и уређаја су обавеза Извођача.  

Усвојени систем 

Систем редовне вентилације је урађен тако да може одсисати све штетне продукте 
сагоревања у аутомобилским моторима са унутрашњим сагоревањем, али се може 
користити и за одсисавање свих заосталих гасова и заосталог дима након гашења 
евентуалног пожара. У таквим околностима режим рада инсталације вентилације је 
следећи: 
 1.- До појаве пожара - редовни режим рада 
 2.- По дојави пожара - 
  а)- заустављање система вентилације 
  б)- активирање система за одвођење дима 
 ц)- утврђивање исправности аларма 

д)- у случају стварног пожара - заустављање одимљавања и активирање 
гашења 

  е)- по потреби - наставак гашења другим средствима 
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3.- Након гашења пожара - наставак рада вентилационог система ради одвођења 
заосталог дима, заосталих гасова, као и гасова насталих у гашењу пожара до 
коначног "испирања" гараже. 

Поред стартовања система према детектованој количини CO (описано у претходном 
поглављу), систем је такође и контролисан подешљивим тајмером, тако да је у режиму 
вентилације у функцији сваког сата по 15 минута. Систем је могуће активирати и ручно 
уколико се појави потреба за вентилацијом ван програмираног времена рада. Вентилатор 
за убацивање свежег ваздуха у предпростор ради само у случају пожара, када је активиран 
и систем за одимљавање гараже. Систем надпритисне вентилације такође има могућност 
аутоматског и ручног укључивања. 

 

Опште напомене 

Код нас не постоје детаљни прописи који третирају јавне, подземне гараже, због чега су у 
многим елементима, за потребе овог пројекта, коришћени страни прописи и искуства.  
 
Дизел агрегат 
 
Као резервно напајање, у случају нестанка или пада напона у мрежи, предвиђен је дизел 
агрегат, капацитета 44 kVA, према електро пројекту. За његов несметан рад обезбеђена је 
вентилација и одговарајућа радна температура. Агрегат се испоручује са резервоаром за 
гориво. 
 
У току рада дизел агрегат ослобађа извесну количину топлоте коју је потребно одвести из 
просторије. Вентилација је тако решена да задовољи довод ваздуха за сагоревање и 
општу вентилацију. Хлађење електричног агрегата се обавља струјањем ваздуха око њега. 
Потребна количина ваздуха одређена је на основу количине топлоте коју одају дизел мотор 
и генератор, као и потребне количине ваздуха потребне за сагоревање дизел мотора. 
 
Вентилација просторије врши се довођењем свежег ваздуха у просторију кроз улазнe 
решетке и одвођењем топлог ваздуха у околину изван просторије. Ваздух који струји преко 
хладњака  одводи се аксијалним вентилатором,  који је у склопу дизел агрегата. 
Димензионисање отвора за одвод ваздуха извршено је на основу количине ваздуха коју је 
потребно одвести и димензија хладњака. Загрејани ваздух се води до жалузина, 
смештених на краћем фасадном зиду. Заштитне решетке за убацивање ваздуха у 
просторију, које су у склопу врата, су део АГ пројекта, док је решетка за одвођење топлог 
ваздуха са мотора специфицирана у овом пројекту. 
Амортизери за спречавање преноса вибрација са агрегата на темељ објекта смештени су у 
самој конструкцији агрегата, па се агрегати постављају директно на бетонску плочу 
просторије. 
 
Издувни цевовод из агрегата је димензионисан на основу дозвољеног пада притиска и 
количине издувних гасова и на основу препорука произвођача дизел агрегата. Систем за 
одвођење димних гасова обухвата : 
 

 издувни лонац за пригушивање буке 

 еластичне уметке за пригушивање вибрација 

 цеви и колена 

 прирубнице за везу и заптиваче. 
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Еластични уметак и пригушни лонац се испоручују заједно са дизел-агрегатом и налазе се 
у самом кућишту агрегата. 
 

Сагорели гасови одводе се делимично кроз флекси инокс цев 80 mm, а делимично кроз 

челичну цев пречника 76,1 mm до фасадног зида. Флекси цев се води кроз сам канал за 
одвођење отпадног ваздуха са агрегата, а челична цев се користи ван канала. 
 
Да се температура у просторији не би постепено повећавала, предвиђена је топлотна 
изолација издувних челичних цевовода минералном вуном дебљине 100 mm у облози od 
Al-лимa или другим сличним термоизолационим материјалом.  
 
Издувни цевовод се завршава мрежицом за заштиту од падавина и уласка животиња. У 
самој конструкцији агрегата смештен је дневни резервоар запремине 100 l, са свим 
потребним прикључцима, што омогућава око 13 сати рада. 
 
Пуштање дизел-агрегата у погон врши се аутоматски. Укључивање и искључивање 
генератора, заштита мотора и генератора, као и сигнализација кварова је такође 
аутоматско. 
 
Агрегат се испоручује у затвореној изведби. 
 
Вентилација просторије, тј. одвођење загрејаног ваздуха по престанку рада дизел агрегата 
остварује се преко аксијалног вентилатора смештеног у фасадном зиду. Овај вентилатор 
укључује термостат који се налази у просторији. 
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
ЕЛЕКТРИЧНИ ПУТНИЧКИ ЛИФТОВИ 

 
 
 

СТАМБЕНО 
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ: 

Г.П.6, Објекат 6J 
Касарна „Степа Степановић“, Вождовац, БЕОГРАД 

 
ИНВЕСТИТОР: 

 
„ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ“ Бул. Краља Александра 84 

 
 

Израђена опрема и целокупна монтажа опреме и инсталације мора у целости да 
одговара у пројекту дефинисаним решењима и спецификацијама. 

Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно мора одобрити пројектант и 
надзорни орган, извођач ће унети у документацију. О начину уношења измена у 
документацији извођач ће се договорити са пројектантом и произвођачем 
постројења. 

Сав материјал, делови и агрегати, који се употребе за израду постројења и 
инсталација морају бити беспрекорног квалитета, а где се захтева мора се 
приложити и одговарајући атест. 

Произвођач опреме је обавезан на услове израде опреме сходно важећим 
правилницима и прописима за предметно лифтовско постројење, Правилнику о 
општим техничким прописима за израду предмета и конструкција заваривањем 
(„Службени лист СФРЈ“ бр. 19 од 1959. године) и другим важећим прописима. 

Сходно мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад произвођач је 
дужан да на оруђе постави натписну плочицу са уочљивим, доступним и трајним 
натписом и са подацима о произвођачу, типу, серији, броју, години производње као 
и назнакама о техничким карактеристикама оруђа (снага, радни напон, фреквенција 
струје, број окретаја, радни притисак погонског средства и др.). 

Сву неодговарајуће заштићену опрему споља заштитити од корозије основним и 
завршним слојем. 

Особље запослено на изградњи објекта мора се придржавати следећих 
правилника и прописа: 
- Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС 101/2005 
- Правилник о заштити на раду у грађевинарству, Сл. гласник РС бр. 53/97. 
- Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне 
струје у   објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима, 
Сл. гласник СРС бр. 21/89 
- Правилник о техничким нормативима за дизалице, СЛ СФРЈ бр. 65/91. 
- Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и 
истовару терета из таквих возила, СЛ СФРЈ бр. 17/66. 
- Правилник о средствима личне заштите на раду и личној заштитној опреми, 
СЛ СФРЈ бр. 35/69. 



ВЈН 
06/13 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 
Бул. Арсенија Чарнојевића 110, Београд 

 

Конкурсна 
документација 

ВЈН 06/13 
 

 

Техничке спецификације за лифтове, ГП6 објекат 6J 
Стамбено пословни комплекс, Степа Степановић, Београд  

 

Страна  2  од  5 

 

- Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и организовању службе 
спасавања у случају незгоде на раду СЛ СФРЈ 21/71. 

Да би постројење било правилно и сигурно монтирано потребно је обратити највећу 
пажњу код постављања разних делова постројења и то како у погледу 
манипулације при полагању опреме и делова опреме, тако и код самог анкерисања 
тј. причвршћивања за под. 

Све машине и уређаји који сачињавају постројење постављају се на већ раније 
завршен под, или припремљене темеље у зависности од предвиђеног начина 
ослањања. 

При извођењу ових радова неопходно је добро контролисати да се сваки од 
елемената налази у правилном положају, а ова контрола је утолико важнија 
уколико је нека машина по природи свог рада осетљивија или изложена 
вибрацијама, ударима или сличним неправилностима. 

При извођењу монтаже важно је да се са сваким делом постројења поступа са 
потребном опрезношћу како не би дошло до било каквог удара и на тај начин до 
оштећења машине. 

Сваки део, када је то потребно, мора се правилно причврстити на уређају за 
дизање или преношење, и то у таквом положају, који гарантује апсолутну сигурност 
за раднике, а и за сам део. 

Када је сваки елеменат причвршћен на свом темељу приступиће се монтажи 
осталих допунских делова, имајући у виду приложене монтажне цртеже. При 
извођењу монтаже опреме у свему се тачно придржавати упутстава датих од 
испоручиоца опреме. 

 
Како је кабина за 10 путника потребно је имати уграђен вентилатор. 
 
Осветљење пода кабине и регистар кутије за управљање у кабини  износи најмање 
50lx, а изведено је индиректно са флуоресцентним цевима 
 
Позивне кутије са дугмадима и сигнална потврда позива у оба смера налази се на 
прилазима лифту, а у кабини је постављена регистар кутија на удаљености 0,4 m 
од улаза у кабину и 0,9 m до највише 1,2 m изнад пода кабине. Регистар кутија је 
снабдевена и бистабилним дугметом "СТОЈ" и дугметом "АЛАРМ". 

