
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), Наручилац Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, Булевар 
Арсенија Чарнојевића бр.110, објављује  
 
 

 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ВЈН 04/19 

 
у поступку јавне набавке ВЈН 04/19 

 
ЗА НАСТАВАК  РАДОВА  НА  ГРАЂЕЊУ  СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА  ,,Ф,, НА 

ЛОКАЦИЈИ ,,ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ,, У ЗЕМУНУ 
КП 10362/3 КO  ЗЕМУН 

 
 

1. Услед техничких проблема насталих приликом објављивања Конкурсне 
документације у електронском облику, објављује се исправљена, односно измењена 
и допуњена Конкурсна документација, а на начин како следи. 

2. Понуђачи не треба да достављају Наручиоцу првобитно објављен текст Конкурсне 
документације већ само измењен и допуњен текст. 
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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о.    
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 
БЕОГРАД 
ЈАВНА НАБАВКА ВЈН 04/19
измена од 23.08.2019. године

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), (у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015), Одлуци о покретању 
поступка. ИН бр 593/19 од 07.08.2019. године и Решења о образовању Комисије бр. 
ИН бр. 594/19 од 07.08.2019. године, припремљена је следећа:     

измењена и допуњена 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

23.08.2019.

у поступку јавне набавке ВЈН бр 04/19 

ЗА НАСТАВАК  РАДОВА  НА  ГРАЂЕЊУ  СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА  ,,Ф,, 
НА ЛОКАЦИЈИ ,,ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ,, У ЗЕМУНУ 

КП 10362/3 КO  ЗЕМУН 

АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ 
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ДЕО 1 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 
 
(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
Грађевинска дирекција Србије, Булевар арсенија Чарнојевића 110, Београд     
www.gds.rs 

(2) Врста поступка: отворени поступак, јавна набавка није обликована у партије 
  
(3) Предмет јавне набавке: Уступање извршења посла - Наставак грађења стамбено-
пословног  објекта „Ф“ на локацији „Земунске капије“ у Земуну, КП 10362/3 КO  Земун. 
 
(4) Опис предмета набавке: извођење радова на завршетку грађења стамбено-
пословног објекта „Ф“ на локацији „Земунске капије“ у Земуну, КП 10362/3 КO Земун, у 
свему према пројектно-техничкој документацији за грађење објекта (ПГД и ПЗИ), 
предмеру и предрачуну, захтевима и листама материјала и опреме датим у Делу 3 – 
Техничке спецификације ове Конкурсне документације и другим обавезама и 
одговорностима дефинисаним овом Конкурсном документацијом. 
 
Граница обухвата  по условима и садржајима из предмета јавне набавке дефинисана је 
у Делу 3 – Техничке спецификације ове Конкурсне документације.   

(5) Назив и ознака из општег речника набавке:  
Шифра: 45000000 Грађевински радови 
 
 
                              
  

http://www.gds.rs/
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2) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛAНА  75. И 
ДОДАТНИХ УСЛОВА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

2) 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 
75. ЗАКОНА 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, односно у конкретном случају: 

 лиценце И 093 А2 и И 093 Г1 за изградњу објеката за које грађевинску дозволу 
издаје министарство надлежно за послове грађевинарства,  сагласно Закону о 
планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012 и 42/2013 - одлука УС....) и Правилнику о начину, 
поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање 
лиценце за израду техничке документације и лиценџе за грађење објеката за које 
грађевинску дозволу издаје министарство, односно Аутономна Покрајина, као и 
условима за одузимање тих лиценци, („Службени гласник РС“, бр. 24/2015); 

 лиценце МУП-а за Пројектовање и извођење посебних система и мера заштите 
од пожара и то за:  

- израду пројекта стабилних система за гашење пожара и извођење ових 
система 

- израду пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових 
система  

- пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлотe 

5) потписивањем ове конкурсне документације, односно понуде,  понуђач под 
материјалном и кривичном одговорношћу изјављује  да је при састављању понуде 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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2)2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПОГЛЕДУ 
ФИНАНСИЈСКОГ, ПОСЛОВНОГ, ТЕХНИЧКОГ И КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА У 
СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

Неопходно је да понуђач раполаже потребним финансијским, пословним, техничким и 
кадровским капацитетом. 

2) 2.1 ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

Додатни услови у погледу траженог финансијског капацитета су: 

1. Да је Понуђач пословао без губитка у 2016., 2017. и 2018. години  

2. Да је Понуђач у последње 3 (три) године пословао без блокаде рачуна.   

3. Да је Понуђач остварио укупан приход од минимум 5.000.000.000,00 динара  
/пет милијарди динара/ у 2016., 2017. и 2018. години 

4. Да Понуђач поседује Scoring (скоринг) привредног друштва мин. ББ – 
у 2016., 2017. и 2018. години   

 

Важна напомена:  

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да: 

- услове из тачке 1. и 2. испуњава сваки члан групе понуђача понаособ; 

- услов из тачке 3. /у погледу мин. укупног прихода/ испуњавају чланови групе 
понуђача заједно; 

- услов из тачке 4. потребно је да испуњава носилац посла или члан/чланови групе 
понуђача који /сагласно конзорционом споразуму/ треба да доставе средства 
обезбеђења и на чији рачун ће се вршити плаћање.  

 

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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2) 2.2  ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ  

Додатни услови у погледу траженог пословног капацитета су: 

2) 2.2.1. Да је понуђач на пословима извођења (грађевинских, грађевинско-занатских и 
инсталатерских) радова у претходних осам година, рачунајући од дана објављивања 
позива за подношење понуде у овој јавној набавци: 

1. извео радове на изградњи  стамбених и/или стамбено–пословних објеката и/или 
пословних и јавних објеката високоградње /школе, хотели, болнице, домови 
ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/ најмање 
укупне  бруто површине од 180.000,00 м2 . 

2. да је вредност изграђених стамбених и/или стамбено–пословних објеката и/или 
пословних и јавних објеката високоградње /школе, хотели, болнице, домови 
ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде / у претходних 
осам година, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуде у 
овој јавној набавци, најмање 10.000.000.000,00 РСД /десет милијарди динара/ 
на дан испостављања окончане ситуације или последње привремене ситуације. 

При доказивању услова дефинисаног тачком 2) 2.2.1. попуњава се Образац 2) 4.2.1 дат 
у Делу 1 ове Конкурсне документације у ком се у оквиру табеле даје попис до 5 /пет/ 
изграђених објеката са највећом вредношћу. Уколико Понуђач услов дефинисан тачком 
2) 2.2.1. није у могућности да испуни са 5 /пет/ изграђених објеката може доставити попис 
за више од 5 /пет/ изграђених објеката.  

У случају сопственог инвестирања за доказивање  вредности  изграђених објеката даје 
се предрачунска вредност објекта, потврђена од стране техничке контроле. Потврду о 
изведеним радовима у случају сопственог инвестирања издаје/потписује Понуђач. За 
тачност информација датих у Потврди о изведеним радовима морално, материјално и 
кривично је одговоран издавалац Потврде. 
 
2) 2.2.2. Неопходно је да Понуђач  поседује следеће сертификате  квалитета и то: SRPS 
ISO 9001, SRPS ISO 14001, OHSAS 18001 /ISO 45001/, EN ISO 50001 и ISO/EIC 27001 
или одговарајуће за области из предмета јавне набавке.  

Пословни капацитет из предходног става Понуђач доказује доставом неоверених 
фотокопија сертификата. 

Елементи пословног капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 
предмета јавне набавке. 
 
Важна напомена: 

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да услове у погледу пословног 
капацитета испуњавају чланови групе понуђача заједно. 

 

Место и датум  
 
 

М. П.              Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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2) 2.3  ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

Додатни услови у погледу траженог техничког капацитета су: 
 
2) 2.3.1. Да Понуђач поседује минимум овај број машина и постројења, у власништву, 
лизингу или закупу и то: 
 

1. кранови.............................................  комада 2 
2. фабрике бетона................................ комада 1 
3. миксери............................................. комада 3  
4. пумпе за бетон.................................  комада 1  
5. багери................................................ комада 2  
6. камиони носивости преко 10 т.….... комада 5 
7. утоваривачи...................................... комада 1 
8. тегљачи-вучни воз...........................  комада 1 
9. скела.................................................. минимум 15 000 м2. 

 
2) 2.3.2 Да Понуђач има на располагању машине и постројења из претходног става у 
периоду доспеле потребе за ангажовањем, сагласно динамичком плану и динамичком 
плану ангажовања машина и постројења. 
 
2) 2.3.3 Да у случају заједничке понуде Члан групе понуђача има на располагању 
машине и постројења из тачке 2) 2.3.1 у периоду доспеле потребе за ангажовањем, 
сагласно динамичком плану и динамичком плану ангажовања машина и постројења за 
послове које по конзорционом споразуму извршава. 
 
Важна напомена:  

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да чланови групе понуђача 
заједно испуњавају услове у погледу техничког капацитета. 
 
 

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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2) 2.4  КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

Додатни услови у погледу траженог кадровског капацитета су: 

Неопходно је да Понуђач поседује следећи кадровски капацитет: 

2) 2.4.1 инжењере са важећом лиценцом ИКС и лиценцом/решењем МУП-а, и то: 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 400; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 410 или 411; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 412 или 415; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 413 или 414; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 470; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 450; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 453; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 430; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 434; 

 минимум 1 инжењера са положеним стручним испитом МУП-а и лиценцом за 
израду пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових система; 

 минимум 1 инжењера са положеним стручним испитом МУП-а и лиценцом за 
израду пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система; 

 минимум 1 инжењера са положеним стручним испитом МУП-а и лиценцом за 
пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлоте; 

 минимум једно  лице које је као руководилац пројекта и/или одговорни извођач 
радова руководило извођењем радове на изградњи стамбених и/или стамбено–
пословних објеката и/или пословних и јавних објеката високоградње /школе, 
хотели, болнице, домови ученика, домови студената, домови старих лица и 
управне зграде/ минималне бруто површине од 25.000 м2. .    

 радно ангажована лица која поседују минимум 20 лиценци ИКС и лиценци МУП-а. 
Једно лице може поседовати 2 или више лиценци/решења.  

2) 2.4.2 Минимум 120 радно ангажованих лица.  
 
Важна напомена:  

Уколико се ради о заједничкој понуди услове у погледу кадровског капацитета 
могу да испуњавају чланови групе понуђача заједно. 
 
 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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2) 3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА  

  2) 3.1 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ЛИЦА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 
понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 
регистра; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода; 

4) неовереним фотокопијама: 

 лиценци И 093 А2 и И 093 Г1 за изградњу објеката за које грађевинску дозволу 
издаје министарство надлежно за послове грађевинарства,  сагласно Закону о 
планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012 и 42/2013 - одлука УС....) и Правилнику о начину, 
поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање 
лиценце за израду техничке документације и лиценџе за грађење објеката за које 
грађевинску дозволу издаје министарство, односно Аутономна Покрајина, као и 
условима за одузимање тих лиценци, („Службени гласник РС“, бр. 24/2015); 

 лиценци МУП-а за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите 
од пожара и то за:  

- израду пројекта стабилних система за гашење пожара и извођење ових 
система 

- израду пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових 
система  

- пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлотe 

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу 
са Законом. 

Лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да приликом 
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. тачаке 1) до 4) 
Закона (обавезни услови дефинисани у  Делу 1, под 2) 1. тачке 1) до 3) ове Конкурсне 
документације). 
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Обавезне услове из члана 75. тачка 5) Закона (дефинисане у Делу 1 - 2) 1. Обавезни 
услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона - тачка 4) ове Конкурсне 
документације), понуђач доказује доставом неоверених фотокопија лиценци/решења. 

Уколико се ради о заједничкој понуди обавезне услове из члана 75. тачаке 1) до 4) 
Закона (дефинисане у Делу 1 - 2) 1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке 
из члана 75. Закона - тачке 1) до 3) ове Конкурсне документације), треба да испуњавају 
сви чланови групе понуђача. 

Услове из члана 75. тачка 5) Закона (дефинисане у Делу 1 - 2) 1. Обавезни услови за 
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона - тачка 4) ове Конкурсне 
документације) могу да испуњавају сви члланови групе понуђача заједно. 

Напомена:  

Овај образац се потписује уколико је понуђач правно лице. 

 

 

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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2) 3.2 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 
понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 
регистра; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода; 

4) неовереним фотокопијама: 

 лиценци И 093 А2 и И 093 Г1 за изградњу објеката за које грађевинску дозволу 
издаје министарство надлежно за послове грађевинарства,  сагласно Закону о 
планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012 и 42/2013 - одлука УС....) и Правилнику о начину, 
поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање 
лиценце за израду техничке документације и лиценџе за грађење објеката за које 
грађевинску дозволу издаје министарство, односно Аутономна Покрајина, као и 
условима за одузимање тих лиценци, („Службени гласник РС“, бр. 24/2015); 

 лиценци МУП-а за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите 
од пожара и то за:  

- израду пројекта стабилних система за гашење пожара и извођење ових 
система 

- израду пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових 
система  

- пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлотe 

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу 
са законом. 

Лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да приликом 
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. тачаке 1) до 4) 
Закона (обавезни услови дефинисани у  Делу 1, под 2) 1. тачке 1) до 3) ове Конкурсне 
документације). 

Обавезне услове из члана 75. тачка 5) Закона (дефинисане у Делу 1 - 2) 1. Обавезни 
услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона - тачка 4) ове Конкурсне 
документације), понуђач доказује доставом неоверених фотокопија лиценци/решења. 
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Уколико се ради о заједничкој понуди обавезне услове из члана 75. тачаке 1) до 4) 
Закона (дефинисане у Делу 1 - 2) 1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке 
из члана 75. Закона - тачке 1) до 3) ове Конкурсне документације), треба да испуњавају 
сви чланови групе понуђача. 

Услове из члана 75. тачка 5) Закона (дефинисане у Делу 1 - 2) 1. Обавезни услови за 
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона - тачка 4) ове Конкурсне 
документације) могу да испуњавају сви члланови групе понуђача заједно. 

Напомена:  

Овај образац се потписује уколико је понуђач предузетник. 

 

 

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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2) 4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА ПОНУЂАЧЕ У СМИСЛУ 
ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

2) 4. 1.  ДОКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА  

Додатни услови у погледу траженог финансијског капацитета су:  

1. Да је Понуђач пословао без губитка у 2016., 2017. и 2018. години 

2. Да је Понуђач у последње 3 (три) године пословао без блокаде рачуна 

3. Да је Понуђач остварио укупан приход од минимум 5.000.000.000,00 РСД  
/пет милијарди динара/ у 2016., 2017. и 2018. години 

4. Да Понуђач поседује Scoring (скоринг) привредног друштва мин. ББ – 
у 2016., 2017. и 2018. години  

Потребни докази: 

1. Извештај о бонитету за 2016., 2017. и 2018. годину и Скоринг за период 2014. 
– 2018. година које издаје Агенција за привредне регистре 

2. Биланс успеха за 2016., 2017. и 2018.  годину   

3. Потврда о броју дана блокаде у последње три године коју издаје Народна 
Банка Србије – Одељење за принудну наплату, која не може бити старија од 30 
дана (рачунајући од дана отварања Понуда). 

Доказима под тачкама 1. и 2. доказује се да је Понуђач пословао без губитка у 2016., 
2017. и 2018. години, да је Понуђач остварио укупан приход од минимум  
5.000.000.000,00 динара  /пет милијарди динара/ у 2016., 2017. и 2018. години и да 
Понуђач поседује Scoring мин. ББ – у 2016., 2017. и 2018. години.  

Доказом под тачком 3. доказује се да је Понуђач у последње три (3) године пословао 
без блокаде рачуна. 

Елементи финансијског капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 
предмета јавне набавке. 

Важна напомена:  

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да додатне услове у погледу траженог 
финансијског капацитета: 

- из тачке 1. и 2. испуњава сваки члан групе понуђача понаособ 
- из тачке 3. /у погледу мин. укупног прихода/ испуњавају чланови групе понуђача 

заједно 
- из тачке 4. испуњава носилац посла или члан/чланови групе понуђача који 

/сагласно конзорционом споразуму/ треба да доставе средства обезбеђења и на 
чији рачун ће се вршити плаћање. (Агенција за привредне регистре издаје 
Scoring (скоринг) на период од 5 година (2014. – 2018.), али се при провери 
испуњености услова из тачке 4., сагласно члану 77. став 2. така 1) Закона о 
јавним набавкама, из приказа годишњих scoring-а разматрају подаци за 2016., 
2017. и 2018. годину). 

 

Место и датум  
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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2) 4.2 ДОКАЗИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА 
 
 
2) 4.2.1 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ ПОТВДЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
СТАМБЕНИХ И/ИЛИ СТАМБЕНО–ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ПОСЛОВНИХ И 
ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ /ШКОЛЕ, ХОТЕЛИ, БОЛНИЦЕ, ДОМОВИ 
УЧЕНИКА, ДОМОВИ СТУДЕНАТА, ДОМОВИ СТАРИХ ЛИЦА И УПРАВНЕ ЗГРАДЕ/ 
 
 

ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 
У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 
ИЗЈАВЉУЈЕ 

 
 
да је у претходних осам година (до дана објављивања позива за подношење понуда у 
овој јавној набавци) извео радове на изградњи стамбених и/или стамбено–пословних 
објеката и/или пословних и јавних објеката високоградње /школе, хотели, болнице, 
домови ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/ минималне 
укупне бруто површине од 180.000,00 м2 и минималне укупне вредности од 
10.000.000.000,00 РСД /десет милијарди динара/  и то: 

 

Локација 
Врста 

објекта  

 
површина објекта и 

вредност радова 

Број уговора  
и Инвеститор 

Доказ у прилогу 

1     
Потврда 

Инвеститора/Нару
чиоца израђеног 

објекта према 
обрасцу 

 

2     
Потврда 

Инвеститора/Нару
чиоца израђеног 

објекта према 
обрасцу 

 

3     
Потврда 

Инвеститора/Нару
чиоца израђеног 

објекта према 
обрасцу 
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4     
Потврда 

Инвеститора/Нару
чиоца израђеног 

објекта према 
обрасцу 

 

5     
Потврда 

Инвеститора/Нару
чиоца израђеног 

објекта према 
обрасцу 

 

 

Важне напомене: 

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да услове у погледу пословног 
капацитета испуњавају чланови групе понуђача заједно. 

Дати попис до 5/пет/ изграђених објеката са највећом вредношћу. Уколико Понуђач 
тражени пословни капацитет дефинисан тачком 2) 2.2.1. није у могућности да испуни са 
5 /пет/ изграђених објеката може доставити попис за више од 5 /пет/ изграђених објеката.  

Потврду о изведеним радовима у случају сопственог инвестирања издаје/потписује 
Понуђач. За тачност информација датих у Потврди о изведеним радовима морално, 
материјално и кривично је одговоран издавалац Потврде. 

 

 
 

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 
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2) 4.2.1.1 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ИЗГРАЂЕНИХ СТАМБЕНИХ И/ИЛИ СТАМБЕНО–
ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ПОСЛОВНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА 
ВИСОКОГРАДЊЕ /ШКОЛЕ, ХОТЕЛИ, БОЛНИЦЕ, ДОМОВИ УЧЕНИКА, ДОМОВИ 
СТУДЕНАТА, ДОМОВИ СТАРИХ ЛИЦА И УПРАВНЕ ЗГРАДЕ/ 

   
НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):____________________________________ 
СЕДИШТЕ_____________________________________________________________ 
АДРЕСА:______________________________________________________________ 
ТЕЛЕФОН:_____________________________________________________________ 
МАТИЧНИ БРОЈ: _______________________________________________________ 
ПИБ:__________________________________________________________________ 

 
Инвеститор (Наручилац) 

__________________________________________________ издаје 
 

ПОТВРДУ 
којом потврђује да је понуђач 

____________________________________________________________________ 
 (уписати назив и седиште понуђача) 

 

у претходних осам година (до дана објављивања позива за подношење понуда) извео 
радове на изградњи стамбених и/или стамбено–пословних објеката и/или пословних и 
јавних објеката високоградње /школе, хотели, болнице, домови ученика, домови 
студената, домови старих лица и управне зграде/ укупне  бруто површине од 
.......................................... м2 и вредности од  .....................................................  РСД и то: 
 
1. по Уговору бр. .................... од ……........... године у периоду од ................ до ................, 
бруто површине .................................... м², вредности ................................................ РСД 
2. по Уговору бр. .................... од ……........... године у периоду од ................ до ................, 
бруто површине .................................... м², вредности ................................................ РСД 
3. по Уговору бр. .................... од ……........... године у периоду од ................ до ................, 
бруто површине .................................... м², вредности ................................................ РСД 
4. по Уговору бр. .................... од ……........... године у периоду од ................ до ................, 
бруто површине .................................... м², вредности ................................................ РСД 
5. по Уговору бр. .................... од ……........... године у периоду од ................ до ................, 
бруто површине .................................... м², вредности ................................................ РСД 

Потврда се издаје на захтев понуђача  __________________________________ ради 
учешћа у отвореном поступку за доделу уговора о јавној набавци радова и у друге сврхе 
се не може користити. 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 
 
У .............................                                   
                                                     М.П.                                     Законски заступник 
                                                                                              Инвеститора (Наручиоца) 
 
Дана .............................                                                      ............................................... 
 

Напомена: Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 
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2) 4.3 ДОКАЗИВАЊЕ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА  
 

2) 4.3.1 Доказивање траженог техничког капацитета врши се:  

 књиговодственим аналитичким картицама основних средстава (са јасно 
означеним позицијама на којима се налази предметна опрема - подвлачењем 
или заокруживањем предметне позиције); 

 пописном листом основних средстава за 2018. годину (са јасно означеним 
позицијама на којима се налази предметна опрема - подвлачењем или 
заокруживањем предметне позиције), потписаном од стране овлашћеног лица 
понуђача; 

 Уговорима о стицању права својине на средствима или Рачунима; 

 Уговорима о лизингу (уколико се ради о лизингу); 

 Уговорима о закупу (уколико се ради о закупу); 

 Важећим саобраћајним дозволама (за возила); 

Докази које Понуђач доставља морају бити такви да на основу њих Наручилац може 
недвосмислено утврдити да Понуђач располаже техничким капацитетом одговарајућих 
карактеристика (дефинисаних овом Конкурсном документацијом). 

 
 
 
 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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2) 4.3.2 ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ МАШИНА И ПОСТРОЈЕЊА У ПЕРИОДУ 
ДОСПЕЛОСТИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ 

 
 

ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 
У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 
 

ИЗЈАВЉУЈЕ 
 
да  ће у периоду доспелости дефинисаном Динамичким планом и Динамичким планом  
за ангажовање машина и постројења имати на располагању следеће ресурсе и то: 
 
 

Машина/ 
постројење 

Ознака из 
траженог 
техничког 

капацитета  

 
Период ангажовања   

Број 
машина/постр
ојења који се 

ангажује  

Назив 
Закуподавца и 
број уговора о 

закупу /попуњава 
се само у случају 

закупа/ 

1     
 

 
 
 

2     
 

 
 

 

3     
 
 

 
 

4   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

5   
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6     
 
 
 
 
 
 

 

Изјаву потписује Понуђач.  

Ако се Технички капацитет доказује закупом ову изјаву потписује и Закуподавац. 
 
 
 

Место и датум  М. П.    Закуподавац 
 
 

  
   
     

                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да чланови групе понуђача 
заједно испуњавају услове у погледу техничког капацитета.  
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2) 4.3.3 ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ МАШИНА И ПОСТРОЈЕЊА У 

ПЕРИОДУ ДОСПЕЛОСТИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ОД ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОНУДЕ ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ ПО СПОРАЗУМУ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

ИЗВРШАВА 

 
ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

__________________________________________________________, 
У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 
 

ИЗЈАВЉУЈЕ 
 
да  ће у периоду доспелости дефинисаном Динамичким планом и Динамичким планом  
за ангажовање машина и постројења имати на располагању следеће ресурсе и то: 
 
 

Машина/ 
постројење 

Ознака из 
траженог 
техничког 

капацитета  

Врста посла по 
Споразуму о 

заједничкој понуди и 
Период ангажовања   

Број машина/ 
постројења 

који се 
ангажује  

Назив 
закуподавца и 
број уговора о 

закупу /попуњава 
се само у случају 

закупа/ 

1     
 
 
 
 

2     
 
 
 
 

3     
 
 
 
 

4     
 
 
 
 

5     
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6     
 
 
 
 
 

 
 
Изјаву потписује Понуђач /носилац посла/ и Члан групе понуђача.  
Ако се Технички капацитет доказује закупом ову изјаву потписује и Закуподавац. 
 
 
 
 

Место и датум  М. П.      Члан групе понуђача 
 
 

  
 

       
                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 

Место и датум  М. П.    Закуподавац 
 
 

  
   
     

                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач /носилац посла/ 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да чланови групе понуђача 
заједно испуњавају услове у погледу техничког капацитета.  
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2) 4.4 ДОКАЗИВАЊЕ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА  

2) 4.4.1 Тражени кадровски капацитет доказује се: 

- Фотокопијама важећих лиценци/решења ИКС и МУП-а 

- Фотокопијама Потврда о важењу лиценци ИКС 

- Доказима о радном ангажовању лица за која су достављене лиценце (пријаве 
надлежном фонду и уговори о радном ангажовању у складу са законом којим се 
уређују радни односи) 

- Изводом из појединачне пореске пријаве за месец јули 2019. године са 
прегледом свих запослених као доказ о броју радно ангажованих, као и 
достављањем Уговора о радном ангажовању за лица која нису евидентирана у 
наведеној појединачној пореској пријави. 

 

Уколико се ради о заједничкој понуди услове у погледу кадровског капацитета 
треба да испуњавају чланови групе понуђача заједно. 

 

 
 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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2) 4.4.2 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О АНГАЖОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ПРОЈЕКТА И/ИЛИ 
ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА  

 
   

НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):_________________________________ 
СЕДИШТЕ:_____________________________________________________________ 
АДРЕСА:_______________________________________________________________ 
ТЕЛЕФОН:_____________________________________________________________ 
МАТИЧНИ БРОЈ: ______________________________________________________ 
ПИБ:__________________________________________________________________ 
 
 

Инвеститор (Наручилац) 
__________________________________________________ издаје 

 
ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 
 

____________________________________________________________________ 
 (уписати назив и седиште понуђача) 

 
у претходних осам  година (до дана објављивања позива за подношење понуда) 
именовао за руководиоца пројекта и/или одговорног извођача радова: 

 
................................................................................................................................................... 

(име, презиме, звање) 
 

који је руководио  извођењем радова на изградњи: 
 
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................       
                                  (навести назив објекта и место грађења) 
 
бруто површина објекта …………………….………… м2  
вредност изведених радова ………………………… динара.  
Уговор о извођењу радова бр. .................................... од  ...............................  године  
Радови изведени у периоду од ………….……..…………. до …....………..…….……….  
 
 
 
У .............................                                      
                                                                    М.П.                                     Законски заступник 
                                                                                       Инвеститора (Наручиоца) радова 
 
Дана .............................                                                      ............................................... 
 
 
 
Напомена:  

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 
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2) 4.4.3 ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ БИТИ ИМЕНОВАНО ЗА 
РУКОВОДИОЦА ПРОЈЕКТА И/ИЛИ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 
   

ПОНУЂАЧ 
 

................................................................................................................ 
уписати назив и седиште понуђача) 

 
У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 
 

 
ИЗЈАВЉУЈЕ 

 
 
да ће у периоду извођења радова на објекту из предмета ВЈН 04/19 имати на 
располагању лице:  
 
...................................................................................................................................................  
                                                    (име, презиме, звање)                                          
 
које је у, претходних осам  година (до дана објављивања позива за подношење понуда), 
као руководилац пројекта и/или одговорни извођач радова руководило извођењем 
радова на објектима чија је укупна бруто површина већа од 25.000 м2 и то: 

 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

(навести називе објеката, место грађења и бруто површину) 
 
 
 
 
 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 

 
     



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

___________________________________________________________________________ 

Део 1 – Конкурсна документација – ВЈН 04/19                            25 од 57 
 

3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
УПУТСТВО) САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ЗАХТЕВИМА НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ 
САДРЖИНЕ ПОНУДЕ, КАО И УСЛОВЕ ПОД КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Напомена: На све што није предвиђено овом конкурсном документацијом 
примењују се одредбе Закона, других одговарајућих закона и прописа који уређују 
материју јавних набавки, односно закона, прописа и техничких стандарда који се 
односе на сам предмет ове јавне набавке. 

3) 1    Језик понуде и понуде лица која имају седиште у другој држави 

Понуде се подносе на српском језику.  
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, 
наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност 
тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

3) 2    Попуњавање и овера понуде 

 Понуда се обавезно попуњава на веродостојним примерцима Конкурсне 
документације. У случају исправљања грешака коју је начинио понуђач при 
попуњавању, понуђач мора јасно прецртати текст и изнад тога написати исправан 
текст оверен парафом лица које је потписало понуду.  

Уколико је текст понуде неуредно попуњен, нејасан, цифре и текст нечитки, понуда 
ће се одбити као неуредна. 

 Овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне документације да 
потпише на сваком предвиђеном месту у Конкурсној документацији. Употреба 
печата није обавезна, те с тога и на местима у Конкурсној документацији где је 
остављено место за печат (М.П.) стављање печата није обавезно. 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, тако 
да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је 
предата. 

 Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину тако да се 
не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, 
односно прилози, а да се видно не оштете листови. 

 Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити 
у затвореној коверти на адресу: Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, 
Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, са назнаком: „Понуда за јавну набавку у 
отвореном поступку ВЈН 04/19 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте мора 
бити исписан тачан назив и адреса понуђача. 

 Конкурсна документација је  доступна на интернет страни наручиоца и Порталу 
јавних набавки. 
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3) 3   Партије 
 
Јавна набавка није обликована у  партије. 
 
3) 4   Понуда са варијантама 
 
 Понуда са варијантама није допуштена. 
 
3) 5   Измена, допуна или опозив понуде 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 
на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном назнаком да је у питању измена, 
допуна или опозив понуде.   
 
3) 6   Забрана учествовања у више понуда 

1. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвршилац, нити да учествује у више заједничких 
понуда. 

Напомена: Под терминима „Извршилац“ и „Извођач“ у смислу ове јавне набавке 
подразумевају се лица којима ће бити додељен уговор о овој јавној набавци, односно ти 
термини одговарају термину „Добављач“ из члана 3. став 1.  тачка 7. Закона о јавним 
набавкама. 

3) 7   Подизвршиоци (подизвођачи) 

1. Понуђач, уколико ангажује подизвршиоце, обавезан је да наведе у својој понуди 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвршиоцу који не може 
бити већи од 50 %, део предмета набавке који ће извршити преко подизвршиоца. 

2. Понуђач је дужан да за подизвршиоце достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона. 

3) 8   Подношење заједничкe понуде 
 

1. Понуда може бити поднета и као заједничка. Понуђачи су дужни да, уколико 
понуду подносе као заједничку, то наведу у својој пријави попуњавањем 
одговарајућег обрасца из одељка 4. Конкурсне документације.   

2. Саставни је део заједничке понуде je Споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке о:  

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  

3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средствa обезбеђења која су 
предвиђено у овој  конкурсној документацији;  

4. понуђачу који ће издати рачун;  
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5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

3. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 

4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
Закона, а додатне услове онако како је дато у овој конкурсној документацији. 

3) 9   Посебни услови јавне набавке 

1. Наручилац ће у Позиву за подношење понуда одредити термин за обилазак и 
разгледање локације градилишта.  

Након обиласка локације градилишта Наручилац ће Понуђачу издати Потврду 
о обиласку локације градилишта.  
 

3) 10   Финансијско обезбеђење  

Трошкове издавања банкарских гаранција сноси Понуђач/Извршилац. Све Банкарске 
гаранције предвиђене у овој Конкурсној документацији морају имати следеће 
карактеристике: 

 поднета Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна и платива на 
први позив; 

 поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова; 

 ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац је дужан да провери 
бонитет те банке код Народне банке Србије или на други начин и у зависности 
од процене бонитета може да не прихвати поднету банкарску гаранцију. 

Банкарске гаранције које су обавезни део ове Конкурсне документације су: 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђач доставља уз Понуду у висини од 5% 
понуђене цене без ПДВ. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање 90 дана дуже од дана 
отварања понуда или до успостављања банкарске гаранције за добро и квалитетно 
извршење посла (за изабраног Понуђача). 

Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса 

Извршилац ће након потписивања Уговора, а пре уплате аванса, доставити Банкарску 
гаранцију за повраћај примљеног аванса у року од 15 (петнаест) радних дана од дана 
закључења  Уговора, на износ аванса. 

Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса мора да важи до момента уредног 
правдања авансног плаћања кроз испостављене ситуације, односно најмање 60 дана 
дуже од уговореног рока завршетка радова. Након њеног правдања у целости ће бити 
враћена Извршиоцу.  
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Уколико Уговор буде раскинут пре потпуног правдања аванса, Наручилац ће (без права 
протеста Извршиоца) износ неоправданог аванса наплатити из Банкарске гаранције за 
повраћај примљеног аванса. 

Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење посла  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро и 
квалитетно извршење посла у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ, а у року од 
петнаест (15) радних дана од дана закључења Уговора. Рок трајања ове Банкарске 
гаранције је најмање 90 дана дужи од дана завршетка уговорених радова. 

Вредност за неизведене и/или лоше изведене радове, чије недостатке Извршилац није 
отклонио у складу са Уговорном документацијом, Наручилац ће отклонити ангажовањем 
другог извођача и наплатити активирањем банкарске гаранције за добро и квалитетно 
извршење посла. 

Банкарска гаранција за гарантни период 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за гарантни период 
у износу од 5% вредности извршеног посла по Кончаном обрачуну у року од петнаест 
(15) радних дана од дана потписивања Записника о коначном обрачуну, а пре доставе 
окончане ситуације. 

Важност ове банкарске гаранције износи 2 године почев од дана издавања Потврде о 
завршетку радова.  

Гарантни период за изведене радове је утврђен позитивним прописом за поједине врсте 
радова и објеката и почиње да тече од дана издавања Потврде о завршетку радова.   

3) 11 Осигурање 

Извршилац ће у року од двадесет (20) каледндарских дана од дана потписивања 
уговора доставити следеће Полисе осигурања: 

1. Полису осигурања објеката у изградњи  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања објекта у 

изградњи од свих ризика и осигурања од одговорности према трећим лицима и 

стварима трећих лица.  

Полиса осигурања објекта у изградњи мора обухватити осигурање радова, 

материјала и опреме од свих ризика до њихове уговорене вредности.   