 
Врата возног окна су од од челичног лима-инокс, аутоматска, отпорна на 
деформације и израђена и уграђена тако да обезбеђују правилан рад забраве 
врата. Механичка чврстоћа и крутост врата возног окна је таква да их хоризонтална 
сила од 300 N (која делује управно на површину од 5 cm2) на било ком месту крила 
забрављених врата не деформише трајно, да их не деформише еластично више од 
15 mm и да не проузрокује поремећај који ће утицати на правилан рад врата и 
забраве.  
 
На сваком прилазу возном окну мора се налазити праг који издржава сва 
оптерећења при уласку и изласку путника и при утовару и при истовару терета.  
 



ВЈН 
06/13 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 
Бул. Арсенија Чарнојевића 110, Београд 

 

Конкурсна 
документација 

ВЈН 06/13 
 

 

Техничке спецификације за лифтове, ГП6 објекат 6J 
Стамбено пословни комплекс, Степа Степановић, Београд  

 

Страна  3  од  5 

 

Природно или вештачко осветљење, мерено на поду испред врата возног окна 
износи најмање 50 lx.  
 
Ако је лифт у погону зона одбрављивања врата може бити највише 0,35m изнад и 
испод прага возног окна. Кабина не сме кренути, ако врата возног окна или било 
које крило врата није забрављено. 
 
Врата возног окна су  израђена тако да се могу одбравити споља специјалним 
троугластим кључем, и имају електрични сигурносни уређај за контролу 
затворености врата возног окна. 
 
У машинску просторију дозвољен је приступ само стручним лицима која раде на 
одржавању и испитивању лифта и лицима оспособљеним за спашавање путника из 
заглављеног лифта. У машинску просторију не смеју се уграђивати инсталације и 
уређаји који нису саставни део лифта, осим уређаја за проветравање и грејање 
машинске просторије и детектора пожара или противпожарних уређаја за 
електричне инсталације. 
 
Контролна и управљачка табла (А и Б)  налазе се у штоку лифта на нивоу задњег 
спрата, према прописима за такву врсту инсталације као и према прописима који 
важе у делу за лифтовска постројења, за суве и чисте просторије, и има мин ППЗ 
60мин. У машниској просторији нису предвиђене никакве друге инсталације, осим 
инсталација за лифт.  
 
Поред врата возног окна на задњем спрату постоји апарат за гашење пожара, а 
потрошни материјал (крпе, мазива и сл.) се држе у металној канти са поклопцем 
израђеном од незапаљивог материјала. Прилаз машинској просторији мора бити 
лако приступачан и сигуран. Висина прилаза износи најмање 2 m, а прилаз мора 
бити добро осветљен, трајно уграђеним електричним осветљењем. Под прилаза не 
сме бити клизав. 
 
Зидови машинске просторије су  светлих боја од материјала који је отпоран на 
ватру и који не ствара прашину већ спречава њено таложење. Зидови и под 
машинске просторије су звучно изоловани од осталих просторија и не налазе се у 
нивоу пословних површина. Димензије машинске просторије омогућавају лаган и 
сигуран прилаз и простор особљу за сервисирање и одржавање свих компоненти, 
посебно електричној опреми.  
 
Мора се обезбедити: 
- Испред разводних и управљачких уређаја - слободна хоризонтална површина 
дужине најмање 0,7 m, а ширине зависно од ширине уређаја али не мање од 0,5 m. 
- Слободна хоризонтална површина величине 0,5 х 0,6 m за одржавање и 
испитивање покретних делова лифта, а прилаз овим површинама мора бити широк 
најмање 0,5 m. 
Изнад највишег дела погонске машине мора бити слободан простор висине 
најмање 0,3 m. Светла висина врата машинске просторије, су уједно и врата возног 
окна, износи 2,1m, а ширина 0,90m.  



ВЈН 
06/13 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 
Бул. Арсенија Чарнојевића 110, Београд 

 

Конкурсна 
документација 

ВЈН 06/13 
 

 

Техничке спецификације за лифтове, ГП6 објекат 6J 
Стамбено пословни комплекс, Степа Степановић, Београд  

 

Страна  4  од  5 

 

У машинској просторији  постоји отвор за проветравање. Укупна површина отвора 
за проветравање износи најмање 2,5% површине хоризонталног пресека возног 
окна. Машинска просторија мора бити сува и проветрена. Мотори и електрични 
управљачки  уређаји су заштићени од прашине, гасова и влаге у степену заштите 
који захтевају радни услови. Отвори за проветравање су изведени тако да 
несметано одводе гасове и дим у случају пожара. 
 
У машинској просторији, поред улаза је постављена склопка са натписом "СТОЈ" са 
јасно означеним положајима укључења и искључења, којом се погон лифта 
искључује. 
 
Електрично осветљење машинске просторије износи најмање 200 lx мерено на 
поду. Склопка за осветљење може бити постављена са унутрашње стране поред 
улазних врата. Струјно коло за осветљење мора бити независно од струјног кола 
погона лифта. Најмање једна прикључница са заштићеним контактом мора бити 
постављена у машинској просторији. Она се  везује на инсталацију објекта преко 
посебног осигурача. 
 
Атести опреме 
Извођач лифта дужан је да достави следеће атесте: 
-  за забраву врата возног окна 
-  хватачки уређај 
-  граничника брзине 
-  челичну ужад или ремење 
-  одбојнике 
-  гумена простирка испред електричних уређаја 

 
Таблице обавештења и упозорења 
На прилазним вратима лифту поставља се натпис: 
" Лифт носивости Q= 800 kg или 10 лица" 

На вратима машинске просторије: 
" Опасно по живот"  
" Погон лифта"       
" Неовлашћенима улаз забрањен". 

 
Испитивање лифта 
По завршеној монтажи, лифтовско постројење се мора подвргнути испитивању на 
основу "Парвилника о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за 
превоз лица и терета" (Сл.лист СФРЈ 27/90) од стране овлашћене установе која ће 
издати "Извештај техничке контроле" и "Сертификат". 
 
Дозвола за употребу 
На основу извештаја техничке контроле и издатог Сертификата Инвеститор је 
дужан да затражи дозволу за употребу лифта од надлежног органа за издавање 
дозволе. 
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Напомена 
При монтажи се мора придржавати упустава и препорука испоручиоца лифтовске 
опреме. Испоручиоци опреме морају доставити атест испоручене опреме као и 
упутство за руковање и одржавање вршиоцу монтаже. 
По завршеној монтажи предати све атесте, сертификат као и упутства за руковање 
и одржавање инвеститору. 

За све време техничке контроле и пробног погона потребно је присуство довољног 
броја стручних лица, који су упознати са постројењем која се пуштају у погон, а 
ради надгледања и обучавања персонала који ће касније тиме руковати. 

Уколико техничка контрола и пробни погон не покаже повода ни за какав приговор, 
може се постројење – опрема предати инвеститору. Од тог дана тече рок за 
квалитет изведених радова. О примопредаји треба водити посебан записник. 

У случају да се за време техничке контроле, пробног погона, пријема или у 
гарантном року констатује да изведени радови нису исправни, извођач је дужан да 
о свом трошку отклони све неисправности. 
 



ВЈН 
06/13 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 
Бул. Арсенија Чарнојевића 110, Београд 

 

Конкурсна 
документација 

ВЈН 06/13 
 

 

Техничке спецификације за спринклер инсталацију, ГП6 објекат 6J 
Стамбено пословни комплекс, Степа Степановић, Београд  

 

Страна  1  од  3 

 

 
 

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈА 

 
 
 

СТАМБЕНО 
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ: 

Г.П.6, Објекат 6J 
Касарна „Степа Степановић“, Вождовац, БЕОГРАД 

 
ИНВЕСТИТОР: 

 
„ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ“ Бул. Краља Александра 84 

 
 
 

УПУТСТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
 
1.1. Целу инсталацију треба монтирати према овом пројекту по добијању сагласности 

од надлежног органа. 
 
1.2. Све цеви, носаче цевовода и опрему пре монтаже треба беспрекорно очистити и 

заштитити основном бојом. 
 
1.3. Проверити нечистоћу цеви и са унутрашње стране, те уколико нису довољно 

чисте, очистити их челичном четком. 
 
1.4. Сви елементи цеви, арматура и друга опрема пре уградње треба да поседује 

атестирану документацију и то цеви на 16 bar-a, а арматуру на 10 bar-a. 
 
1.5. Спајање цевовода вршити заваривањем и навојним спојевима. 
 
1.6. После завршетка комплетне монтаже извршити пробу инсталације на 

хидраулични притисак. Инсталацију треба испитати на притисак већи за 50% од 
радног притиска. 

 
1.7. Пробу на тражени притисак обавити на следећи начин: Цевна мрежа је 

затворена са шпринклер млазницама, а на другом крају затворити вентил за 
довод воде из мреже. 

 
 - Мрежу напунити водом и озрачити. 
 - Ручном пумпом остварити притисак од 12 bar-a. Овај притисак држати 24 часа 

и контролисати евентуалне падове притиска. 
 
Инсталација је задовољила хидрауличну пробу када у траженом времену од 24 
часа није дошло до пада притиска. 

 
1.8. По завршетку пробе обавезно направити записник који се чува као трајни 

документ. 
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1.9. После завршене монтаже и пробе инсталације на хидраулични притисак, 

инсталацију офарбати завршном бојом. 
 
1.10. На видном месту поставити таблицу са надписом фирме извођача са годином 

монтаже.  
 
 
ПРОБНИ РАД, ОДРЖАВАЊЕ, НАЧИН ИСПИТИВАЊА И ПОВРЕМЕНА 
КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
2.1. По завршетку монтаже и испитивања инсталације на хидраулички притисак 

треба извршити функционалну пробу.  
 
2.2. Функционалну пробу вршити уз присуство преставника инвеститора и 

преставника извођача радова. Представник инвеститора треба да буде надзорни 
орган, а представник извођача радова шеф градилишта. 

  
Пробу уређаја извршити на следећи начин: 

  - потпаљивањем спринклер млазнице, 
  - отварањем вентила за пробу на вентилској станици. 
 
 У првом случају приликом пробе треба да се постигне следеће: 
 а) истицање воде на спринклер млазници у распршеном стању, 

б) за пар десетина секунди оглашавање хидрауличког звона и слања у главни 
командни центар, 

 ц) да је уређај активиран 
 

У другом случају отварањем вентила за пробу на вентилској станици треба да се 
постигне следеће: 

 Понављају се ставке а), б), и ц) у претходом случају. 
 
2.3. После извршене пробе сачинити записник који ће потписати овлашћена лица и 

чувати као  трајни документ. Записник доставити на увид техничкој комисији за 
пријем. 

2.4. Када је завршено гашење онда се уређај ставља у мобилно стање. Затвара се 
доводни вентил, замењује се спринклер млазница, а затим се вода испушта из 
мреже. Када је мрежа празна, онда се  спринклер станица - спринклер 
вентил доводи у равнотежни положај.  

 
2.5. Периодични прегледи обављају се у одређеним временским размацима, а 

односе се на следеће: 
  - проба функционалности, 
  - чишћење инсталације од евентуалних нечистоћа, 
  - замена вентила или споја који цури, 
  - чишћење стаклених ампула на спринклер млазницама. 
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2.6. Проба функционалности комплетног система врши се на период до једне године 
и то све у функцији осталог одржавања. 

 
 
ЧИШЋЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
3.1. Важно је да вода у инсталацији буде чиста (без механичких нечистоћа) како не 
би  дошло до зачепљења клапни и др. 
3.2. Чишћење инсталације обавити годишње. 
3.3. Све вентиле подмазати и спојеве који цуре дотегнути и преконтролисати. 
3.4. Стаклене ампуле обавезно очистити од прљавштине једном у три месеца. 
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
 

СТАМБЕНО 
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ: 

Г.П.6, Објекат 6J 
Касарна „Степа Степановић“, Вождовац, БЕОГРАД 

 
ИНВЕСТИТОР: 

 
„ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ“ Бул. Краља Александра 84 

 
 

 
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ 
 

1. Инсталација мора бити изведена у свему према овом пројекту и може се 
уступити само ономе извођачу који је у стању да се изричито обавеже и докаже 
да је у могућности да комплетну инсталацију испоручи, монтира, регулише, 
испита и пусти у погон. 

2. Сви елементи инсталације морају бити такви да у свему одговарају 
специфицираним карактеристикама и морају имати такве димензије да се могу 
уклопити у диспозицију и габарите предвиђене пројектом. 

3. Елементи инсталације који нису серијски производ, већ се израђују посебно 
(канали за ваздух и сл.) морају бити израђени од квалитетног материјала на 
најбољи начин који се предвиђа за ту врсту радова. Површинска заштита мора 
бити изведена тачно како је назначено у пројекту, а на местима где није 
назначено на начин уобичајен за ту врсту радова, а у складу са прописима и 
стандардима о квалитету. 

4. Извођач инсталације може бити само она радна организација која располаже 
знањем и могућностима које се захтевају за израду ове врсте инсталација тј.  
a)  да може набавити, испоручити и монтирати све елементе инсталације 

предвиђене пројектом и да има начина да за ову опрему прибави комплетну 
техничку документацију. 

б) да располаже знањем и могућностима за решавање свих детаља у оквиру 
монтаже инсталације, на одговарајући технички и естетски начин, а за које нису 
дати детаљи цртежи као што су: вешање канала за ваздух, постављање опреме 
на пливајуће, еластичне или чврсте фундаменте, уклапање опреме у 
архитектонско-грађевинску целину итд.  

c) да располаже потребном контролном мерном и регулационом опремом како 
би извршио квалитетну регулацију свих елемената израђене инсталације. 

5. Уколико нису архитектонско грађевински део пројекта, канали за ваздух и остали 
елементи вентилационих уређаја морају бити израђени од најквалитетнијег 
материјала у складу са важећим прописима и стандардима из ове области. 
Клима канале, профилисане елементе и спојеве треба извести аеродинамички 
тако, да не дође до стварања ваздушних јастука и да се спречи продор старог 
ваздуха у канал када је овај услед поремећаја у подпритиску, а нормално се 
налази у надпритиску. 
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6. У вентилациним каналима се не смеју видети никакве друге инсталације, које не 
припадају клима уређајима. 
Од овога се може одступити у случају инсталација које подржавају рад клима 
уређаја или које су наопходне за исправан рад клима уређаја (нпр. светиљке и 
електроинсталације за њих у проходним клима каналима, водови за грејање или 
хлађење ваздуха, водови за довод паре за овлаживање паром). 

7. За израду равних и фазонских делова канала мора се употребити лим следеће 
дебјине у зависности од димензија канала: 

 а) за канале са већом ивицом до 250 mm  закључно-дебљине 0,5 mm 
 б) за канале са већом ивицом од 251 до 499 mm  закључно-дебљине0,75 mm 
 ц) за канале са већом ивицом од 500 до 999 mm закључно-дебљине 1,0 mm 
 д) за канале са већ  ивицом преко 1000 mm     дебљине 1,25 mm 
 Код редукција и других фазонских делова за одређивање дебљине лима важи 

димензија веће ивице на крају мањег пресека.  
8. Кривине ваздушних канала морају бити изведене са средишним полупречником 

једнаким пречнику или страни канала, ако у графичкој документацији није 
другачије назначено. 

 Канали треба да су изведени са што је могуће мањих оштрих скретања. Свако 
колено канала треба да буде изведено са лопатицама за усмеравање а исто 
важи и за рачвање, ако у рачви није предвиђен лептир. 

9. Све канале цији је однос B:H=3:1 и већи треба против вибрација укрутити 
фалцовањем унакрсно о једног угла канала према другом. 

10. Спајање лимова правих и фазонских делова лимених ваздусних канала треба 
извести помоћу двоструко повијеног шава. На крајевима равних и фазонских 
делова треба поставити прирубнице од угаоног гвожђа који морају бити 
предходно минизирани. Крајеви лима појединих делова морају бити овијени 
преко прирубнице.  

 Између прирубница треба поставити заптивач, а за спајање прирубница 
употребити завртње. 

11. За израду прирубница може се употребити ваљани профилисани челик, и то: 
 а) за делове од има дебљине 0,5 до 0,75 mm - L 25x25x4 mm 
 б) за делове од лима дебљине 1,0 до 1,25 mm - L 30x30x4 mm 
12. Вешање ваздушних канала извести на растојањима од најмање 2,0 m са тим да 

није допуштено исто извести непосредно за прирубне спојеве канала. Вешаљке и 
конзоле за канале морају бити израђене од ваљаног челика и профилисаног 
челика као за прирубнице. Елементи вешалице морају обухватити канал за све 
четири стране. 

13. Регулациони прибори морају бити тако изведени да буде омогућено лако 
руковање, учвршћивање у одређеном положају,као и показивање истог. 

14. Канали за ваздух могу се израђивати и од "спиро цеви" и типских фазонских 
комада. Спојеви су са наглавцима, а вешање вешалицама истог произвођача. За 
заптивање се треба придржавати упустава произвођача.  

15. Отвори за одсисавање ваздуха су типа решетке или вентилационог вентила. 
Решетке су са мрежом или са једним редом лопатица и регулатором протока. 
Вентилациони вентили својом конструкцијом морају обезбедити могућност 
регулације протока. 

16. Отвори за отпадни ваздух морају задовољити прописано растојање  у односу на  
евентуалне отворе свежег ваздуха. 
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17. Одсисне канали отпадног ваздуха није неопходно изоловати, осим код 
инсталација које раде са уштедом енергије преко рекуператора топлоте, као и 
због спречавања кондензације при дистибуцији охлађеног ваздуха. 

18. Сви вентилатори у инсталацији морају имати капацитет, статички притисак и 
број обртаја као што је назначено у техничкој документацији, а димензије морају 
бити такве да се могу уградити у простор одређен за њих. Вентилатори морају да 
спадају у класу "бешумних" тј. да дају најмањи могући шум при датом броју 
обртаја, капацитету и статичком притиску.  

 Спајање са ваздусним каналима извести преко еластичних спојева од 
одговарајуцег материјала. Вентилатори треба да буду спојени са 
електромоторима преко клинастих каишева или преко спојнице. Клинасти 
каишеви и ременице морају да буду снабдевени штитницима. 

 Електромотори се постављају на клизне шине од ливеног гвожђа или ваљаног 
челика. 

 Вентилатори, електромотори и расхладне машине се преко постоља ослањају на 
пливајуће фундаменте који су слојем одговарајуће дебљине од плуте или гуме 
одвојени од околних констуркција. У случју постављања вентиалтора на под 
мора се извршти антивибрациона изолација буке ослањању преко уметка од 
плуте или гуме. 