Полиса осигурања мора: 

 гласити на предмет набавке 

 бити издата од стране осигуравајућег друштва са територије Репубилке 
Србије 

 покривати све уобичајене ризике (пожар, удар грома, олуја, експлозија…) 

 бити винкулирана у корист Банке Наручиоца која финансира грађење 

 сума осигурања мора бити најмање у висини укупно уговорене цене за 
извођење радова који су предмет ове Конкурсне документације; 

 период покрића мора бити минимум 90 дана дужи од завршетка уговорених 
радова.  



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

___________________________________________________________________________ 

Део 1 – Конкурсна документација – ВЈН 04/19                            29 од 57 
 

2. Полису осигурања од професионалне одговорности  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања од 
професионалне одговорности извођача радова, сходно члану 129.а Закона о 
планирању и изградњи (Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 
121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), у износу од 100% 
вредности радова, стим да (у сладу са одредбама Правилника о условима 
осигурања од професионалне одговорности („Сл. гласник РС“, бр. 40/2015)), 
износ полисе не може бити мањи од 50.000,00 ЕУР-а.  

Полиса осигурања од професионалне одговорности мора 

 гласити на предмет набавке 

 бити издата од стране осигуравајућег друштва са територије Репубилке 
Србије 

 период покрића мора бити минимум 90 дана дужи од завршетка уговорених 
радова.  

Трошкове издавања Полиса сноси Извршилац.  

Полисе осигурања морају имати клаузулу да је осигуравајућа кућа у случају прекида 
полисе пре истека важења, из било ког разлога, обавезна да о томе обавести 
Наручиоца. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, из било ког разлога, Извршилац је 
обавезан да, у року од 20 (двадесет) календарских дана од дана закључења Анекса о 
продужењу рока извођења радова достави напред наведене полисе са новим периодом, 
под истим условима. 

3) 12   Валута  

Цена се у јавној набавци изражава у динарима. Понуђач може да цену у понуди 
изрази у eврима (EUR), у ком случају се за прерачун у динаре (РСД), користи 
средњи курс Народне Банке Србије важећи на дан кад је започето отварање 
понуда.  

3) 13    Начин означавања поверљивих података у понуди  
 

1. Подаци које понуђач у понуди означи као поверљиве биће коришћени само за 
намене ове јавне набавке и неће бити доступни ниједном лицу изван круга лица 
укључених у поступак јавне набавке код Наручиоца, нити ће бити објављени било 
приликом отварања пријава било у наставку поступка или касније. 

2. Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже податке које не 
садржи ниједан јавни регистар или који на неки други начин нису јавно доступни, 
као и пословне податке који су интерним актима учесника означени као 
поверљиви, а у складу са законом који се уређује пословна тајна. Понуђач је 
дужан да сва поверљива документа из достављене документације означи у 
десном горњем углу документа црвеним великим словима речју ''ПОВЕРЉИВО'' 
испод чега мора стајати потпис лица које потписује понуду, односно обрасце из 
ове Kонкурсне документације.  

3. Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру документа 
достављеног у склопу понуде, такав податак мора бити подвучен црвено, а у 
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истом реду, уз десну ивицу документа мора бити исписано црвеним великим 
словима ''ПОВЕРЉИВО'' 

4. Наручилац ће као поверљиве третирати само оне документе и податке у оквиру 
понуде који су означени на напред наведен начин. Наручилац не одговара за 
поверљивост података који нису означени на захтеван начин. 

5. Подаци потребни за оцену понуда у овој јавној набавци не могу бити тајни.  
 
3) 14   Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје Наручилац 

1. Заинтересовано лице може, у складу са Законом, искључиво у писaном облику, 
тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене  
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуде електронски (меилом), непосредно или 
поштом, на адресу Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, Београд, уз напомену 
''Објашњења у вези поступка јавне набавке у отвореном поступку ВЈН број 04/19.“ 

2. У случају из претходног става ове тачке Наручилац је дужан да у року од три дана 
од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.   

 
3) 15    Додатна објашњења у вези и при прегледу понуде која даје понуђач 

1. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и непосредну 
контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвршиоца у документацију 
која је доказ за испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке. 

2. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде 
који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену 
којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила 
одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из 
природе поступка јавне набавке.  

3) 16   Исправка рачунских грешака 

1. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда.  

2. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  

3) 17   Увид у документацију од стране понуђача после отварања понуда 

1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о 
обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.  

2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију 
и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 
два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке о 
поверљивости у складу са чланом 14. Закона. Неће се сматрати поверљивим 
докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су 
од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
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3) 18    Начин комуникације у јавној набавци 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем 
поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране 
Наручиоца на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 
Електронска адреса Наручиоца је office@gds.rs. 

Сви акти који се у било којој форми из претходног става приме код Наручиоца 
радним данима (понедељак – петак) у периоду од 8.00 – 16.00 сати евидентирају 
се истог дана. Акти који дођу код Наручиоца након овог периода евидентирају се 
код наручиоца први наредни радни дан. 

3) 19    Критеријум и додатни критеријум за доделу уговора  

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

У случају једнаког броја пондера, предност има понуђач који достави нижу 
понуђену цену.  

Елементи критеријума и начин пондерисања су следећи: 
 

I)  ПРЕГЛЕД ПАРАМЕТАРА КОЈИ СЕ БОДУЈУ СА ДОДЕЉЕНИМ БРОЈЕМ 
ПОНДЕРА: 

1. ЦЕНА      пондера = 60 
а) Понуђена цена     пондера   = 60 

 
Понуде које имају најнижу цену добијају максималан број предвиђених 
пондера. Остале понуде добијају сразмеран број пондера једнак 
количнику најниже понуђене цене и понуђене цене помножене са 
додељеним бројем пондера. 
Формула:  
( најнижа понуђена цена / понуђена цена ) х 60 

 
2. РОК       пондера = 40 

   а)  Рок за извођење радова    пондера    = 40 
 

Минимални рок за извођење радова износи 275 дана. Понуђач који понуди 
рок од 275 дана добија максималан број пондера – 40 пондера. 
Максимални рок за извођење радова износи 425 дана. Понуђач који 
понуди рок од 425 дана добија минималан број пондера - 0 пондера. 

Међувредности /број пондера у конкретној понуди/ одређују се 
линераном интерполацијом између екстремних вредности, по формули: 

( 40 / 150 ) * ( 425 – n )   

где је 150 разлика између максималног рока за извођење радова - 425  
и минималног рока за извођење радова – 275 ( 425 - 275 = 150 ), а  
n = понуђен број дана за извођење радова из односне понуде 

                        ______________________________________________________________ 
 

          УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА =       100 
 
 

mailto:office@gds.rs
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II)  БОДОВАЊЕ ПОНУДА ВРШИ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН : 
 

Збир пондера износи 100. Избор између достављених понуда, Наручилац 
спроводи тако што их рангира на основу наведених критеријума и пондера 
одређених за те критеријуме. 
 

3) 20 Накнада за коришћење патената  
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине сноси понуђач. 

3) 21 Захтев за заштиту права 

Захтев за заштиту права из члана 148. Закона може да поднесе Понуђач, односно 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне 
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца 
противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако овим законом није другачије 
одређено.  Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или Конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда,  без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. овог закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а Наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се 
оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а 
након истека рока из члана 149.  став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 
додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 
права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама. Захтевом за 
заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149. Закона о јавним 
набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Подносилац 
захтева за заштиту права из члана је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у Законом (члан 156.) прописаном  износу.  Као доказ о уплати таксе, у смислу 
члана 151. Закона, прихватиће се:  Потврда о извршеној уплати републичке 
административне таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама, која садржи следеће: 

да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди 
мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата 
таксе реализована); 

износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши; 

број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

шифру плаћања: 153 или 253; 



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

___________________________________________________________________________ 

Део 1 – Конкурсна документација – ВЈН 04/19                            33 од 57 
 

позив на број: ВЈН 04/19 

сврха: ЗЗП; број или другa  ознакa јавне набавке на коју се односи поднети  захтев за 
заштиту права, као и назив Наручиоца; 

прималац : буџет Републике Србије; 

назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; 

потпис овлашћеног лица Банке. 

налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати 
таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата 
републичке административне таксе. 

 

 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВЈН 04/19   
 
4) 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 
Напомене:  

Ако се подноси заједничка понуда сваки понуђач из групе понуђача обавезан је да 
достави податке у свему према овом обрасцу.  

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 
 
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА _______________________________________________________ 
 
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: _____________________________________________________ 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _______________________________________________________ 
 
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:_________________________________ 
 
ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________________ 
 
ТЕЛЕФАКС:______________________________________________________________ 
 
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: _______________________________________________ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ______________________________________________ 
 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: ___________________________________________________ 
 
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: __________________________________________________ 
 
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:____________________________ 

 

 

 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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4) 2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВРШИОЦУ/ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

Напомене:  

Образац попуњава понуђач и подизвршиоц/и.  

За тачност података гарантује понуђач, односно солидарно понуђачи из групе понуђача.  

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 
 

 
НАЗИВ ПОДИЗВРШИОЦА/ПОДИЗВОЂАЧА ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
АДРЕСА  _________________________________________________________________ 

 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ________________________________________________________ 

 
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:__________________________________ 

 
ТЕЛЕФОН:________________________________________________________________ 

 
ТЕЛЕФАКС:_______________________________________________________________ 

 
ПОРЕСКИ БРОЈ: __________________________________________________________ 

 
МАТИЧНИ БРОЈ: __________________________________________________________ 
 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: ____________________________________________________ 

 
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ___________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
                                                                                                                                                 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Подизвршилац 
/Подизвођач 

 
 

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

 

1. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања 
понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити 
одбијена због битног недостатка. 

 

2. Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати 
захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

3. Рок важења понуде је _______________ календарских дана од дана отварања 
понуде. 

 
 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

_____________ 
                                                              
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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4) 4. ЦЕНА,  АВАНС, НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА  

Укупно понуђена цена, сагласно овој Конкурсној документацији, износи: 
 

Укупна цена:   _____________________    динара без ПДВ 
словима: __________________________________________________ динара 

 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у („Сл.гласник 
РС“, бр. 84/2004 и 83/2015) и члана 2. став 1. тачка 1) Правилника о утврђивању добара 
и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез за 
додатну вредност („Сл.гласник РС“ број 86/2015). 

Аванс за извођење радова износи ___________________ динара, односно 10% од 
понуђене цене. 

Понуђена цена за позиције радова дате у Делу 3 ове Конкурсне документације обухвата: 
вредност  материјала и опреме (у складу са листама материјала и опреме), радне снаге, 
механизације и средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и 
одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске 
механизације и радне снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу, рад недељом и празником, 
све припремне и привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, 
накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације 
истог, спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, градилишних 
прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, режијске и 
све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење 
и завршетак радова,  послове по овлашћењу Наручиоца који подразумевају поношење 
захтева, пријава, сагласности и др., све обавезе Извршиоца дефинисане овом 
Конкурсном документацијом и друге послове неопходне за реализцију предмета 
набавке. 

Начин плаћања је детаљно дат у Делу 2 ове Конкурсне документације. 

Рок за завршетак извођења радова износи ____________________ календарских дана 
од дана увођења Извршиоца у посао. Рок за Извођење радова не може бити краћи од 
275 календарских дана и дужи од 425 календарских дана. 

Понуђач је у обавези да уз Понуду достави Прелиминарни динамички план 
извршења уговореног посла и ангажовања радне снаге, машина и постројења. 
 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

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

1. Проценат  укупне вредности јавне набавке  који се поверава 
подизвршиоцу/подизвођачу износи ______ %, односно динара  

 
2. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвршиоца/подизвођача јесте  

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
Напомена: наведени проценат не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне 
набавке. Морају се прецизирати радови по позицијама које изводи сваки поједини 
подизвршилац. 
 
Овај образац се може копирати, уколико нема довољно места за његово попуњавање 
 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

_____________ 
                                                              
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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4) 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СМИСЛУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

Под материјалном и кривичном одговорношћу понуђач изјављује да је приликом 
сачињавања ове понуде поштовао обавезе које проистичу из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

_____________ 
                                                              
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Укупна цена, сагласно овој Конкурсној документацији, износи: 
 

Укупна цена:   _____________________    динара без ПДВ 
словима: __________________________________________________ динара 

 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у („Сл.гласник 
РС“, бр. 84/2004 и 83/2015) и члана 2. став 1. тачка 1) Правилника о утврђивању добара 
и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез за 
додатну вредност („Сл.гласник РС“ број 86/2015). 

Аванс за извођење радова износи ___________________ динара, односно 10% од 
понуђене цене. 

Понуђена цена за позиције радова дате у Делу 3 ове Конкурсне документације обухвата: 
вредност  материјала и опреме (у складу са листама материјала и опреме), радне снаге, 
механизације и средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и 
одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске 
механизације и радне снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу, рад недељом и празником, 
све припремне и привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, 
накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације 
истог, спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, градилишних 
прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, режијске и 
све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење 
и завршетак радова,  послове по овлашћењу Наручиоца који подразумевају поношење 
захтева, пријава, сагласности и др., све обавезе Извршиоца дефинисане овом 
Конкурсном документацијом и друге послове неопходне за реализцију предмета 
набавке. 
 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

_____________ 
                                                              
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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5) 1 ОБРАЗАЦ ЦЕНА ЗА РАДНУ СНАГУ ПО ГРУПАМА: 
 
- радник   II групе    ................................ дин/час 
 
- радник   III групе    ................................ дин/час 
 
- радник   IV групе    ................................ дин/час 
 
- радник   V групе    ................................ дин/час                       
 
- радник   VI групе    ................................ дин/час 
 
- радник  VII групе    ................................ дин/час 
 
- радник   VIII групе    ................................ дин/час 
 
- радник   IX групе    ................................ дин/час 
 
- радник механизације IV групе  ................................ дин/час 
 
- радник механизације V групе  ................................ дин/час 
 
- радник механизације VI групе  ................................ дин/час 
 
- радник механизације VII групе  ................................ дин/час 
 
- радник механизације VIII групе  ................................ дин/час 
 
- радник  механизације IX групе  ................................ дин/час 
 
 
Фактор режијских трошкова је .................................................. 
 
Упутство: Све цене из обрасца за радну снагу дати без урачунатог ПДВ-а.  
 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

_____________ 
                                                              
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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6) МОДЕЛ УГОВОРА 
(попуњава понуђач) 

 
 
Уговорне стране:  
 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О. 
Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110 
(у даљем тексту: Наручилац) 
коју заступа директор Др Небојша Шурлан, 
са једне стране 
 
и 
 
са друге стране ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(назив и седиште/а понуђача, односно групе понуђача 
(у даљем тексту: Извршилац), а кога заступа директор (овлашћено лице) 
_________________________________________________. 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Наставак грађења стамбено-пословног  објекта ,,Ф,, на локацији „Земунске капије“ у 
Земуну, КП 10362/3 КО Земун, у свему према пројектно-техничкој документацији за 
грађење објекта (ПГД и ПЗИ), предмеру и предрачуну, захтевима и листама материјала 
и опреме датим у Делу 3 – Техничке спецификације Конкурсне документације за јавну 
набавку ВЈН 04/19 и другим обавезама и одговорностима дефинисаним Конкурсном 
документацијом за јавну набавку ВЈН 04/19. 

 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

Уговорне стране сагласно констатују: 
  

1. да је Наручилац спровео јавну набавку у отвореном поступку ВЈН 04/19 
2. да је Извршилац, у поступку јавне набавке ВЈН 04/19, доставио понуду која је код 

Наручиоца заведена под бр.__________ од ____________године; 
3. да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора о јавној набавци ВЈН 04/19 

прихватио понуду Извршиоца. 

ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 

Члан 2. 

Све речи и изрази у овом Уговору дефинисани су у Делу 2 Конкурсне документације за 
јавну набавку ВЈН 04/19 – 2.3 Речник термина, изузев када смисао текста захтева 
другачије. 
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ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА 
 

Члан 3. 

Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 

1. Уговор 

2. Део 1 Конкурсне документације 

3. Део 2  Конкурсне документације 

4. Део 3  Конкурсне документације 

5. Друга документација оверена од стране Наручиоца и Извршиоца а у вези са 
предметом јавне набавке. 

Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и модификују. 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 4. 

Наручилац уступа, а  Извршилац се обавезује да изведе све радове на наставку 
изградње  стамбено-пословног објекта „Ф“ на локацији „Земунске капије“ у Земуну, КП 
10362/3 КО Земун,  у свему према пројектно-техничкој документацији за грађење објекта 
(ПГД и ПЗИ), предмеру и предрачуну, захтевима и листама материјала и опреме датим 
у Делу 3 – Техничке спецификације Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 04/19 
и другим обавезама и одговорностима дефинисаним Конкурсном документацијом за 
јавну набавку ВЈН 04/19. 

Извршилац прихвата да радном снагом, механизацијом и погонском и другом енергијом 
коју сам обезбеђује, изведе радове и изврши све уговорне обавезе у свему сагласно 
Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 04/19, својој понуди и овом уговору.     

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 5. 

Извршилац је дужан да изведе све радове у уговореном квалитету и року, да изведе 
радове у свему према Конкурсној документацији Наручиоца за јавну набавку ВЈН 04/19, 
техничкој документацији, свим допунама и изменама исте, листама материјала и 
опреме, усвојеној динамици активности, законима, техничким прописима, стандардима, 
правилима струке и по налогу  Наручиоца. 

Извршилац је дужан да, без посебних трошкова по Наручиоца, преда Наручиоцу: 

- Недостајуће детаље из ПЗИ-ја потребне за извођење радова 

- План превентивних мера 

- Пројекат изведеног објекта  

- Етажни елаборат посебних делова објекта израђен од стране за то овлашћене 
организације 

- Пројекат осматрања у току извођења 

- Пројекат организације градилишта 

- Енергетски пасош објекта издат од стране за то овлашћене организације 
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Извршилац је дужан да, без посебних трошкова по Наручиоца, изврши све припремне, 
грађевинске, занатске, инсталатерске и друге радове, који се не наводе одвојено, али 
су неопходни за почетак извођења и извођење уговорених радова.  

Члан 6. 

Потписом Уговора Извршилац потврђује да је упознат са свим битним елементима и 
описима потребним за извршење свих уговорених обавеза, те не може накнадно 
истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену или 
продужетак рока завршетка уговорених обавеза. 

Извршилац се обавезује да све уговорене обавезе изврши квалитетно и у уговореном 
року, а у свему сагласно условима из Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 
04/19 

Извршилац  је одговоран за квалитет изведених радова и квалитет материјала који се 
користе у изградњи, помоћних грађевинских материјала, као и за опрему коју је уградио 
у објекте, сагласно одредбама Конкурсне докуметације за јавну набавку ВЈН 04/19. 

Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извршилац ће отклонити 
благовремено, тако да тиме не омета динамику извођења радова. 

Извршилац  преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до 
примопредаје. Уколико у том времену дође до било какве штете околним објектима и 
стварима, Извршилац  ће о свом трошку отклонити насталу штету на такав начин да 
изведени радови приликом примопредаје буду у потпуности у складу са одредбама овог 
уговора и Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 04/19. 

Извршилац  је у обавези да учествује у коначном обрачуну и примопредаји радова. 

Извршилац  је обавезан да на градилишту предузме све прописане мере безбедности и 
здравља на раду и заштите животне средине. 

Обавезе Извршиоца детаљно су описане у члану 10. Општих услова Дела 2 Конкурсне 
документације за јавну набавку ВЈН 04/19. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 7. 

Наручилац је дужан да након потписивања Уговора достави Извршиоцу сву 
расположиву документацију за до сада изграђен део објекта и пројектну 
докуметацију на основу које ће Извршилац наставити грађење објекта. 

Извршилац нема право да документацију из претходног члана даје трећем лицу, без 
претходног одобрења Наручиоца у писаној форми. 

Наручилац се обавезује да Извршиоца уведе у посао на начин описан у Делу 2. 
Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 04/19. 

Наручилац је обавезан да врши плаћања Извршиоцу у свему сагласно овом уговору и 
Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 04/19. 

Обавезе Наручиоца детаљно су описане у Делу 2 Конкурсне документације за јавну 
набавку ВЈН 04/19. 
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ЦЕНА  

Члан 8. 

Укупна уговорена вредност, сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 
04/19, износи: 
 

Укупна цена:   _____________________    динара без ПДВ 
словима: __________________________________________________ динара 

 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у („Сл.гласник 
РС“, бр. 84/2004 и 83/2015) и члана 2. став 1. тачка 1) Правилника о утврђивању добара 
и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез за 
додатну вредност („Сл.гласник РС“ број 86/2015). 

Аванс за извођење радова износи ___________________ динара, односно 10% од 
уговорене цене. 

Понуђена цена за позиције радова дате у Делу 3 Конкурсне документације за јавну 
набавку ВЈН 04/19 обухвата: вредност  материјала и опреме (у складу са листама 
материјала и опреме), радне снаге, механизације и средстава за рад, унутрашњи и 
спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, 
материјала, грађевинске механизације и радне снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу, 
рад недељом и празником, све припремне и привремене радове потребне за извођење 
сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације 
градилишта, организације истог, спровођење мера заштите на раду и заштите животне 
средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и 
градилишне табле, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова 
и који су потребни за извођење и завршетак радова,  послове по овлашћењу Наручиоца 
који подразумевају поношење захтева, пријава, сагласности и др., све обавезе 
Извршиоца дефинисане Конкурсном документацијом за јавну набавку ВЈН 04/19 и друге 
послове неопходне за реализцију предмета набавке. 

Извршилац ће евентуалне додатне радове извршити у складу са законом и Конкурсном 
документацијом за ВЈН 04/19. 

Уговорне стране сагласно утврђују да је вредност уговорених радова једнака збиру 
производа уговорених јединичних цена и количина радова за позиције дате у Делу 3 – 
Техничке спецификације Конкурсне докуентације за јавну набавку ВЈН 04/19. 

Извршилац својим потписом овог уговора потврђује да је прегледао и проверио локацију 
градилишта, њену околину и ограничења и прикупио све расположиве информације у 
вези с тим, да је упознат са степеном готовости објекта чију градњу наставља, да је 
проценио обим и природу рада и материјала потребног за извођење радова и завршетак 
уговореног посла, прилазе до Градилишта, смештај који ће му можда бити потребан, 
постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале 
околности које су од утицаја на извођење радова и завршетак уговореног посла, да је 
упознат са трошковима везаним за плаћање такси, пореза и осталих накнада које су 
прописане законом и другим прописима органа власти и управе, да је прегледао 
комплетну Уговорну документацију тако да потврђује да посао може извести стручно и 
квалитетно, у уговореном року и за уговорени износ.  

Извршилац потвршује да је добио све информације које су сваком савесном и искусном 
Извршиоцу/Извођачу потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других 
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околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење радова и завршетак 
уговореног посла. 

РЕВИЗИЈА ЦЕНЕ 

Члан 9. 

Обрачун разлике у цени уговора се по методологији датој у оквиру 2.4 Методологија за 
обрачун разлике у цени Дела 2 Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 04/19.  

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 10. 

Сва плаћања ће се вршити у динарима, авансном уплатом од 10% уговорене цене, 
привременим и окончаном ситуацијом. 

Авансну ситуацију у шест (6) оригиналних и истоветних примерака Извршилац предаје 
Наручиоцу након потписивања Уговора. Након што Извршилац достави Банкарску 
гаранцију за повраћај примљеног аванса, сагласно Делу 2 Конкурсне документације за 
јавну набавку ВЈН  04/19, Наручилац ће извршити преглед и оверу авансне ситуације и 
у року од десет (10) дана извршити плаћање аванса Извршиоцу. Три (3) оверена 
примерка Авансне ситуације Наручилац враћа Извршиоцу путем Надзора, а један (1) 
оверен примерак даје Надзору. 

Привремене месечне ситуације, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака, 
Извршилац доставља Надзору на преглед и оверу. Привремена ситуација обавезно 
мора да садржи доказ изведених радова. 

Доказница за изведене радове, сагласно Делу 2 Конкурсне документације за јавну 
набавку ВЈН 04/19, су обрачунски листови грађевинске књиге оверени од стране 
одговорног извођача радова и стручног надзора.  

Збир производа уговорених јединичних цена и изведених количина по овереним 
листовима грађевинске књиге даје вредност радова изведених по месечним 
привременим ситуацијама. 

У року од пет (5) дана од дана пријема привремене месечне ситуације Надзор ће 
извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу исте 
и свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу и плаћање. 

Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и 
усаглашавање са Извршиоцем и оверу привремене месечне ситуације и три (3) оверена 
примерка вратити Извршиоцу путем Надзора, а један (1) оверен примерак дати 
Надзору.  

Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама Наручилац ће извршити у 
року до тридесет (30) дана од дана овере истих. 

Привременим месечним ситуацијама може се фактурисати до 95% вредности 
уговорених радова. 

Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест (6) оригиналних 
и истоветних примерака, Извршилац доставља Надзору на преглед и оверу.  
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Окончана ситуација обавезно мора да садржи доказ изведених радова оверених од 
стране одговорног извођача радова и стручног надзора, за позиције које обухвата 
окончана ситуација.  

У року од пет (5) дана од дана пријема окончане ситуације Надзор ће извршити преглед, 
евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу исте и свих шест (6) 
примерака доставити Наручиоцу на оверу. Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити 
преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу окончане 
ситуације и три (3) оверена примерка вратити Извршиоцу путем Надзора, а један (1) 
оверен примерак дати Надзору.  

Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши плаћање другој Уговорној 
страни, своју обавезу извршиће у року до тридесет (30) дана овере исте.  

Потраживања по испостављеним и овереним ситуацијама не могу се залагати. 

АВАНС  

Члан 11. 

Наручилац ће, пре почетка извођења радова, а након потписивања Уговора,  уплатити 
Извршиоцу бескаматни аванс у динарима, у складу са чланом 8. овог уговора и 
Конкурсном документацијом за јавну набавку ВЈН 04/19.  

Аванс не подлеже обрачуну разлике у цени. 

Плаћање аванса биће одобрено за исплату од стране Наручиоца, пошто Извршилац 
испостави Авансну ситуацију и достави Банкарску гаранцију за повраћај примљеног 
аванса, Банкарску гаранцију за добро и квалитетно извршење посла и предвиђене 
полисе осигурања, одобрене у складу са овим уговором и Конкурсном документацијом 
за јавну набавку ВЈН 04/19. 

Аванс се сме користити само за набавку материјала и/или опреме за потребе извођења 
радова. 

На захтев Наручиоца, Извршилац ће омогућити увид и преглед набављених материјала 
и/или опреме.  

У случају да Извршилац није наменски искористио авансна средства, Наручилац ће 
уплаћена средства надокнадити из Банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса. 

Правдање примљеног аванса вршиће се кроз привремене месечне ситуације и окончану 
ситуацију, тако што ће се од вредности изведених радова по свакој ситуацији одбијати 
постотак уговореног аванса у номиналном износу, односно од окончане ситуације износ 
до тада неоправданог аванса, такође у номиналном износу. 

РОК 

Члан 12. 

Рок за завршетак извођења радова износи _________________ календарских дана од 
дана увођења Извршиоца у посао.  

Рок је битан елемент овог уговора и почиње да тече даном увођења Извршиоца  у посао, 
како је то дефинисано у Делу 2. Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 04/19. 
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Извршилац ће своје уговрне обавезе изводити сагласно Динамичком плану извођења 
радова сачињеном од стране Извршиоца, а усвојеном од стране Наручиоца у свему у 
складу са условима дефинисаним у Делу 2 Конкурсне документације за јавну набавку 
ВЈН 04/19. 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН  

Члан 13. 

Извршилац ће у року од тридесет (30) дана од дана потписивања Уговора, поднети на 
одобрење Наручиоцу Предлог динамичког плана извршења уговореног посла, у свему 
у складу са чланом 13. Општих услова Дела 2 Конкурсне документације за јавну набавку 
ВЈН 04/19. 

ДОДАТНИ РАДОВИ И ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 14. 

Извршилац прихвата да уколико то буде потребно и поред  радова уговорених овим 
уговором изведе и све додатне радове, а под условима прописаним Законом о јавним 
набавкама и условима дефинисаним у Делу 2. Конкурсне документације за јавну 
набавку ВЈН 04/19. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, сагласно члану 115. Закона 
о јавним набавкама, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета, 
односно дозволити промену битних елемената уговора под условима и на начин 
дефинисан Законом о јавним набавкама и чланом 32. Општих услова Дела 2 Конкурсне 
документације за ВЈН 04/19. 

УГОВОРНА КАЗНА И ДЕПОЗИТ  

Члан 15. 

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

Уколико из било којих разлога уговорне стране не сачине коначни обрачун, Извршилац 
се обавезује да због прекорачења уговореног рока из члана 12. овог уговора или 
неиспуњења уговорне обавезе плати Наручиоцу пет промила (5 ‰) од укупне вредности 
изведених радова утврђене од стране Надзора за сваки дан закашњења, с тим да укупан 
износ уговорне казне не пређе десет процента десет процената (10 %) укупне вредности 
изведених радова. 

Уколико Извршилац прекорачи било који месечни међурок, исказан кумулативним 
износом реализације дефинисане по усвојеном динамичком плану, Наручилац 
задржава депозит од 5% од износа испостављене привремене ситуације. Уколико 
Извршилац радова надокнади кашњење Наручилац му враћа депозит у номиналном 
износу преко Окончане ситуације.  
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ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 16. 

Извршилац ће у року од двадесет (20) календарских дана од дана потписивања уговора 
доставити следеће Полисе осигурања: 

Полису осигурања објеката у изградњи  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања објекта у изградњи 

од свих ризика и осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих 

лица.  

Полиса осигурања објекта у изградњи мора обухватити осигурање радова, материјала 

и опреме од свих ризика до њихове уговорене вредности.   

Полиса осигурања мора: 

 гласити на предмет набавке 

 бити издата од стране осигуравајућег друштва са територије Репубилке 
Србије 

 покривати све уобичајене ризике (пожар, удар грома, олуја, експлозија…) 

 бити винкулирана у корист Банке Наручиоца која финансира грађење 

 сума осигурања мора бити најмање у висини укупно уговорене цене за 
извођење радова који су предмет ове Конкурсне документације; 

 период покрића мора бити минимум 90 дана дужи од завршетка уговорених 
радова.  

Полису осигурања од професионалне одговорности  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања од професионалне 
одговорности извођача радова, сходно члану 129.а Закона о планирању и изградњи (Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 
132/2014 и 145/2014), у износу од 100% вредности радова, стим да (у сладу са 
одредбама Правилника о условима осигурања од професионалне одговорности („Сл. 
гласник РС“, бр. 40/2015)), износ полисе не може бити мањи од 50.000,00 ЕУР-а.  

Полиса осигурања од професионалне одговорности мора 

 гласити на предмет набавке 

 бити издата од стране осигуравајућег друштва са територије Репубилке 
Србије 

 период покрића мора бити минимум 90 дана дужи од завршетка уговорених 
радова.  

Трошкове издавања Полиса сноси Извршилац.  

Полисе осигурања морају имати клаузулу да је осигуравајућа кућа у случају прекида 
полисе пре истека важења, из било ког разлога, обавезна да о томе обавести 
Наручиоца. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, из било ког разлога, Извршилац је 
обавезан да, у року од 20 (двадесет) календарских дана од дана закључења Анекса о 
продужењу рока извођења радова достави напред наведене полисе са новим периодом, 
под истим условима. 
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ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Члан 17. 

Гарантни период је дефинисан  Правилником о садржини и начину вршења техничког 
прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању 
подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и 
минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, («Сл.гл. РС»,бр. 27/2015 
и 29/2016) и тече од издавања Потврде о завршетку радова. 
 
Уколико се за време Гарантног периода уоче недостаци који су последица уградње 
неодговарајућих материјала и опреме и/или неквалитетно изведених радова, Гарантни 
период се прекида. Гарантни период ће наставити да тече пошто Извршилац отклони 
уочене недостатке. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 18. 

Трошкове издавања банкарских гаранција сноси Извршилац. Све Банкарске гаранције 
морају имати следеће карактеристике: 

 поднета Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна и платива на 
први позив; 

 поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова; 

 ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац је дужан да провери 
бонитет те банке код Народне банке Србије или на други начин и у зависности 
од процене бонитета може да не прихвати поднету банкарску гаранцију. 

Банкарске гаранције које доставља Извршилац су: 

Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса 

Извршилац ће након потписивања Уговора, а пре уплате аванса, доставити Банкарску 
гаранцију за повраћај примљеног аванса у року од 15 (петнаест) радних дана од дана 
закључења  Уговора, на износ аванса. 

Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса мора да важи до момента уредног 
правдања авансног плаћања кроз испостављене ситуације, односно најмање 60 дана 
дуже од уговореног рока завршетка радова. Након њеног правдања у целости ће бити 
враћена Извршиоцу.  

Уколико Уговор буде раскинут пре потпуног правдања аванса, Наручилац ће (без права 
протеста Извршиоца) износ неоправданог аванса наплатити из Банкарске гаранције за 
повраћај примљеног аванса. 

Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење посла  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро и 
квалитетно извршење посла у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ, а у року од 
петнаест (15) радних дана од дана закључења Уговора. Рок трајања ове Банкарске 
гаранције је најмање 90 дана дужи од дана завршетка уговорених радова. 
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Вредност за неизведене и/или лоше изведене радове, чије недостатке Извршилац није 
отклонио у складу са Уговорном документацијом, Наручилац ће отклонити ангажовањем 
другог извођача и наплатити активирањем банкарске гаранције за добро и квалитетно 
извршење посла. 

Банкарска гаранција за гарантни период 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за гарантни период 
у износу од 5% вредности извршеног посла по Кончаном обрачуну у року од петнаест 
(15) радних дана од дана потписивања Записника о коначном обрачуну, а пре доставе 
окончане ситуације. 

Важност ове банкарске гаранције за гарантни период износи 2 године почев од дана 
издавања Потврде о завршетку радова.  

Гарантни период за изведене радове је утврђен позитивним прописом за поједине врсте 
радова и објеката и почиње да тече од дана издавања Потврде о завршетку радова.   

ГРУПА ПОНУЂАЧА  

Члан 19. 

Извршилац је уз своју понуду доставио Наручиоцу Споразум заведен код водећег члана 
Групе понуђача  Извршиоца под  бр. …………….. од ………………….. године, којим се 
регулише  међусобни однос  његових чланова (групе), а у вези извршења обавеза из 
овог уговора, у свему сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 04/19 и 
Закону. 
 