19. Аутоматику је потребно монтирати у потпуности према приложној шеми, а 
поједине елементе аутоматике поставити на места предвиђена пројектом. 
Извођач је дужан да код наручивања аутоматике обезбедити од испоручиоца 
исте детаљне шеме повезивања, упутства за монтажу, регулисање и руковање а 
пожељно би било да се обезбеди контрола монтаже и регулисање аутоматике од 
стране предузећа које испоручује аутоматику. 

  У случају да се до извођења изврше промене у производном програму дужан је 
испоручилац аутоматике да нове елементе уклопи и у функционалну шему и 
обезбеди жељене ефекте рада кола аутоматике.  

20. Извођач инсталације је дужан да обезбеди сав материјал за електрицно 
повезивање свих мотора и осталих електричних апарата који улазе у састав 
инсталације са командно-разводном таблом, која треба да садржи све потребне 
упуштаче и осигураче.  

 Поред тога, за сваки мотор треба да постоји контролна сијалица. 
 На електричној командној табли треба да буду монтирани уређаји за мерење 

јачине и напона електрчне струје као и сви потребни релеји и остали електрични 
апарати који су део аутоматике или спадају у опрему која чини везу између 
аутоматике и електромотора. 

21. По завршеној монтажи инсталације потребно је извршити испитивање 
вентилационих система . 

 Испитивање мора да обухвати: 
а) Проверавање да ли монтирани комплетни вентилациони уређаји и посебно, 

поједини његови елементи (вентилатори, електромотори, итд.) одговарају 
предвиђеним у овом пројектном елаборату. 

б) Поверавање квалитета монтаже и то посебно: 
 -правилност балансирања радног кола вентилатора 
 -непропустљивост спојева комплетног вентилационог уређаја 
 -бешумност уређаја 
 -испитивање функционалности комплетних кругова аутоматике 
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 -заштићеност од корозије 
ц) Проверавање ефективности комплетног климатизационог и вентилационог 

уређаја мерењем радних параметара: температуре и количине ваздуха. 
 Дозвољена одступања од услова наведених у овом пројектном елаборату могу 

износити највише 10%. 
22. Након исптиивања климатизационих и вентилационих система треба приступити 

регулисању количина ваздуха које пролази кроз поједине отворе за убацивање и 
одсисавање ваздуха, тако да се на сваком отвору добије количина ваздуха 
предвиђена пројектом. Ако се указе потреба, може се том приликом мењањем 
ременица на електромотору и вентилатору повећати или смањити број обртаја 
вентилатора. 

23. У просторијама се не сме дозволити ни најмањи осећај промаје. 
24. После урегулисавања свих делова инсталације треба исту пустити у рад. Све 

инструменте за мерење обезбеђује извођач, док трошкови погонске енергије за 
мерење, испитивање и регулисање, падају на терет Инвеститора. Свако плаћа 
своје особље, док се трошкови комисија свих врста деле на пола између 
Извођача и Инвеститора, ако то уговором није другачје установљено. 

25. Инвеститор је дужан да благовремено обави све грађевинске радове, 
укључујући и инсталације водовода и канализације да благовремено изради и 
све потребне електричне инсталације. 

26. Извршити следећа испитивања топлотне функције објекта и то: 
 -испитивање ваздушне пропустљивосто према СРПС У.Ј5.100 које треба да 

организују заједнички: главни извођач грађевинских радова, кооперант за 
уградњу грађевинске столарије и браварије и извођач термотехничких 
инсталација и да по завршеном испитивању сачине и испоставе оверен 
Извештај, а да при том цена овог испитивања може износити највише 4% од 
вредности материјала и уградње столарије и браварије 

 -теренско мерење, преглед и испитивање квалитета уграђене термичке 
изолације спољних зидова према СРПС-у У.Ј5.062 које треба да организују 
заједнички: главни извођач грађевинских радова, извођач термоизолатерских 
радова и извођач термотехничких инсталација и да по завршеном испитивању 
сачине и испоставе оверен Извештај, а да при том цена овог испитивања може 
износити највише 3% од вредности материјала и уграђене термоизолације. 

 
 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНСТАЛАЦИЈИ ГРЕЈАЊА  
 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
НА ИНСТАЛАЦИЈИ СА ЧЕЛИЧНИМ ЦЕВИМА 

 
1. ИСПОРУКА, ТРАНСПОРТ И УСКЛАДИШТЕЊЕ 
 
1.1- Понуђена сума за монтажу инсталације или појединих њених делова обухвата и 

испоруку припадајућег материјала и елемената конструкције са транспортом до 
градилишта, истоваром и лагеровањем на градилишту ако у опису радова или 
предрачуну није другачије наглашено. 

1.2- Транспорт цеви треба вршити пажљиво. Оне не смеју бити наслагане једна на 
другу директно већ се између сваког реда цеви постављају дрвени подметачи на 
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неколико места. Цеви допремљене железницом или камионима треба пажљиво 
истоварити да се не би оштетили крајеви, припремљени за заваривање. 

1.3- Целокупна мрежа инсталације мора бити изведена од првокласних шавних и 
бешавних цеви, а које су у фабрици испитане на хладни водени притисак. За 
израду мреже чије цеви имају величину пречника преко DN50, морају се 
употребити бешавне цеви. У случају примене шавних цеви приликом савијања 
цев се мора тако поставити да шав не тражи промену у дужини. 

1.4- Извођач треба да испоручи нов материјал и елементе инсталације ако то у 
опису радова или у предрачуну није другачије наглашено. Материјал који буде 
употребљен за израду ове инсталације мора бити најновије фабричке 
производње, солидне конструкције и обраде, без икаквих грешака и одговарати 
прописима за фабрикацију одговарајућег материјала. 

1.5- Ливени материјали - арматура, не смеју имати фабричких недостатака и не 
смеју бити порозни. Сав овај материјал мора бити испитан на одговарајући 
притисак од стране извођача или пак од неког званичног признатог центра за 
испитивање материјала. 

1.6.- Мерни и регулациони инструменти морају бити тачни и солидне израде и у 
потпуности да одговарају својој намени. 

1.7.- Арматура мора бити добра и солидне обраде, испитана на притисак и 
функционалност, тј. мора бити испитана да ли обрада арматуре у потпуности 
одговара намени. Вентили, шибери и славине морају стопроцентно да затварају 
водове у које се уграђују. 

1.8.- Грејна тела морају бити солидне израде и добро спојена да не пропуштају 
воду. 

 
2. ЗАВАРИВАЊЕ ЦЕВИ И ИСПИТИВАЊЕ ЗАВАРА 
 
2.1- Пре заваривања цеви треба добро очистити од нечистоћа и корозије. Пре 

заваривања цеви, треба проверити мере тј. толеранције, на крајевима цеви и 
неодговоравајуће цеви одбацити или крајеве поправити. Код мањих оштећења 
крајева цеви која су настала приликом транспорта или манипулације треба 
извршити оправку на лицу места пре уграђивања цеви у водове. Оштећене 
закошене крајеве цеви исправити израдом новог закошења. Зазор између цеви 
које се заварују треба да је подједнак по читавом обиму цеви.  

2.2- Заваривање цеви се изводи према технологији заваривања коју израђује 
извођач. Извођач је дужан да предложену технологију заваривања усагласи са 
специјализованом институцијом. 
Електроде за заваривање цеви треба одабрати према препоруци произвођача 
цеви тј. према хемијском саставу основног материјала цеви. 
У случају кише, заваривање изводити под заштитним параваном тако да киша не 
може квасити место заваривања и хладити га. Код ниских температура испод -
5оС или снежних падавина, заваривање се не сме изводити. После сваке 
операције заваривања, завар треба добро очистити од шљаке пре наношења 
следећег слоја. Код заваривања се треба придржавати Правилника о хигијенско - 
техничкој заштити радника и радног места. Заваривање цеви могу вршити само 
атестирани заваривачи класе I и II (оцена 0,9 и више). Атест не сме бити старији 
од две године и уз услов рада на заваривању после добијања атеста. 
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Сваки заваривач мора имати важећи атест за одговарајући поступак заваривања 
и основни материјал сагласно стандарду СРПС Ц.Т3.061. 
Сваки заваривач мора имати своју ознаку коју утискује поред изведеног завара. 
Ова ознака мора бити уписана у легитимацију заваривача. 

2.3- Спојеви на главној разводној мрежи врше се заваривањем и морају се извести 
тако да не дође до цурења воде. Ако се цеви спајају прирубницама обавезно се 
придржавати ЈУС прописа за прирубнице и заптиваче. 

2.4- За спајање цевовода заваривањем, заварена места на саставцима цеви морају 
имати потребну дебљину вара, који по целој спољној површини треба да је 
равномерно изведен. Код сваког споја цеви мора се избршити брушење ивица на 
крајевима цеви које се заварују. 
За цеви са дебљином зидова преко 3 mm угао искошења цеви на крајевима мора 
бити усаглашен са прописима. Строго водити рачуна да материјал приликом 
варења не прегори. Заварени спојеви на цевима не смеју лежати на ослонцима. 

2.5- Електроде које се употребе при заваривању цеви морају да поседују следећа 
механичка својства: 
a) Чврстоћа на кидање мора да буде у границама чврстоће основног метала који 

се заварује. 
b) Истезање мора бити 18% минимум. 
c) Чврстоћа на удар мора бити изнад 6 kp/cm2. 

2.6- Испитивање завара - визуелно 
Визуелна контрола завара свакодневно се врши. Визуелну контролу врше сами 
заваривачи, контролни органи извођача, као и надзорни орган инвеститора. 

 
3. МОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
3.1- Израђена опрема и целокупна монтажа опреме и инсталације мора, у целости, 

да одговара у пројекту дефинисаним решењима и спецификацијама. 
Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно морају одобрити 
пројектант и надзорни орган, извођач ће унети у документацију. О начину 
уношења измена у документацију извођач ће се договорити са пројектантом. 
За све измене извршене без сагласности пројектанта а које буду имале 
негативног утицаја на рад и функционалност инсталације и проузрокују 
ненормалан рад постројења или штету, не може се теретити пројектант. 
Сву опрему споља заштитити од корозије са основним и завршним слојем. 
Да би постројење било правилно и сигурно монтирано потребно је обратити 
пажњу код постављања разних делова постројења и то како у погледу 
манипулације при полагању опреме и делова опреме, тако и код самог 
анкерисања тј. причвршћивања за под или зид. 
Све машине и уређаји који сачињавају постројење постављају се на већ раније 
припремљене темеље а затим се приступа постављању анкер завртњева у 
одговарајуће рупе, које се пуне бетоном (по могућству са брзо везујућим 
цементом). Тек кад када бетон очврсне око анкер завртњева може се приступити 
коначном учвршћењу опреме. 
При извођењу ових радова неопходно је контролисати да ли се сваки од 
елемената налази у правилном положају. Контрола је утолико важнија уколико је 
опрема изложена вибрацијама, ударима и сл. 



ВЈН 
06/13 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 
Бул. Арсенија Чарнојевића 110, Београд 

 

Конкурсна 
документација 

ВЈН 06/13 
 

 

Техничке спецификације за термотехничке инсталације, ГП6 објекат 6J 
Стамбено пословни комплекс, Степа Степановић, Београд  

 

Страна  7  од  18 

 

Сваки део се мора правилно причврстити на уређају за дизање или преношење, 
тако да се не угрожава безбедност радника и самог дела.  
Када је сваки елемент причвршћен за свој темељ приступа се монтажи осталих 
делова према приложеним цртежима, при чему треба водити рачуна да се сваки 
пар прирубница опреми одговарајућим заптивачима. 
При извођењу монтаже опреме треба се тачно придржавати упутстава датих од 
испоручилаца опреме. 
После извршене монтаже опреме приступити монтажи цевоводне инсталације за 
снабдевање уређаја одговарајућим енергетским флуидима. 
Испоручиоци опреме морају вршиоцу монтаже доставити атест испоручене 
опреме као и упутство за руковање и одржавање. 
По завршеној монтажи предати инвеститору све атесте и упутства за руковање и 
одржавање. 

3.2-Цеви морају бити положене са потребним нагибом и причвршћене вешаљкама 
од пљоснатог гвожђа, обујмицама, конзолама.  

 
Размак између конзола односно вешалица усвојити према прорачуну или према 
следећем:  
Цеви по СРПС ЕН 10255  и СРПС ЕН 10220 

        димензија цеви              max. растојање 
     mm      m 
Ø17.2x1.8                             2.0 
Ø21.3x2.6                             2.0 
Ø26.9x2.6                             2.0 
Ø33.7x3.2                             2.5 
Ø42.4x3.2                             2.5 
Ø48.3x3.2                             2.5 
Ø60.3x2.9                             3.0 
Ø76.1x2.9                             3.0 
Ø88.9x3.2                             3.5 
Ø108.0x3.6                           4.0 
Ø133.0x4.0                           4.0 
 

3.3- Цевоводе треба поставити тако да се могу без штетних отпора истезати. Ход 
цеви не сме довести до кидања или оштећења елемената који носе цевоводе, 
нити оштећења грађевинских елемената зграде. Сви непокретни ослонци - 
чврсте тачке морају бити солидно изведени, тако да се цевовод не може кретати 
на тим местима. У продорима цеви кроз зидове и међуспратне конструкције 
уградити цевне чауре.  

3.4- Претходна регулација мора бити споља лако изводљива кључем за штеловање 
- регулацију. Регулација мора бити изводљива и за време док је инсталација у 
погону, а да при томе носиоц топлоте не капље нити излази у парном стању ни у 
најмањим количинама. 

3.5- Сви прикључни регулациони органи у једној истој инсталацији морају бити истог 
типа. 

3.6- Инсталацију треба извести тако да одговара пројекту, техничком опису, 
предмеру и предрачуну, техничким и погодбеним условима СРПС прописима, 
одговарајућим правилницима и свим правилима струке. 
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3.7- Рупе и шлицеви могу се бушити само у договору са инвеститором и уз његово 
одобрење. 

3.8- Извођач је дужан да благовремено и пре почетка радова других занатлија и 
извођача који претходе његовим радовима, скрене пажњу наручиоцу на 
припремне радове других занатлија и извођача и у сагласности са њима и 
наручиоцем утврди рокове до којих морају завршити. Осим тога, извођач је 
дужан да благовремено обезбеди податке о оптерећењу грађевинских 
елемената, односно о тежини и величини елемената који ће се монтирати, а који 
би евентуално могли да доведу до поремећаја стабилности грађевинског објекта. 

3.9- Извођач је дужан, уколико уговором није другачије предвиђено, да своје радове 
изводи у договору са инвеститором, тако да његови радови буду завршени до 
уговором предвиђеног рока али да истовремено ни он не задржава и омета 
извођење осталих грађевинских и занатских радова на објекту. Пре почетка 
монтажних радова, таванице и подови морају бити до те мере готови да се по 
њима може слободно газити без опасности. 

3.10- Захтеви и упутства за монтажу арматуре 
Све прирубнице које се заварују на цевима морају бити под правим углом у 
односу на осу цеви. Дозвољено одступање паралелности површина прирубница 

које се спајају је 0,5о. Пре заваривања налегајуће - заптивајуће површине 
прирубнице морају бити добро очишћене од евентуалне корозије и нечистоће. 
Заптивајући материјал мора бити квалитетан и свуда једнаке дебљине. 

Толеранција зазора између прирубнице сме износити у = 0,1 mm. Затезање 
завртњева вршити унакрсно (никако редно). При затезању водити рачуна да се 
не прекорачи сила напрезања, па се стога препоручује рад са алатом који има 
уређај за мерење силе затезања. 
Засуни, вентили и други цевни елементи морају бити у исправном стању. Пре 
монтаже налегајуће површине са морају добро очистити. Налегајуће површине 

између елемената и прирубница мора бити у границама t = 0,5 mm. Растојање 
између прирубница мора тачно одговарати дужини арматуре. 

 
4. ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

При свим испитивањима, мерењима и балансирањима инсталације, или њених 
делова, придржавати се ових техничких услова, као и стандарда и прописа из 
ове области. 

4.1- Уопштено 
4.1.1.- Пошто се изврши потпуна монтажа инсталације, иста се мора испитати на 

хладни притисак и на неповољне топлотне дилатације. 
4.1.2.- На крајевима и на почетку мреже обавезно поставити одзрачиваче за ваздух. 
4.1.3.- По успешно извршеној проби инсталације, о чему се мора сачинити записник 

између извођача и надзорног органа, приступиће се пробном грејању. Ова проба 
се изводи у циљу испитивања рада инсталације, загревања грејних тела, 
правилност одржавања, правилност изведене инсталације у погледу 
компензације издржавања цеви итд. 
При овом испитивању треба утврдити следеће : 
a)  Да инсталација нигде не пропушта грејни флуид ни у најмањим количинама. 
b)  Да сва арматура и мерни иструменти функционишу правилно и поуздано. 
c)  Да се сва грејна тела равномерно загревају по целој површини. 
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d)  Да све конзоле, обујмице, чврсте тачке, лако подносе сва напрезања 
проузрокована ширењем и скупљањем цеви услед температурних промена. 

Уколико све буде функционисало и не покажу се никакви недостаци може се 
приступити чишћењу цеви, минизирању, бојењу и изолацији, а затим затрпавању 
жљебова, отвора и поправљању молераја. 

4.1.4.- Разводна и повратна мрежа - хоринзонтална - у негрејаним деловима објекта 
треба да буде изолована адекватним, пројектом предвиђеним изолационим 
материјалом.  

4.1.5.- Видне цеви морају бити прво добро очишћене од рђе и малтера, затим их 
грундирати па све лакирати у топлом стању специјалним лаком постојаним 
радној температури, у тону по избору инвеститора. 

4.1.6.- Квалитетни пријем инсталације извршиће се када спољна температура буде   
-16оC или ако се врши при вишој температури, али не вишој од -5оC, тада се 
треба служити компензационим дијаграмима. Грејање се изводи непрекидно 
најмање 3 часа на сам дан испитивања уз предходно грејање од неколико дана и 
том приликом треба по одељењима постићи оне температуре које су обележене 
у пројекту. Температура се мери на средини просторије на висини од 1,5 m изнад 
пода. После ове пробе, уколико је успела, сматра се да је инсталација 
дефинитивно технички примљена. 

4.1.7.- Ради олакшања рада персонала, цевоводе треба означити о коме се флуиду 
ради и уцртаним стрелицама показати смер кретања флуида. Ознаке морају 
бити исписане читко и морају бити видљиве са растојања 5-6 m. Садржај натписа 
одређује се у складу са поступком руковања. 

4.1.8.- Инвеститор је дужан да благовремено изради електричну инсталацију за 
погон свих електромотора. 

4.1.9.- Извођач је обавезан да о свом трошку изради план стварно извршених 
радова у три примерка и да их преда инвеститору. 