Чланови Групе Понуђача су: 

1. ………………………………………………………………………. (назив и седиште) 
2. ………………………………………………………………………. (назив и седиште) 
3. ………………………………………………………………………. (назив и седиште) 
4. ………………………………………………………………………. (назив и седиште) 
5. ………………………………………………………………………. (назив и седиште) 
 
У Споразуму из претходног става овог члана уговорено је: 

Да је лице овлашћено од стране групе понуђача за подношење понуде и заступање 
групе понуђача у јавној набавци Наручиоца  ВЈН 04/19: ………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. (име и презиме) 

Да је лице овлашћено од стране групе понуђача за потписивање овог уговора: ………...  
………………………………………………………………………………………. (име и презиме) 

Да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача дати Наручиоцу Банкарске 
гаранције у складу са овим уговором: …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………...  
(назив и седиште члана групе понуђача) 

Да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача издати авансну, привремене и 
окончану ситуацију: ………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………… 
(назив и седиште члана групе понуђача) 
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Да је лице овлашћено за комуникацију са Наручиоцем: ……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. (име и презиме) 

Да је рачун преко кога Наручилац врши плаћање групи понуђача: рачун бр. 
………………………………………………………………….... који се води код пословне банке 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Група Понуђача је према Наручиоцу неограничено солидарно одговорна за извршење 
свих обавеза преузетих овим уговором.  

Члан групе понуђача ………………………………………………………….. (назив и седиште) 
је одговоран за следеће радове: …………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Члан групе понуђача ………………………………………………………….. (назив и седиште) 
је одговоран за следеће радове: …………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Члан групе понуђача ………………………………………………………….. (назив и седиште) 
је одговоран за следеће радове: …………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Члан групе понуђача ………………………………………………………….. (назив и седиште) 
је одговоран за следеће радове: …………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Члан групе понуђача ………………………………………………………….. (назив и седиште) 
је одговоран за следеће радове: …………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Члан групе понуђача који комуницира са Наручиоцем је ………………………………………  
……………………………………………………………………………………. (назив и седиште) 
 
Напомена:  
Овај члан Модела уговора попунити само уколико је Извршилац Група понуђача. 

ПОДИЗВРШИОЦИ / ПОДИЗВОЂАЧИ 

Члан 20. 

Подизвршиоци/подизвођачи су: 

1. ………………………………………………………………………. (назив и седиште) 
2. ………………………………………………………………………. (назив и седиште) 
3. ………………………………………………………………………. (назив и седиште) 
4. ………………………………………………………………………. (назив и седиште) 
5. ………………………………………………………………………. (назив и седиште) 
6. ………………………………………………………………………. (назив и седиште) 

Подизвршилац/Подизвођач 1. …………………………………………...…………..................... 
задужен је за следеће радове …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….., 
што износи % ………….. 
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Подизвршилац/Подизвођач 2. …………………………………………...…………..................... 
задужен је за следеће радове …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….., 
што износи % ………….. 

Подизвршилац/Подизвођач 3. …………………………………………...…………..................... 
задужен је за следеће радове …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….., 
што износи % ………….. 

Подизвршилац/Подизвођач 4. …………………………………………...…………..................... 
задужен је за следеће радове …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….., 
што износи % ………….. 

Подизвршилац/Подизвођач 5. …………………………………………...…………..................... 
задужен је за следеће радове …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….., 
што износи % ………….. 

Подизвршилац/Подизвођач 6. …………………………………………...…………..................... 
задужен је за следеће радове …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….., 
што износи % ………….. 

Проценат вредности радова који је поверен подизвршиоцима/подизвођачима износи 
укупно  …………..  % укупне вредности радова. 
 
Напомена:  
Овај члан Модела уговора попунити само уколико је део јавне набавке Извршилац 
поверио подизвршиоцима/подизвођачима. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 

Наручилац има право да раскине уговор ако је над Извршиоцем покренут стечајни 
поступак, поступак ликвидације, поступак принудног поравнања или ако је Извршилац: 

 пренео Уговор или део Уговора; 

 без разумног оправдања пропустио да почне извођење радова или делова 
радова или задржава њихово напредовање по истеку петнаестог (15.) дана од 
дана доставе упозорења од стране Наручиоца у писаној форми; 

 није доставио Наручиоцу Динамички план на начин и у роковима дефинисаним 
овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну набавку ВЈН 04/19; 

 не користи уплаћени аванс у складу са овим уговором и Конкурсном 
документацијом за јавну набавку ВЈН 04/19; 

 касни дуже од петнаест (15) дана на два узастопна међурока или три укупна 
међурока, утврђена усвојеним Динамичким планом; 

 касни у реализацији утврђеног финансијског плана, на два узастопна међурока 
или три укупна међурока, утврђена финансијским планом.  

 пропустио да одстрани материјале са градилишта или да демонтира и поново 
монтира опрему по истеку петнаестог (15.) дана од дана доставе упозорења од 
стране Наручиоца у писаној форми; 
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 упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 
извршава уговрне обавезе  у складу са Конкурсном документацијом за ВЈН 04/19, 
или стално или свесно занемарује да извршава своје обавезе; 

 пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или Надзора да 
отклони уочени недостатак што утиче на правилно извршење уговорних обавеза, 
односно  извођење радова и рок извођења; 

 својим радовима проузрокује штету и након писаног упозорења достављеног од 
стране Надзора и/или Наручиоца; 

 пропустио да прибави тражене гарнције и/или осигурање, на начин и у роковима 
како је то дефинисано овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну 
набавку ВЈН 04/19; 

 добио осуђујућу пресуду која се односи на његове професионалне поступке; 

 извршио организационе измене којима се мења његов правни субјективитет; 

 дуже од тридесет (30) дана је инсолвентан, рачунајући од дана закључења овог 
уговора; 

 других разлога предвиђених Законом о облигационим односима, прописима 
којима је регулисана предметна материја и Конкурсном документацијом за јавну 
набавку ВЈН 04/19. 

Уколико Наручилац једнострано раскине овај  Уговор из било кога од наведених разлога 
у овом члану, Извршилац нема право да потражује било какав вид накнаде штете од 
Наручиоца. 

Члан 22. 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају 
споразумно преко својих овлашћених представника. 

Члан 23. 

За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну 
набавку ВЈН 04/19, примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о 
јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи и других прописа којима је 
регулисана материја овог уговора. 

Члан 24. 

Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних и равноправних примерака, од којих по 4 
(четири) задржава свака уговорна страна. 

За случај спора надлежан је Привредни суд у Београду, односно стварно надлежни суд 
у Београду. 
 

ИЗВРШИЛАЦ НАРУЧИЛАЦ 
 
 

________________________ 
 
 
 

 
 

________________________ 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

_____________                                                               

                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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7)  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити 
од Наручиоца накнаду трошкова. 
 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 
Наручилац је у обавези да Понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава 
обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

_____________ 
                                                              
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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8) ИЗЈАВА О НEЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Овим изјављујемо и потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима.  

Важне напомене:  

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу Закона о јавним набавкама којим се уређује заштита конкуренције. 
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закона о јавним набавкама. 

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 
 
 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

_____________ 
                                                              
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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9) КОНТАКТ  НАРУЧИОЦА  
 

Контакт особе Наручиоца су: 
 
Оливера Марковић, дипл.инж.маш, тел. 011/3209-856   
и  
Мома Калић, дипл.правник, тел. 011/3209-850,  

радним даном од 09:00 до 15:00 часова. 

 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

_____________ 
                                                              
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ - ВЈН 04/19 
                           стамбено-пословни објекат Ф на локацији „Земунске капије“ у Земуну        1 од 61  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕО 2 

 

УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ 

НАСТАВАК ГРАЂЕЊА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ,,Ф,,  
НА ЛОКАЦИЈИ „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ  

КП 10362/3 КO ЗЕМУН 
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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј   Д Е Л А   2: 

2.1 ОПШТИ УСЛОВИ  

2.2 НАЦРТ ТЕКСТА БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА  

2.2.1 НАЦРТ ТЕКСТА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ 

НУЂЕЊА 

2.2.2 НАЦРТ ТЕКСТА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ 

ПРИМЉЕНОГ АВАНСA 

2.2.3  НАЦРТ ТЕКСТА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО И 

КВАЛИТЕТНО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛA  

2.2.4 НАЦРТ ТЕКСТА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

2.3  РЕЧНИК ТЕРМИНА 

2.4  МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУН РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ 

2.5  ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ДОДАТНИХ РАДОВА 

2.6  ОБРАЗАЦ О ПРОЦЕДУРИ ПРИМОПРЕДАЈЕ РАДОВА  

2.7  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ГРАДИЛИШТА 
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2.1 ОПШТИ УСЛОВИ 

Општи услови Уговора о Извршењу посла се у потпуности примењују осим уколико није 

другачије одређено Уговором. 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 

1.1 У овим Општим условима, Конкурсној документацији и моделу Уговора, речи и 

изрази имају значење наведено у Речнику термина који је саставни део Дела 2 ове 

Конкурсне документације, изузев када смисао текста захтева другачије. 

1.2 Наслови из ових Општих услова неће бити узимани у обзир приликом тумачења 

Уговора. 

1.3 Речи које су дате у једнини обухватају и множину и обрнуто, тамо где смисао то 

захтева. Речи које су дате у мушком роду обухватају и женски и обрнуто, тамо где 

смисао то захтева. Речи које представљају лица запослена на и у вези са 

извршењем посла, обухватају и предузећа која она представљају. 

Члан 2. ЗАКОН И ЈЕЗИК УГОВОРА 

2.1 Уговор и сва Уговорна документација биће састављени и тумачени из текста на 

српском језику, и сва кореспонденција између учесника у реализацији Уговора 

биће на српском језику, уколико Посебним условима није одређено другачије. 

2.2 Извршилац је дужан да обезбеди да Извршење посла, који је предмет ове јавне 

набавке, буде у складу са законима и подзаконским актима, прописима о изградњи 

објеката и монтажи опреме, стандардима и правилима струке, и да обештети 

Наручиоца од свих казни и одговорности сваке врсте за кршење било ког закона и 

подзаконског акта, прописа, стандарда или правила које изврши у време 

извршења посла. 

2.3 Закони и други извори права који ће се примењивати на Уговорну документацију и 

тумачење исте су закони Републике Србије. 

2.4 На овај Уговор не примењују се посебне узансе о грађењу. 

Члан 3. УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ 

ДОКУМЕНАТА 

3.1 Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 

- Уговор 

- Део 1 Конкурсне документације 

- Део 2 Конкурсне документације 

- Део 3 Конкурсне документације 

- Било који други документ оверен од стране Наручиоца и/или Извршиоца, а у 
вези са предметом јавне набавке 
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Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и модификују. 

3.2 Документа која чине Уговорну документацију треба сматрати међусобним 

објашњењима једног за други.  

Сваку двосмисленост или неслагања у тексту докумената Наручилац ће на захтев 

Извршиоца у писаној форми објаснити, допунити или исправити. 

У случају евентуалног не слагања папирне документације и електронсе 

документације по истом предмету, важе одредбе из папирне документације. 

Уколико објашњење, допуна или исправка документације изазове трошкове за 

Извршиоца, које Извршилац није могао да предвиди, Наручилац ће надокнадити 

Извршиоцу проузроковане трошкове сагласно овим Општим условима. 

3.3 Извршилац ће имати сталну дужност да пажљиво проучава и упоређује Уговорну 

документацију и одмах, у писаној форми, извештава Наручиоца о било којој 

грешци, недостатку или пропусту, а посебно у Техничким спецификацијама, 

Техничкој документацији коју је израдио, а по којој се изводе радови. Такву грешку, 

недостатак или пропуст Наручилац и Извршилац треба заједно да исправе и/или 

отклоне. 

3.4 Извршилац ће прегледати Уговорну документацију да би се уверио да је Уговорна 

документација у складу са законима и подзаконским актима, прописима, 

стандардима и правилима о изградњи објекта и монтажи опреме у објекат.  

Уколико Извршилац примети да било који део Уговорне документације одступа од 

наведеног у претходном ставу, о томе ће одмах обавестити Наручиоца  у писаној 

форми, пре потписивања Уговора. 

3.5 У случају да су Уговорна документација или инструкције Наручиоца или Надзора   

нејасни Извршиоцу, Извршилац ће одмах (најкасније у року од 24 часа од уочене 

нејасноће) о томе обавестити Наручиоца и тражити објашњење. Тражено 

објашњење Наручилац ће доставити Извршиоцу у писаној форми,  најкасније у 

року од 5 (пет) дана од пријема обавештења. 

Члан 4. ОБАВЕШТЕЊА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА 

4.1 Сва обавештења, налози, захтеви и потврде које буде давао Наручилац 

Извршиоцу биће у писаној форми, према условима Уговорне документације, 

достављени поштом или предајом на адресу Извршиоца, назначену у Уговору, и 

истога дана, путем Надзора, одговорном извођачу. 

4.2 Сва обавештења, предлоге и захтеве Наручиоцу, Извршилац даје у писаној форми 

и доставља поштом или предајом на адресу Наручиоца: 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, Нови Београд, 

а код извођења радова, истога дана и Надзору на градилишту. 
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4.3 У случaју да једна Уговорна страна промени адресу, обавезна је да у року од три 

(3) дана од дана настанка такве промене обавести у писаној форми другу Уговорну 

страну.  

4.4 Допуна или измена одредби Општих услова (или документа који се у њима 

помињу) неће се сматрати важећом уколико није дата у писаној форми и потписана 

од стране овлашћених лица Наручиоца и Извршиоца. 

Члан 5. УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ И НАДЗОР 

5.1 Наручилац обезбеђује стални стручни тим за управљање пројектом и стручни 

надзор од почетка до завршетка уговореног посла и повремени стручни надзор, 

зависно од потребе, у гарантном периоду све до издавања Потврде о завршетку 

гарантног периода. 

Наручилац је дужан, да у писаној форми, обавести Извршиоца, пре увођења у 

посао, које лице/а је ангажовао и овластио за управљање пројектом и стручни 

надзор. Решења за лица која обављају послове стручног надзора издаће 

Наручилац или предузеће које је он овластио и са којим је закључио уговор о 

вршењу стручног надзора. 

Ако Наручилац у току извођења радова замени Надзор, дужан је да одмах, а 

најкасније у року од три (3) дана, о томе обавести Извршиоца у писаној форми. 

5.2 Дужности и овлашћења Надзора су оне које су назначене у овим Општим условима 

и Уговорној документацији, односно утврђене законским прописима и 

правилницима за све оно што није дефинисано овим Општим условима и 

Уговорном документацијом. 

5.3 Стручни тим за Надзор (у даљем тексту Надзор) ће бити одговоран Наручиоцу. 

Њихова дужност је да прате и надзиру, извођење радова, радну снагу и 

механизацију који треба да буду ангажовани на извођењу радова, проверавају 

исправност материјала који треба да се користе и квалитет извођења радова, 

врше контролу изведених радова који се према природи и динамици изградње 

објекта не могу проверити у каснијој фази изградње, благовремено уочавају 

промене услова изградње објекта и предузимају потребне мере у случају да ти 

услови утичу на даље извођење радова, врше контролу техничке и друге 

документације на основу које се гради објекат у свакој фази изградње објекта и 

друго сагласно Правилнику о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. 

гласник РС“ бр. 22/2015 и 24/2017) и/или Уговору о вршењу стручног надзора. 

Надзор неће имати овлашћења да ослободи Извршиоца било које дужности или 

обавезе по Уговорној документацији нити да, изузев ако је то изричито предвиђено 

Уговорном документацијом, наложи неки рад који повлачи за собом закашњење 

или додатно плаћање од стране Наручиоца. 

5.4 Наручилац може у писаној форми пренети на Надзор надлежности и овлашћења 

која припадају Наручиоцу и о томе обавестити Извршиоца дајући му један 

примерак таквог овлашћења у писаној форми. Свака инструкција дата у писаној 
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форми или одобрење које Надзор буде дао Извршиоцу у границама таквог 

овлашћења, обавезују и Извршиоца и Наручиоца. 

5.5 Надзор може у хитним случајевима, а у сврху заштите живота, материјалних 

добара и Радова, наложити Извршиоцу да изведе све радове и предузме све мере 

које су по његовом мишљењу неопходне за отклањање и спречавање опасности, 

о чему ће обавестити Наручиоца у писаној форми. 

Извршилац је дужан да изврши сваки такав налог Надзора. Наручилац ће 

одобрити средства  за плаћање посебних трошкова (уколико их буде) који се могу 

признати Извршиоцу као додатни рад само под условима дефинисаним овом 

Конкурсном документацијом. 

5.6 Уколико је Извршилац незадовољан одлуком Надзора, има право да се у писаној 

форми обрати Наручиоцу у року од три (3) дана од дана пријема одлуке Надзора. 

Наручилац ће донети став по поднетом захтеву у року од три (3) дана од дана 

обраћања Извршиоца. О донетој одлуци Наручилац је дужан да у писаној форми 

обавести Извршиоца. 

Члан 6. АСИГНАЦИЈА И ЦЕСИЈА 

6.1 Асигнација и цесија врше се сагласно Закону о облигационим односима.  

Извршилац не може, без претходне сагласности Наручиоца у писаној форми, 

извршити асигнацију или цесију за било који износ који је по Уговору доспео или 

ће доспети. 

Члан 7. ПОДИЗВРШИОЦИ/ПОДИЗВОЂАЧИ  

7.1 Извршилац је одговоран за чинидбе, пропусте и немарност било ког 

подизвршиоца/подизвођача, његовог одговорног руководиоца, службеника или 

радника, исто као да су то чинидбе, пропусти или немарност Извршиоца, његових 

управника градилишта, службеника или радника.  

Извршилац је дужан да Наручиоцу достави копију свих подизвођачких уговора. 

7.2 У случају да је било који подизвођач преузео било коју сталну обавезу према 

Извршиоцу по основу извођења рада,  по завршетку посла Извршилац ће  пренети 

на Наручиоца, о свом трошку, сва права која произилазе из тако преузете обавезе. 

7.3 Извршилац ће се постарати да се у сваки подизвођачки уговор укључи обавеза да 

ће, у случају да Извршилац буде расформиран или из неких других разлога 

прекине извршење посла, или буде замењен новим извршиоцем, такав 

подизвршилац/подизвођач наставити са извођењем подизвођачког уговора по 

избору Наручиоца, с тим што ће имати право на све користи које буде остварио 

подизвршилац/подизвођач према подизвођачком уговору. Такође, Извршилац ће 

у сваки подизвођачки уговор укључити и одредбу да такви подизвршиоци/ 

подизвођачи неће имати никаква додатна потраживања од Наручиоца због 

повреде подизвођачког уговора од стране Извршиоца. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 8. ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

8.1 Наручилац је дужан да након потписивања Уговора достави Извршиоцу сву 

расположиву документацију потребну за извршење посла која је предмет ове 

Конкурсне документације. Наручилац  ће доставити Извршиоцу Пројекат у складу 

са којим ће се изводити радови.  

8.2 У случају да се појави потреба за било каквом изменом пројектне документације, 

упоредо са напредовањем радова, Наручилац је дужан да Извршиоца 

благовремено обавештава o насталој потреби, а најкасније петнаест (15) дана пре 

рока дефинисаног Динамичким и/или Оперативним планом за извођење радова, 

односно набавку постројења и/или опреме, на које се такве измене и/или допуне 

односе.  

8.3 Извршилац нема право да документацију из тачке 8.1 и 8.2 ових Општих услова 

даје трећем лицу, без претходног одобрења Наручиоца у писаној форми. 

Члан 9. ПРИСТУП ГРАДИЛИШТУ 

9.1 Извршилац нема право да користи Градилиште у било које друге сврхе осим оних 

дефинисаних Уговорном документацијом, а које су искључиво у вези са 

извођењем радова. 

9.2 Уколико на Градилишту постоје материјали, опрема, привремени објекти и слично, 

који су власништво Наручиоца и који не ометају нормално извођење радова, 

Извршилац ће исте чувати и одржавати без додатне накнаде. Уколико су такви 

материјали, опрема, привремени објекти и слично власништво неког другог 

правног и/или физичког лица Извршилац ће се према њима понашати маниром 

доброг привредника. 

9.3 Наручилац је дужан да након потписивања уговора омогући Извршиоцу неометан 

приступ локацији. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 10. ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Извршилац ће, без посебних трошкова по Наручиоца, бити у обавези да: 

10.1   Преда Наручиоцу: 

 Недостајуће детаље из ПЗИ-ја потребне за извођење радова 

 План превентивних мера 

 Пројекат изведеног објекта  

 Етажни елаборат посебних делова објекта израђен од стране за то 
овлашћене организације 

 Пројекат осматрања у току извођења 

 Пројекат организације градилишта 
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 Енергетски пасош објекта израђен од стране за то овлашћене организације 

10.2 Подноси захтеве, обезбеђује услове и сагласности неопходне за извођење 

радова (које су предвиђене Законм о планирању и изградњи и другом важећом 

законском регулативом) као и да обави све друге послове поребне за комплетан 

завршетак посла и исходовање употребне дозволе, подразумевајући и све 

захтеве за прикључење објекта и употребну дозволу на начин дефинисан 

важећом законском регулативом и предвиђен у оквиру поступка спровођења 

обједињене процедуре. 

10.3 Изврши све припремне, грађевинске, занатске, инсталатерске, завршне и друге 

радове, који се не наводе одвојено, али су неопходни за почетак извођења и 

извођење уговорених радова. 

10.4 Изведе све радове у уговореном року и квалитету у свему према Конкурсној 

документацији, техничкој документацији по којој се изводе радови /ПГД и ПЗИ/ и 

свим допунама и изменама исте, издатом Решењу о грађевинској дозволи, 

листама материјала и опреме датим у Делу 3 ове Конкурсне документације, 

усвојеној динамици активности, законима, техничким прописима, стандардима и 

правилима струке и по налогу Наручиоца. 

10.5 Пре почетка радова, сагласно члану 152. став 1. тачка 1) Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, брoj 72/09, 81/09, 64/10,  24/11, 121/12, 42/13, 

50/13,98/13,132/14 и 145/14), потпише архивски примерак  пројекта који се чува 

код Наручиоца. 

10.6  15 (петнаест) дана пре него што по динамици радова та позиција  доспева на 

извођење, а сагласно члану 152. став 6.  Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, брoj 72/09, 81/09, 64/10,24/11, 121/12, 

42/13,50/13,98/13,132/14 и 145/14), упозори Наручиоца о недостацима пројектне 

документације на основу које се изводе радови, тако да благовремено не 

упозорење на присутну ману, не може да произведе додатни трошак по 

Наручиоца.  

10.7  Синхронизује извођење радова из своје надлежности са радовима других 

извођача у непосредном окружењу (извођачи других објеката на предметној 

локацији, извођачи инфрастуктурних радова, извођачи радова из надлежности 

ЈП/ЈКП) по технолошком редоследу, почетку и времену трајања, тако да се 

накнадно извођење радова, у случају не чињења по овом основу, неће 

обрачунавати и плаћати.          

10.8  Радове изводи стручно и квалитетно како би се Наручиоцу извршила 

примопредаја изведених радова без примедби на исте. 

10.9  Обезбеди дозволе и сва остала одобрења и потврде надлежних органа и 

инспекција, неопходне за правилно извршење и завршетак уговореног посла. 

Извршилац ће припремити докумената која се могу захтевати за добијање 
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поменутих дозвола. Трошкове који настану према надлежним органима сноси 

Наручилац. 

Уколико добијање било које дозволе, за коју надлежном органу захтев подноси 

Извршилац, захтева учешће или интервенисање Наручиоца или неког другог 

лица - организације, Извршилац ће о томе благовремено обавестити Наручиоца.   

У случају да се појаве недостаци, за које је у гарантном периоду одговоран 

Извршилац, трошкови и таксе било којих поновних прегледа и добијања дозвола 

који су последица недостатака, биће на рачун Извршиоца. 

10.10  Обезбеди све потребне услове и сагласности и плати све обавезе, накнаде, 

таксе и др., које треба платити по прописима важећим у Републици Србији и 

граду Београду, ради извођења радова или транспорта и одлагања материјала 

на прописано место из свих фаза грађења, односно које треба платити према 

одредбама и прописима надлежних органа, установа и других правних лица чија 

су имовина и права угрожена или могу бити угрожена извођењем радова на било 

који начин. 

10.11  Обезбеди целокупну контролу над подизвршиоцима/подизвођачима, потребну 

радну снагу, материјале, грађевинска и монтажна постројења, опрему за 

извођење и све остало, било да је привремене или сталне природе, неопходно 

за извођење и/или завршетак уговореног посла све док потреба за тим постоји 

или проистиче из Уговорне документације. 

10.12 Припреми и достави Наручиоцу све детаље потребне за извођење радова. 

10.13 Припреми и достави Наручиоцу цртеже, спецификације и другу документацију у 

вези са извођењем радова како би омогућио Наручиоцу да прати како извођење 

радова напредује и да ли се радови изводе у складу са Уговорном 

документацијом.  

10.14 У складу са Чланом 13. ових Општих услова доставити Наручиоцу динамички 

план извођења радова, а у току извођења радова оперативне планове и пресеке 

стања. 

10.15  Обавести орган који је издао Грађевинску дозволу и надлежну локалну управу на 

чијој територији се гради објекат, о завршетку израде конструкције објекта, 

односно потврди сагласност  конструкције објекта са планском документацијом и 

уз обавештење приложи геодетски снимак изграђене конструкције објекта и 

допуни геодетски снимак темеља, све на начин дефинисан важећом законском 

регулативом и предвиђен у оквиру поступка спровођења обједињене процедуре.  

10.16  Обезбеди Надзору могућност испитивања и мерења обима изведених радова 

пре него што се изведени радови покрију или уклоне, као и могућност прегледа 

подлоге пре него што се на њој изведу стални радови. Ниједан изведени рад 

неће се покрити или затрпати без претходног прегледа и пријема од стране 

Надзора.   
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Извршилац ће на време обавестити Надзор када је неки изведени рад спреман 

за преглед и пријем, као и за испитивање, а Надзор ће поступити по пријему 

таквог обавештења најкасније у року од једног (1) дана у циљу испитивања и 

премеравања изведеног рада. 

Уколико Извршилац изврши покривање или затрпавање било којих изведених 

радова без претходног пријема и прегледа од стане Надзора, Надзор може 

издати налог Извршиоцу да изврши откривање или отварање изведених радова 

у циљу обављања прегледа и испитивања. После обављених прегледа и 

испитивања Извршилац је дужан да поправи и попуни откривана и/или отворена 

места. Све трошкове таквих отварања и затварања сносиће Извршилац. 

10.17 Сваког месеца сачињава Извештај о извршеним активностима и изврши 

фотографисање изведених радова, све у складу са захтевима Надзора/ 

Наручиоца. Фотографије су власништво Наручиоца и Извршилац је дужан да 

исте доставља у електронској форми уз привремене ситуације.  

10.18 На градилишту уредно води и чува сву Уговорну и градилишну документацију у 

складу са чланом 14. ових Општих услова. 

Извршилац ће пројекте, цртеже, спецификације и градилишну документацију 

држати на градилишту и у свако доба ће бити доступни Наручиоцу, Надзору, 

законом овлашћеним лицима и/или свакој особи коју Наручилац овласти у 

писаној форми. 

10.19 Изведе и одржава радове у складу са Уговорном документацијом и строго се 

придржава инструкција и упутстава Наручиоца и/или Надзора које овај даје за 

било које чињење у оквиру својих овлашћења, изузев у случају да је то супротно 

законској регулативи или физички немогуће. Сматраће се да је Извршилац 

прихватио упутства Наручиоца и/или Надзора уколико не уложи приговор у року 

од три (3) дана од пријема упутстава. 

10.20 Решењем именује лица која ће бити ангажована на извршењу посла, и то:  

  - Руководиоца извршења посла - руководиоца Пројекта 

  - Инжењера за планирање 

  - Одговорног извођача радова за конструкцију 

  - Одговорног извођача радова за архитектонско грађевинске радове 

  - Одговорног извођача радова за електроенергетске инсталације 

  - Одговорног извођача радова за телекомуникационе и сигналне инсталације 

  - Одговорног извођача радова за машинске инсталације 

  - Одговорног извођача радова за хидротехничке инсталације 

- Одговорног извођача радова за извођење стабилних система за гашење пожара 

- Одговорног извођача радова за извођење стабилних система за дојаву пожара 

- Одговорног извођача радова за извођење система за одвођење дима и топлоте 
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          - Лице задужено за БЗР 

 који поседују одговарајуће лиценце ИКС и МУП-а и обезбеди им примерак 

Уговора о грађењу и Уговорну документацију на основу које се објекат гради. 

Извршилац ће Наручиоцу доставити доказ о професиналном искуству 

руководиоца пројекта, као и Изјаву о доступности руководиоца пројекта на начин 

дефинисан у Делу 1 ове Конкурсне документације. 

Наручилац може да стави примедбу и да захтева од Извршиоца да одмах 

одстрани са посла руководиоца пројекта, одговорног извођача на градилишту 

и/или било које лице које је запослио Извршилац, а које се, према мишљењу 

Наручиоца не понаша професионално, није компетентно или занемарује вршење 

својих дужности или чије је запослење према мишљењу Наручиоца непожељно. 

Такво лице не сме поново да буде запослено на извођењу радова без одобрења 

Наручиоца у писаној форми. За свако лице, које је на тај начин удаљено са посла 

(извођења радова), треба што пре да буде дата одговарајућа замена, одобрена 

од стране Наручиоца. 

10.21 Поред других обавеза и одговорности и да: 

а)  Изради и преда Наручиоцу недостајуће детаље из Пројекта за извођење - 

ПЗИ (достављеног од стране Наручица) потребне за извођење радова и 

праћење извођења радова; 

б) Преда наручиоцу План превентивних мера; 

в) Изради и преда Наручиоцу Пројекат организације градилишта; 

г) Изради пројекат изведеног објекта. 

Уколико при извођењу радова није дошло до одступања од оверене 

пројектно-техничке документације онда одговорни извођач радова уписује 

изјаву (на пројектно-техничкој документацији) да је објекат изведен сагласно 

овереној пројектно-техничкој документацији и изјаву потписује и оверава 

својим лиценцним печатом; 

д) Наручиоцу доставити етажни елаборат посебних делова објекта израђен од 

стране за то овлашћене организације; 

ђ) Израдити и доставити Наручиоцу пројекат осматрања у току извођења 

радова; 

е) Наручиоцу достави енергетски пасош објекта израђен од стране за то 

овлашћене организације, у свему сагласно важећој законској регулативи; 

ж) Обезбедити важеће атесте акредитованих лабораторија за уграђене 

материјале и опрему, као и сва испитивања материјала, опреме и 

инсталација; 

з)  Набави и транспортује сву потребну опрему, материјал и машине до 

градилишта и обезбедити истовар и инсталирање све опреме, материјала и 

машина; 
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и)  Обезбеди и одржава две канцеларије, и салу за састанке, са санитарним 

чвором, укупне површине око 60 м2, са намештајем, телефоном, интернетом 

и компјутерском опремом на градилишту, за потребе Надзора и Наручиоца;  

ј)  Обезбеди присуство својих представника и представника подизвођача у 

раду комисије за технички преглед радова; 

к) Отклони све недостатке по Записнику комисије за технички преглед и 

Записнику о примопредаји радова Наручиоцу у роковима који су дати у 

наведеним Записницима; 

л)  Отклони све недостатке који се појаве у гарантном периоду, с тим да са 

отклањањем истих почне најкасније четрдесетосам (48) часова по добијању 

писаног обавештења од Наручиоца и/или корисника; 

љ)  Учествује у раду Комисије за коначни обрачун; 

м) Отклони све штете које нанесе током извођења радова постојећим 

инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површинама, 

водотоковима и трећим лицима; 

н)  Уклони заостали материјал, опрему и постројења коришћена при грађењу; 

њ)  Обезбеди праћење пројекта, спровођење процедура и извештавање по  

методологији ПМИ-стандарда. Методологију по ПМИ-процедурама прописује 

Наручилац; 

о) Организује транспорт ископаног и отпадног материјала јавним 

саобраћајницама на прописан начин и вршити одлагање овог материјала 

такође на прописану депонију, без посебне контроле Наручиоца.   

10.22 Уколико сматра да је потребно, изводити радове ноћу, недељом и/или у дане 

празника уз сагласност Наручиоца. У изузетним случајевима када је у питању 

очување живота људи, имовине или изведених радова, Извршилац може 

обављати рад ноћу, недељом и/или у дане празника уз обавештење Наручиоцу 

у писаној форми, а без његове претходне сагласности.  

10.23 О свом трошку направи сопствене аранжмане за ангажоване раднике (транспорт, 

исхрану, смештај, заштитну опрему, средства за рад, итд.). 

10.24 У сваком тренутку предузме све потребне мере да спречи било које незаконито 

или насилничко понашање од стране или међу његовим радницима и предузме 

мере за очување мира и заштиту људи и њихове имовине од таквог понашања. 

10.25 У сваком тренутку предузме све потребне мере да спречи било које незаконито 

чињење које угрожава животну средину или било чију имовину. 

10.26 Све податке који се односе на уговорени посао чува као пословну тајну. 

Извршилац не може, без писане сагласности Наручиоца, давати саопштења 

било ком заинтересованом лицу или субјекту.  

10.27 Обезбеди поштовање свих обавеза дефинисаних претходним тачкама овог 

члана и од стране ангажованих чланова конзорцијума, подизвршиоца или 

подизвођача. 
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Горе наведене обавезе и одговорности не ограничавају друге обавезе и одговорности 

Извршиоца које се захтевају Уговорном документацијом и/или важећом законском 

регулативом. 

Члан 11. КОНТРОЛА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И УСЛУГА 

11.1 Извршилац ће обавити или обезбедити сву потребну контролу над извођењем 

радова, укључујући и контролу над подизвршиоцима/подизвођачима, како у току 

извођења радова тако и након тога, све док то Наручилац буде сматрао потребним 

ради правилног извршења уговорних обавеза. 

11.2 Извршилац ће решењем именовати одговорно лице које ће руководити извођењем 

радова, надзор и друга лица ангажована на извршењу уговореног посла у складу 

са обавезама Извршиоца из ових Општих услова и Уговорне документације и о 

таквом именовању обавестити Наручиоца у писаној форми у року од 3 (три) дана 

од дана увођења Извршиоца у посао.   

         Руководилац извођења радова и именована лица биће стално присутни на 

извршењу посла и све своје време посветити организовању и контроли истог. 

Ако Наручилац затражи од Извршиоца да одстрани са посла руководиоца 

пројекта, одговорног извођача на градилишту и/или било које именовано лице, 

Извршилац ће, пошто је примио обавештење о таквом захтеву у писаној форми, у 

року од три (3) дана да одстрани то лице са извршења посла. После тога га неће 

поново запослити на извршењу посла у било ком својству, већ ће га заменити 

другим лицем за које добије одобрење од Наручиоца. 

Члан 12. ОСИГУРАЊЕ 

12.1 Извршилац ће у року од двадесет (20) календарских дана од дана потписивања 

уговора доставити следеће Полисе осигурања: 

Полису осигурања објеката у изградњи  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања објекта у 

изградњи од свих ризика и осигурања од одговорности према трећим лицима и 

стварима трећих лица.  

Полиса осигурања објекта у изградњи мора обухватити осигурање радова, 

материјала и опреме од свих ризика до њихове уговорене вредности.   

Полиса осигурања мора: 

 гласити на предмет набавке 

 бити издата од стране осигуравајућег друштва са територије Репубилке 
Србије 

 покривати све уобичајене ризике (пожар, удар грома, олуја, експлозија…) 

 бити винкулирана у корист Банке Наручиоца која финансира грађење 

 сума осигурања мора бити најмање у висини укупно уговорене цене за 
извођење радова који су предмет ове Конкурсне документације; 
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 период покрића мора бити минимум 90 дана дужи од завршетка уговорених 
радова.  

Полису осигурања од професионалне одговорности  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања од 

професионалне одговорности извођача радова, сходно члану 129.а Закона о 

планирању и изградњи (Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 

121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), у износу од 100% 

вредности радова, стим да (у сладу са одредбама Правилника о условима 

осигурања од професионалне одговорности („Сл. гласник РС“, бр. 40/2015)), 

износ полисе не може бити мањи од 50.000,00 ЕУР-а.  

Полиса осигурања од професионалне одговорности мора 

 гласити на предмет набавке 

 бити издата од стране осигуравајућег друштва са територије Репубилке 
Србије 

 период покрића мора бити минимум 90 дана дужи од завршетка уговорених 
радова.  

12.2 Трошкове издавања Полиса сноси Извршилац.  

12.3 Полисе осигурања морају имати клаузулу да је осигуравајућа кућа у случају 

прекида полисе пре истека важења, из било ког разлога, обавезна да о томе 

обавести Наручиоца. 

12.4 Уколико се рок за извођење радова продужи, из било ког разлога, Извршилац је 

обавезан да, у року од 20 (двадесет) календарских дана од дана закључења 

Анекса о продужењу рока извођења радова достави напред наведене полисе са 

новим периодом, под истим условима. 

Члан 13. ДИНАМИЧКИ ПЛАН 

13.1 Извршилац ће приликом доставања понуде доставити Прелиминарни динамички 

план извршења посла из предмета ЈН и Прелиминарни динамички план 

ангажовања машина и постројења. 

Извршилац ће у року од тридесет (30) дана од дана потписивања Уговора, поднети 

на одобрење Наручиоцу Предлог динамичког плана извршења уговореног посла.  

Оступање Предлога динамичког плана за извршење уговореног посла од 

Прелиминарног динамичког плана извршења посла (достављеног уз Понуду) може 

бити до 10 %. 

Извршилац је дужан да Динамички план уради техником мрежног планирања, а да 

за обраду и презентацију користи неки од савремених програма за планирање и 

приказ динамике извођења радова.   

Извршилац је дужан да дефинише организационе нивое, технологију извршења 

посла, међурокове, статички и динамички план радне снаге и механизације и 
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финансијски план реализације.  

Рок за завршетак уговореног посла биће дефинисан Уговором и почиње да тече 

од дана увођења Извршиоца у посао. 

13.2 Динамички план представља основ за израду оперативних планова, пресека 

стања радова и месечних извештаја. 

13.3 Извршилац ће посао почети, одржавати и завршити у складу са одобреним 

динамичким планом. Када год то буде тражио Наручилац, Извршилац ће 

припремити, у писаној форми, оперативни план и/или пресек стања. Саставни део 

пресека стања су: преглед планираних и остварених величина, степен готовости, 

време, финансијска реализација, ресурси, анализа последица уочених кашњења 

и приказ мера за њихово отклањање. 

Ако у било ком тренутку стварно напредовање извођења радова није у складу са 

усвојеним динамичким планом Извршилац треба да, на захтев Наручиоца, 

припреми ревидован динамички план. Ревидован динамички план треба да 

приказује измене у односу на одобрени динамички план и да садржи предлог мера 

и активности потребних да се посао заврши у уговореном року. Овај измењени 

динамички план биће поднет на одобрење Наручиоцу у року од пет (5) дана од 

пријема захтева за достављање ревидованог динамичког плана од стране 

Наручиоца.  

Подношење ревидованих динамичких планова и прибављање одобрења на исте 

од стране Наручиоца неће ослободити Извршиоца било које од његових дужности 

или одговорности према Уговорној документацији, нити Извршиоцу даје право на 

додатна финансијска потраживања у односу на уговорена, без обзира на основ тих 

потраживања. 

13.4 Рок и међурокови за завршетак уговореног посла су од суштинског значаја за 

Наручиоца и Извршилац изричито признаје да ће, у случају да пропусти да поштује 

било који рок и/или било који међурок наведен у Динамичком плану, за Наручиоца 

наступити штета и биће примењене одредбе Члана 31. Дела 2 ове Конкурсне 

документације. 

13.5  Међурокови се контролишу у једномесечном временском интервалу. 

Члан 14. ТЕХНИЧКА И ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Техничка документација 

14.1  Наручилац је дужан да преда Извршиоцу постојећу пројектну документацују 

(ПГД и ПЗИ) по којој се изводе радови. 

Градилишна документација 

 14.2 Извршилац је дужан да на градилишту води, изради и чува, без посебних 

трошкова по Наручиоца, и следећу документацију: 

- грађевински дневник; 
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- грађевинску књигу; 

- књигу инспекције; 

- решење о грађевинској дозволи; 

- пријаве радова надлежним институцијама; 

- решење/а о именовању одговорних извођача радова са копијама њихових 
лиценци издатих од стране ИКС и МУП-а; 

- решење о именовању надзорних органа са копијама њихових лиценци издатих 
од стране ИКС и МУП-а; 

- атесте коришћених материјала и опреме; 

- записнике о испитивању материјала, опреме и инсталација; 

- сагласности Надзора на узорке уграђене опреме и материјала;  

- елаборат о заштити на раду; 

- пројекат организације градилишта; 

- техничку документацију; 

- документацију праћења тока грађења по ПМИ процедурама; 

- пројекат изведеног стања; 

- другу документацију у складу са важећим прописима 

Грађевински дневник, грађевинска књига и књига инспекције воде се у свему 

према Правилнику о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског 

дневника и грађевинске књиге („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015). 

14.3 У грађевински дневник се свакодневно уписују чињенице и околности које настају 

током извођења радова, а нарочито: дан увођења у посао, дан почетка радова, ток 

извођења радова, све битне чињенице које се односе на безбедност извођења 

радова, природни и други услови извођења радова, чињенице које су довеле или 

могле да доведу до прекида или застоја у извођењу радова, време трајања 

прекида и поновног почетка извођења радова и све друго што може утицати на 

квалитет извођења радова и сигурност објекта, датум завршетка радова и датум 

предаје објекта Наручиоцу. Грађевински дневник се води у два истоветна 

примерка од којих један (копију) узима Наручилац, а други (оригинал) остаје 

Извршиоцу. 

         Вођење дневника се окончава даном предаје објекта Наручиоцу. 

14.4 Грађевинска књига  води се, у два примерка од којих је један (копија) за Наручиоца, 

а други (оригинал) за Извршиоца. 

У грађевинску књигу се уносе сви графички и нумерички подаци о стварно 

изведеним радовима мерењем истих према следећој процедури: 

- Извршилац ће обавестити Надзор о потреби да се изврши мерење. 

- Надзор и Извршилац ће сачинити нацрте и извршити све потребне припреме 
за мерење, а нарочито Извршилац који ће без додатних трошкова по 
Наручиоца обезбедити потребну радну снагу, инструменте и опрему како би 
се мерење извршило квалитетно. 

- Надзор ће одредити време и извршити мерења, у року од једног (1) дана од 
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пријема обавештења од Извршиоца о потреби да се мерење изврши. 

- Уколико Извршилац пропусти да присуствује мерењу сагласно дану и времену 
мерења одређеном од стране Надзора, мерење ће обавити Надзор и оно ће 
се сматрати исправним и коначним. 

- Нацрти, мерење и обрачун додатних радова се врши по стварно изведеним 
количинама.  

Грађевинска књига се води за све радове и једини је документ који прихвата 

Наручилац за обрачун изведених радова. 

Овлашћени представници Надзора и Извршиоца потписују сваку страну 

грађевинске књиге и сваки лист нацрта изведених  радова. 

14.5 Извршилац је дужан да о налазу инспекције у вези са извођењем радова  

извештава Наручиоца у писаној форми ради заједничког или појединачног 

извршавања налога инспекције. Уз свој извештај Извршилац је дужан да достави 

Наручиоцу и фотокопију налаза и налога инспекције. 

14.6 Извршилац ће, без додатне накнаде, обезбедити Наручиоцу најмање две (2) 

копије које могу да се умножавају (додатне копије треба да буду достављене на 

захтев) техничке документације која се израђује у току извођења радова, пројекат 

изведеног стања и слично и која мора бити комплетна и без грешака. 

14.7 Пројекат изведеног стања, цртежи, спецификације и друга документација или 

материјал, достављени од стране Извршиоца или било ког подизвршиоца или 

подизвођача, власништво су Наручиоца. 

14.8 При примопредаји изведених радова Извршилац је дужан да сву документацију 

ажурира, сачини списак исте и записнички преда Наручиоцу. 

Члан 15. ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА И ДОВОЉНОСТ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

15.1 Уговорне стране сагласно утврђују да ће се вредност уговореног посла 

дефинисати Уговором, на основу укупне вредности из преконтролисане Понуде. 

15.2 Све цене дате су у динарима.  

15.3 Збир  производа уговорених јединичних цена и количина радова по позицијама из 

Понуде (попуњеног предмера и предрачуна датог у оквиру Дела 3 – Техничке 

спецификације ове Конкурсне документације) изабраног Извршиоца представља 

уговорену вредност посла из предмета ЈН. 

15.4 Извршилац прихвата да, уколико то буде потребно, поред предметних радова 

изведе и све Додатне радове, у складу са поступком прецизираним у обрасцу 2.5  

- Образац обрачуна додатних радова Дела 2 ове Конкурсне документације.  

15.5 Наручилац је у Позиву за подношење понуда утврдио термин за обилазак и 

разгледање локације градилишта. Наручилац ће Понуђачу издати потврду о 

пбиласку локације градилишта који Понуђач може приложити приликом 

подношења Понуде.  
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Извршилац потврђује да је прегледао и проверио локацију градилишта, њену 

околину и ограничења и прикупио све расположиве информације у вези с тим, да 

је упознат са степеном готовости објекта чију градњу наставља, да је проценио 

обим и природу рада и материјала потребног за извођење радова и завршетак 

уговореног посла, прилазе до Градилишта, смештај који ће му можда бити 

потребан, постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и 

све остале околности које су од утицаја на извођење радова и завршетак 

уговореног посла, да је упознат са трошковима везаним за плаћање такси, пореза 

и осталих накнада које су прописане законом и другим прописима органа власти и 

управе, да је прегледао комплетну Уговорну документацију и  потврђује да посао 

може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и за Уговорени износ. 

Доставом Понуде сматраће се да је Извршилац добио све информације које су 

сваком савесном и искусном Извршиоцу/Извођачу потребне у погледу ризика, 

непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу 

одразити на извођење радова и завршетак уговореног посла. 

15.6 Понуђена цена за позиције радова дате у Делу 3 ове Конкурсне документације 

обухвата: вредност  материјала и опреме (у складу са листама материјала и 

опреме), радне снаге, механизације и средстава за рад, унутрашњи и спољашњи 

транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, 

материјала, грађевинске механизације и радне снаге, гаранције, осигурање, рад 

ноћу, рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење 

сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и 

демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера заштите на 

раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, 

градилишне ограде и градилишне табле, режијске и све друге трошкове који се 

јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова,  

послове по овлашћењу Наручиоца који подразумевају поношење захтева, пријава, 

сагласности и др., све обавезе Извршиоца дефинисане овом Конкурсном 

документацијом и друге послове неопходне за реализцију предмета набавке.  

Члан 16. ВАНДРЕДНИ  УСЛОВИ  

16.1 Уколико, у току извођења радова, Извршилац наиђе на такве услове или вештачке 

препреке, које по његовом мишљењу, не би могао да предвиди искусан извођач, 

Извршилац ће одмах о томе, у писаној форми, обавестити Наручиоца. Ако, по 

мишљењу Наручиоца, такве услове или вештачке препреке не би могао да 

предвиди искусан извођач, онда ће Наручилац платити додатне трошкове којима 

ће Извршилац бити изложен услед извођења радова на елиминисању таквих 

услова или вештачких препрека, укључујући одговарајуће и разумне трошкове за: 

а) придржавање било које инструкције коју је, у вези са овим, Наручилац могао 

дати Извршиоцу и 

б) било какве одговарајуће и разумне мере које Извршилац може предузети у 

одсуству инструкција од стране Наручиоца, а које Наручилац накнадно одобри. 
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Обзиром да су ови радови карактерисани као Непредвиђени, биће обрачунати по 

одредбама и у износу дефинисаном за обрачун и плаћање Додатних радова у 

оквиру Дела 2 ове Конкурсне документације.  

16.2 Климатски услови, који отежевају или онемогућују нормално извођење радова, не 

могу бити основ за било каква додатна плаћања Извршиоцу.  

Извршилац има право на продужење рока извођења радова у случају настанка 

таквих климатских услова који онемогућују нормално извођење радова. Захтев за 

продужетак рока Извршилац је дужан да достави Наручиоцу у писаној форми у 

року од три (3) дана након настанка таквих услова. Уколико Наручилац сматра да 

је такав захтев оправдан, он ће о томе обавестити Извршиоца у писаној форми у 

року од три (3) дана од пријема захтева и одобрити му продужетак рока извођења 

радова за онај период за који су такви климатски услови трајали.  

Члан 17. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  ГРАДИЛИШТА И БРИГА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

17.1 Извршилац има право да забрани приступ градилишту свим лицима која нису 

запослена на извођењу или у сврху извођења радова, осим представницима 

Наручиоца или лицима која Наручилац овласти и надлежним представницима 

органа власти.  

17.2 Извршилац је у потпуности одговоран за адекватност, стабилност и сигурност свих 

радова и метода изградње на Градилишту, као и да изведени радови буду 

изведени на најбољи начин и по савременим методама рада и са материјалом 

захтеваног квалитета.  

17.3 Извршилац ће се у току радова обавезно придржавати важећих прописа и 

хигијенско-техничких и противпожарних мера заштите, мера заштите на раду и 

мера заштите животне средине и сходно томе обезбедити, током извођења 

радова, мере личне и опште заштите, а према елаборату о заштити на раду. 

17.4 Извршилац ће, у вези са извођењем и одржавањем Изведених радова, обезбедити 

и запослити на Градилишту: 

а) само оно техничко особље које је стручно и искусно у својим позивима и оне 

подизвођаче и руководиоце који су у стању да обезбеде одговарајућу контролу 

над пословима које је потребно контролисати 

б) оне квалификоване, полуквалификоване и неквалификоване раднике који су 

потребни да би се радови правилно и на време обавили и одржавали. 

17.5 Извршилац ће извршити означавање радова, обезбедити и о свом трошку 

поставити знаке упозорења, забране, таблу са ознаком градилишта, обезбедити и 

одржавати сва светла на градилишту, ограду и чуваре, када и где је потребно или 

ако то тражи Наручилац или било који надлежни орган, предузети и друге мере 

ради заштите изведених радова или ради безбедности и заштите животне средине 

или из других разлога. 
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Члан 18. ЗАШТИТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА, СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА И 

КООРДИНАЦИЈА РАДОВА 

18.1 Заштита изведених радова и заштита суседних објеката је обавеза Извршиоца. 

Извршилац ће обезбедити Наручиоца од свих губитака и потраживања због 

повреда или штета нанетих било ком лицу или имовини, које могу да се појаве у 

току извођења и/или одржавања изведених радова и обештетиће га за све 

рекламације, потраживања, одштете, трошкове и издатке настале по том основу, 

осим ако такве околности нису настале као последица Више силе или методом 

рада коју је наметнуо Наручилац и/или Надзор. 

18.2 Обавеза Извршиоца је да координира активности  на извођењу свих радова по 

технолошком редоследу на објекту,  инфраструктурних радова и радова на 

изградњи суседних објеката, али и са свим другим присутним извођачима у 

окружењу сопственог градилишта, по редоследу активности, времену и трајању. 

Посебну пажњу Извршилац ће посветити коордацији са другим извођачима 

приликом извођења радова који могу утицати на стабилност објеката и околног 

терена (како на сопственом градилишту тако и на суседним градилиштима) или за 

које Наручилац процени да је координација неопходна. 

Члан 19. ОМЕТАЊЕ САОБРАЋАЈА 

19.1 Све активности које су потребне за  извођење радова ће бити изведене на начин 

да непотребно не ометају јавни живот, друмски и железнички саобраћај или 

употребу јавних саобраћајница, путева и стаза, као и да не угрожавају имовину 

Наручиоца или било ког другог лица. 

Извршилац ће обештетити Наручиоца за све захтеве, потраживања, одштете и 

трошкове који настану због оваквих околности. 

19.2 Извршилац ће користити сва могућа средства да би спречио да било која 

саобраћајница или веза са Градилиштем, као и изведени објекти буду оштећени 

његовим саобраћајним средствима или саобраћајним средствима његовог 

подизвођача, или било ког лица које се налази у његовој служби. Посебно ће 

одабрати улице и користиће  одобрена возила, те ограничити и распоредити терет, 

тако да ванредни и вангабаритни саобраћај, а што је неизбежна последица 

преношења механизације и материјала до Градилишта, буде ограничен тако да не 

изазове оштећење постојећих објеката у зони транспортног пута. 

19.3 Извршилац ће о свом трошку обезбедити све што је потребно за транспорт 

механизације и материјала који је потребан за извођење радова. Он ће извршити 

и сва потребна испитивања и мерења која се односе на превоз најтежих и 

вангабаритних терета који могу бити транспортовани железничким, друмским 

и/или воденим путем, а нарочито што се тиче кабастих и тешких терета који треба 

да буду превожени преко мостова, пропуста и сличних објеката, како не би дошло 

до оштећења истих. 
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Уколико се нека конструкција оштети услед транспорта који врши Извршилац и/или 

било које друго лице у његовој служби или наступе неке друге последице (на 

пример потпуни прекид друмског или железничког саобраћаја) Извршилац ће 

сносити трошкове поправке тих оштећења и/или надокнадити насталу штету. 

19.4 Уколико Извршилац добије рекламацију или захтев за плаћање одштете због 

оштећења која је изазвао на инфраструктурним објектима и/или осталим 

објектима, он ће о томе одмах упозорити Надзор и Наручиоца. 

Уколико је до ових оштећења дошло искључивом кривицом Извршиоца, он ће бити 

дужан да такву одштету и плати. 

19.5 Извршилац не може бити ослобођен од придржавања прописа и закона о 

регулисању саобраћаја на путевима, железничким пругама и мостовима, а исто 

важи и за његове подизвршиоце/подизвођаче. 

Члан 20. ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА 

20.1 Извршилац је дужан да прибави извод из катастра постојећих подземних 

инсталација у радном делу градилишта. Уколико Извршилац изврши оштећење 

наведених инсталација или изведених инсталација за које му је Наручилац 

доставио геодетски снимак, трошак поправке истих пада на терет Извршиоца. 

Уколико је Извршилац оштетио инсталације које нису уцртане у катастар 

подземних инсталација или изведене инсталације за које није добио одговарајући 

геодетски снимак дужан је да о томе одмах обавести Наручиоца. Извршилац ће 

извршити поправку инсталација, а радови поправке биће третирани од стране 

Наручиоца као Непредвиђени радови. 

20.2 Извршилац је дужан да изврши и свако измештање инсталација приказаних у 

катастру инсталација, без додатног трошка по Наручиоца. 

Члан 21. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, ОСКУЛТАЦИЈА И СНИМАЊЕ ОБЈЕКТА 

21.1 Извршилац је дужан да без посебног трошка по Наручиоца изврши обележавање 

објекта, геодетски контролише грађење, прати слегање објекта и суседних 

објеката, изврши сва геодетска снимања и спроведе  процедуре сагласно важећим 

законским одредбама.  

Извршилац је одговоран за потпуно и тачно извођење радова према техничкој 

документацији и биће одговоран за исправност положаја, висине и димензија за 

све делове изведених радова. 

21.2 Уколико се појави нека грешка, као последица неизвршења обавеза Извршиоца из 

тачке 21.1 овог члана, све трошкове који настану као последица неиспуњења тих 

обавеза и исправљања насталих грешака падају на терет Извршиоца.  

21.3 Било која провера обележавања, оскултације и геодетских снимања од стране 
Надзора и/или Наручиоца, неће ослободити Извршиоца одговорности за исте.  
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Члан 22. ГРАЂЕВИНСКИ ШУТ 

22.1 Када је Уговором предвиђено рушење објекта или дела објекта, или због 

околности из Члана 5., тачка 5.5 или Члана 20. ових Општих услова, материјал и 

делови који настану рушењем, власништво су Извршиоца. Сви трошкови 

начињени у транспорту и складиштењу тог материјала, као и сви трошкови 

смештаја у магацин (у случају да Наручилац одлучи да задржи право власништва 

над делом материјала) падају на терет Извршиоца. У случају када Наручилац 

задржи део тог материјала, трошкове транспорта истог на даљину већу од 1.000 

метара сноси Наручилац.  

22.2 У току извођења радова, Извршилац ће редовно одржавати уредно Градилиште, 

без непотребних препрека, чувати или одлагати било које грађевинско постројење 

или вишак материјала и одстранити са Градилишта остатке од рушења, отпатке 

или привремене радове за којима више нема потребе. 

Члан 23. ОТКРИЋА – ПРЕДМЕТИ ОД ВРЕДНОСТИ 

23.1 Сви фосили, метални новац, предмети од вредности или старине, као и остаци 

или предмети од геолошког и/или археолошког значаја који се пронађу на 

градилишту, власништво су Републике Србије. Извршилац ће предузети све 

потребне мере да би спречио своје раднике и/или било која друга лица да уклоне 

и/или оштете такве предмете и он ће одмах по откривању истих обавестити 

Надзор и Наручиоца о таквом открићу и извршиће све налоге у вези са таквим 

предметима. У случају да такви налози Наручиоца изискују додатни трошак, онда 

ће се извршавање налога обрачунавати и плаћати као Непредвиђени радови.  

Члан 24. ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДИЛИШТА И ПРИВРЕМЕНИ РАДОВИ 

24.1 Извршилац је дужан да, без посебних трошкова по наручиоца, изради пројекат 

организације Градилишта, са организацијом извођења припремних, Привремених 

и Основних Радова, са предвиђеним привременим објектима и прикључцима на 

инсталације комуналне инфраструктуре, као и са предвиђеном заштитом суседних 

објеката и пролазника оградом градилишта и са мерама БЗР и ППЗ на 

Градилишту. 

Израђен пројекат организације Градилишта, који укључује и све привремене 

радове Извршилац је дужан да поднесе на одобрење Наручиоцу, а потом да 

обезбеди одобрење пројекта од јавних комуналних предузећа, од Градског 

секретаријата за саобраћај и надлежних општинских органа и да обезбеди 

евентуално заузеће јавних саобраћајница о свом трошку. 

24.2 Извршилац ће допремити, монтирати, одржавати, демонтирати и транспортовати 

и сву опрему и материјал потребан за извођење радова и њихов завршетак, а који 

се не уграђују у радове. 

24.3 У случају не сагласности ангажованих извршиоца/извођача на комплексу, око 

шема организације грађења, приступних путева, траса доводних и одводних 
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инсталација које служе за организацију грађења, одводњавања, лагеровања 

материјала, одлагања отпадног материјала, материјала за грађење, привремених 

депонија земљаног материјала за насипање око објеката и осталих околности 

везаних за организацију грађења, у потпуности се примењује став Грађевинске 

дирекције Србије. 

24.4 Трошкови свих привремених радова, као и градилишних прикључака на 

инсталације комуналне инфраструктуре и градилишне ограде укључени су у 

Уговорени износ и неће представљати додатни трошак по Наручиоца. 

Члан 25. ДОДАТНА ИСПИТИВАЊА  

25.1 Надзор има право да током извођења радова захтевају од Извршиоца додатна 

испитивања тла и/или материјала, инсталација и опреме. На такав захтев Надзора 

дат у писаној форми, Извршилац ће набавити потребну опрему и потребну радну 

снагу или ангажовати неко стручно предузеће за извршење таквог захтева.  

Трошкови таквих испитивања падају на терет Наручиоца, уколико такво 

испитивање није предвиђено Уговорном документацијом, није по налогу 

надлежног органа, није дефинисано прописима, стандардима и законском 

регулативом. У том случају, трошкови проистекли из таквог испитивања ће се 

обрачунавати и плаћати као Непредвиђени радови. 

Члан 26. ПОМОЋ ДРУГИМ ИЗВОЂАЧИМА 

26.1 Извршилац ће, у сагласности са захтевима Наручиоца, пружити сваку разложну 

помоћ било ком извођачу, радницима Наручиоца и другим органима, који су 

запослени на извођењу радова који су предмет ове Конкурсне документације или 

на радовима који нису укључени у Уговор а изводе се у непосредном окружењу 

градилишта. 

26.2 Уколико таква помоћ Извршиоца представља Накнадне радове и захтева додатне 

трошкове, Извршилац ће доставити Наручиоцу захтев у року од три (3) дана за 

надокнаду истих у писаној форми са детаљним образложењем захтева. 

Наручилац ће Извршиоцу такве трошкове надокнадити, уколико сматра да је 

захтев Извршиоца оправдан и о томе га обавестити у року од 3 (три) дана након 

подношења захтева Извршиоца. 

Уколико Извршилац не упути Наручиоцу захтев за надокнаду додатних трошкова 

у року дефинисаном претходним ставом сматра се да таквих трошкова није ни 

имао. 

Члан 27. ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЦЕ 

27.1 Извршилац треба да штити и обештети Наручиоца од свих захтева за заштиту и 

судских спорова због повреде патентних права, права заштићеног знака или имена 

или других заштићених права као што су жигови, лиценце, нове технологије, у 
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погледу било којег грађевинског постројења, машине, рада или материјала 

употребљеног за или у вези са извршењем посла. 

ПОЧЕТАК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА И КАШЊЕЊА 

Члан 28. НАЛОГ ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

28.1 Извршилац ће почети Извршење посла, не касније од пет (5) радних дана након 

пријема налога Наручиоца у писаној форми да почне са истим. Такав налог 

Наручилац мора издати у року од деведесет (90) дана од дана закључења 

Уговора. У противном Извршилац има право да, у року од петнаест (15) дана након 

истека деведесетог дана, раскине Уговор у складу са одредбама Члана 56. ових 

Општих услова. Након истека рока од петнаест (15) дана Извршилац то право губи.  

Извршилац ће по налогу Наручиоца почети извођење радова уз дужну 

експедитивност и без одлагања. 

Члан 29. ПЕРИОД ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И УВОЂЕЊЕ У ПОСАО 

29.1 Период за Извршење посла биће дефинисан Уговором. 

29.2 Под даном увођења Извршиоца у посао извођења радова подразумева се 

испуњење следећих услова које обезбеђује Наручилац: 

- достава решења о грађевинској дозволи 

- уплата аванса 

- предаја  Техничке документације  

- предаја Градилишта, 

- достава Решења о именовању Надзора      

Члан 30. ПРОДУЖЕТАК РОКА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

30.1 Извршилац има право на продужетак рока Извршења посла у случају да касни са 
испуњењем Уговора из неког од следећих разлога: 

- Изузетно лоших климатских услова, неуобичајених за годишње доба и за 
место на коме се радови изводе, који онемогућавају извођење радова; 

- Вештачке препреке или физички услови које није могао да предвиди 
искусни Извршилац/Извођач и да их уклони у року од три (3) дана од дана 
обавештавања Наручиоца у писаној форми о истима; 

- Кашњења у издавању налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца 
у роковима дефинисаним овом Конкурсном документацијом који утичу на 
испуњење уговореног рока завршетка, а који нису последица пропуста 
Извршиоца; 

- Неиспуњења неке од обавеза Наручиоца на начин дефинисан Уговорном 
документацијом; 

- Било које обуставе извођења радова која није последица пропуста 
Извршиоца; 

- Више силе, како је то дефинисано Чланом 57. ових Општих услова 
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- Извођење Накнадних и Непредвиђених радова, сагласно члану 32. Дела 2 
ове Конкурсне документације.  

30.2 Извршилац ће одмах, у писаној форми, обавестити Наручиоца о настанку 

околности из тачке 30.1 ових Општих услова, због којих Извршење посла може да 

касни или да буде прекинуто. Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и 

разлозима тог кашњења или прекида. 

30.3 Ако Извршилац буде у закашњењу и/или претрпи трошкове услед било ког разлога 

наведеног у тачки 30.1 овог члана, он ће упутити захтев Наручиоцу у писаној 

форми, за продужетак рока и/или надокнаду насталих трошкова. Извршилац је 

обавезан да овакав захтев упути Наручиоцу у року од 3 (три) дана након што се 

уверио да ће до кашњења доћи. Наручилац ће такво кашњење узети у обзир 

приликом евентуалног продужења рока и/или надокнаде насталих трошкова и о 

томе обавестити Извршиоца у писаној форми у року од 3 (три) дана од дана 

пријема захтева упућеног од стране Извршиоца. 

Члан 31. КАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ ПОСЛА  

31.1 Уколико постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном 

року, Наручилац има право да наложи Извршиоцу да предузме све потребне мере 

којима се обезбеђује усклађивање извођања радова са усвојеним Динамичким 

планом и уговореним роком. 

По основу напред изнетог Извршилац неће имати право ни на каква додатна 

потраживања. 

31.2 Уколико Извршилац не изврши своју обавезу у уговореном року, осим за неки од 

случаја из тачке 30.1 Дела 2 ове Конкурсне документације, Наручилац има право 

да наплати као уговорену казну износ од 5 ‰ (пет промила) од укупне вредности 

извршеног посла по коначном обрачуну за сваки дан прекорачења рока, с тим да 

износ те казне не буде већи од 10% (десет процената) вредности изведених 

радова по коначном обрачуну. 

 Износ казне из претходног става утврдиће уговорне стране Коначним обрачуном. 

31.3 Уколико Извршилац прекорачи било који месечни међурок, исказан кумулативним 

износом реализације дефинисане по усвојеном динамичком плану, Наручилац 

задржава депозит од 5 % од износа испостављене привремене ситуације. Уколико 

Извршилац надокнади кашњење Наручилац му враћа депозит у номиналном 

износу преко Окончане ситуације. 

31.4 Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неуредног или неблаговременог 

испуњавања уговорених обавеза Извршиоца већа од уговорене казне, Наручилац 

ће захтевати, поред уговорене казне, накнаду штете која прелази уговорени  износ 

и има право да, након обавештавања Извршиоца у писаној форми о стварно 

насталој штети, уради следеће: 
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- Да задржи одговоарајућу суму активирањем банкарске гаранције за 
добро и квалитетно извршење посла 

- Да раскине Уговор 

- Да закључи нови уговор са трећим лицем на трошак Извршиоца 

Члан 32. ДОДАТНИ РАДОВИ И ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

32.1 Извршилац се обавезује да изведе све вишкове радова и све накнадне и 

непредвиђене радове по налогу Наручиоца издатом у писаној форми. 

32.2 Било који Додатни рад неће ни на који начин утицати на Уговор или га обеснажити.  

Извршилац не може да изврши додатни рад без претходне сагласности Наручиоца 

у писаној форми.  

За сваки накнадни и непредвиђени рад Извршилац је дужан да достави предлог 

Наручиоцу, а у складу са Делом 2 ове Конкурсне документације – 2.5 Образац 

обрачуна додатних радова. 

Ако Извршилац процени да извођење додатних радова битно утиче на испуњење 

његових уговорних обавеза дужан је да о томе обавести Наручиоца у предлогу из 

претходног става. 

32.3 Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци и без спровођења 

поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, односно дозволити 

промену битних елемената уговора /цена и рок/, с тим да се вредност уговора 

може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог 

уговора (сагласно члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама), при чему укупна 

вредност повећања уговора не може бити већа од 5.000.000,00 (петмилиона) 

динара.  

Одлуку о повећању обима предмета јавне, односно промени битних елемената 

уговора из предходног става ове тачке Наручилац може донети у случају 

наступања објективних околности које измену уговора чине основаном и то из 

следећих разлога: 

- Појаве накнадних и/или непредвиђених позиција радова које по 
технолошком редоследу извршења не дозвољавају одлагање. 

- Променом квалитета уграђеног материјала и/или опреме дефинисаног 
листама материјала и опреме (које су саставни део Делу 3 ове Конкурсне 
документације) у периоду извођења радова уколико су исти настали: 

o услед престанка производње одређеног материјала или опреме, 

o услед не сразмерно дугих рокова испоруке због којих може бити 
угрожен рок завршетка радова 

o потребе Наручиоца да објекат прилагоди тржишним околностима 
како би свој производ учинио конкурентним на тржишту 

- Накнадних захтева купаца непокретности унетих у купопродајне уговоре. 

Ова тачка не односи се на утврђивање доказница обима изведених радова по 

елементима датим у овој Конкурсној документацији. 
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Члан 33. ОБУСТАВА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

33.1 Извршилац ће, на наређење Наручиоца дато у писаној форми, прекинути даље 

извођење радова или дела радова за онај период или периоде и на начин како 

Наручилац буде сматрао потребним. У току таквог прекида Извршилац ће да 

штити и обезбеди изведене радове, све док је то према мишљењу Наручиоца 

потребно. 

Додатне трошкове које Извршилац буде имао у спровођењу инструкција 

Наручиоца према овој одредби, сносиће и платити Наручилац, осим уколико је 

таква обустава: 

а) другачије регулисана у уговором или овом Конкурсном документацијом, 

б) потребна због неког пропуста Извршиоца, 

ц) потребна за правилно извођење радова или за безбедност извођења радова 

или неког дела радова, а та потреба није настала услед неког чина или пропуста 

од стране Наручиоца или услед дејства Више силе (дефинисане Чланом 57. 

Дела 2 ове Конкурсне документације). 

Извршилац неће имати право да надокнади додатне трошкове уколико, у року од 

седам (7) дана од налога Наручиоца, не буде дао (у писаној форми) обавештење 

Наручиоцу о својој намери да тражи наплату тако насталих трошкова. Наручилац 

ће одредити такву накнаду, која ће, према његовом мишљењу бити правилна и 

разумна. 