4.2- Припреме за испитивања 
4.2.1- Пре почетка испитивања мора се урадити следеће: 

 извршити детаљан преглед и чишћење уграђене опреме после завршетка свих 
монтажних радова; 

 обезбедити приступ и осветљеност свих делова опреме који се испитују; 

 обезбедити добро заптивање на свим водовима и арматурама; 

 обезбедити слепим прирубницама све водове који се не користе; 

 обезбедити учвршћивање свих елемената; 

 извршити испирање целог постројења централног грејања од физичких 
нечистоћа. 
НАПОМЕНА: Испирање се врши са демонтираним пригушним блендама, да би 
се онемогућило њихово оштећење услед повећаног садржаја нечистоћа, а траје 
24 h уз рад центрифугалних пумпи. Приликом испирања предрегулација се 
подешава на минимални хидраулички отпор. На свим за то одређеним местима 
(испуштања, филтри, одмуљни судови...) мора се редовно вршити одмуљивање 
до потпуно чистог стања. 

 после завршеног испирања уградити пригушне бленде (ако су предвиђене 
пројектом); 

 инсталацију затим напунити водом која мора задовољавати услове према 
стандарду СРПС М.Е2.011, осим за системе где се користи сирова вода (мањи 
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индивидуални системи и инсталације потрошача где је дозвољено коришћење 
сирове воде). 

4.3- Испитивање цевовода - хидростатичка проба 
4.3.1- Визуелни преглед 

Пре него што се приступи испитивању цевовода путем хидро пробе, врши се 
визуелни преглед ради провере квалитета монтажних радова и комплетности у 
односу на последње ревизије диспозиционих цртежа цевовода, изометрија, 
шема цевовода и инструментације. О извршеном прегледу се сачињава записник 
са надзорним органом.  
Уколико се током прегледа открију недостаци, извођач је дужан да их отклони у 
најкраћем року. 

4.3.2- Припрема за хидростатичко испитивање 
Хидростатичке пробе се изводе при температури околине изнад 0оC. Вода која се 
користи не сме да буде агресивна и не сме да садржи нечистоћу. 
Неће се испитивати цевоводи који су спојени са атмосфером, нити системи за 
продувавање и за пражњење, нити ма која друга мрежа која ради без притиска. 
Места која треба преконтролисати пре почетка хидро пробе: 

 Арматура може да се испитује истовремено са цевоводом ако је испитни 
притисак мањи или једнак њеном номиналном притиску, 

 Делови који не могу да се ставе под испитни притисак, ће се демонтирати и 
заменити комадима цеви, или ће се слепим прирубницама одвојити од 
цевовода. Ови спојеви који се не могу испитати, биће проверавани у погледу 
непопустљивости, под радним условима, по завршетку испитивања и поновне 
уградње делова, 

 Потребно је проверити да ли ослонци могу да подносу напрезања којим су 
подвргнути током испитивања, 

 Сви спојеви који се испитују треба да буду суви, 

 Цевоводи за прикључак на друге мреже морају да буду одвојени од цевовода 
који се испитују, 

 Испитни притисак не сме да се примени на арматуру у затвореном положају, 
ако је њен номинални притисак мањи од испитног притиска, 

 Сви мерни уређаји за испитивање биће уграђени на најнижим тачкама, 

 Уградити сигурносни уређај који ће спречити прекорачење испитног притиска. 
4.3.3- Извођење хидростатичке пробе 

Пуњење цевовода се врши почев од најниже тачке, пошто је одређена зона коју 
треба испитивати. 
Сви отвори за одваздушење биће отворени да би се спречило свако образовање 
ваздушног јастука, а затвориће се после потпуног пуњења. 
Испитни притисак износи: 
p  = 2.0 + pp  + pst 
где је:  pp - напор пумпе 
pst - статички притисак воденог стуба у инсталацији 
Испитни притисак ће се одржавати најмање 6 сати, и за то време треба 
преконтролисати све спојеве. 
Ако се током подизања притиска утврде померања цеви или мале 
незаптивености, у случају да не постоје могућности оштећења, треба наставити 
са подизањем притиска до испитног, да би се добила представа о опсегу 
незаптивености и о другим недостацима. 
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Мала цурења на растављивим спојевима прегледаће се након што се из 
цевовода одстрани притисак.  
Уочене неисправности треба отклонити и после поправке проба ће се поновити. 
По завршетку потпуног испитивања, мрежу треба испразнити и испрати. Да би се 
испразнила, треба најпре отворити отворе за одваздушење почев од највишег 
нивоа, да не би дошло до образовања вакума. Затим се отворе славине на 
најнижим местима. 
У случају потребе цевоводи ће се продувати и осушити. 
После пражњења и сушења цевовода, треба поново уградити све делове скинуте 
пре испитивања и све слепе прирубнице. 
Обавезно саставити протокол о испитивању. 

4.4- Дилатациона испитивања 
Дилатациона испитивања грејног система врше се после успешно завршених 
испитивања заптивености (хидростатичка проба), са циљем утврђивања 
недостатака на систему грејања у погонским условима. Дилатациона испитивања 
се врше пре зазиђивања водова и почетка изолационих радова. За ово 
испитивање се носилац топлоте загреје на највишу пројектовану температуру и 
препусти хлађењу на температури околине. Затим се поступак још једном 
понови. Ако се после извршеног детаљног прегледа система утврди 
незаптивеност или други недостаци, они се морају отклонити, а затим се цео 
поступак испитивања понавља. Непосредно по завршеном испитивању 
резултати се записнички утврђују. 

4.5- Термотехничка испитивања 
4.5.1- Термотехничка испитивања грејног система врше се у циљу утврђивања 

функционалности и подешености постројења. 
Приликом термотехничких испитивања проверава се: 

 исправан рад арматуре; 

 равномерност загревања грејних тела; 

 постизање пројектних техничких параметара (температуре, притисци, разлике 
температура, разлике притисака итд.); 

 исправан рад регулационих и мерних уређаја; 

 да ли изведени грејни систем покрива пројектоване количине топлоте; 

 максимални капацитет генератора топлоте и измењивача топлоте; 

 капацитет генератора топлоте и измењивача топлоте за припрему топле 
потрошне воде при максималном одузимању топле воде према пројекту 
(одузимање воде се прати водомером на доводу хладне воде у загрејач); 

 постизање пројектованог степена искоришћења за грејне системе са 
електричним котлом. 

4.5.2-Термотехничка испитивања код система са инсталисаним капацитетом већим 
од 60 kW трају 72 h без дужих погонских прекида (по правилу укупно 60 min. 
прекида). Током испитивања се одржавају нормални погонски услови 
испитиваног постројења.  

4.5.3-Термотехничка испитивања се увек врше само за време грејне сезоне, после 
завршене изградње објекта и отклањања свих грађевинских недостатака. 
Саставни део испитивања је фина регулација грејног постројења, ако се током 
термотехничког испитивања утврди као неопходна. 
Ако се током термотехничког испитивања утврде недостаци, они се морају 
отклонити, а цео поступак испитивања се мора поновити. 
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После завршетка термотехничког испитивања резултати се записнички утврђују. 
4.5.4- У случају да генератор топлоте за грејање или измењивач топлоте снабдева 

више објеката, по правилу се, после укључивања нових потрошача, врши још 
једно термотехничко испитивање целог грејног система (генератор топлоте, 
измењивач, развод, грејни системи појединих објеката). 

4.5.5- Постројење централног грејања се сматра способним за исправан и безбедан 
рад, а топлотно испитивање је дало задовољавајуће резултате када: 

 постројење испуњава услове овог стандарда; 

 постројење испуњава захтеве сигурности утврђене стандардима СРПС 
М.Е6.200, СРПС М.Е6.201, СРПС М.Е6.202, СРПС М.Е6.203, СРПС М.Е6.204; 

 одавање топлоте грејних тела одговара потребној пројектованој количини 
топлоте; 

 фина регулација грејног система одговара пројектној документацији; 

 термотехничко испитивање потврди деловање аутоматске регулације, која је 
претходно испитивана симулацијом свих могућих погонских стања, посебно 
неисправности и претпостављених могућих кварова и стања која настају у 
прелазним месецима за више спољне температуре; 

 када се утврди да је у свим просторијама које се греју постигнута температура 
утврђена пројектом. 

Температура просторије се мери термометрима са живом, термопаровима, 
електроотпорним термометрима или термисторима. Меродавна је температура 
измерена у средини просторије на висини 1 m од пода. 

 
5. АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА 
 
5.1- Антикорозивна заштита се наноси по извршеном испитивању на свим 

површинама, деловима и опреми према графичкој документацији и предмеру са 
предрачуном. Примењена средства морају бити отпорна на утицај радних 
флуида. Заштитна средства морају бити атестирана и имати гарантован 
квалитет и особине. 

5.2- Све површине на које се наносе антикорозивна средства морају се претходно 
добро очистити од земље, шута, креча, песка, масноће и других нечистоћа. 
Средства се могу наносити само на добро очишћену и припремљену површину у 
складу са упутствима произвођача средстава. 
Чишћење површина може се извршити обичним ручним челичним четкама или 
обртним челичним четкама, или пескарењем површина помоћу кварцног песка и 
компримованог ваздуха. 
Одмашћивање и испирање површина мора се применити ако су површине, 
делови и опрема у току монтаже били попрскани или у додиру са асфалтом, 
битуменом, уљем, машћу и сличним материјалима. 
Све површине морају бити тако очишћене да се обезбеди лако наношење и 
добро пријањање заштитних средстава и лакова. 

5.3- Антикорозивна заштитна средства морају добро и равномерно покривати 
површину на коју се наносе: 

 Први, односно основни слој, мора се нанети на очишћену површину у току дана 
тј. пре мрака, када се влажност ваздуха знатно повећава и очишћене површине 
релативно брзо кородирају. 
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 Наношење покривних слојева вршити по упутству произвођача тако да 
дебљина слоја буде равномерна по читавој површини, да буде глатка и да 
омогући лако и сигурно наношење следећих слојева. 

 
6. ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА 
 
6.1- Топлотна изолација мора се извршити у свему према техничкој и графичкој 

документацији и предмеру са предрачуном. Тип изолације мора одговарати 
максималној радној температури површине на коју се поставља и мора бити бити 
изведен тако да спречава размену топлоте са околином преко дозвољене 
границе. Топлотна изолација мора бити изведена од квалитетних материјала и 
равномерно по читавој површини. Изолација се мора добро учврстити и при 
топлотном ширењу не сме пуцати нити се оштетити. 

 
7. ЗАВРШНИ ПРЕГЛЕД 
 
7.1- Опште 

Овај преглед треба да се изврши пре стављања цевовода у погон, после 
прописаних визуелних прегледа, контрола, проба и иситивања. 

7.2- Опсег прегледа 
Овај преглед се односи на све радове потребне за завршавање и за пуштање у 
погон мрежа цевовода (нпр. премаз бојом, изолација, обележавање итд) а који 
обухвата квалитативну и квантитативну проверу. 

7.3- Извођење прегледа 
Време завршног прегледа биће утврђено у сагласности са управом градилишта. 
Инспектор ће проверити целокупну мрежу у погледу квалитета и квантитета 
извршених радова, као и мера које треба предузети пре пуштања у погон, 
упоређивањем са цртежима, са изометриским и другим шемама и са изведбеним 
прописима ("техничким условима"). 
Главни критеријуми за преглед су: 

 Демонтажа свих слепих прирубница предвиђених за испитивање. 

 Проба премазом бојом (дебљина, квалитет, боја). 

 Контрола постојања или непостојања потребе за изолацијом и за грејањем. 

 Контрола обележавања цевовода према одабраним нормама. 

 Контрола означавања према шемама, сигурносним прописима, евентуално 
списак цевовода. 

 Провера да ли за све мреже постоје протоколи о пробама, који се односе на 
прегледе, контроле, пробе и испитивања. 

 Проба функционисања мрежа под погонским условима, у заједници са 
инжињером за пуштање у погон. 

 Предаја цевоводних система инжењеру за пуштање у погон извршити након 
исправке грешака које је утврдио завршни инспектори о томе ће се направити 
записник. 
 

ВИШЕСЛОЈНЕ АЛУПЛАСТ ЦЕВИ 
 
1. Сви цевни водови морају одговарати ДИН стандардима, као што је наведено у 
предмеру радова. 
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2. Цевни водови морају бити постављени са прописаним нагибом како би се остварило 
добро одзрачивање целе инсталације. Цеви се учврсћују покретним и непокретним 
ослонцима, једноделним и дводелним цевним обујмицама и конзолама.  
 
3. Цевне водове положити тако да је омогућена компензација термичких дилатација. 
Траса вођења цевних водова и распоред ослонаца не смеју се мењати без сагласности 
пројектанта. Пре  монтаже све ослонце цевних водова пажљиво заштитити од корозије. 
 
4. Спојеви цеви се изводе искључиво арматуром са навојем.  
Израда кривина и фазонских делова на цевним водовима мора бити изведена 
употребом алата за савијање ове врсте цеви. Арматура и фазонски делови не смеју се 
постављати унутар грађевинских елемената. На местима продора цевних водова кроз 
зидове и међуспратну конструкцију, а у просторијама намењеним за  боравак људи са 
обе стране продора поставити розетне. 
 
5. Делови цеви који нису предвиђени за одавање топлоте, а пролазе кроз негрејане  
просторије, морају се изоловати квалитетном термичком изолацијом. Изолацију 
поставити тако да при ширењу цеви услед загревања не дође до њеног оштећења. 
 
6. За полагање цевних водова обавезно користити отворе израђене при монтажи 
бетонских елемената. Накнадни отвори могу се пробијати по одобрењу надзорног 
органа и пројектанта конструкције објекта. Уколико се при изради објекта користи 
материјал који штетно делује на делове инсталације обавеза је извођача да предузме 
посебне мере за заштиту ових делова. 
 
7. Елементе аутоматске регулације испоручити и монтирати у потпуности према овом 
пројекту. Извођач је дужан да при куповини ових елемената обезбеди од испоручиоца 
све потребне шеме и упутства,  и представника произвођача који врши контролу 
монтираних елемената. Након завршене монтаже врши се испитивање 
функционалности регулационе опреме о чему се сачињава писмени извештај, оверен 
од стране производјача, руководиоца радова и надзорног органа. 
 
8. Извођач радова је обавезан да уређаје, цевоводе и арматуру подвргне испитивању 
према упутству које је дато у прилогу. 
 
 

ДИЗЕЛ АГРЕГАТ 
 

1. Ови технички услови су саставни део главног пројекта и обавезни су за извођача 
радова и инвеститора. 

2. Инвеститор је обавезан да извођење радова повери овлашћеној привредној 
организацији, а за надзор над извођачем радова одреди лице које поседује 
овлашћење за вршење надзора (да има положен или признат државни испит). 

3. Електричне машине са припадајућом прибором треба да испуњавају савремене 
услове за грађење електричних машина и за заштиту на раду. 
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4. Свака машина мора имати натписну плочицу на којој су постојано и читко 
убележени основни карактеристични подаци о машини. Натписна плочица треба 
да је тако постављена да се подаци на њој могу и за време рада без тешкоћа 
прочитати. 

5. Машина мора бити димензионисана тако да може без оштећења или погоршања 
погонских способности поднети сва напрезања која се могу појавити током 
погона постројења у чијем је саставу . 

6. Машина мора бити постављена и уграђена тако да су отклоњени могући штетни 
утицаји околине на њен погон, век трајања и да је спречено штетно дејство 
машине (вибрације, бука, топлота, варничење, пожар) на суседне делове 
постројења и околине. 

7. Машина мора бити од околине изолована ради спречавања преношења 
механичких вибрација, које могу проузроковати сметње у погону постројења или 
неповољно утицати на делове конструкције постројења. Прикључени водови 
морају бити изведени тако да могу без оштећења издржати напрезања 
проузрокована радом машине. 

8. Положај и начин уграђивања треба да омогуће њено несметано хлађење. 
Расхладни уређаји морају бити израђени и постављени тако да у машину или 
њене осетљиве делове не могу са расхладним средствима да продру страна 
тела која би угрозила погон. 

9. Несметан и безбедан приступ до свих уређаја на машини које у току погона треба 
подешавати, одржавати или контролисати мора бити обезбеђен. 

10. Делови конструкције постројења, било да проипадају самој машини или 
околини, не смеју утицати на смањење електричне изолованости потребне 
машини. 

11. Направама за заштиту од електричног и механичког преоптерећења треба 
спречити напрезање машине у погону преко дозвољених граница. Морају 
постојати и направе које ће аутоматским искључењем или кратким спајањем 
ограничити обим разарања машине у случају њеног квара. 

12. Делови под напоном и обртни делови машина морају бити заштићени од 
случајног додира. Ако таква заштита није остварена самом конструкцијом 
машине, треба је обезбедити   избором положаја машине избором положаја 
машине при уграђивању, начином уграђивања или посебним допунским мерама. 

13. Уређајима за сигнализацију, мерење и управљање треба омогућити неопходан 
увид у погонска стања сваке машине као и регулисање погона кретања и 
заустављања машине.  

14. Врста и обим уређаја из става 1. овог члана треба да одговарају потребама 
погона, зависно од величине и значаја машине. 

15. Положај и начин уграђивања уређаја из члана 14. ових услова мора бити такав 
да се надзор, руковање и одржавање могу у току погона вршити без тешкоћа и 
безбедно. 

16. Снага и напон за помоћна постројења, као и трајна и вршна снага при укључењу 
њихових погонских уређаја и помоћног осветљења, одређују се и димензионирају 
према потребама односно постројењу. 
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17. Напон помоћних уређаја на сме бити изнад нити испод дозвољене границе за 
покретање и погон уклопних  и других уређаја. При избору димензија проводника 
треба водити рачуна о паду напона у водовима. 

18. Одводи за потрошаче, који се припадају помоћним уређајима постројења али се 
напајају из истог струјног извора, морају имати посебне осигураче. 

19. Прво стављање у погон мотора са унутрашњим сагоревањем, као и њихово 
стављање у погон после ревизије и ремонта, треба вршити под надзором 
одговарајућег руководиоца односно дела погона. 

20. У случајевима који према упутству за погон мотора са унутрашњим 
сагоревањем угрожавају постројење или погонско особље, мотор се мора одмах 
зауставити. 

21. Ако упутством није друкчије одређено, ревизију мотора са унутрашњим 
сагоревањем треба спроводити после 2000 до 3000 погонских часова. 

22. Мотор са унутрашњим сагоревањем који је у хладној резерви мора се 
одржавати у исправном стању као да се налази у погону и треба га повремено 
пуштати у рад пробе. При дужем стајању мотор се мора конзервирати према 
упутству произвођача. 

23. Сви инструменти, манипулативни органи и сл. морају бити видно обележени 
натписним плочицама или бројевима који одговарају обележавању и шемама и 
упутству. 

24. Пре и после сваке ревизије и ремонта мотора са унутрашњим сагоревањем, 
морају се измерити и контролисати карактеристични зазори мотора. 

25. У току погона генератора или синхроног компензатора морају се контролисати и 
регистровати величине које омогућавају стално праћење исправности рада и 
стања машине. 