33.2 Ако извођење радова или неког њиховог дела буде задржано према налогу 

Наручиоца датом у писаној форми и ако Наручилац не дозволи да се настави са 

извођењем радова у року од деведесет (90) дана од датума обуставе, Извршилац 

може, осим ако је обустава настала према ставкама а), б) или ц) из тачке 33.1 Дела 

2 ове Конкурсне документације, да пошаље саопштење Наручиоцу (у писаној 

форми) и да тражи одобрење да настави са извођењем радова или са извођењем 

дела радова који су обустављени. 

Ако тражено одобрење не добије у року од седам (7) дана од дана доставе захтева 

Наручиоцу, Извршилац може, али није обавезан, да саопшти (у писаној форми) да 

обуставу сматра одустајањем од дела уговора, када се обустава односи само на 

део уговореног посла или одустајањем од уговора, када се обустава односи на 

целокупно уговорени посао. 

Околности из претходног става не дају право Извршиоцу да наплати калкулисану, 

а овим чином евентуално изгубљену добит. 

Извршилац има право да у потпуности наплати вредност до обуставе радова 

извршеног посла укључујући и признате трошкове из тачке 33.1 Дела 2 ове 

Конкурсне документације. 
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МАТЕРИЈАЛИ И ИЗРАДА 

Члан 34. КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА 

34.1 Сви материјали и опрема, извођење и монтажа истих морају бити у складу су са 

листама материјала и опреме датим у Делу 3 ове Конкурсне документације. 

Извршилац је сагласан да све радове изведе у складу са листама материјала и 

исте потврди својим потписом Понуде. 

34.2 Сви материјали, опрема и израда треба да буду првокласни, нови и у складу са 

стандардима, како је то назначено у Уговорној документацији, односно 

инструкцијама Надзора и биће, с времена на време подвргавани таквим 

испитивањима која може да наложи Надзор, на месту израде или производње, или 

на градилишту, или на неком другом месту, или местима која буду наведена у 

Уговорној документацији, или на свим или неким од таквих места.  

Трошкове таквих испитивања сноси Извршилац. 

34.3 Извршилац је обавезан да, о свом трошку, пре почетка извођења било ког дела 

радова, обезбеди и преда Надзору све атесте и потврде за материјал и опрему 

коју планира да угради, а која мора бити у складу са захтевима Наручиоца датим 

у овој Конкурсној документацији и захтевима надлежних органа који издају 

одобрење за употребу. 

34.4 Извршилац ће без посебне накнаде, петнаест (15) дана пре почетка коришћења-

уграђивања грађевинских материјала, материјала завршне обраде и опреме 

доставити Наручиоцу узорке материјала и одговарајуће каталоге за опрему. 

34.5 Наручилац се обавезује да у року од три (3) дана од достављања узорака са 

пратећом документацијом, сагласно листама материјала и опреме, прихвати или 

одбаци понуђене узорке и свој став искаже у писаној форми. 

34.6 Процедуре из тачки 34.3, 34.4 и 34.5 понављају се до добијања писане сагласности 

Наручиоца на достављене узорке и не могу, по било ком основу, утицати на 

уговорени рок извођења радова. 

34.7 Иако Наручилац и/или Надзор изврше прелиминарно прихватање неког 

материјала или опреме, они га могу одбити и тражити замену, уколико каснија 

испитивања покажу недостатке. Трошкови који из тога проистекну падају на терет 

Извршиоца.  

 Члан 35. ИНСПЕКЦИЈА И ТЕСТИРАЊЕ 

35.1 Извршилац ће обезбедити такву помоћ, инструменте, радну снагу и материјале 

који су нормално потребни за испитивање, мерење и тестирање било ког рада и 

квалитета, тежине или количине неког материјала и/или опреме која се уграђује. 

35.2 Извршилац ће обезбедити важеће стручне налазе за сво оруђе за рад које 

подлеже периодичном прегледу.  
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35.3 Извршилац ће обезбедити, без додатних трошкова по Наручиоца, да Наручилац и 

Надзор имају, у сваком тренутку, приступ градилишту, радионицама и местима где 

се изводе радови, местима где се производи, припрема или испитује материјал 

или опрема, производе машине или опрема који се користе при извођењу радова 

и сл. Извршилац ће обезбедити све што је потребно и пружити сваку помоћ за 

такав приступ, односно за добијање права за такав приступ. 

35.4 Извршилац не сме употребљавати материјале или уговарати опрему пре 

добијања одобрења Наручиоца, односно Надзора у писаној форми, а у случају да 

употреби, сноси ризик и евентуални трошак који може из тога да настане. 

35.5 Извршилац је у обавези да пре прихватања изведених радова од стране 

Наручиоца, без додатних трошкова по Наручиоца, изврши сва потребна мерења, 

испитивања и тестирања и да докаже квалитет уграђених материјала. 

Уколико резултати мерења, испитивања и тестирања у потпуности не 

задовољавају квалитет и/или параметре у складу са овом Конкурсном 

документацијом, важећим стандардима и правилима струке, неће се извршити 

прихватање изведених радова. 

Мерења, испитивања и тестирања вршиће Извршилац или специјализована 

установа ангажована од стране Извршиоца. Извршилац је дужан да достави 

резултате Наручиоцу у четири (4) примерка, који се могу репродуковати, у року од 

три (3) дана од завршеног мерења, испитивања и тестирања. 

Уколико се Наручилац, Надзор и/или Извршилац не сагласе са резултатима 

мерења, испитивања и тестирања, иста ће бити поновљена, а трошак ће сносити 

она страна чија су се тврђења показала нетачним. 

Члан 36. ОДБИЈАЊЕ 

36.1 Уколико узорци материјала и/или опреме које Извршилац доставља сагласно 

одредбама ове Конкурсне документације не одговарају нормама и естетским 

захтевима и/или листама материјала и опреме који су саставни део ове Конкурсне 

документације, о чему ће Наручилац обавестити Извршиоца у писаној форми у 

року од три (3) дана од дана пријема узорака, Извршилац је дужан да испоручи 

друге узорке. 

36.2 Наручилац ће, у току извођења радова, имати овлашћење да, сагласно члановима 

34. и 35. Дела 2 ове Конкурсне документације, у писаној форми нареди следеће: 

а) одстрањивање са Градилишта, трајно или привремено (у периоду/периодима 

који буду наведени у налогу), оног материјала и/или опреме који, према 

мишљењу Надзора, није у складу са стандардима, уговорном документацијом 

и листом материјала и опреме и замену одстрањеног материјала и/или опреме 

одговарајућим. 

б) прекид и поновно правилно извођење, без обзира на претходно испитивање 

или плаћање, било којег рада који, према мишљењу Надзора, није у складу са 
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Уговорном документацијом. 

У случају да дође до пропуста од стране Извршиоца да изврши такав налог, 

Наручилац ће бити овлашћен да запосли и плати друга лица која ће налог 

извршити. Све трошкове који су последица тог налога, Наручилац ће надокнадити 

од Извршиоца тако што ће такве трошкове одбити из било које суме која се дугује 

или може да се дугује Извршиоцу или из гаранција за добро и квалитетно 

извођење радова. 

Члан 37. ВЛАСНИШТВО НАД ОПРЕМОМ И МАТЕРИЈАЛОМ 

37.1 Сва опрема, привремени радови, механизација и материјали које прибави 

Извршилац, када дође на Градилиште, сматра се да служи искључиво за и у сврху 

извођења радова и Извршилац не сме да их уклони са Градилишта без претходног 

одобрења Наручиоца. Ово ограничење не односи се на возила. 

37.2 Извођач гарантује и јамчи да ће право својине над свим радовима, материјалом и 

опремом, обухваћеним било којим захтевом за плаћање, било да су уграђени у 

радове или не, да пређе на Наручиоца чим Извођач прими уплату, без икаквог 

права задржавања, захтева, гаранцијских интереса или сметњи; да никакав рад, 

материјале или опрему, обухваћене захтевом за плаћање, неће да присвоји 

Извршилац или нека друга особа која обавља рад на Градилишту или набавља 

материјале и опрему за објекат, а по основу уговора по којем интерес на то или 

право задржава продавац или се на други начин намеће обавеза Извршиоцу или 

некој другој таквој особи.  

ПЛАЋАЊЕ 

Члан 38. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

38.1 Сва плаћања ће се вршити у динарима, авансном уплатом, привременим и 

окончаном ситуацијом, уколико није другачије одређено Уговором. 

38.2 Авансну ситуацију у шест (6) оригиналних и истоветних примерака Извршилац 

предаје Наручиоцу након потписивања Уговора. Након што Извршилац достави 

Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса, сагласно Члану 40. Дела 2 ове 

Конкурсне документације, Наручилац ће извршити преглед и оверу авансне 

ситуације и у року од десет (10) дана извршити плаћање аванса Извршиоцу. Три 

(3) оверена примерка Авансне ситуације Наручилац враћа Извршиоцу путем 

Надзора, а један (1) оверен примерак даје Надзору. 

 Услов за уплату аванса је достава Банкарске гаранције за повраћај примљеног 

аванса, Банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење посла и 

предвиђених Полиса осигурања. 
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38.3 Привремене месечне ситуације, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака, 

Извршилац доставља Надзору на преглед и оверу. Привремена ситуација 

обавезно мора да садржи доказ извршених радова. 

 Доказница за изведене радове су обрачунски листови грађевинске књиге оверени 

од стране одговорног извођача радова и стручног надзора. 

 Збир производа уговорених јединичних цена и изведених количина по овереним 

листовима грађевинске књиге даје вредност радова изведених по месечним 

привременим ситуацијама. 

 У року од пет (5) дана од дана пријема привремене месечне ситуације Надзор ће 

извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу 

исте и свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу и плаћање. 

Наручлац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и 

усаглашавање са Извршиоцем и оверу привремене месечне ситуације и три (3) 

оверена примерка вратити Извршиоцу путем Надзора, а један (1) оверен примерак 

дати Надзору. Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама 

Наручилац ће извршити у року до тридесет (30) дана од дана овере истих. 

38.4 Привременим месечним ситуацијама може се фактурисати до 95 % вредности 

уговорених радова.  

38.5 Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест (6) 

оригиналних и истоветних примерака, Извршилац доставља Надзору на преглед 

и оверу. Окончана ситуација обавезно мора да садржи доказ изведених радова 

оверен од стране одговорног извођача радова и стручног надзора, за позиције 

и/или групе радова које обухвата окончана ситуација. У року од пет (5) дана од 

дана пријема окончане ситуације Надзор ће извршити преглед, евентуалну 

корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу исте и свих шест (6) примерака 

доставити Наручиоцу на оверу. Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити 

преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу окончане 

ситуације и три (3) оверена примерка вратити Извршиоцу путем Надзора, а један 

(1) оверен примерак дати Надзору. Уговорна страна која по окончаној ситуацији 

треба да изврши плаћање другој Уговорној страни, своју обавезу извршиће у року 

до тридесет (30) дана од дана овере исте.  

38.6 Потраживања по испостављеним и овереним ситуацијама не могу се залагати. 

Члан 39. АВАНС 

39.1 Наручилац ће, пре почетка извођења радова, а након потписивања Уговора и 

доставе Авансне ситуације, уплатити Извршиоцу бескаматни аванс у динарима у 

висини одређеној Уговором. 

Аванс не подлеже обрачуну разлике у цени.  

Плаћање аванса биће одобрено за исплату од стране Наручиоца, пошто 

Извршилац преда Авансну ситуацију, Банкарску гаранцију за повраћај примљеног 



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ - ВЈН 04/19 
                           стамбено-пословни објекат Ф на локацији „Земунске капије“ у Земуну        32 од 61  

аванса, Банкарску гаранцију за добро и квалитетно извршење посла и предвиђене 

полисе осигурања, одобрене у складу са овом Конкурсном документацијом. 

39.2 Аванс се сме користити само за набавку материјала и/или опреме за потребе 

извођења радова. 

39.3 Правдање примљеног аванса вршиће се кроз привремене месечне ситуације и 

окончану ситуацију, тако што ће се од вредности изведених радова по свакој 

ситуацији одбијати постотак уговореног аванса у номиналном износу, односно од 

окончане ситуације износ до тада неоправданог аванса, такође у номиналном 

износу. 

Члан 40.   ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА – ГАРАНЦИЈЕ 

40.1 Трошкове издавања банкарских гаранција сноси Понуђач/Извршилац. Све 

Банкарске гаранције предвиђене у овој Конкурсној документацији морају имати 

следеће карактеристике: 

 поднета Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна и платива на 
први позив; 

 поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова; 

 ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац је дужан да провери 
бонитет те банке код Народне банке Србије или на други начин и у 
зависности од процене бонитета може да не прихвати поднету банкарску 
гаранцију. 

40.2 Банкарске гаранције које су обавезни део ове Конкурсне документације су: 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђач доставља уз Понуду у висини 

од 5% понуђене цене без ПДВ. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање 90 дана дуже 
од дана отварања понуда или до успостављања банкарске гаранције за добро и 
квалитетно извршење посла (за изабраног Понуђача). 

Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса 

Извршилац ће након потписивања Уговора, а пре уплате аванса, доставити 

Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса у року од 15 (петнаест) 

радних дана од дана закључења  Уговора, на износ аванса. 

Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса мора да важи до момента 
уредног правдања авансног плаћања кроз испостављене ситуације, односно 
најмање 60 дана дуже од уговореног рока завршетка радова. Након њеног 
правдања у целости ће бити враћена Извршиоцу.  
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Уколико Уговор буде раскинут пре потпуног правдања аванса, Наручилац ће (без 
права протеста Извршиоца) износ неоправданог аванса наплатити из Банкарске 
гаранције за повраћај примљеног аванса. 

Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење посла  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро и 

квалитетно извршење посла у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ, а у 

року од петнаест (15) радних дана од дана закључења Уговора. Рок трајања ове 

Банкарске гаранције је најмање 90 дана дужи од дана завршетка уговорених 

радова. 

Вредност за неизведене и/или лоше изведене радове, чије недостатке 

Извршилац није отклонио у складу са Уговорном документацијом, Наручилац ће 

отклонити ангажовањем другог извођача и наплатити активирањем банкарске 

гаранције за добро и квалитетно извршење посла. 

Банкарска гаранција за гарантни период 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за гарантни 

период у износу од 5% вредности извршеног посла по Кончаном обрачуну у року 

од петнаест (15) радних дана од дана потписивања Записника о коначном 

обрачуну, а пре доставе окончане ситуације. 

Важност ове банкарске гаранције износи 2 године почев од дана издавања 

Потврде о завршетку радова.  

Гарантни период за изведене радове је утврђен позитивним прописом за 

поједине врсте радова и објеката и почиње да тече од дана издавања Потврде о 

завршетку радова.   

40.3 Банкарске гаранције из тачки 40.2 овог члана треба да буду у облику који је дат 

у Делу 2 ове Конкурсне документације – 2.2 Нацрт текста банкарских гаранција. 

Институција која ће издати такве гаранције, биће нека од банака прихватљивих 

за Наручиоца по класификацији из Дела 1 Конкурсне документације.  

Члан 41. РЕВИЗИЈА ЦЕНА 

41.1 Цена из Понуде представља вредност уговореног посла  и обухвата: вредност  

материјала и опреме (у складу са листама материјала и опреме), радне снаге, 

механизације и средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и 

одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске 

механизације и радне снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу, рад недељом и 

празником, све припремне и привремене радове потребне за извођење сталних 

радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације 

градилишта, организације истог, спровођење мера заштите на раду и заштите 

животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне 

ограде и градилишне табле, режијске и све друге трошкове који се јаве током 

извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова,  послове по 
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овлашћењу Наручиоца који подразумевају поношење захтева, пријава, 

сагласности и др., све обавезе Извршиоца дефинисане овом Конкурсном 

документацијом и друге послове неопходне за реализцију предмета набавке који 

се посебно не наводе. 

41.2 Када измена неког Закона, након потписивања Уговора, утиче на цене радне снаге, 

механизације  и материјала коришћених код утврђивања уговорених цена, онда 

такве цене могу да се прилагоде навише или наниже како би уважиле такве 

промене, а у свему према важећој законској регулативи. 

41.3 За обрачун и плаћање разлике у цени важи методологија дата у Делу 2 ове 

Конкурсне документације - 2.4 Методологија за обрачун разлике у цени. 

 Динарска вредност уговорених авансних средстава не подлеже измени цена по 

основу разлике у цени, као ни по ком другом основу. 

Члан 42. МЕРЕЊЕ 

42.1 Износи за плаћање рачунају се сагласно исказаном степену готовости, на основу 
уговорених јединичних цена и стварно изведених количина потврђених 
обрачунским листовима грађевинске књиге за све позиције радова из предмета 
ове јавне набавке. 

Члан 43. ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ 

43.1 Периодична плаћања вршиће се на основу испостављених привремених месечних 

ситуација Извршиоца. Наручилац је дужан да изврши преглед и оверу привремене 

ситуације и да Извршиоцу врати три (3) оверена примерка ситуације у року 

дефинисаном Чланом 38, тачка 38.3 ових услова. Наручилац ће извршити 

плаћање оверене привремене ситуације у складу са чланом 38. тачка 38.3 Дела 2 

ове Конкурсне документације и Уговором. Плаћање по привременим ситуацијама 

неће представљати квалитативни и квантитативни пријем било којих радова 

извршених у складу са Уговором. 

Доказница за изведене радове су обрачунски листови грађевинске књиге оверени 

од стране одговорног извођача радова и стручног надзора. 

 Збир производа уговорених јединичних цена и изведених количина по овереним 

листовима грађевинске књиге даје вредност радова изведених по месечним 

привременим ситуацијама. 

Привременим ситуацијама биће зарачунати и сви додатни радови који буду 

изведени сагласно условима дефинисаним овом Конкурсном документацијом,  

разлика у цени (дефинисана у Делу 2 - 2.4 Методологија за обрачун разлике у цени   

и додатна плаћања сагласно члану 47. Општих услова Дела 2 ове Конкурсне 

документације. 

У привременим ситуацијама посебно исказати све износе за које треба умањити 

вредност извршених радова, по основу правдања аванса сагласно члану 39. 
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Општих услова Дела 2 ове Конкурсне документације, као и по било ком другом 

основу сагласно овој Конкурсној документацији. 

43.2 Ако плаћање треба да се врши за материјал или опрему која није уграђена, већ је 

испоручена и ускладиштена на Градилишту или неком другом месту за које постоји 

договор у писаној форми, услов за такво плаћање биће да Извршилац поднесе 

рачуне о куповини или на други начин установи право Наручиоца на такав 

материјал или опрему, односно заштити интерес Наручиоца, укључујући 

одговарајуће осигурање, транспорт до Градилишта, истовар и складиштење. 

         Радови, материјали и опрема, обухваћени захтевом за плаћање, било да су 

уграђени или не, власништво су Наручиоца. 

43.3 Пре него што да одобрење за плаћање које укључује радове или опрему, 

материјал или услуге од стране подизвршиоца/подизвођача, Наручилац може да 

тражи од Извршиоца разуман доказ да су сва плаћања, претходно одобрена, 

плаћена добављачу/подизвршиоцу/подизвођачу од стране Извршиоца.   

Уколико Извршилац пропусти да Наручиоца обавести у писаној форми да је имао 

оправдане разлоге да повуче или одбије плаћања подизвршиоцу/подизвођачу, 

Наручилац ће бити овлашћен да таквом подизвршиоцу/подизвођачу директно 

плати свако доспело плаћање, како је предвиђено у подизвођачком уговору и да 

одузме овакве износе од било које суме која доспева или ће доспети за плаћање 

Извршиоцу. 

43.4 Наручилац може да изабере да ли да задржи уплату или умањи плаћање тражено 

у захтеву за плаћање из следећих разлога: 

а)  незадовољавајућег квалитета изведених радова; 

б)  недостатака који се не могу поправити; 

в) основане рекламације представника органа власти која је поднета или разумног 

доказа да ће такве рекламације бити поднете, о чему је Извршилац обавештен, 

а није доказао да је таква рекламација неоснована или се о томе није изјаснио; 

г) пропуста Извршиоца да изврши правилно плаћање подизвршиоцима/ 

подизвођачима за рад, материјале или опрему; 

д) разумног наговештаја да износ уплаћеног аванса неће бити оправдан; 

ђ) оправданог наговештаја да уговорени посао неће бити завршен у складу са 

динамичким планом и уговореним роком. 

Када се горњи разлози одстране, плаћање ће бити извршено за номиналне 

износе који су, из ових разлога, задржани, без права Извршиоца на увећање тог 

износа по било ком основу. 

Члан 44. КОНАЧНИ ОБРАЧУН 

44.1 Коначни обрачун изведених радова треба да се завршити у року од тридесет (30) 
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дана од потписивања Записника о примопредаји радова. 

Коначни обрачун ради Комисија за коначни обрачун. У састав комисије за Коначни 

обрачун улазе представици Извршиоца и Наручиоца.  

Наручилац и Извршилац могу именовати јединствену Комисију за примопредју и 

коначни обрачун. 

Коначни обрачун се ради на основу Записника о примопредаји радова и свих 

других уговорних докумената који су од важности за израду истог. 

44.2  Коначни обрачун садржи нарочито: 

- Вредност изведених радова према Уговорној документацији; 

- Посебно исказан неспорни, а посебно спорни износ уговорених радова, износ 
додатних радова, износ разлике у цени, износ уговорне казне, штета, одбитака 
због недовољног квалитета и др.; 

- Износ до тада плаћених ситуација; 

- Коначни износ који Извршилац треба да прими или врати по неспорном делу 
обрачуна; 

- Спорни износ: вредност спорног износа, на шта се односи спорни износ и 
разлози због којих је исти споран; 

- Податак да ли су радови завршени у уговореном року, а ако нису, колико је 
прекорачење; 

- Питања о којима није постигнута сагласност уговорних страна; 

- Датум завршетка коначног обрачуна. 

44.3 За евентуалне неотклоњене или трајне недостатке по Записнику о примопредаји 

радова, Извршиоцу ће се, при Коначном обрачуну, трајно одбити њихова вредност 

у износу који сигурно обезбеђује њихово отклањање преко другог извршиоца у 

моменту израде Коначног обрачуна радова. 

44.4 По издавању Потврде о завршетку радова и извршеног Коначног обрачуна, 

Извршилац ће испоставити окончану ситуацију. Наручилац је дужан да изврши 

преглед, оверу и плаћање окончане ситуације у року до 10+30=40 дана.  

Извршењем коначног плаћања Наручилац неће одустати од било ког захтева, а 

нарочито оних који проистичу из: 

а) скривених мана или неисправно изведених радова који се утврде у току и/или 

након истека гарантног периода; 

б) пропуста да се радови изведу у складу са захтевима Уговорне документације; 

в) неоснованих права заплене; 

44.5 Уговорна страна, која по Коначном обрачуну треба другој уговорној страни да 

исплати одређени износ, дужна је да ову своју обавезу изврши у року до тридесет 

(30) дана од дана овере Окончане ситуације. 
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Члан 45. КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ 

45.1 За евентуално кашњење у исплати авансне ситуације, оверене од стране 

Наручиоца, које није дуже од два (2) месеца, Извршилац нема право потраживања 

додатних средстава на име камата.  

45.2 Наручилац ће плаћање Извршиоцу ускладити са динамиком прилива средстава, с 

тим да евентуална кашњења у исплати привремених ситуација, оверених од 

стране Надзора и Наручиоца не дођу у доцњу више од тридесет (30) дана 

рачунајући од датума овере истих, а Извршилац нема право потраживања 

додатних средстава на име камата за евентуална кашњења у исплати за наведени 

период од тридесет (30) дана. 

Свако кашњење у плаћању које траје дуже од два (2) месеца даје право Извршиоцу 

да обустави извршење посла или да обавести Наручиоца у писаној форми да има 

намеру да раскине Уговор након истека 30 (тридесет) дана од дана доставе 

обавештења. 

Члан 46. ПЛАЋАЊЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

46.1 Плаћање трећим лицима се може вршити тек након сачињавања уговора о 

асигнацији или цесији, у свему сагласно члану 6. Дела 2 ове Конкурсне 

документације. Обавештавање корисника о асигнацији или цесији обавеза је 

Извршиоца. 

Члан 47. ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНИМ ПЛАЋАЊИМА 

47.1 У случају да током Извршење посла наступе такве околности на основу којих 

Извршилац сматра да има право на додатна плаћања он мора: 

- Да Наручиоцу најави своју намеру да затражи додатна плаћања у року од 

петнаест (15) дана након свог сазнања за те околности са наведеним разлозима 

за такво потраживање у писаној форми. 

- Да након најаве, у најкраћем року, а најкасније пет (5) дана од најаве, у писаној 

форми, достави захтев за потраживање са образложењем истог, толико 

детаљним да омогући Наручиоцу разматрање истог. 

По пријему захтева са образложењем, Наручилац ће у року од петнаест (15) дана, 

обавестити Извршиоца у писаној форми, о својој одлуци да прихвати или одбаци 

захтев Извршиоца за додатним плаћањима. 

Ако је сагласност Наручиоца условљена претходном сагласношћу државног 

органа, рок из претходног става продужује се за период прибављања сагласности. 

ПРИХВАТАЊЕ РАДОВА И ОДРЖАВАЊЕ 

Члан 48. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

48.1 Приликом обављања послова по овлашћењу Наручиоца, Извршилац ће 



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ - ВЈН 04/19 
                           стамбено-пословни објекат Ф на локацији „Земунске капије“ у Земуну        38 од 61  

Наручиоцу достављати све примерке исходованих докумената. 

48.2 Када Извршилац утврди да су радови завршени, треба да обавести Наручиоца, уз 
сагласност Надзора, у писаној форми. Извршилац треба да преда и изјаву да ће 
завршити било који заостао рад пре почетка Гарантног периода. 

У року од пет (5) дана пошто прими од Извршиоца потврду о обавезивању да ће 

завршити све заостале послове и извести радове пре почетка Гарантног периода, 

Наручилац ће обавестити Извршиоца о датуму прегледа изведених радова од 

стране Надзора. Извршилац ће дозволити Надзору да прегледа изведене радове 

у присуству својих представника како би заједнички проверили учинак Извршиоца 

и утврдили позиције које треба завршити и/или поправити.  

Пропуст Надзора да укључи било који рад у своје примедбе неће ослободити 

одговорности Извршиоца да рад заврши у складу са Уговорном документацијом. 

Одсуство Извршиоца приликом прегледа изведених радова од стране Надзора 

није препрека да преглед изведених радова буде извршен. 

Члан 49. ТЕСТОВИ ПО ЗАВРШЕТКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

49.1 Трошкове прегледа и евентуалних тестирања, која могу да траже Наручилац и/или 

Надзор и/или надлежни орган, сноси Извршилац. 

49.2 Након прегледа Наручилац ће обавестити Извршиоца о свим недостацима, 

утврђеним од стране Наручиоца и/или Надзора.  

49.3 Извршилац мора да отклони све недостатке наведене у обавештењу Наручиоца 

из тачке 49.2 ових Општих услова у року од тридесет (30) дана од дана пријема 

обавештења, а пре примопредаје. Наручилац ће писаним путем потврдити да су 

недостаци отклоњени. Наручилац ће искористити банкарску гаранцију за добро и 

квалитетно извођење радова да отклони било које недостатке који остану по 

истеку рока од тридесет (30) дана. Поред тога, Извршилац ће бити одговоран и за 

све трошкове који буду настали при отклањању недостатака а који прелазе износ 

банкарске гаранције да добро и квалитетно извршење посла. Ништа из овог става 

не сме да се тумачи као ограничење права Наручиоца и могућности Наручиоца да 

захтева од Извршиоца да исправи неправилно изведени рад. 

Члан 50. ПРЕУЗИМАЊЕ ДЕЛА ИЗВРШЕНОГ ПОСЛА 

50.1 Наручилац може да преузме делове изведених радова који представљају 

функционално - технолошку целину, уколико су исти прегледани и/или тестирани 

од стране Наручиоца и/или Надзора, на начин дефинисан овом Конкурсном 

документацијом.  

Члан 51. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА 

51.1 Након прегледа и тестирања изведених радова од стране Наручиоца и/или 

Надзора и након отклањања евентуалних недостатака од стране Извршиоца, 
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Наручилац ће спровести процедуре које претходе образовању Комисије за 

технички преглед. Извршилац је дужан да за изведене радове добије потпуно 

позитиван налаз Комисије за технички преглед. Трошкове првог техничког 

прегледа сноси Наручилац. Трошкове свих евентуалних накнадних прегледа за 

исту врсту радова сносиће Извршилац. 

51.2 Наручилац и Извршилац су дужни да одмах по добијању позитивног извештаја 

комисије за технички преглед приступе међусобној Примопредаји изведених 

радова. Радове примају овлашћени представници обе уговорне стране – Комисије 

формиране решењем Наручиоца и Извршиоца о томе састављају и потписују 

Записник. 

 У примопредаји извршеног посла учествују обавезно представници Надзора 

(именованих од стране Наручиоца) и одговорних извођача радова (именованих од 

стране Извршиоца). 

Трошкове примопредаје сносе Наручилац и Извршилац, свако за своје 

представнике. 

51.3 Записником о Примопредаји се констатује нарочито: 

а) Да ли је уговорени обим послова изведен у складу са одобреном техничком 

документацијом и решењем о грађевинској дозволи, 

б) Да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету, односно 

да ли има и који су радови које Извршилац треба о свом трошку да доведе 

до уговореног квалитета и у ком року (тај рок не може бити дужи од петнаест 

(15) дана рачунајући од дана када Комисија заврши са радом), 

Да ли су недостаци из претходног става отклоњени констатују записнички 

представници Наручиоца и Извршиоца и то након истека утврђеног рока за 

њихово отклањање, 

г) Да ли је поступљено по налозима инспекција и органа управе, 

д) Да ли има и која су питања о којима уговорне стране нису постигле 

сагласност, 

ђ) Да ли је предат пројекат изведеног стања или дата изјава да су радови 

изведени сагласно техничкој документацији (у случају да није дошло до 

одступања изведених радова од техничке документације) и сва градилишна 

и друга документација, 

е) Да ли су предати сви атести, записници и гарантни листови и упутства за 

употребу, 

ж) Да ли је предата сва документација исходована по овлашћењу Наручиоца. 

51.4 Када Наручилац на основу прегледа изведених радова, позитивног налаза 

Комисије за технички преглед, Употребне дозволе и Записника о примопредаји 

утврди да су радови у целини завршени, он ће издати Потврду о завршетку радова 

Од дана Издавања потврде о завршетку радова почиње да тече Гарантни период. 
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 Потврда о завршетку радова може се издати и парцијално сагласно члану 50. ових 

услова. 

51.5 Од почетка извођења радова, па до датума који је наведен у Потврди о завршетку 

извођења радова у складу са тачком 51.4 Општих услова Дела 2 ове Конкурсне 

документације, Извршилац преузима пуну одговорност за изведене радове. 

У случају да дође до било какве штете или губитка на изведеним радовима или 

било ком њиховом делу, из било ког разлога осим разлога Више силе, док је 

Извршилац одговоран за њих, Извршилац ће, о сопственом трошку, да их поправи 

и доведе у исправно стање, у складу са захтевима ове Конкурсне документације. 

У случају било које штете или губитка на изведеним радовима, који су последица 

Више силе (дефинисане чланом 57. Дела 2 ове Конкурсне документације), 

Извршилац ће, ако то тражи Наручилац и у мери у којој то тражи Наручилац, 

изведене радове поправити и довести их у исправно стање о трошку Наручиоца.  

Извршилац ће бити одговоран за било какву штету на изведеним радовима, 

проузроковану са његове стране у току извођења радова дефинсисаних 

предходним ставом ове тачке или у току извођења додатних радова (дефинисаних 

чланом 32. Општих услова Дела 2 ове Конкурсне документације). 

51.6 Након извршене примопредаје, а пре издавање Потврде о завршетку радова, 

Извршилац је дужан да рашчисти и уклони са градилишта сва грађевинска 

постројења, вишак материјала, опрему, отпатке и привремене радове сваке врсте 

и да преда очишћен објекат Наручиоцу. 

51.7 Одмах након примопредаје, Наручилац може користити изведене радове. У 
случају да Наручилац почне да користи изведене радове пре извршене 
примопредаје, сматраће се да је примопредаја извршена. 

Члан 52. ГАРАНТНИ ПЕРИОД ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ 

52.1 Извршилац треба да изведе сваки рад, поправку, допуну, дотеривање и 

одстрањивање недостатака и пропуста, осим оних који су последица нормалног 

трошења, у складу са захтевом који му Наручилац упути у писаној форми у току 

Гарантног периода, а као резултат прегледа који је извршио Наручилац, Надзор 

и/или надлежна институција пре истека овог периода. 

 Гарантни период утврђује се у складу са Правилником о садржини и начину 

вршења техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога 

комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта 

у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте 

објеката. Гарантни период за уграђену опрему утврђује се према гарантним 

листовима произвођача те опреме. 

 Гарантни период почиње да тече од дана издавања Потврде о завршетку радова. 

За опрему за коју Извођач из оправданих разлога није у могућности да достави 

гарантне листове произвођача опреме, важи гарантни период од 2 године. 
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Уколико се за време Гарантног периода уоче недостаци Изведених радова, који су 

последица уградње неодговарајућих материјала и опреме или неквалитетно 

изведених радова, Гарантни период се прекида. Гарантни период за целокупан 

обим уговорених радова ће наставити да тече пошто Извршилац отклони уочене 

недостатке. 

52.2 Недостатке у гарантном периоду Извршилац ће отклонити о свом трошку уколико 

је, према мишљењу Надзора, потребно да се ти радови изведу због тога што 

материјал и израда нису били у складу са Уговорном документацијом или због 

немарности или изричитог или посредног пропуста Извршиоца да испуни неку 

своју обавезу према Уговорној документацији.  

Ако је, према мишљењу Надзора, отклањање недостатка, за чије извођење 

Извршилац треба да добије сагласност Наручиоца у писаној форми, потребан из 

неког другог разлога, вредност таквог рада ће бити процењена и плаћена као да је 

то Накнадни рад. 

52.3 Ако Извршилац пропусти да отклони уочени недостатак како је претходно 

наведено или ако је природа отклањања уоченог недостатка хитна, а Извршилац 

се не одазове на позив Наручиоца у року од четрдесетосам (48) часова, Наручилац 

ће бити овлашћен да запосли и плати другог извођача да уочени недостатак 

отклони.  

Ако је такав рад, према мишљењу Надзора, требало да уради Извршилац о свом 

трошку, у складу са Уговорном документацијом, онда Наручилац има право да 

надокнади све трошкове, који из тога проистекну или се на њега односе, од 

Извођача или активира банкарску гаранцију за гарантни период. 

52.4 Извршилац ће обезбедити од свих произвођача и испоручилаца гаранције. 

Извршилац треба да пренесе на Наручиоца свако или сва права коришћења 

гаранција које дају произвођачи и испоручиоци. 

Најкасније до тренутка завршетка радова, Извршилац ће доставити Наручиоцу 

листу произвођача и испоручилаца од којих су добијене гаранције, заједно са 

једним примерком таквих гаранција.  

Извођач има обавезу да помаже у спровођењу гаранција и допуштању 

произвођачима или испоручиоцима да отклоне све штете, недостатке или повреде 

гаранције. 

Члан 53. КОНАЧНИ ПРИХВАТ 

53.1 Уговор се неће сматрати извршеним док Наручилац не буде издао Потврду о 

завршетку гарантног периода. Потврду о завршетку гарантног периода Наручилац 

треба да изда у року од тридесет (30) дана од истека гарантног периода, под 

условом да су завршени радови наложени у току истог. 

Наручилац има право да продужи рок за издавање Потврде о завршетку гарантног 

периода, уколико Надзор и/или Наручилац у року од тридесет (30) дана од дана 
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истека гарантног периода утврде недостатке које је Извршилац у обавези да 

отклони, о чему ће обавестити Извршиоца у писаној форми. 

Уколико Наручилац, у року од шездесет (60) дана од истека гарантног периода, не 

изда Потврду о завршетку гарантног периода и не обавести Извршиоца о 

недостацима које је у обавези да отклони, сматраће се да је Потврда о завршетку 

гарантног периода дата. 

ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ И РАСКИД УГОВОРА 

Члан 54. ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ 

54.1 Неиспуњавање било које од уговорних обавеза и непоштовање било ког дела 

Уговорне документације од стране Извршиоца и Наручиоца може довести до 

раскида Уговора, како је то ближе одређено у Члановима 55. и 56. Дела 2 ове 

Конкурсне документације. 

Члан 55. РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 

55.1 Наручилац има право да раскине уговор ако је над Извршиоцем покренут стечајни 

поступак, поступак ликвидације, поступак принудног поравнања или ако је 

Извршилац: 

 пренео Уговор или део Уговора; 

 без разумног оправдања пропустио да почне извођење радова или делова 
радова или задржава њихово напредовање по истеку петнаестог (15.) дана од 
дана доставе упозорења од стране Наручиоца у писаној форми; 

 није доставио Наручиоцу Динамички план на начин и у роковима дефинисаним 
овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну набавку ВЈН 04/19; 

 не користи уплаћени аванс у складу са овим уговором и Конкурсном 
документацијом за јавну набавку ВЈН 04/19; 

 касни дуже од петнаест (15) дана на два узастопна међурока или три укупна 
међурока, утврђена усвојеним Динамичким планом; 

 касни у реализацији утврђеног финансијског плана, на два узастопна међурока 
или три укупна међурока, утврђена финансијским планом.  

 пропустио да одстрани материјале са градилишта или да демонтира и поново 
монтира опрему по истеку петнаестог (15.) дана од дана доставе упозорења 
од стране Наручиоца у писаној форми; 

 упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 
извршава уговрне обавезе  у складу са Конкурсном документацијом за ВЈН 
04/19, или стално или свесно занемарује да извршава своје обавезе; 

 пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или Надзора да 
отклони уочени недостатак што утиче на правилно извршење уговорних 
обавеза, односно  извођење радова и рок извођења; 

 својим радовима проузрокује штету и након писаног упозорења достављеног 
од стране Надзора и/или Наручиоца; 
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 пропустио да прибави тражене гарнције и/или осигурање, на начин и у 
роковима како је то дефинисано овим уговором и Конкурсном документацијом 
за јавну набавку ВЈН 04/19; 

 добио осуђујућу пресуду која се односи на његове професионалне поступке; 

 извршио организационе измене којима се мења његов правни субјективитет; 

 дуже од тридесет (30) дана је инсолвентан, рачунајући од дана закључења 
овог уговора; 

 других разлога предвиђених Законом о облигационим односима, прописима 
којима је регулисана предметна материја и Конкурсном документацијом за 
јавну набавку ВЈН 04/19. 

Уколико Наручилац једнострано раскине овај  Уговор из било кога од наведених 
разлога у овом у овој тачки, Извршилац нема право да потражује било какав вид 
накнаде штете од Наручиоца. 

Наручилац може, пошто је Извршиоцу дао обавештење у писаној форми седам 

(7) дана раније, да одстрани Извршиоца са посла или дела посла а да тиме не 

повреди Уговор и/или ослободи Извршиоца неке од његових обавеза и 

одговорности према Уговорној документацији и/или утиче на права и овлашћења 

која је Извршилац пренео на Наручиоца. У том случају Наручилац може сам да 

заврши посао или део посла или запосли неког другог извођача да тај посао или 

део посла заврши. 

55.2 Наручилац ће, у сарадњи са Надзором, после одстрањивања Извршиоца, 

утврдити који износ је, ако га има, у тренутку одстрањивања оправдано зарадио 

Извођач за стварно изведене радове према Уговорној документацији, као и 

вредност било којих неискоришћених или делимично искоришћених материјала, 

грађевинских постројења и монтажне опреме. 

Наручилац има право да на Градилишту задржи, ако сматра да је то потребно у 

циљу завршетка извођења радова, привремене радове, неискоришћене 

материјале, грађевинска постројења и опрему и да то надокнади Извршиоцу, с тим 

да тај износ не прелази суму која би била платива Извршиоцу да је правилно 

завршио посао. 

55.3 Ако Наручилац одстрани Извршиоца, он ће задржати сразмеран део плаћања 

Извршиоцу према процењеном износу свих трошкова које због тога Наручилац 

може да има (трошкови извођења и одржавања, штете због кашњења у завршетку 

и сви други трошкови). 

Ако такав износ буде прелазио суму која би била платива Извршиоцу да је 

правилно завршио уговорени посао, онда ће Извршилац платити Наручиоцу (на 

његов писани захтев) износ таквог вишка и то ће се сматрати дугом који 

Извршилац треба да надокнади Наручиоцу. 

55.4 Наручилац има право да у сваком тренутку раскине Уговор и без кривице 

Извршиоца дефинисане тачком 55.1 ових Општих услова. У том случају 

Наручилац ће исплатити Извршиоцу износ, који је у тренутку раскида, оправдано 
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зарадио Извршилац за стварно извршен посао према Уговорној документацији, 

било којих неискоришћених или делимично искоришћених материјала, 

грађевинских постројења и монтажне опреме, без евентуално изгубљене добити 

коју Извршилац оправдано има због таквог раскида Уговора. 

Члан 56. РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ ИЗВРШИОЦА 

56.1 Извршилац има право да раскине уговор у случају да Наручилац: 

а) пропусти да, у року од два (2) месеца, плати Извршиоцу износ који му дугује, 

уз било који одбитак на који Наручилац има право према овој Конкурсној 

документацији  

б) у писаној форми извести Извршиоца да, услед непредвиђених разлога, 

економске дислокације, није у могућности да даље извршава Уговорне 

обавезе или престане да извршава своје Уговорне обавезе; 

в) буде обавештен од стране оснивача да није могуће даље финансирање 

уговореног посла; 

г) обустави извођење радова у периоду дужем од деведесет (90) дана из 

разлога који нису предвиђени овом Конкурсном документацијом нити су 

последица пропуста Извршиоца; 

Извршилац ће имати право да раскине Уговор пошто извести Наручиоца о својој 

намери да га раскине, у писаној форми, тридесет (30) дана раније. 

56.2 У случају таквог раскида, Наручилац ће бити у истој обавези према Извршиоцу, с 

обзиром на плаћање, као да је Уговор раскинут према одредбама из Члана 57. ове 

Конкурсне документације. Наручилац ће платити Извршиоцу и износ било којег 

губитка или штете коју је Извршилац претрпео, а до којих дође услед или у вези са 

последицом таквог раскида. 

56.3 Овакав раскид Уговора неће бити на штету ни једне од Уговорних страна.  

Након раскида Извршилац је обавезан да у најкраћем року уклони сву опрему и 

материјал са градилишта.  

Члан 57. ВИША СИЛА 

57.1 Под Вишом силом се сматра догађај чије наступање и дејство не зависе од воље 

Уговорних страна и подразумева рат, непријатељства (било да је рат објављен 

или не), инвазија, чинови страних непријатеља, побуне, револуције, немири или 

војна или узурпаторска сила, грађански рат или ако Наручилац користи или заузме 

било који простор на коме Извршење посла и/или део посла, треба да се изводе, 

епидемије, као и природне силе које савестан и искусан Извршилац не би могао 

да предвиди или се на време обезбеди од њих (земљотрес, поплава и сл.). 

57.2 Извршилац неће бити ни у каквој обавези било које природе, било путем 

обештећења или на други начин, за или у погледу разарања или оштећења објекта 

или за имовину Наручиоца или трећих лица или за повреде или губитак живота 
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који су последица Више силе.  

57.3 Уколико Виша сила дефинисана тачком 57.1 и 57.2 овог члана траје дуже од 

стоосамдесет (180) дана, било која Уговорна страна може обавестити другу да 

раскида Уговор по истеку тридесет (30) дана од дана таквог обавештења, под 

условом да Виша сила још увек траје након истека тридесетог дана. 

Ако због Више силе Уговор буде раскинут, Наручилац ће исплатити Извршиоцу, 

уколико такви износи или део тих износа нису већ покривени уплатама на рачун 

Извршиоца, све износе за Извршење посла обављеног пре датума раскида, а 

поред тога: 

а) Износе плативе с обзиром на било коју позицију, у мери у којој су рад или услуге 

које таква позиција обухвата извршене, а према потврди Надзора; 

б) Трошкове материјала или робе, нормално поручених за извршење посла, који 

треба да буду испоручени Извршиоцу или за које је Извршилац законски 

обавезан да прими испоруку, с тим што ће такав материјал или роба да постану 

власништво Наручиоца када он буде извршио таква плаћања; 

в) Износ који овери Наручилац као износ било којих трошкова које је Извршилац 

оправдано имао очекујући да се заврши уговорени посао, уколико такви 

трошкови нису покривени уплатама из претходних ствова ове тачке. 

57.4 Уколико се Извршење посла настави након престанка Више силе, Наручилац неће 

бити одговоран за сва кашњења у плаћању која су последица дејства Више силе, 

исто тако Извршилац неће бити одговоран за губитак неке од Гаранција 

дефинисаних Чланом 40. ових Општих услова. 

57.5 Извршилац има право на продужење рока Извршења посла за онај период за који 

је Виша сила трајала. 

Члан 58. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

58.1 Ако се било какво неслагање појави између Наручиоца и Извршиоца у вези са 

Уговором или проистекне из Уговора или извршења Уговора, било у току извођења 

радова или после њиховог завршетка, било пре или после раскида, напуштања 

или прекида Уговора, укључујући и разлике у мишљењу, упутствима, потврдама 

или проценама Наручиоца, такво неслагање Уговорне стране ће настојати да 

реше мирним путем, на обострано задовољство, на начин и у роковима датим 

овом Конкурсном документацијом. 

58.2 Уколико Наручилац и Извршилац не успеју са споразумним решавањем насталог 

спора, исти ће решавати  надлежни суд у Београду. 

58.3 Уколико већ није дошло до одустајања од Уговора или до његовог раскида, 

Извршилац ће, у сваком случају, да настави са извршењем посла са дужном 

марљивошћу, а Наручилац ће наставити са плаћањима Извршиоцу, у складу са 

одредбама ове Конкурсне документације. Обавезе Наручиоца и Извршиоца неће 

бити мењане из разлога што се спор води за време извођења радова који су 
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предмет ове Конкурсне документације. 

ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 59. ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

59.1 Од почетка Извршења посла, па до завршетка Гарантног периода, Извршилац 

мора да поступа часно и по манирима доброг привредника, да поштује закон и 

професију, да на њега не утиче потенцијални сукоб интереса, као и да се уздржава 

од давања јавних изјава у вези са извршењем посла без претходног одобрења 

Наручиоца. Извршилац мора да обезбеди такво понашање и од својих 

подизвршилаца/подизвођача. 

59.2 Наручилац задржава право да захтева од Извршиоца да одмах одстрани са посла 

било које лице које је запослио Извршилац уколико утврди да постоји било какав 

покушај корупције у свим фазама извршења посла који је предмет ове Конкурсне 

документације. 

59.3 Сви Извештаји и документа које једна Уговорна страна достави другој у току 

реализације Уговора су пословна тајна и са истима се има поступати на тај начин. 

 

             

                                     ПОНУЂАЧ: 

(М.П.) 

 __________________________ 

             (Потпис овлашћеног лица) 
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2.2  НАЦРТ ТЕКСТА БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА  
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2.2.1 Нацрт текста банкарске гаранције за озбиљност нуђења  

Ми, доле потписани …………………………………………………………... [пун назив банке и 

пуна адреса], овим се обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног 

Гаранта, Грађевинској дирекцији Србије д.о.о. из Београда, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 110 (у даљем тексту: "Корисник"), у име ………………………………………… 

[пун назив понуђача и пуна адреса] (у даљем тексту: "Налогодавац"), за износ од 

………………………………. [5% од нето вредности понуде], који представља вредност 

гаранције за озбиљност Понуде за наставак радова на грађењу стамбено-пословног 

објекта ,,Ф,, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, КП 10362/3 КО Земун. 

Ова гаранција је неопозива, безусловна и платива на први позив Корисника достављен 

у писаној форми. 

Важност ове Гаранције почиње _____________ [датум истека рока за подношење 

понуда] и траје 90 дана од дана јавног отварања понуда односно до ___________ или 

до достављања банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење посла.  

Уколико од Корисника не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена 

или не.  

Корисник је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да 

му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Налогодавца, као и изјаву 

да је Понуда Налогодавца прихваћена и да је Налогодавац тада пропустио да потпише 

Уговор, према одговарајућој Понуди. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног суда у 

Београду. 

 

_______________________ 

(Место и датум)                                                     M.П.  ________________________        

                                        Потпис 

                                                                                                ________________________ 

                                                                                                           Име и презиме 

                                                                                                ________________________ 

                                                                                           Гарант [пун назив банке и адреса] 
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2.2.2 Нацрт текста банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса  

Ми, доле потписани ……………………………………………………….…  [пун назив банке и 

пуна адреса], овим се обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног 

Гаранта, Грађевинској дирекцији Србије д.о.о. из Београда, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 110 (у даљем тексту: "Корисник"), у име ………………………………………… 

[пун назив Извршиоца и пуна адреса] (у даљем тексту: "Налогодавац"), за износ 

уплаћених авансних средстава од ………………………… [вредност аванса] у складу са 

Уговором за наставак радова на грађењу стамбено-пословног објекта ,,Ф,, на 

локацији „Земунске капије“ у Земуну, КП 10362/3 КО Земун закљученом између 

Корисника и Налогодавца дана ……………………………… [датум закључења уговора] 

под бројем …………………………………….. [заводни број Корисника]. 

Ова гаранција је неопозива, безусловна и наплатива на први позив Корисника 

достављен у писаној форми. 

Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Корисника и 

Налогодавца, или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати 

утицај на ову Гаранцију. 

За износ оправданог аванса потврђеног овереним ситуацијама од стране Корисника, 

суцесивно се умањује вредност ове Гаранције, о чему је Гарант дужан да, у писаној 

форми, обавести Корисника приликом сваке измене салда гаранције. 

Важност ове Гаранције почиње уплатом аванса на рачун Налогодавца и траје 60 дана 

дуже од уговореног рока изградње, односно до ……………………………. 

Уколико од Корисника не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена 

или не.  

Корисник је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да 

му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Налогодавца, као и изјаву 

да је Налогодавац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 
 

_______________________ 

(Место и датум)                                                     M.П.  ________________________        

                                        Потпис 

                                                                                                ________________________ 

                                                                                                           име и презиме 

                                                                                                ________________________ 

                                                                                           Гарант [пун назив банке и адреса] 
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2.2.3 Нацрт текста банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење посла 

Ми, доле потписани ……………………………………………………..……. [пун назив банке и 
пуна адреса], овим се обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног 
Гаранта, Грађевинској дирекцији Србије д.о.о. из Београда, Булевар Арсенија 
Чарнојевића 110 (у даљем тексту: "Корисник"), у име ………………………………………….. 
[пун назив Извршиоца и пуна адреса] (у даљем тексту: "Налогодавац"), за износ 
средстава за добро и квалитенто извршење посла од …………………………. [10 % од 
вредности уговореног посла] у складу са Уговором за наставак радова на грађењу 
стамбено-пословног објекта ,,Ф,, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, КП 
10362/3 КО Земун закљученом између Корисника и Налогодавца дана …………………… 
[датум закључења уговора] под бројем …………………. [заводни број Корисника]. 

Ова гаранција је неопозива, безусловна и наплатива на први позив Корисника 

достављен у писаној форми.  

Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Корисника и 

Налогодавца, или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати 

утицај на ову Гаранцију. 

Важност ове Гаранције траје 90 дана дуже од уговореног рока, односно до ……………… 

Уколико од Корисника не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена 

или не.  

Корисник је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да 

му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Налогодавца, као и изјаву 

да је Налогодавац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 

 

_______________________ 

(Место и датум)                                                     M.П.  ________________________        

                                        Потпис 

                                                                                                ________________________ 

                                                                                                           Име и презиме 

                                                                                                ________________________ 

                                                                                           Гарант [пун назив банке и адреса] 
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2.2.4 Нацрт текста банкарске гаранције за гарантни период  

Ми, доле потписани ………………………………………...…………………. [пун назив банке 
и пуна адреса], овим се обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству 
главног Гаранта, Грађевинској дирекцији Србије д.о.о. из Београда, Булевар Арсенија 
Чарнојевића 110 (у даљем тексту: " Корисник "), у име ………………………………………… 
[пун назив Извршиоца и пуна адреса] (у даљем тексту: "Налогодавац"), за износ 
средстава за гарантни период од ………………………........ [5 % од вредности извршеног 
посла] у складу са Уговором за наставак радова на грађењу стамбено-пословног 
објекта ,,Ф,, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, КП 10362/3 КО Земун 
закљученом између Корисника и Налогодавца дана ………………… [датум закључења 
уговора] под бројем ……………… [заводни број Корисника]. 

Ова гаранција је неопозива, безусловна и наплатива на први позив Корисника 

достављен у писаној форми.  

Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Корисника и 

Налогодавца, или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати 

утицај на ову Гаранцију. 

Важност ове Гаранције почиње …………………….. [дан издавања Потврде о завршетку 

радова] и траје 2 године од дана издавања Потврде о завршетку радова, односно до 

…………………………..  

Уколико од Корисника не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена 

или не.  

Корисник је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да 

му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Налогодавца, као и изјаву 

да је Налогодавац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 

 

_______________________ 

(Место и датум)                                                     M.П.  ________________________        

                                        Потпис 

                                                                                                ________________________ 

                                                                                                           Име и презиме 

                                                                                                ________________________ 

                                                                                           Гарант [пун назив банке и адреса] 
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2.3 РЕЧНИК ТЕРМИНА 

1. "Анализа цена" значи аналитички доказ - детаљну анализу понуђених 
јединичних цена, којом се дефинише цена, по основу учешћа у истој, вредности 
материјала по јединици мере, радне снаге по норма часу и механизације по 
норма часу, а све на основу утрошка по нормама. 

2. "Банкарска гаранција" значи гаранција банке :  
- за озбиљност Понуде 
- за повраћај примљеног аванса 
- за добро и квалитетно извршење посла 
- за гарантни период 

3. "Ванредни радови и услови" значе радове које Извршилац мора да изведе 
услед услова и/или вештачких препрека на које је наишао током извођења 
радова, а које по мишљењу Наручиоца није разумно могао да предвиди искусан 
извођач. Ови радови се категоришу као додатни - непредвиђени радови. 

4. "Варијантно решење" значи свако друго техничко решење за извођење 
радова, осим основног решења, које је предмет ове Конкурсне документације.  

5. "Вишкови радова" значи количине радова које су веће од уговорених количина 
а Извршилац је дужан да их изведе ради обезбеђења функционалности објекта, 
без обзира на проценат те количине у односу на уговорену количину и третман.  

6. "Градилиште" значи земљиште и друга места на којима се обављају радови, 
те ма које друго земљиште или место које Наручилац одреди као радни простор 
или у неку другу сврху, а у вези са изградњом предметног објекта. 

7. "Грађевинско/монтажно постројење и опрема за извођење" означава све 
уређаје или средства било какве природе, која су потребна за извођење радова. 

8. "Дан" значи календарски дан. 

9. "Динамички план" значи терминисање извођења радова, са свим ресурсима 
битним за извршење Уговора у току уговореног времена. 

10. „Додатни радови“ значе накнадне, непредвиђене и вишкове радова, који се 
овим Речником термина посебно дефинишу. 

11. "Завршетак радова" значи завршетак свих радова од стране Извршиоца за 
које  Наручилац потврди да имају квалитет који се захтева за стамбено-
пословни објекат, сагласно техничкој документацији, стандардима, 
нормативима, правилима струке и Уговорној документацији. Пријем радова 
биће потврђен Потврдом о завршетку радова.  

12. "Извршилац" значи правно лице са којим ће Наручилац закључити Уговор и 
обухвата и његове представнике, или лица на које је Извршилац, уз сагласност 
Наручиоца, пренео своја одређена права и обавезе. Извршилац ће у овој 
Конкурсној документацији и Уговору понекад бити означен као "Уговорна 
страна" или “Извођач”. 

13. "Искусан извођач" значи сваки Понуђач за кога се утврди из прилога: 
Референц листа да је извео објекте минималне површине дате у Јавном позиву.  

14. "Квалитет Радова" значи највиши квалитет сваког уграђеног материјала, 
опреме и извршеног рада, одговарајући за стамбено-пословни објекат највише 
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класе, према стандардима, нормативима, правилима струке и техничкој 
документацији.  

Потврду квалитета изведених радова обезбеђује Извршилац, брижљивим 

одабиром материјала и опреме, као и испитивањем одговарајућег броја узорака 

узетих на лицу места или места производње у свему како то налажу прописи 

и/или методом случајног избора, а према упутству Надзорног органа и/или 

Наручиоца. 

15. "Комисија за јавне набавке" значи Комисију, образовану Решењем Наручиоца 
за спровођење поступка јавне набавке.  

16. "Комуникација" значи сва обавештења, потврде, налоге, инструкције, 
објашњења дате у писаној форми, како је то дефинисано овом Конкурсном 
документацијом и Уговором. 

17. "Конкурсна документација" значи документацију коју припрема Наручилац и 
која садржи сва потребна документа за припрему и подношење Понуде, а за 
изабраног Понуђача-Извршиоца и комплетну Понуду, односно Уговорни 
документ за реализацију уговореног посла. 

19. "Мањкови радова" значи разлику количина уговорених и изведених радова 
без обзира колико та разлика износи. 

20. "Мерења, испитивања и тестирања" значе проверу димензија, 
карактеристика, пројектованих параметара и функционалности објекта, 
инсталација и опреме, која се врши у складу са важећим законима, прописима 
и правилима струке. 

21. "Механизација" представља сву механизацију и сва средства за рад која је 
ангажовао Извршилац на извођењу радова и која су неопходна за завршетак 
радова. 

22. "Надзор" значи правно лице са којим је Наручилац закључио Уговор о вршењу 
стручног надзора и обухвата личне представнике, или лица која он овласти за 
вршење стручног надзора у току извођења радова како је дефинисано у Закону 
о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и начину вођења стручног 
надзора. 

23. "Накнадни радови" значи радове који нису уговорени нити неопходни за 
испуњење Уговора, које Извршилац треба да изведе по налогу Наручиоца, а 
сагласно процедури дефинисаној Општим условима Дела 2 ове Конкурсне 
документације. 

24. "Налог" значи било коју инструкцију и/или налог Извршиоцу од стране 
Наручиоца и/или Надзора, а у вези са извођењем радова. 

25. "Наручилац" значи Грађевинска дирекција Србије д.о.о., улица Булевар 
Арсенија Чарнојевића 110, односно страну наведену у овој Конкурсној 
документацији и Уговору, која ће закључити Уговор са Извршиоцем о извођењу 
радова, односно која финансира изградњу објекта који је предмет Уговора. 
Наручилац ће у овој Конкурсној документацији и Уговору понекад бити означен 
као "Уговорна страна". 

26. "Непредвиђени радови" значи радове који нису уговорени, али их је 
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неопходно извести за испуњење Уговора ради обезбеђења стабилности и 
функционалности објекта, а сагласно процедури дефинисаној обрасцу 2.5 - 
Образац обрачуна Додатних радова Дела 2 ове Конкурсне документације. 

27. "Одобрено" значи одобрено у писаној форми, укључујући и накнадну писану 
потврду онога што је претходно усмено одобрено.  

28. "Одобрење" значи одобрење у писаној форми, укључујући и накнадно писано 
одобрење онога што је претходно усмено одобрено. 

29. "Оперативни план" значи детаљан Динамички план активности везаних за 
реализацију појединих радова и за одређени временски период, који 
Извршилац доставља на захтев Наручиоца. 

30. "Опрема" значи сва опрема по прописима и техничкој документацији 
неопходна за употребу и функционалност објекта. 

31. "Општи услови" садрже опште одредбе којим се регулишу административни, 
финансијски, правни и технички услови Уговора, а све у циљу завршетка радова 
на потпуно задовољство Наручиоца  и Извршиоца. 

32. "Писана форма" значи сва документа руком писана, куцана на писаћој 
машини, штампана, као и телеграме, телексе, телефаксе и сл. 

33. ,,ПМИ процедуре" значе примену одредби стандарда Пројект менаџмент 
института за управљање пројектима. 

34. "Подизвршилац/Подизвођач" значи специјализовано правно лице и/или 
стручњаке за извођење радова, испоруку робе, материјала или пружање услуга 
које ангажује Извршилац. 

35. "Понуђач" представља правно лице које подноси Понуду за извођење радова 
који су предмет ове Конкурсне документације, са циљем да буде изабран за 
Извршиоца. 

36. "Предмер и предрачун радова" значи део Уговорне документације који се 
састоји од обима, врсте, количине, цене радова, са обухваћеним описима 
потребног материјала, опреме, система извођења радова, радне снаге, 
механизације, стандардима и слично.  

37. "Представници органа власти" значе представнике органа власти на свим 
нивоима, представнике надлежних институција и представнике јавних и 
комуналних предузећа. 

38. "Пресек стања радова" значи детаљни приказ извршења активности 
Динамичког плана и/или Оперативних планова са упоредним гантограмским 
приказом извршених и планираних активности и израженим процентом 
извршења, који Извршилац доставља на захтев Наручиоца. 

39. "Преузимање дела радова" означава акт између Наручиоца и Извршиоца 
којим се врши квантитативно и квалитативно преузимање комплетних делова 
радова. 

40. "Примопредаја радова" означава грађевинскоправни акт коначног споразума 
између Наручиоца и Извршиоца којим се врши квантитативна и квалитативна 
предаја објекта Наручиоцу. Примопредаја радова ће се извршити према 
процедури  из ове Конкурсне документације. 
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41. "Пројекат" означава скуп идејних, пројеката за грађевинску дозволу са 
извршеном техничком контролом и извођачких пројеката чији је садржај 
дефинисан Законом о планирању и изградњи. 

42. "Пројекат изведеног објекта" јесте пројекат који приказује изведено стање 
објекта и израђује се за потребе коришћења и одржавања објекта. Извршилац 
Пројекат изведеног објекта предаје Наручиоцу приликом Примопредаје радова. 

43. "Професионалне услуге" значе било коју и све услуге инжењера различитих 
струка или специјалности, проценитеља, давалаца оцене, пројектаната и 
сличних саветника и консултаната, било да их је Наручилац директно запослио 
или су на други начин одређени од стране Наручиоца, а у вези са извођењем 
радова. 

44. "Радови" обухватају све радове, неопходне за обезбеђење функционалности 
објекта који су обухваћени овом Конкурсном документацијом. 

45. "Рокови" значе рок за завршетак радова како је то одређено Уговором и 
усвојеним Динамичким планом. 

"Међурокови" значе рокове завршетка појединих фаза радова, допреме и 

уградње опреме, како је то одређено усвојеним Динамичким планом. 

46. "Стандарди" значе важеће српске и СРПС ИСО стандарде према којима је 
Извођач обавезан да изведе радове. 

47. "Сукоб интереса" представља све што утиче на Понуђача и/или Извршиоца да 
да објективно и непристрасно стручно мишљење, или га спречи, у било ком 
тренутку, да да приоритет интересима Наручиоца, као и утицај осталих могућих 
уговора Понуђача и/или Извршиоца, утицај његових осталих обавеза или било 
који други сукоб његових интереса. 

48. "Техничка документација" обухвата пројекат, све спецификације, цртеже, 
техничка решења и детаље којима се разрађују за потребе изградње, техничке, 
технолошко-производне и експлоатационе аспекте предметног грађевинског 
објекта, уређаја и опреме. 

49. "Уговор" значи писани споразум Уговорних страна којим се једна страна – 
Извршилац обавезује да другој страни – Наручиоцу, према техничкој 
документацији са извршеном техничком контролом, у складу са законима и 
подзаконским актима, прописима и правилима струке, у уговореном року и за 
уговорену вредност изведе радове.  

50. "Уговорна документација" значи Уговор, предмер и предрачун уз Уговор, ову 
Конкурсну документацију, Техничку документацију, документацију Извршиоца, 
Динамички план, прилоге, као и другу документацију наведену у овој Конкурсној 
документацији и Уговору. Сви делови Уговорне документације су обавезујући 
за обе Уговорне стране. 

51. "Уговорна казна" значи износ одређен у овој Конкурсној документацији који 
Наручилац наплаћује за сваки дан прекорачења уговореног рока или 
неизвршење уговорних обавеза у уговореним роковима, узрокован кривицом 
Извршиоца. 

52. "Уговорни износ" значи износ наведен у Уговору, уз додавања или одбитке 
који могу бити извршени у складу са овом Конкурсном документацијом и/или 



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ - ВЈН 04/19 
                           стамбено-пословни објекат Ф на локацији „Земунске капије“ у Земуну        56 од 61  

Уговором. Наручилац ће платити Уговорни износ за радове који буду стварно 
изведени на начин дефинисан Уговорном документацијом. 

53.  "Цртежи" значе графичке и сликовне делове уговорне документације, који 
приказују објекат или неки његов део, а углавном обухватају планове, висинске 
коте, пресеке, детаље, листе, дијаграме и слично. 

 

 

 ПОНУЂАЧ: 
(М.П.) 

  
 

___________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
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2.4 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУН РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ  

Обрачун разлике у цени врши се на вредност радова која подлеже обрачуну разлике у 

цени по испостављеним привременим ситуацијама 

2.4.1 На бескаматна авансна средства у динарима, у процентном уговореном 

номиналном износу не врши се обрачун разлике у цени. 

2.4.2  Обрачун разлике у цени вршиће се у случају промене цена у односу на уговорену 

вредност за више од 2% по следећем обрасцу: 

  Рц = К x 0,90 В 

Где је: 

Рц – разлика у цени  

В – вредност радова по ценама из базног месеца – месец када је отворена понуда 

К – коефицијент разлике у цени који се израчунава применом следеће формуле : 

К = [0,55 (EМ)т / (EМ)b   +  0,45 (ЗР)т / (ЗР)b ] - 1,02   (>/<0,00) 

(EМ)т - Индекс цена за ставку – Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству 

у текућем месецу за који се врши обрачун 

(EМ)b - Индекс цена за ставку – Елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству 

у базном  месецу када је отворена понуда. 

(ЗР)т - Индекс промена зарада за ставку – Просечне месечне зараде по областима 

делатности – 41 Изградња зграда у текућем месецу за који се врши обрачун 

(ЗР)b - Индекс промена зарадаза ставку – Просечне месечне зараде по областима 

делатности – 41 Изградња зграда у базном  месецу када је отворена понуда. 

Обрачун промене цене за текући месец врши се према задње објављеном показатељу 

од стране Републичког завода за статистику - РЗС, а евентуална корекција обрачунате 

разлике у цени са стварним индексима, при Коначном обрачуну извршених радова и 

услуга. 

Поступак за обрачун разлике у цени је следећи: 

Вредност разлике у цени у динарима за обрачунски месец у односу на базну вредност 

добија се множењем вредности извршене реализације, која подлеже промени цене, по 

привременој ситуацији за месец у којем се врши обрачун, а по базним ценама, са 

израчунатим коефицијентом сагласно уговореној методологији. 

Обрачун разлике у цени врши Извршилац и доставља као саставни део привремене 

месечне ситуације, за стварно изведене радове у том месецу. 

Обрачун разлике у цени врши се месечно. 

Наручилац одобрава исплату износа по захтеву за наплату разлике у цени, оверавањем 

привремених месечних обрачуна разлике у цени унетих у привремене месечне 

ситуације, а коначна вредност се утврђује коначним обрачуном. 
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Наручилац може да захтева умањење уговорене цене, ако дође до смањења цена у 

односу на уговорену вредност за више од 2%, по истој методологи којом се остварује 

право Извршиоца за повећање уговорене цене дате у претходним ставовима. 

 

 

 ПОНУЂАЧ: 
(М.П.) 

  
 

___________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
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2.5  ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ДОДАТНИХ РАДОВА 

Обрачун Додатних радова (Накнадни и Непредвиђени) вршиће се на следећи начин: 

- Извршилац доставља допис (предлог) Надзору за Додатне радове. 

- Надзор разматра предлог Извршиоцу и даје мишљење. 

- Наручилац покреће поступак јавне набавке за Додатне радове, са потребним 
образложењем (поступак се спроводи по одредбама Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 са извршеним изменама и допунама Закона).  

- Комисија, формирана Решењем Наручиоца за ову јавну набавку, обавештава 
Извршиоца да достави Понуду. 

- Извршилац доставља Понуду формирану на следећи начин:   

а) Накнадни и Непредвиђени радови 

Јединичне цене се формирају према следећем обрасцу: 

Ц = М1 + М2 + Р 

Где су: 

Ц – јединична цена за Накнадни и Непредвиђени Рад 

М1, М2, Р – директни трошкови по јединици мере и то: 

М1 – коштање потребног материјала по јединици мере установљеног на основу 

норматива из одговарајућих норми и тржишних јединичних цена материјала.  

М2 – коштање потребног рада механизације по јединици мере, установљено на 

бази учинака (срачунатих према нормама и техничкој литератури) и цене рада 

механизације за један сат дате у Понуди (без руковаоца). 