26. Вибрације осовине машине (удвојена амплитуда промене основног положаја) не 
смеју бити веће од највећих дозвољених вибрација које је прописао произвођач. 

27. У случајевима који према упутству за погон угрожавају машину или погонско 
особље, машину треба одмах зауставити. 

28. За генераторе и синхроне компензаторе дозвољен је трајан погон са струјном 
несиметријом у границама највеће дозвољене несиметрије које је прописао 
произвођач. 

29. Отпор изолације побудног кола генератора или синхроног компензатора не сме 
бити мањи од вредности коју је прописао произвођач. Произвођач прописује и 
начин мерења отпора изолације, временски период у коме се врши мерење, 
напон мегометра и вредности најмањих отпора изолације на одређеној 
температури намотаја. Ови подаци треба да су наведени у упутству за погон и 
ремонт машина. 

30. Отпор изолације намотаја статора генератора или компензатора треба 
периодично контролисати према подацима произвођача наведеним у упутству за 
погон машине. Ако такви подаци недостају, измерене вредности отпора треба 
упоредити са резултатима који су на приближно истим температурама намотаја 
добијени раније и приликом првог стављања машина у погон. Ако отпор 
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изолације знатно опадне, машину треба подврћи ревизији а евентуално и 
ремонту. 

31. Ако је деловала заштита од унутрашњих кварова а ако је дошло до аутоматског 
искључење из погона, машина се не може ставити у погон пре него што се 
испита узрок деловања, пронађе и отклони квар. Налог за поновно покретање 
машина даје стручно лице одређено од стране корисника. Ако је деловала 
заштита од спољних кварова (прекострујна заштита, заштита од преоптерећења, 
пренапонска заштита и сл.), машина се може, после детаљног проверавања 
узрока реаговања заштите и донетог закључка да је заштита правилно реаговала 
као секундарна заштита, поново ставити у погон уколико не постоји опасност  
поновног реаговања заштите и уколико машина није оштећена. 

32. Генераторе и синхроне компензаторе који се налазе у хладној резерви треба 
контролисати и одржавати у исправном стању као и у погону. 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ДИЗЕЛ АГРЕГАТ 
 

1. Извођач радова је дужан да по закључењу уговора одмах изађе на објекат и да 
утврди следеће: 

a) Да ли прилике на лицу места дозвољавају постављање уређаја комплетне 
инсталације како је то у машинском или електропројектом предвиђено или 
постоје неке сметње, 

b) Да ли је могуће разместити опрему, извести вешање канала и цеви, испусних 
лонаца, дневног резервора и друго. 

2. Сав материјал који се уграђује у ово постројење мора да буде нов, првокласан и 
квалитетан и да одговара важећим прописима и стандардима и то првенствено 
домаћим (ЈУС) или у недостатку ових иностраним (DIN и VDE). 

3. Израда свих инсталација у овом постројењу мора да буде у свему према 
приложеним цртежима, техничком опису, прорачунима и предрачунима и овим 
условима. 

4. Електрични бешумни агрегат поставити у просторији дизелелектричног 
постројења на бетонски под. Габаритне димензије агрегата и начин постављања 
и анкерисања истог дато је у приложеним цртежима. Посебно водити рачуна да 
бетонска подлога, односно дизел агрегат буде у строго хоризонталном положају. 

5. Брижљиво извести вешање испусних лонаца на таваницу просторије. 

6. Дневни резервоар поставити испоручити заједно са дизел агрегатом. 

7. Разводни орман аутоматике дизелелектричног агрегата поставити у истој 
просторији са дизелагрегатом и повезати га према електрошеми свим потребним  
кабловима и проводницима. Он треба да буде еластично ослоњен на подлогу да 
би се избегли резонатни шумови. 

8. На одговарајуће прирубнице прикључити цев издувних гасова. Иза колена и на 
равном делу обавезно поставити дилатациони елемент за спречавање преноса 
вибрација. Цевовод водити на терену дворишта објекта, по зиду, односно 
плафону са еластичним причвршћивањем на металну таваницу помоћу носача. 
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9. Цевоводом од предизолованих цеви одговарајућег пречника, спојити главни 
резервоар са дневним резервоаром у просторији дизелелектричног постројења.  

10. Када се заврши монтажа дизелелектричног агрегата, склопове елементе, цеви, 
канале и уређаје који нису обојени нити заштићени од корозије обојити, најпре 
заштитном основном бојом, а затим одговарајућим бојама: 

a) Водена инсталација - зелена боја 

b) Инсталација издувних гасова - жута боја 

c) Инсталација горива - љубичаста боја 



04.02.10.01.00 СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ

04.02.10.01.01 Испорука и монтажа компресора 25

litara; 10 bara; 270 l/min; 1,5 kW.

Moдел: CMA 270/25

SECURITON  или сл. ком 1

04.02.10.01.02 Монтажа прикључка за ватрогасно

возило DN100 са два прикључка тип

В75, сторц спојкама.

SECURITON  или сл. кпл. 1

УКУПНО СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ:

04.02.10.03.00 ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ

04.02.10.03.02 Завршни радови: пробна

испитивања, регулација, пробни погон

инсталације у трајању од 7 (седам)

дана, израда упутства за руковање и

одржавање инсталације у три

примерка, обележавање елемената

инсталације, рашчишћавање

градилишта и примопредаја радова.  пауш. 1

04.02.10.03.03 Израда пројекта изведеног стања

комплетне инсталације. Инвеститору

се  предаје 4 примерка елабората. пауш. 1

04.02.10.03.03 Пуштање у рад:

тестирање

функционално испитивање

обука особља корисника и

примопредаја система.

пауш. 1

УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Бр. Опис радова
Јед. 

мере
Количина

јед.цена 

/дин/
Укупно (дин)

СПРИНКЛЕР 

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ 6Ј

ЛОКАЦИЈА КАСАРНА "СТЕПА СТЕПАНОВИЋ" У БЕОГРАДУ

Објекат 6Ј - спринклер 1



04.02.10.01.00 СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ

04.02.10.03.00 ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ

УКУПНО (дин):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Објекат 6Ј - спринклер 2



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

01.00.

01.01.
Рефлектујући саобраћајни знак класа 1 са 

прибором за монтажу:

II - 21                                             ф 400 mm                        ком 1

III - 32                                            600 x 600 mm                   ком 1

01.02. Стуб носач рефлектујућег саобраћајног знака, 

(испоручен на терену):

носачи знака гаража ком 2

02.00.

02.01. Монтажа рефлектујућег саобраћајног знака и 

носача
ком 2

04.00. ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

04.01. Обележавање  коловоза  белом и жутом бојом 

рефлектујућих особина. У радове спада чишћење и 

одмашћивање коловоза, размеравање боје и 

фарбање

обележавање паркинг простора 0,10 m  (бела  боја) ком 32

нумерација паркинг места ком 48

стрелице  (бела  боја) m
2

3.78

испрекидана линија растера 1,0 m m
2

2.30

04.01.00.

04.02.00.

04.04.00.

УКУПНО  ГАРАЖА(дин):

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ГАРАЖА (дин)

МОНТАЖНИ РАДОВИ ГАРАЖА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

ОБЈЕКАТ 6И

ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ( подзенма гаража и отворени паркинг )

ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ГАРАЖА

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ ГАРАЖА (дин)

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ГАРАЖА (дин)

ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ГАРАЖА

Oбјекат 6И - Саобраћајна сигнализација 1



Р.Б. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
ЈЕД. 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА    УКУПНО  

01.00.

01.01. Рефлектујући саобраћајни знак класа 1 са 

прибором за монтажу:

II - 21                                                  ф 400 mm                   ком 1

III - 32                                                 600 x 600 mm                 ком 1

01.02. Стуб носач рефлектујућег саобраћајног знака, 

(испоручен на терену):

носачи знака гаража ком 2

02.00.

02.01. Монтажа рефлектујућег саобраћајног знака и 

носача
ком 2

04.00. ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

04.01.
Обележавање  коловоза  белом и жутом бојом 

рефлектујућих особина. У радове спада чишћење и 

одмашћивање коловоза, размеравање боје и 

фарбање

обележавање паркинг простора 0,10 m  (бела  боја) ком 32

нумерација паркинг места ком 52

стрелице  (бела  боја) m
2

3.78

испрекидана линија растера 1,0 m m
2

2.40

04.01.00.

04.02.00.

04.04.00.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ  СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 

OBJEKAT 6J

ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ( подзенма гаража и отворени паркинг )

ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ГАРАЖА

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ ГАРАЖА (дин)

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ГАРАЖА (дин)

ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ГАРАЖА

УКУПНО  ГАРАЖА(дин):

МОНТАЖНИ РАДОВИ

УКУПНО ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ГАРАЖА (дин)

МОНТАЖНИ РАДОВИ ГАРАЖА

Објекат 6Ј - саобраћајна сигнализација 1



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Саобраћајна сигнализација
12

УКУПНО (РСД):

Унутрашње термотехничке инсталације грејања и 

вентилације

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Архитектонско - грађевински радови 

Предмер и предрачун радова за стамбени  објекат 

на локацији  "Степа Степановић" у Београду

ГП 6, ОБЈЕКТИ 6И и 6Ј

Груби грађевински радови 

Инсталације водовода и канализације

Електромоторни погон топлотне подстанице

Телекомуникационе инсталације

Електроенергетске и громобранске инсталације

Електроенергетске инсталације гараже и дизел 

агрегатског постројења

Аутоматско гашење пожара - спринклер систем за 

гаражу

Заштита од пожара

Електрични путнички лифт 

ВЈН 06/13 - Збирна рекапитулација
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