Р – вредност потребне радне снаге исказане у бруто износу за трећа лица, 

обрачунате по јединици мере на основу норматива из норми, односно учинака за 

руковаоце машина, а према ценама радне снаге по часу датим у Понуди 

помноженим са  режијским фактором.  

За позиције радова које су сличне са уговореним позицијама из предмера и предрачуна 

примењиваће се исте јединичне цене, а за позиције радова које нису садржане у 

уговореном предмеру и предрачуну Извршилац је дужан да достави анализу јединичних 

цена. 

   

 ПОНУЂАЧ: 
(М.П.) 

  
 

___________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
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2.6 ОБРАЗАЦ О ПРОЦЕДУРИ ПРИМОПРЕДАЈЕ РАДОВА 

У складу са чланом 51. Општих услова Дела 2 ове Конкурсне документације утврђује се 

следећа процедура према којој ће се између Наручиоца и Извршиоца извршити 

примопредаја радова: 

1. Комисију за примопредају радова чине представници: 

Наручиоца 

Надзора 

Извршиоца 

2. Наручилац ће у року од седам (7) дана донети Решење о именовању својих 
представника Комисије за примопредају радова и исто доставити Извршиоцу.  

3. Извршилац ће доставити Наручиоцу Решење о именовању својих представника 
Комисије за примопредају радова. 

4. Комисија ће у року од пет (5) дана извршити преглед изведених радова, градилишне 
и друге документације и сачинити Записник о прегледу изведених радова/Записник 
о примопредаји. 

5. Када Комисија констатује да нема примедби у вези са радовима за које се врши 
примопредаја и да су створени сви други предуслови дефинисани овом Конкурсном 
документацијом, Наручилац ће у року од пет (5) дана од добијања позитивног налаза 
Комисије (Записника о примопредаји) издати Потврду о завршетку радова. 

6. Уколико Комисија констатује да постоје примедбе које је Извршилац у обавези да 
отклони у складу са Уговором, Извршилац ће те примедбе отклонити у примереном 
року одређеном од стране Комисије и дефинисаном у Записнику о прегледу 
изведених радова, са јасно дефинисаним датумом када ће почети са отклањањем 
примедби. 

7. Када Извршилац отклони примедбе Комисије, о томе ће обавестити Наручиоца у 
писаној форми. Комисија ће у року од три (3) дана прегледати објекат, па уколико 
констатује, у писаној форми (Записник о примопредаји), да су примедбе отклоњене 
у потпуности и створени сви други предуслови дефинисани овом Конкурсном 
документацијом Наручилац ће у року од пет (5) дана издати Потврду о завршетку 
радова. 

8. Уколико Извршилац не почне и не отклони примедбе како је то Комисија 
дефинисала, Наручилац ће ангажовати другог извођача, а трошкове који из тога 
проистекну трајно одбити Извршиоцу у моменту коначног обрачуна радова. Уколико 
је износ ових трошкова већи од вредности дуга Наручиоца према Извршиоцу, 
Наручилац ће разлику између трошкова и дуга наплатити из банкарске гаранције за 
добро и квалитетно извршење посла. 

   

 ПОНУЂАЧ: 
(М.П.) 

  
 

___________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.7   ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ГРАДИЛИШТА 

 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110 , Нови Београд 

издајe 

ПОТВРДУ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ГРАДИЛИШТА 

ПО ПРЕДМЕТУ ВЈН 04/19 

ОБЈЕКАТ ,,Ф,, НА ЛОКАЦИЈИ „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ 

 

Представници потенцијалног Понуђача ..................................................................., кога по  
                                                                                          / назив фирме  / 

овлашћењу број ...................................... чине ова ова лица .................................................. 
                                    / заводни број / 

................................................................................................................................................... 
                                              / име и презиме овлашћеног/их лица /       

извршили су увид у локацију будућег градилишта и стекли све потребне информације 

за сачињавање понуде по предмету ВЈН 04/19 Наручиоца – Грађевинске дирекције 

Србије. 

Ова потврда се након обиласка локације, издаје у једном оригиналном примерку 

овлашћеном представнику Понуђача и прилаже се уз Понуду. 

Земун, дана ................ 2019. године.  

    

                                                                                 ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

                                                                МП    .......................................................................... 
                                                                                            / потпис задуженог лица /              

 
   

 ПОНУЂАЧ: 
(М.П.) 

  
___________________________ 

/ потпис овлашћеног лица / 

 



 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ДЕО 3 

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 
ЗА НАСТАВАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА Ф  У НАСЕЉУ 

„ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ КП 10362/3 КO ЗЕМУН 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ВЈН 04/19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд,  август 2019. године 

 

 

 

 
 
 



                                                                                                               
_________________________________________________________________________________________ 

 

ВЈН 04/19                                           Део 3- Техничке спецификације                                               страна 2 од  115 

 

САДРЖАЈ 
 

I.   ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИЗВРШИОЦА 

 

А. Обавезе наручиоца 

1. Техничка документација ПЗИ;  

2. Грађевинска дозвола број 351-02-00101/2018-07 од 18.07.2018. године, од стране 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије 

3. Стални стручни тим за управљање пројектом и стручни надзор  

Б. Обавезе извршиоца   

 Недостајући детаљи из ПЗИ-ја потребни за извођење радова 

  План превентивних мера 

  Пројекат изведеног објекта ПИО 

  Етажни елаборат посебних делова објекта израђен од стране за то овлашћене 

организације 

  Пројекат осматрања у току извођења 

  Пројекат организације градилишта 

 Енергетски пасош објекта израђен од стране за то овлашћене организације 

  Послови по овлашћењу наручиоца и сви други послови потребни за комплетан 

завршетак посла и исходовање употребне дозволе 

 

II.   ТЕХНИЧИ ОПИС ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

III.   УСЛОВИ И ОБИМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

1. Технички услови за извођење архитектонско-грађевинских радова 

2. Извођење унутрашњих инсталација водовода и канализације 

3. Извођење спољних инсталација водовода и канализације 

4. Извођење унутрашњих електроенергетских инсталација 

5. Извођење текомуникационих инсталација 

6. Извођење машинских инсталација 

7. Технички услови за извођење радова на саобраћајним површинама и уређењу слободних 

површина 

8. Технички услови за извођење радова саобраћајне сигнализације 

9. Општи и посебни услови озелењавања 

    

 

IV.   ЛИСТЕ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ  

 

1. Листа материјала и опреме за архитектонско-грађевинске радове, саобраћајне површина и 

уређење слободних површина  

2.  Листа материјала и опреме за унутрашње инсталације инсталације водовода и 

канализације 

3. Листа материјала и опреме за спољашње инсталације инсталације водовода и канализације 

4.  Листа материјала и опреме за електроенергетске инсталације 

5.  Листа материјала и опреме за текомуникационе инсталације 

6. Листа материјала и опреме за машинске инсталације 
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V. ПРЕДМЕР ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА 

 

 

VI. ПЗИ-Пројекат за извођење са Ревизијом 1 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА Ф, 

НАСЕЉЕ „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ 

Преглед изведених радова 

 

ОПШТИ ДЕО 
 

 Предметни пословно стамбени објекат „Ф“ се налази у оквиру комплекса Земунске 

капије у Земуну, на к.п. 10362 КО Земун, у Београду.  

Објекат Ф је спратности По+П+6+Пк, стамбено - пословне намене. Састоји се из 

3 ламеле које нису међусобно повезане од нивоа партера. Објекат је пројектован у 

облику латиничног слова „L“ спољних габарита 90,35 х 58,55 м, као једнотрактни и 

подељен је на три ламеле са три улаза од приземља до поткровља. Приступ локалима је 

са трга а стамбеним ламелама са трга и улице јужно од објекта. Поседују заједничку 

гаражу одакле се степенишним и лифтовским језгрима излази у сваку ламелу посебно. 

Изнад дела гараже који излази ван габарита објекта се налази дечије игралиште.  

Објекат је оријентисан у смеру североисток – југозапад. У складу са Локацијским 

условима испоштована је висинска разлика између коте венаца и приступне 

саобраћајнице. Висина слемена у односу на приступну саобраћајницу је +27.32м. Висина 

венца објеката мерено од приступне саобраћајнице, износи +23.90м. 

Објекат је пројектован у скелетном систему, у конструктивном растеру 5,4м х 

6,0м и 6,0м х 6,0м са модуларним становима који варирају од једнособног до 

четвороипособног.  

Спратна висина стамбеног дела приземља и типских спратова износи 2,95м. 

Висина надзитка поткровне етаже износи 1,60м рачунајући од коте пода поткровне 

етаже до тачке прелома кровне косине. Спратна висина поткровља варира у зависности 

од позиције пода и косе кровне плоче. Чиста висина подземне етаже износи од 2.78м у 

делу гараже који излази ван габарита објекта, до 3.87 на делу гараже испод стамбеног 

дела објекта и 3.17м на делу испод локала.  

Коте приземља стамбених делова објекта су постављене на висину од око 0,90м 

од коте тротоара, а под локала је на 0,15м изнад нивоа партера. За коту пода приземља 

стамбеног дела усвојена кота је 96.30, и за коту пода локала 95.55. Приступ приземљу на 

ламелама Ф2 и Ф3 особама са инваидитетом обезбеђен је рампама за инвалиде, а на улазу 

Ф1 пројектован је лифт за инвалиде.  

Објекат Ф има укупно 245 станова и 5 локала.  

У наставку се по врстама радова даје преглед изведених радова, који је дат 

информативно, а у предмерским количинама је узет у обзир прецизни преглед.  

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС-груби грађевински радови 

 

Kонструктивни систем објекта чини просторни оквир са армирано бетонским 

стубовима, армирно бетонским гредама и армирано бетонским зидовима укрутама и 

армирано бетонским равним међуспратним плочама .  
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Конструкцију подрума чине армирано-бетонски ободни зидови и армирано 

бетонски стубови, греде који су уједно и конструкција објекта и стубови који чине 

конструкцију објекта подземне гараже испод дечијег игралишта. Кровна плоча гараже у 

делу испод игралишта је армирано – бетонска плоча дебљине 20цм која се изводи у 

нагибу (коса плоча) у смеру од објекта. Кровна плоча изнад осталог дела гараже је 

дебљине 20цм.  

Око степенишних језгара и лифтова предвиђени су и армирано бетонски зидови, 

и као платна за укрућење. У гаражи као и на осталим етажама пројектована су армирано 

– бетонска платна за укрућење, као и дилатациони зидови између ламела у оквиру 

објекта. Објекти су фундирани на темељној плочи. 

Кровни покривач је “пиано“ лим на подашчаној дрвеној конструкцији од дрвених 

гредица постављених у два попречна правца, нагиба 20º и 7º на местима кровних „баџа“. 

Конструкција крова је пуна армиранобетонска коса плоча д=18цм. Дрвена конструкција 

се механички везује за армирано бетонску кровну плочу помоћу челичних анкера.  

Међуспратне конструкције су армирано – бетонске плоче, максималног основног 

распона 6.1 м х 6.0м. Дебљина међуспратних плоча објеката је д=18цм. Фасадни зидови 

пројектовани су као зидови испуне, као трослојни „сендвич“ зидови од шупљих 

опекарских производа д=20цм (клима блок) + термоизолација д=8цм + шупљи 

опекарски блок (клима блок) д=10цм, укупне дебљине д=38цм. Унутрашњи зидови 

између станова и ходника су зидани зидови од шупљих опекарских производа – гитер 

блок д=20цм. Преградни зидови су од опеке д=12цм. Преградни зидови између ламела 

су армирано бетонска платна д=20цм + термоизолација д=10цм + армирано бетонска 

платна д=20цм.  

 

 Преглед изведених радова: 

 Монтажа арматуре вертикалних елемената, ниво +6:  

Ф1-100%; Ф2-70%; Ф3-100%; 

 Бетонирање вертикалних елемената, ниво +6:  

Ф1-100%; Ф2-0%; Ф3-100%; 

 Бетонирање АБ плоче ПОТКРОВЉА:  

Ф1-100%; Ф2-0%; Ф3-100%; 

 Бетонирање вертикалних елемената, ниво ПОТ:  

Ф1-95%; Ф2-0%; Ф3-95%; 

 Бетонирање КРОВНЕ АБ плоче:  

Ф1-0%; Ф2-0%; Ф3-0%; 

 ЗИДАРСКИ радови, Подрум: 

Ф1-0%; Ф2-0%; Ф3-0%; 

 ЗИДАРСКИ радови, Приземље: 

Ф1-80%; Ф2-80%; Ф3-100%;  

 ЗИДАРСКИ радови, 1. спрат: 

Ф1-100%; Ф2-70%; Ф3-100%;  

 ЗИДАРСКИ радови, 2. спрат: 

Ф1-100%; Ф2-35%; Ф3-100%;  

 ЗИДАРСКИ радови, 3. спрат: 

Ф1-100%; Ф2-35%; Ф3-100%;  
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 ЗИДАРСКИ радови, 4. спрат: 

Ф1-85%; Ф2-45%; Ф3-100%;  

 ЗИДАРСКИ радови, 5. спрат: 

Ф1-0%; Ф2-0%; Ф3-35%;  

 ЗИДАРСКИ радови, вентилациони канали: 

Ф1-0%; Ф2-0%; Ф3-30%;  

 ПВЦ столарија, фасадна: 

Ф1-0%; Ф2-0%; Ф3-30%;  

 Хидроизолација укопаних зидова:  

Ф1-95%; Ф2-75%; Ф3-60%;  

 Обзиђивање хидроизолације укопаних зидова:  

Ф1-70%; Ф2-70%; Ф3-60%;  

 Насипање дела ископа око укопаних зидова:  

Ф1-70%; Ф2-70%; Ф3-60%;  

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС-архитектура 

Преглед изведених радова: 

СТОЛАРИЈА  

Фасадна столарија  

 

На ламели 3 објекта, на 1., 2. и делимично на 3. и 4. спрату, уграђена је ПВЦ 

столарија следећих карактеристика: 

 

Фасадна ПВЦ столарија (прозори и балконска врата) су од ПВЦ петокоморних 

профила, систем КБЕ 76мм, и унутрашњим ојачањем челичном поцинкованим 

профилом д=1,5мм са двоструким спољним дихтовањем. Стакло пакет је дебљине 24мм 

4+16+4мм, са нискоемисионим премазом и  испуном од инертног гаса између два стакла.  

Највећи дозвољени коефицијент пролаза топлоте за цео склоп прозора је 

Uмах=1,5W/m2K, Уградња је извршена по RAL систему. ПВЦ оквир садржи 

подпрозорски профил, како би се могла уградити унутрашња ПВЦ даска. Столарија је у 

белој боји. Профил је проширен са једне стране у ширини од 30мм за постављање гуртне 

за ролетну. Прозори и балконска врата су са одговарајућим механизмом за могућност 

отварања око хоризонталне и вертикалне осе. ПВЦ кутија за ролетне је термоизолована 

са алуминијумском ролетном - ламелице пуњене полиуретаном.  

Потребно је предвидети довршавање позиције уграђене столарије и то:  

- изведену пур-пену довести у раван профила и залепити РАЛ траке са 

унутрашње и спољне стране 

                – уградити предвиђене ПВЦ подпрозорске клупице, а код балконских врата са 

унутрашње стране покривну даску од храстовог дрвета,, у свему према детаљу из 

техничке документације. 

 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ-водовод и канализација 
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 У комплексу је пројектована спољна мрежа водовода, кишне и фекалне 

канализације. Израђени су пројекти спољне инфраструктуре и биће изведени пре него што 

почне изградња стамбено пословног објекта „Ф“. На основу тих пројеката издати су и 

услови за пројектовање унутрашњих инсталација објеката од стране ЈКП БВК.  

Мерење потршње воде врши се преко независних водомера за сваку од три ламеле. 

Све шахтове (водоводне и канализационе) је потребно премазати пенетратом, ради 

постизања пуне водонепропусности. 

 У објекту су предвиђени следећи садржаји: у сутерену се налазе подземна гаража и 

техничке просторије, у приземљу  локали, станови, а на осталим етажама је предвиђен 

стамбени део. У објекту су предвиђени станови различитих структура. 

 

ВОДОВОД 

 

Објекат ће се прикључити на пројектовану спољну водоводну мрежу ПЕ160 

(ø150мм) која је предвиђена у саобраћајницама око објекта. Предвиђена су три прикључка 

на спољни водовод за сваку ламелу посебно.  

Хидрантска мрежа са зидним противпожарним хидрантима предвиђена је на свим етажама, 

као и у гаражи.  

До сада изведено , Ламела 1 : 

 

- све вертикале водовода, од плоче приземља од плоче III спрата (свака вертикала је око 

6,50 м) 

- развод по мокрим чворовима, сва купатила у приземљу и на I спрату  

- укупно изведено ЦЕВИ  

 Ø15 (ППР20) = 102.00 м,  

 Ø20 (ППР25) = 63.00 м,  

 Ø32 (ППР40) = 64.00 м, 

- укупно изведено ВЕНТИЛИ  

 Ø15 (ППР20) = 17 ком,  

 Ø20 (ППР25) = 17 ком 

 

До сада изведено , Ламела 2 : 

 

- НИЈЕ БИЛО РАДОВА НА ОВОЈ ЛАМЕЛИ  

 

До сада изведено , Ламела 3 : 

 

- све вертикале водовода, од плоче приземља од плоче V спрата (свака вертикала је око 

15,50 м) 

- развод по мокрим чворовима, сва купатила у приземљу, I и II спрату  

- укупно изведено ЦЕВИ  

 Ø15 (ППР20) = 233.00 м,  

 Ø20 (ППР25) = 155.00 м,  

 Ø25 (ППР32) = 76.00 м,  
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 Ø32 (ППР40) = 304.00 м, 

 

- укупно изведено ВЕНТИЛИ  

 Ø15 (ППР20) = 56 ком,  

 Ø20 (ППР25) = 32 ком 

 

 До сада изведено , Гаража и прикључци : 

 

- НИЈЕ БИЛО РАДОВА НА ВОДОВОДУ  

 

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА   

 

 Фекална кананализација објекта прикључује се на спољну мрежу комплекса преко 

граничних ревизионих шахтова, у свему према условима и правилима ЈКП БВК. 

Прикључење се предвиђа на пројектовану уличну мрежу у ободним саобраћајницама и 

против пожарном путу. Предвиђена су три прикључка на уличну мрежу.  Сви су 

предвиђени преко прописних граничних шахтова са одговарајућим каскадама. Мрежа је 

димензионисана према ДИН 1986 стандарду. 

 

До сада изведено , Ламела 1 : 

 

- све вертикале каналиѕације, од плоче приземља од плоче III спрата (свака вертикала је 

око 6,50 м) 

- развод по мокрим чворовима, сва купатила на I и делу II спрата (10 станова) 

- укупно изведено ЦЕВИ  

 Ø 50 = 66.00 м,  

 Ø 75 = 24.00 м,  

 Ø 110 = 146.00 м, 

- укупно изведено ПРОДОРА канализације кроз подне плоче купатила у 21 стану 

(припрема за израду подплафонског развода канализације, али канализација није изведена) 

 Ø 122 = 36 ком,  

 Ø 102 = 115 ком 

 

До сада изведено , Ламела 2 : 

 

- НИЈЕ БИЛО РАДОВА НА ОВОЈ ЛАМЕЛИ  

 

До сада изведено , Ламела 3 : 

 

- све вертикале водовода, од плоче приземља од плоче V спрата (свака вертикала је око 

15,50 м) 

- развод по мокрим чворовима, сва купатила на I и делу II спрата (24 стана) 

- укупно изведено ЦЕВИ  

 Ø 32 = 8.00 м,  

 Ø 50 = 212.00 м,  
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 Ø 75 = 55.00 м,  

 Ø 110 = 422.00 м, 

- укупно изведено ПРОДОРА канализације кроз подне плоче купатила у 29 станова 

(припрема за израду подплафонског развода канализације, али канализација није изведена) 

 Ø 122 = 22 ком,  

 Ø 102 = 122 ком 

 

До сада изведено , Гаража и прикључци : 

 

- Изведена је фекална канализација у темељној плочи (довод до сепаратора или црпилишта 

– ПВЦ кан. цеви и потис из сепаратора или црпилишта – ППР водоводне цеви ) 

- Све челичне хилзне за пролаз канализационе цеви кроз бетонске зидове гараже – 18 ком. 

- Кишна и фекална канализација са јужне стране објекта (непосредно поред објекта, да би 

се омогућила монтажа скеле без ометања ради израде канализације која је поред самог 

објекта), без прикључака на уличну канализацију. 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ 

 ПВЦ Ø 110 = 45 м 

 ПВЦ Ø 160 = 119 м 

 ПВЦ Ø 200 = 14 м 

КАНАЛИЗАЦИОНИ ШАХТОВИ 

 АРМИРАНОБЕТОНСКИ  4 ком, ΣН = 15 м 

 ПОЛИЕТИЛЕНСКИ Ø630, 11 ком, ΣН = 18 м 

 ПОЛИЕТИЛЕНСКИ Ø1000, 1 ком, ΣН = 2 м 

 

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

 Евакуација атмосферских вода са крова објекта предвиђа се преко одговарајућих 

олучних вертикала, вођених по фасадама објекта. Ове вертикале се у нивоу приземља 

завршавају ЛГ цевима на два метра од терена и везују на мрежу кишне канализације. 

Предвиђена су четири прикључка на кишну канализацију и то за сваку ламелу посебно. 

 

ОДВОДЊАВАЊЕ ПОДА ПОДРУМСКЕ ГАРАЖЕ 

 

Одводњавање пода гараже јр решено системом подужних канала од полимер 

бетона, намењених за одводњу у гаражама. Предвиђени су нископрофилни канали, без 

интегрисаног пада и без покривне решетке који у попречном пресеку имају облик чешља. 

За класе оптерећења од А15-Ц250. Канали су грађевинске висине 50mm, грађевинске 

ширине 300mm и дужине 1m у складу са СРПС ЕН 1433. 

 

САНИТАРНА ОПРЕМА И ПРИБОР 

 

Сву санитарију и санитарну арматуру бира и даје сагласност Инвеститор. Санитарија 

мора задовољити захтеве корисника у погледу квалитета, изгледа и експлоатације. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС-машинске инсталације 

У објекту Ф пројектоване су следеће машинске инсталације: 

- Лифтовска постројења 

- Инсталације централног грејања и вентилације блокираних просторија 

- Инсталација климатизације – хлађења сплит системима 

- Инсталација одимљавања гараже 

- Спринклерска инсталација 

 

Предмет наставка изградње су све машинске инсталације 

 

КЛИМАТИЗАЦИЈА 

Делимично су изведени радови постављања бакарних цеви у одговарајућој изолацији, 

за фреонску инсталацију, којима ће бити повезане спољашње и унутрашње јединице 

клима уређаја. Постављене су ребрасте цеви за одвод кондензата из унутрашњих 

јединица и ПВЦ вертикале за одвод кондензата на терасама станова. На терасама су 

поствљени носачи спољашњих јединица. Цеви за фреонску инсталацију и ребрасте 

цеви су узидане. Све постављене цеви изведене су према пројектној документацији. 

Степен завршености: 

Ламела 1 од приземља до 3. спрата 

Ламела 2 приземље 

Ламела 3 од приземља до 4. спрата 

Радови на лифтовима и инсталацијама централног грејања, вентилације, одимљавања и 

спринклера нису почели. 

ТЕХНИЧКИ ОПИС-електроенергетске инсталације јаке струје 

Електроенергетске инсталације 

У објекту Ф пројектоване су следеће инсталације: 

- Напојне каблове од МРО до РТ и трасе (регале и ПП опшивку) за каблове које 

полаже ЕД 

- Електроенергетске инсталације станова и локала 

- Електроенергетске инсталације опште потрошње 

- Електроенергетске инсталације топлотних подстаница 

- Електроенергетске инсталације гараже 

- Инсталација громобрана и уземљења 

Предмет наставка изградње су све унутрашње електроенергетске инсталације. 
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Изведен је уземљивач, положене су инсталационих цеви у бетонским плочама које су 

завршене и каблирање инсталације у једном броју станова у ламелама 1 и 3. У ламели 2 

су само положене инсталационе цеви у плочама. 

Потребно је да по увођењу у посао Извођач провери проходност положених цеви и 

уколико постоје неправилности исте отклони. 

Степен завршености дат је у табели. Проценти су информативни, количине су дате у 

предмеру. 

 

 

 

 

 ТЕХНИЧИ ОПИС- инсталације слабе струје 

Телекомуникационе инсталације 

У објекту Ф пројектоване су следеће инсталације: 

1. Инсталације за пренос телекомуникационих сервиса до крајњег потрошача 

2. Инсталације заједничког антенског система 

3. Инсталације видео интерфонског система са интегрисаном контролом 

приступа гаражним местима и контролом приступа објекту из гараже 

4. Инсталације видео надзора у објектима 

5. Инсталације аутоматске дојаве пожара 

6. Инсталације аутоматске дојаве CO у гаражама 

Предмет наставка изградње су све унутрашње телекомуникационе инсталације као и 

телекомуникациона веза објекта Ф са ТК центром у објекту Ц у складу са Пројектом за 

извођење. 

До сада су положене инсталационих цеви у бетонским плочама које су завршене и 

каблирање инсталације у једном броју станова у ламелама 1 и 3. У ламели 2 су само 

положене инсталационе цеви у плочама. 

F1 - Po spratovima Broj etaža PRIZEMLJE 1.SPRAT 2.SPRAT 3.SPRAT 4.SPRAT 5.SPRAT 6.SPRAT POTKROVLJE IZVRSENOST U %

PVC rebraste cevi - Jaka struja 8 100% 100% 100% 70% 70% 70% 70% 73%

Kablovi - Jaka struja 8 100% 100% 100% 0% 38%

F2 - Po spratovima - stanovi Broj etaža PRIZEMLJE 1.SPRAT 2.SPRAT 3.SPRAT 4.SPRAT 5.SPRAT 6.SPRAT POTKROVLJE IZVRSENOST U %

PVC rebraste cevi - Jaka struja 8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 78%

Kablovi - Jaka struja 8 0%

F3 - Po spratovima - stanovi Broj etaža PRIZEMLJE 1.SPRAT 2.SPRAT 3.SPRAT 4.SPRAT 5.SPRAT 6.SPRAT POTKROVLJE IZVRSENOST U %

PVC rebraste cevi - Jaka struja 8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 98%

Modularne kutije za galanteriju 8 100% 100% 100% 100% 100% 63%

Kablovi - Jaka struja 8 100% 100% 100% 100% 100% 63%
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Потребно је да по увођењу у посао Извођач провери проходност положених цеви и 

уколико постоје неправилности исте отклони. 

Степен завршености дат је у табели. Проценти су информативни, количине су дате у 

предмеру. 

F1 - Po 

spratovima 

Broj 

etaža 

PRIZE

MLJE 

1.SP

RAT 

2.SP

RAT 

3.SP

RAT 

4.SP

RAT 

5.SP

RAT 

6.SP

RAT 

POTKR

OVLJE 

IZVRSENO

ST U % 

PVC 

rebraste 

cevi 8 100% 100% 100% 70% 70% 70% 70%   73% 

Kablovi 8 100% 100% 100% 0%         38% 

 

F2 - Po 

spratovima 

- stanovi 

Bro

j 

etaž

a 

PRIZ

EML

JE 

1.S

PR

AT 

2.SP

RAT 

3.SP

RAT 

4.SP

RAT 

5.S

PR

AT 

6.S

PR

AT 

POTKR

OVLJE 

IZVRSENOST U 

% 

PVC 

rebraste 

cevi  

8 70% 70

% 

70% 70% 70% 70

% 

25

% 

 
56% 

 

F3 - Po 

spratovima  

Bro

j 

etaž

a 

PRIZ

EML

JE 

1.SP

RAT 

2.SP

RAT 

3.SP

RAT 

4.SP

RAT 

5.SP

RA

T 

6.S

PR

AT 

POTKR

OVLJE 

IZVRSENOST U 

% 

PVC 

rebraste 

cevi 

8 100% 100

% 

100

% 

100

% 

70% 70% 90

% 

90% 90% 

Modularne 

kutije za 

galanteriju 

8 100% 100

% 

100

% 

100

% 

100% 
   

63% 

Kablovi  8 100% 100

% 

100

% 

100

% 

100% 
   

63% 

 



                                                                                                               
_____________________________________________________________________________ 

Део 3- Техничке спецификације 

ВЈН 04/19 Општи услови  

страна 13 од  115 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.   УСЛОВИ И ОБИМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
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III.   УСЛОВИ И ОБИМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

објекта Ф на парцели С8-1 у насељу „Земунске капије“ на к.п. 10362/3 к.о. Земун 
 
 
Извршилац је  у обавези да пре почетка извођења радова, прегледа и провери локацију, 
њену околину и ограничења и прикупи све расположиве информације у вези с тим, да 
процени обим и природу свих врста активности потребних за завршетак изградње објекта. 
Поред наведеног Извршилац је у обавези да изврши преглед комплетне Уговорне 
документације, као и Техничке документације за извођење, тако да је у потпуности упознат са 
напред наведеним и да целокупан Уговорени посао може извести стручно и квалитетно, у 
уговореном року и по уговореној цени. Сматраће се да је Извршилац добио све информације 
које су сваком искусном Извршиоцу потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и 
свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на вршење и завршетак 
целокупног уговореног посла. 
Обухват извођења радова приказан је на графичком прилогу бр. 0.1. Обим пројектовања и 
извођења објекта Ф у делу 3 тендерске документације – поглавље VI. Графичкa 
документација. 
 
 

УСЛОВИ И ОБИМ ИЗВОЂЕЊА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА  
објекта Ф на парцели С8-1 у насељу „Земунске капије“ на к.п. 10362/3 к.о. Земун 

 
Радови на изградњи објекта Ф на парцели С8-1 обухватају: 
 

- изградњу објекта Ф у габариту заједничке подземне гараже укључујући заштитне 
тротоаре око објекта и све слојеве изнад плоче гараже, постављање жардињера, 
мобилијара, саобраћајну сигнализацију и темеља за уградњу стубова спољне расвете. 
 

Радове изводити у свему према овереној Техничкој документацији – Пројектима за извођење, 
предмером, Техничким описом и Техничким спецификацијама за извођење радова, као и у 
складу са важећим прописима, нормативима и правилима струке. 
 
Обавеза Извођача је да пре почетка извођења радова провери међусобну усаглашеност 
пројектне документације (конструкција, архитектура, инсталације у објекту) и све 
неусаглашености разреши са Пројектантом, у присуству Надзорног органа. Уколико приликом 
извођења радова дође до непредвиђених трошкова изазваних међусобном 
несусаглашеношћу пројектне документације, они ће пасти на терет Извођача. 
 
Све изведене архитектонско грађевинске радове који ће касније бити покривени односно 
недоступни за преглед, пре покривања мора прегледати и одобрити Надзорни орган, што ће 
се констатовати кроз грађевински дневник и потписивањем привремених записника. По 
завршетку радова на изградњи урадиће се финални преглед и прихват радова од стране 
Надзора односно Инвеститора, о чему ће се сачинити записник. 
 
За сав материјал и опрему које планира да угради, Извођач радова је у обавези да тражи 
и пре уградње прибави писану сагласност Наручиоца.  
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За све уграђене материјале и опрему прибавити сву неопходну атестну документацију, 
гарантне листове и обезбедити позитиван налаз Комисије за технички пријем, надлежних ЈП 
и Министарства унутрашњих послова РС. 
 
 

1. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 
 

ОПШТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛЕ КОЈИ СЕ УГРАЂУЈУ У ОБЈЕКАТ 
Доставити комплетану описну литературу за сваку врсту материјала или саставне делове 
материјала који се уграђују у објекат. Пружити довољно података који би показали 
усаглашености са специфицираним захтевима. 
            Пре испоруке материјала, оверене копије извештаја, доказа квалитета, 
сертификата, атеста... и све потребне тестова према прописима, уредбама, 
правилницима и наведеним публикацијама, достављају се  Наручиоцу и одобравају се од 
стране истог писаним путем.  
Важност доказа  квалитета  - према правилницима и уредбама или уколико није јасно и 
прецизно дефинисано не старији од 90 дана.  
Тестирања морају бити изведена у независној акредитованој лабораторији одобреној од 
стране Наручиоца.  Додатно тестирање ће се вршити уколико се мења избор материјала. 
 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 Припремни радови јесу радови који претходе грађењу објекта и односе се на обезбеђење 
темељне јаме, суседних објеката и јавних површина укључујући земљане радове са 
посебним освртом на припрему подтла и квалитет материјала из ископа. 
Важно је напоменути да се пре почетка, евентуалног извођења радова на обезбеђењу 
темељне јаме, постојећих инсталација, суседних објеката и јавних површина изради 
Елборат о постојећем стању суседних објеката, постојећих инсталација и јавних 
површина са текстуалном и фото документацијом са посебним освртом на прслине, 
оштећења, улегнућа, дефектима на инсталацијама... поменуту документацију је 
неопходно да сачини акредитована и овлашћена институција за ту врсту посла.  
 
Такође припремни радови се односе на: 
грађење и постављање објеката и инсталација привременог карактера за потребе 
извођења радова-представника извођача и наручиоца, обезбеђење простора за допрему 
и смештај грађевинског материјала и друге радове којима се обезбеђује сигурност 
суседних објеката, санирање терена и обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја и 
коришћење околног простора. 
Припремни радови подразумевају и ограђивање градилишта, обезбеђење прикључака, 
израду градилишних путева, постављање знакова упозорења, монтажу и демонтажу 
привремене заштитне металне ограде (сходно ПРАВИЛНИК  О ЗАШТИТИ НА РАДУ ПРИ 
ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ("Сл. гласник РС", бр. 53/97)) монтирану до краја 
градње објекта, монтажу градилишне табле у складу са прописима, постављање капије и 
табли са упозорењем за пролазнике, привремено осветљење градилишта и улаза...   
 
 
Припремни радови нарочито обухватају: 
 
 

1.1  ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 
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Геодетски радови обухватају: 
- исколчавање трасе и објеката, 
- сва мерења која су повезана са преношењем података из пројектне документације у 
природу или из природе у одговарајућу техничку документацију, 
- геодетско снимање изведених темеља 
- мерење и постављање оплате, арматуре и других елемената у прописани и захтевани 
положај,   
- набавка и уградња репера, односно мерења напретка  у склопу геотехничких осматрања 
у току грађења као и израда елабората оскултације а све у складу са Пројектом 
осматрања.  
-одржавање исколчених ознака на терену током читавог периода од почетка радова до 
примопредаје свих радова наручиоцу. 
 
Обавезна израда Пројекта осматрања у току извођења и у току експлоатације а све у 
складу са Правилником о садржини и начину вршења  техничког прегледа објекта, 
саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за 
употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним 
роковима за поједине врсте објеката (Сл. Гласник РС бр. 27/2015 и 29/2016). 
 
Извођач геодетских радова треба о свим радовима правовремено да обавештава 
надзорног инжењера, као и да му омогући да у њима сарађује. 
 
Обим геодетских радова треба у свему да задовољи потребе градње, контроле радова, 
обрачуна и осталог што чини услове за реализовање послова. 
Геодетски радови укључују и израду техничке документације коначно исколченог и 
саграђеног пута и/или објекта. Техничка документација треба да буде израђена пре 
техничког прегледа изграђеног пута и/или објекта. 
 

1.2.1.  ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА 

 
Чишћење терена обухвата: 
- уклањање грмља, дрвећа, грања и пањева 
- рушење и уклањање делова објеката 
- машинско и ручно уклањање хумуса   
 
2.1.1. Уклањање грмља, дрвећа, грања и пањева 
 
Посао обухвата: 
- сечење и уклањање грмља и дрвећа 
- уклањање грања са претходно посеченог дрвећа 
- уклањање пањева старих и новопосечених стабала 
- чишћење или откопавање површина које обухвата сечење и уклањање грмља, дрвећа и 
грања, ископавање пањева и корења, ископавање пањева из хумуса, уклањање органског 
материјала који је остао након уклањања грмља, дрвећа, грања и пањева и одвоз свега 
на одређена места за одлагање изван трасе, односно на регистровану градску депонију. 
 
2.1.2. Рушење и уклањање делова објеката. 
 
Рушењем и уклањањем треба да буду обухваћени сви објекти или делови објеката који 
би на било који начин могли да ометају извођење радова-ископ, однсно сви 
заостали/затечени делови платоа, саобраћајница и елемената саобраћајница (ивичњаци, 
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делови система одводњавања, паркинг застори...) делови објеката, нарочито заостали 
делови укопаних делова објеката (темељне стопе, траке, подрумски зидови, делови 
инсталација...) 
 
2.1.3.   Машинско и ручно уклањање хумуса   
 
Заједно са травом и корењем, и другим органским састојцима који су неупотребљиви за 
грађење или као подлога за ношење оптерећења (дебљина слоја  је стаднардна 20 до 30 
цм) и сечење шибља (грмља) чија стабла имају пречник до 10цм,  са утоваром и одвозом 
на регистровану градску депонију. 
 
2.1.4.  Начин извођења 
 
Поједина стабла која одреди надзорни инжењер треба да остану и не смеју да се оштете. 
 
Уклањања која су описана у претходним тачкама треба извршити на свим површинама на 
којима је потребно чишћење због извођења грађевинских радова или због естетског 
уређења непосредне околине пута. 
 
Поступање са отпадом који настаје при грађевинским радовима треба да буде у складу са 
одредбама Правилника о поступању са отпадом, односно са ЗАКОНОМ О УПРАВЉАЊУ 
ОТПАДОМ ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016). 
             

1.3.1  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

Пре почетка земљаних радова извођач је дужан да на очишћеном земљишту  од корова, 
дрвећа и шибља на коме се поставља објекат у присуству надзорног органа и на основу 
планова изврши обележавање објекта на терену, сталне тачке и висинске коте прописно 
обележене геодетским методама, исте заштити и убележи у грађевински дневник. 
Сви ископи морају бити изведени са правилним одсецањем бочних ивица, давањем 
потребних 
падова, као и са грубим и финим планирањем ископа а све у складу са одобреном 
пројектном документацијом. 
Осигурање темељне јаме, евентуално разупирање и осигуравање ископаних ровова и 
страница откопа, извршити према ''Пројекту фундирања и заштите темељне јаме'' и 
према важећем ''Правилнику о техничким нормативима за темељење грађевинских 
објеката'', ("Sl. list SFRJ", br. 15/90). 
Извођач је дужан да током израде темељне конструкције врши осматрање евентуалног 
нивоа подземних вода. 
Пре или у току ископа предвидети мере за одстрањивање воде од атмосферилија или од 
појаве подземних и атмосферских вода сходно захтевима Геотехничког елабората. 
Уколико се ради о слабијем земљишту, откопавање последњег слоја од око 20 цм врши 
се непосредно пре почетка извођења темеља. 
 
 
 
1.3.1.1 ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉНОГ ИСКОПА, ТЕМЕЉНОГ ТЛА И 
ТАМПОНСКОГ СЛОЈА  
 
Напомена: Потребно је водити рачуна о геотехничким особинама копненог леса који је 
јако осетљив чак и на додатна провлажавања у мањим количинама. У том случају долази 
до рушења односно колапса примарне структуре што се веома штетно одражава на 
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објекат у смислу знатнијег повећања слегања па и проламања темељног тла. У Пројекту 
за извођење треба обратити посебну пажњу на  уредно и исправно одвођење 
атмосферске воде, како у привременом смислу током извођења радова тако и касније 
током целокупног периода експлоатације објекта. Наиме, атмосферску воду треба 
контролисано одвести на сигурну раздаљину од објекта.  
 
1.3.1.2        ИЗРАДА ИСКОПА 
 
Литолошки састав приказан на геотехничком профилу терена указује да ће се ископ 
извршити у лесу (LeI).  
Према ГН 200 површински делови терена, у коме ће се вршити ископ припадају II 
категорији земљишта и изводиће се машински.  Ископи  до дубине у износу од 3.0м  се 
могу изводити нагибом 2 : 1. За дубље ископе, ако није дефинисано Пројектом за 
извођење конултовати се са стручним надзором за геотехнику, којег је у обавези да 
обезбеди Извођач. 
 
Предложени нагиб косине подразумева да се непосредно након ископа или у релативно 
кратком времену, након завршетка ископа, изврши евентуална замена материјала 
односно израда тампонског слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31мм, изведе 
темељна конструкција и након тога изврши затрпавање.  
 
Истражним бушењем није регистрован тренутни ниво подземне воде до дубине од 30.0м.  
 
Копнени лес је изузетно осетљив на додатна провлажавања и из тих разлога потребно је 
посебну пажњу обрадити на временске услове током извођења радова односно 
препорука је да се извођење ископа изврши у повољним временским условима.  
 
Опис радова 
Рад обухвата извођење ископа за потребе темељне јаме према детаљним нацртима, 
котама и димензијама из Пројекта за извођење. Рад укључује и привремено депоновање 
материјала из ископа у близини темељне јаме, разастирање са планирањем и/или одвоз 
на предвиђено место за депоновање-регистровану градску депонију. 
 
Извођење радова 
Темељни ископ треба извршити машински. Ископ треба радити тачно према према 
детаљним нацртима, котама и димензијама из Пројекта за извођење. Све површине 
ископа морају бити равне. Након извршеног ископа косине се проверавају се контролним 
снимањем. 
 
Вишак ископаног материјала је потребно утоварити и транспортовати на регистровану 
градску депонију. 
 
 
 
 
Квалитет материјала 
Материјал из ископа се испитује на најмање 6 узорака. Извештај о квалитету и 
употребљивости материјала издаје се од стране Акредитоване лабораторије за 
геомеханику. 
 
Контролу квалитета за потребе претходних испитивања вршити се према следећим 
стандардима:  
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СРПС У.Б1.010 - Узимање узорка тла 
СРПС У.Б1.018 - Испитивање гранулометријског састава 
СРПС У.Б1.038 - Оптимална влажност по стандардном Процтор-у 
СРПС У.Б1.020 - Атербергове границе конзистенције 
СРПС У.Б1.042         - Калифорнијски индекс носивости 
СРПС У.Б1.024 - Садржај органских материја 
 
У погледу физичко-механичких својстава камена морају бити испуњени следећи услови: 
- степен неравномерности U                 СРПС У.Б1.018        > 9 
- оптимална влажност по стандардном Проктор-у            СРПС У.Б1.038        ≤ 25% 
- садржај органских материја                  СРПС У.Б1.024        ≤ 6% 
- индекс пластичности                   СРПС У.Б1.020        ≤ 30% 
- граница течења WL                              СРПС У.Б1.020             ≤ 65  
- максимална сува запремиска маса  
            по стандардном Прокторовом опиту                 СРПС У.Б1.038         >1.55 т/м3 

- Калифорнијски индекс носивости CBR                            СРПС У.Б1.042          3.0 % 
 
Складиштење материјала 
                 Ископани материјал, класификован од стране акредитоване лабораторије као 
задовољавајући земљишни материјали за каснија насипања и затрпавања се складиштe 
на за то  предвиђено место. Залихе би тебало поставити, разврстати, уобличити да би се 
омогућило правилно одводњавање воде, и чувати на начин да се спречи контаминација и 
сегрегације.  
Отпадни материјали, односно  ископан материјал класификован као незадовољавајући 
земљишни материјал, отпад, шут, и вишак задовољавајућег земљишног материјала 
утоварити и депоновати на за то регистровану градску депонију. 
 
Поступање са отпадом који настаје при грађевинским радовима треба да буде у складу са 
одредбама Правилника о поступању са отпадом, односно са ЗАКОНОМ О УПРАВЉАЊУ 
ОТПАДОМ ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016). 
 
Напомена: У току извођења земљаних радова обавезно је спровођење Текућег 
Геотехничког Надзора и Текуће Контроле квалитета изведених радова од стране 
Акредитоване Геомеханичке лабораторије, коју је у обавези да обезбеди Извођач са 
циљем редовног прегледа ископа и спровођења адекватне контроле квалитета ископаног 
материјала. Уколико се у ископу током изођења радова констатује присуство материјала 
који не одговара геотехничком профила терена који је приказан у геомеханичком 
елаборату, неопходно је извршити неодложне додатне консултације са ауторима 
предметног елабората. 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.3             ИЗРАДА ТЕМЕЉНОГ ТЛА (ПОДТЛА) 
 
Опис радова 
Израда подтла укључује припрему темељног тла за грађење темељне конструкције након 
извршеног ископа и одвоза материјала из ископа.  
 
Извођење радова 
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Површину темељног тла након извршеног ископа је потребно грубо испланирати. После 
завршеног грубог планирања извршити збијање у пуној ширини одговарајућим 
средствима за збијање. Места за збијање са отежаним приступом средстава за збијање 
треба збити другим одговарајућим средствима и посебним поступцима које обавезно 
мора да одобри Надзорни орган. 
 
Материјал у подтлу на почетку збијања треба да поседује влажност блиску оптималној 
влажности по стандардном Проктор-овом опиту како би се збијање успешно извршило 
(wopt±2% према стандардном Proctor-овом опиту) 
 
Уколико се збијање темељног тла обавља знатно раније пре изградње темељне плоче 
потребно је непосредно пре настављања грађења проверити поново његову збијеност и 
носивост односно спремност за даље извођење радова. Значи темељно тло се испитује 
односно прима непосредно пре извођења наредне позиције. 
 
Квалитет грађења 
Збијеност темељног тла (подтла) Извођач доказује резултатима текућих испитивања која 
се изводе од стране Акредитоване Геомеханичке Лабораторије. Довољна збијеност се 

дефинише степеном збијености Sz= d/dmax x 100. Где је d сува запреминска маса у 

подтлу, а dmax максимална сува запреминска маса одређена стандардним 
лабораторијским Проkтор-овим опитом. Подтло до дубине од 50 цм мора бити збијено 
према СРПС У.Е1.010 у износу од Sz ≥100% од стандардног    Proctor-овог опита. 
Збијеност слоја подтла мора на сваком мерном месту достићи захтеване вредности. 
Минимални број испитивања збијености износи минимум једно испитивање збијености на 
сваких 100 m2 припемљеног темељног  тла. Недовољно збијене површине подтла 
Извођач мора збити до захтеваног степена збијености без права накнаде за овај додатни 
рад и поновити испитивања збијености. 
 
Носивост темељног тла (подтла) мора се доказати резултатима текућих испитивања и 
постигнуту носивост подтла мерењем модула стишљивости Ms према стандарду СРПС 
У.Б1.046. Ова мерења не искључују испитивања збијености. Захтеване вредности модула 
стишљивости Ms не могу бити, на сваком мерном месту мање од Ms=20Mpa. Носивост 
подтла мора на сваком мерном месту задовољити постављене захтеве. Минимални број 
испитивања носивости износи минимум једно испитивање носивости на сваких 100 m2 
припемљеног темељног тла. 
  
Напомена: Израду подтла треба извести без застоја у целини и у што краћем временском 
року при повољним временским условима. 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1.4                 ЕВЕНТУАЛНА ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ 
КАМЕНОГ АГРЕГАТА 0/31.5ММ 
 
Опис радова 
Испод темеља ће се након припреме темељног тла, изврши извођење слоја од 
дробљеног каменог агрегата 0/31.5мм.  
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Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, евентуално 
квашење, те збијање тампонског слоја од дробљеног каменог материјала 0/31.5мм. 
Намена тампонског слоја од дробљеног каменог агрегата је да се смање укупна слегања, 
односно да поправи особине тла само у смислу слегања непосредно испод темеља. Он 
свакако делимично, али не у великој мери смањује срачунате вредности слегања. 
 
Извођење радова 
Израда се врши у два слоја према котама и нацртима из Пријекта за извођење. За израду 
тампонског слоја употребљава се дробљени камени агрегат 0/31.5мм одговарајућег 
квалитета према овим техничким условима. 
 
Квалитет материјала 
За израду тампонског слоја мора се применити дробљени камени агрегат 0/31.5мм који 
поседује Извештај о квалитету и употребљивости материјала издат од стране 
Акредитоване лабораторије за геомеханику који није старији од 6 месеци.  
Контролу квалитета за потребе претходних испитивања вршити се према следећим 
стандардима: 
СРПС Б.БО.001 - Природни агрегати и камен; Узимање узорака камена и камених 
агрегата 
СРПС Б.Б8.012 - Природни камен; Испитивање чврстоће на притисак 
СРПС Б.Б8.010 - Природни камен; Одређивање упијања воде 
СРПС Б.Б8.001 - Испитивање природног камена; Отпорност на дејство мраза 
СРПС Б.Б8.045 - Испитивање природног камена; Испитивање природног и   
                                        дробљеног  агрегата машином   "Los Angeles" 
СРПС Б.Б8.037 - Камени агрегат: Одређивање слабих зрна 
СРПС Б.Б8.047 - Испитивање природног камена; Дефиниција облика и изгледа  
                                      површине    зрна агрегата 
СРПС Б.Б8.048 - Камени агрегат; Одређивање облика зрна методом кљунастог 
мерила 
СРПС У.Б1.018 - Геомеханичка испитивања; Одређивање гранулометриског састава 
СРПС Б.Б8.036 - Камени агрегат; Одређивање количине ситних честица методом  
               мокрог сејања 
СРПС Б.Б8.038 - Природни дробљени камени агрегати; Одређивање садржаја грудви 
глине 
СРПС Б.Б8.031 - Камени агрегат; Одређивање запреминске масе и упијање воде 
СРПС Б.Б8.032 - Испитивање природног камена; Одређивање запремиске масе  
                                          са      порама и шупљинама и запреминске масе без пора и  
                                         шупљина и  коефицијента запремиске масе и порозности 
СРПС У.Б1.012 - Геомеханичка испитивања; Одређивање влажности узорака тла 
СРПС У.Б1.016 - Геомеханичка испитивања; Одређивање запремиске масе тла 
СРПС У.Б1.038 - Геомеханичка испитивања; Одређивање оптималне садржине  
                                       воде 
СРПС У.Б1.042 - Геомеханичка испитивања; Одређивање калифорнијског индекса  
                носивости  
 
У погледу физичко-механичких својстава камена морају бити испуњени следећи услови: 
- средња чврстоћа на притисак (МПа) у сувом стању   мин 120 МПа 
- упијање воде  %                            маx 1,0 
- постојаност на смрзавање (на 25 циклуса смрзавања)   постојан 
- Камен је постојан на смрзавање ако је пад средње чврстоће на притисак после 
смрзавања до 20% у односу на средње притисне чврстоће у сувом стању.  
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- Минеролошко-петрографски састав. Камен може бити еруптивног, седиментног или 
метаморфног порекла без притисутних штетних минерала.  
  
Физичко-механичка својства агрегата: 
- удео зрна неповољног облика                            маx 40 % 
- упијање воде (4/8мм)                  маx 1,6 % 
- трошна зрна                     маx 7,0 % 
- отпорност на Na2SO4 раствор, губитак на 5 циклуса                маx 12,0 % 
- отпорност на хабање по методи "Los Angeles"                           маx 45,0 % 
- отпорност на дробљивост по методи Micro Deval                маx 45,0 % 
- гранулометриски састав материјала: 
 
Крива гранулометријског састава мешавине мора бити унутар граница датих у следећој 
табели: 
 

Отвор сита     
       mm 

0.063 0.125 0.25 0.5 1.0 2.0 4.0 8.0 11.2 16.0 22.4 31.5 45.0 

min % 3.0 5.5 6.5 10.0 13.0 18.0 25.0 35.0 43.0 54.0 67.0 85.0 100 

max % 8.0 17.0 21.0 27.0 33.0 43.0 52.0 65.0 73.0 83.0 93.0 99.0 100 

 
- Садржај зрна мањих од 0,02 мм не сме бити већи од    3 % 
- Степен неравномерности мора бити у границама    У=15-50 
- При степену збијености Sz = 98% у односу на модификовани  

  Проктор-ов опит, вредност CBRlab  мора бити                  80 % 
- Садржај органских честица не сме бити већи од    3 % 
 
Извођење радова 
Транспорт материјала се обавља камионима, а разастирање се врши грејдером. Довоз 
материјала може почети тек када Надзорни орган претходно одобри употребу материјала 
на основу Извештаја о квалитету и употребљивости материјала који је израдила 
Акредитована лабораторија. 
 
Слој материјала у тампонском слоју се разастире и планира. Разастрт и планиран 
материјал у одговарајућој дебљини слоја тампона треба збити одговарајућим средствима 
за збијање (вибрациони и/или пнеуматски ваљци). Збијање слоја се мора започети од 
ивица према средини површине за збијање. Пре почетка збијања материјал мора 
поседовати влажност блиску оптималној која ће омогућити постизање захтеване 
збијености и носивости слоја. 
  
 
 
 
 
Квалитет грађења 
Влажност слоја при збијању мора се налазити у границама од -2 % до +2 % од оптималне 
влажности добијене по модификованом Проктор-овом опиту. Слој се збија у пуној ширини 
одговарајућим средствима за збијање.  
 
Захтевне вредности модула стишљивости Мс на сваком мерном месту ≥40Мпа. Мерење 

модула стишљивости Мс се врши плочом 300мм. Извођач радова може применити и 
испитивање динамичког модула деформације Evdin, уређајем са лаким падајућим тегом 
(LFWD ) али уз обавезно одређивање корелације са критеријумским вредностима Мс. 
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Минимални број испитивања носивости износи минимум једно испитивање носивости на 
сваких 100 m2 припемљеног слоја. 
 
Напомена: Уколико се након збијања тампона, непосредно не наставља рад на изради 
следеће позиције односно конструкције темеља, него се његова израда одлаже, носивост 
тампона мора бити проверена непосредно пре израде следеће позиције и/или следећег 
слоја. У случају појаве падавина у току извођења свих позиција земљаних радова и 
тампона обавезно је извршити покривање непропусним материјалом комплетне 
темељне јаме како би се минимзирала могућност провлажавања тла односно 
колапса структуре леса. 
 

1.3.1.5         ИЗРАДА НАСИПА ОД ЛЕСА 
 
Опис радова 
Рад на изради насипа од земљаног материјала обухвата насипање земље из ископа или 
довожење са депоније, разастирање потребно влажење или сушење, планирање, 
набијање према прописима и контролно испитивање.  
 
Извођење радова 
Транспорт материјала за израду насипа на место уграђивања Извођач ће започети по 
одобрењу Надзорног органа. Довожење на место уграђивања се мора обављати с чела 
или бочно и разастирати тако да се градилишни саобраћај одвија по припремљеном 
подтлу. Транспортна средства која довозе материјал морају бити равномерно 
распоређена по целокупној ширини изграђених слојева насипа. Кретање истим трагом се 
не дозвољава. Сваки слој насипа мора бити разастрт и планиран у подужном нагибу пута 
који је одређен Пројектом. У попречном смислу сваки слој се разастире и планира у 
пројектованом попречном нагибу коловозне површине пута. Сваки слој насипа мора бити 
разастрт и планиран у толикој ширини да се након поравнања површине слоја и његовог 
збијања обезбеди захтевани квалитет и на самој ивици насипа. Слојеви насипа се не 
смеју радити на смрзнутим површинама нити материјал за насип не сме бити смрзнут 
приликом уграђивања. 
 
Израда насипа изводи се према пројектованим попречним профилима, котама и нагибима 
из пројекта уз дозвољено одступање до 5 цм. Насип изводити у слојевима дебљине до 30 
цм, са нагибом за одводњавање. Збијање насипа изводити вибрационим средствима или 
статичким ваљцима, са збијањем до постизања захтеване збијености. 
 
Квалитет грађења 
Збијеност насипа Извођач доказује резултатима текућих испитивања која се изводе од 
стране Текуће Акредитоване Геомеханичке Лабораторије. Довољна збијеност се 

дефинише степеном збијености Sz= d/dmax x 100.. Где је d сува запреминска маса у 

подтлу, а dmax максимална сува запреминска маса одређена стандардним 
лабораторијским Проктор-овим опитом. Слојеви насипа у дебљини од 30цм морају бити 
збијени према СРПС У.Е1.010 у износу од Сз≥100% од стандардног Проктор-овог опита. 
 
Збијеност слоја насипа мора на сваком мерном месту достићи захтеване вредности. 
Минимални број испитивања збијености износи минимум једно испитивање збијености на 
сваких 150м2 сваког слоја насипа. Недовољно збијене површине насипа Извођач мора 
збити до захтеваног степена збијености без права накнаде за овај додатни рад и 
поновити испитивања збијености. 
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Носивост слојева насипа мора се доказати резултатима текућих испитивања и постигнуту 
носивост слојева насипа мерењем модула стишљивости Мс према стандарду СРПС 
У.Б1.046. Ова мерења не искључују испитивања збијености. Захтеване вредности модула 
стишљивости Мс не могу бити, на сваком мерном месту мање од Мс=20Мпа. Носивост 
подтла мора на сваком мерном месту задовољити постављене захтеве. Минимални број 
испитивања носивости износи минимум једно испитивање носивости на сваких 150м2 
сваког слоја насипа. 
 

Приликом уградње, влажност материјала не сме варирати више од  2 % од оптималне 
влажности одређене стандардним Прокторовим опитом.  
 
Ако се, након што је неки слој насипа збијен и испитан, не наставља одмах израда 
следећег слоја, него тек након дужег времена у различитим временским приликама, пре 
наставка насипања треба поново проверити збијеност тог слоја. С насипањем новог слоја 
може се отпочети тек када се докаже тражени квалитет (збијеност) претходног слоја. 
 
 

1.4.1      ИСПИТИВАЊЕ ПОДГРАДЕ 
 
1.4.1.1.            Испитивање евентуалне подграде 
 
У складу са захтевима Геомеханичког елабората, условима и ограничењима локације, 
условима и ограничењима грађења/ископа потребно је извршити евентуално испитивање 
подграде у  зависности од избора типа подграде од стране пројектанта уз пројекта за 
извођење биће достављени и ТУИ за поменуте радове. 
 
Потребно је да акредитована институција сачини програм свих испитивања, само 
испитивање и израду елабората и извештаја. 
 
 

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

Важеће публикације 
- Правилник о техничким нормативима за зидане зидове , Правилник је објављен у 
"Службеном листу СФРЈ", бр. 87/91 од 29.11.1991. године.  
- ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ОПЕКАРСКЕ ПРОИЗВОДЕ ОД 
ГЛИНЕ И КРЕЧНОСИЛИКАТНЕ ОПЕКЕ И БЛОКОВЕ ("Сл. лист СЦГ", бр. 53/2005 od 
23.12.2005. godine)  
- СРПС ЕН 771-1 (2016)  Спецификација елемената за зидање - Део 1: Елементи за 
зидање од глине 
- СРПС ЕН 10080 (2008) Бетонски челик - Завариви бетонски челик – Општи део 
- ПРАВИЛНИК о квалитету цемента „Службени гласник РС”, бр. 34 од 12. априла 2013, 44 
од 26. априла 2014. 
- СРПС Б.Ц1.012:1996 - Цемент - Начин испоруке, паковања и складиштења 
- СРПС EН 459    -  Грађевински креч Део 1 - 3 
- СРПС ЕН 13139:2007 –  Агрегати за малтер  - својства агрегата и кеменог брашна 
добијених обрадом природних, произведених или рециклираних материјала и мешавина 
тих агрегата за коришћење у малтеру. 
- СРПС ЕН 934-3:2014 -  Додаци за бетон, малтер и инјекциону смесу – Део 3  - Додаци за 
малтер за зидање 
- СРПС ЕН 1015-11:2008 - Методе испитивања малтера за зидање 



                                                                                                               
_____________________________________________________________________________ 

Део 3- Техничке спецификације 

ВЈН 04/19 Општи услови  

страна 25 од  115 
 

-СРПС ЕН 998-1:2008 - Спецификација малтера за зидане конструкције – Део 1 Малтери 
за облагање спољашњих и унутрашњих површина 
- СРПС ЕН 998-2:2008 - Спецификација малтера за зидане конструкције – Део 2 Малтери 
за зидање 
             

2.1.1.   ОПШТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛЕ ЗИДАРСКИХ РАДОВА 
Доставити комплетану описну литературу за сваку врсту елемената за зидања, припрему 
подлоге и малтерисање. Јасно означити податаке да би се показало коју величину, тип 
или ставку Извођач намерава да обезбеди. Пружити довољно података који би показали 
усаглашености са специфицираним захтевима. 
            Пре испоруке материјала, оверене копије извештаја, доказа квалитета, 
сертификата, атеста...и  све потребне тестова према прописима и наведеним 
публикацијама, достављају се у Наручиоцу и одобравају се од стране истог.   
Важност доказа  квалитета  - према правилницима и уредбама или уколико није јасно и 
прецизно дефинисано не старији од 90 дана.  
Тестирања ће бити изведена у независној акредитованој лабораторији одобреној од 
стране Наручиоца.  
Додатно тестирање ће се вршити уколико се мења извор материјала. 

2.1.2.    Малтер за зидање 
Испорука и складиштење 
Достава цемента, креча и других цементних материјала за градилиште у неоштећеној 
кеси, врећама, бурадима, или другим одобреним начинима паковања, јасно обележен и 
означен са именом произвођача и брендом.  
Чувати цементне материјале у сувим, непромочивим просторима или ограђеном 
земљишту и управљати њима тако да се спречи улазак страних материјала и оштећења 
водом или влагом. Заштитити материјал за зидање од оштећења и, осим песка, чувати 
суво до искоришћења.  
Не користити материјал који садржи „мраз“ или лед. 
 

2.2. МАШИНСКО МАЛТЕРИСАЊE 

Ова техничка спецификација се односи на малтерисање зидова од опеке, гитер блокова и 
бетона. Машински малтери за спољну употребу и за мокре чворове потребно је да 
задовоље класе CSIIW2 према стандарду  (EN 998-1) 
 

2.2.1. Релевантни стандарди 

СРПС ЕН 1015-11:2008 Методе испитивања малтера за зидање - Део 11: Одређивање 
чврстоће при савијању и чврстоће при притиску очврслог малтера 
СРПС ЕН 1015-12:2008 Методе испитивања малтера за зидање - Део 12: Одређивање 
чврстоће приањања очврслих малтера за унутрашња и спољашња облагања на подлоге 
СРПС ЕН 1015-19:2008 Методе испитивања малтера за зидање - Део 19: Одређивање 
паропропустљивости очврслих малтера за унутрашња и спољашња облагања 
СРПС ЕН 998-1:2012 Спецификација малтера за зидане конструкције - Део 1: Малтер за 
облагање спољашњих и унутрашњих површина 
 

2.2.2. Опис предвиђеног материјала 

Материјал за малтерисање зидова који се обрађују молерски треба да је декларисан као 
кречно цементни малтер за малтерисање зидова од опеке и бетона. Овај малтер треба 
да је класификован према (СРПС ЕН 1015-11) - чврстоћа на притисак после 28 дана.  
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Материјал за малтерисање зидова на које се полаже керамика или камен треба да је 
декларисан као цементно кречни малтер за малтерисање зидова од опеке и бетона. Овај 
малтер треба да је класификован према (СРПС ЕН 1015-11) - чврстоћа на притисак после 
28 дана.  
Чврстоћа приањања на опеку за оба малтера треба да је по СРПС ЕН 1015-12. 
Осим цемента и креча који су већ класификовани као материјали са опасним састојцима, 
(У Правилнику о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и 
одређеног производа („Службени лист РС“, број 59/10) уведен је ДСД/ДПД систем 
класификације, по коме су портланд цемент и хидратисани креч разврстани у групу 
опасних производа са симболом Xi - иритативно.) материјал не сме да садржи друге 
материје штетне за здравље људи.  

ВОДА 
Чиста, питка, и без супстанци које могу негативно утицати на малтер.  Без претходног 
испитивања може се користити вода из водовода. 
 
 

ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ 
Као што је наведено у одељку “Бетон – материјали.“ 
 

ПЕСАК 
Песак мора бити ослобођен штетне количине органских нечистоћа и задовољавати 
важеће стандарде. 
 
 

ХИДРАТИСАН КРЕЧ 
Суви прах добијен третирањем калцијум-оксида са довољно воде да задовољи хемијски 
афинитет за воду под условима његове хидратације. Он ће се у суштини састојати од 
калцијум хидроксида, магнезијум оксида и магнезијум-хидроксида. 

3.3.    Начин извођења радова 
Зидови који се малтеришу треба да су чврсти, чисти, без слабо везаних делова, масних 
мрља и сл. 
Уверити се да су изведени сви инсталатерски радови који претходе малтерисању. 
Заштитити уграђену столарију. 
Материјал чувати на сувом месту на палетама. Машина треба да је очишћена од 
претходног малтерисања. 
Приликом рада на машинском малтерисању, осим уобичајене опреме радници треба да 
носе заштитне наочаре и рукавице. Настојати да просторије у којима се ради буду што 
боље проветрене. 
Све радове извести по упутствима произвођача материјала. 
Оптимална температура у просторији у којој се изводе радови је између +5ºЦ и +25ºЦ. 
Није дозвољено сушење малтера грејним телима. 
Припрему малтера вршити машински, мешањем суве смесе са водом. Зидове од опеке 
или блокова припремити за малтерисања набацивањем „шприц малтера“ дебљине 2-3мм. 
На вишим температурама навлажити зидове. Бетонске зидове премазати подлогом 
бетон-контакт. На зидовима поставити вертикалне лајсне - вођице, од пода до плафона, 
на растојању нешто мањем од дужине равњаче (  1̴,6 m) . На угловима поставити угаоне 
лајсне. Зидове малтерисати до аб подне плоче и до плафонске аб плоче. 
Време за сушење малтера и почетак молерских радова је мин. 10 дана по цм дебљие 
малтера. 
 

4.3.    Извођење радова  у хладним климатима 
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Не зидати, не малтерисати, не изводити естрихе...  („мокри поступци) када је температура 
ваздуха испод  4°Ц, и нижа,  или када се чини да ће температура ваздуха да буде око  4°Ц 
или испод у року од 24 часа. Рад неће бити дозвољен са или на замрзнутим 
материјалима.  
У складу са захтевима наведеним испод  за одговарајуће температуре ваздуха : 

 Температура ваздуха од 4 °Ц до 0 °Ц. 

Топао песак или вода за мешање да произведу температуру малтера између 4 и 50°Ц. 
 

 Температура ваздуха од 0 °Ц до -4 °Ц 

Топао песак или воде за мешање да произведу температуру малтера између 4°Ц и 50°Ц 
 

 Температура ваздуха од -4 °Ц до -7 °Ц 

Топао песак и воде за мешање да произведу температуру малтера између 4°Ц и 50°Ц. 
Користите грејаче типа саламандер или друге извора топлоте на обе стране зидова у 
изградњи. Користите ветробране када ветар прелази 25 км/ч. 

 Температура ваздуха од -7 °Ц, и испод 

Топао песак и воду за мешање да произведу температуру малтера између 4°Ц и 50°Ц. 
Обезбедити помоцћне изворе топлоте да се одржи температура ваздуха изнад 0 °Ц на 
обе стране зидова у изградњи. Утврдити да температура зидања није мања од -7 °Ц, када 
се елементи постављају. 

5.3.      Производи 
Елементи за зидање од глине: 
Градња треба да буде од стандардних елемената, комерцијалног дизајна и производње, 
за сваку класу или тип , у складу са СРПС ЕН 771-1:2016 и других одређених важећих 
стандарда. 
Шупљи глинени  блок 
Мора бити у сагласности са СРПС ЕН 771-1:2016.  Дебљина мора бити као што је 
захтевано. Елементи се образују са браздама да се побољша примена и задржавање 
спољног малтера. 
 
 
Термо блок 
Мора бити у сагласности са  СРПС ЕН 771. 
Пуна опека 
Мора бити у сагласности са СРПС ЕН 771-1. 
Рад са елементима од глине 
Не користити превише спаљене, под-спаљене, измењене, одломке, испуцале или 
поломљене цигле. 
 
 

5.3.1.             Зидање опеком 
 

Израда мора бити стручна, са квалификованом радном снагом и у свему према важећим 
техничким прописима и просечним нормама у грађевинарству. Зидање изводити тачно 
према плановима, са правилним везама у потпуно хоризонталним редовима без ситних 
комада мањих од 1/4 опеке и такви комади не смеју се стављати један до другог у зид.  
Вертикалне и хоризонталне спојнице морају бити потпуно испуњене малтером, без 
шупљина. Малтер у спојницама не сме да буде дебљи од 10 - 12 мм. Спољне фуге 
оставити празне у дубину од 15-20мм ради боље везе малтера при малтерисању зидова. 
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Исцурели малтер из спојница окресати мистријом док је још свеж и такво место обрисати 
саргијом. 
Предвидети сидрење фасадне опеке и обзида од клима блока за носећи зид анкерима 
(сидрима) од нерђајућег челика и то 5 комада на 1м2. 
За везу преградних зидова дебљине д=12цм ( пола опеке ) са масивним зидовима из 
таквих зидова у сваком четвртом реду испустити по пола опеке. За везу преградних 
зидова дебљине д=7 цм ( насатично зидана опека ) са масивним зидовима, у таквим 
зидовима оставити жљеб дебљине 1/4 опеке целом висином зида. 
У висини изнад врата , на цца 2,00 м од пода, код зидова дебљине д=7 цм и д=12 цм 
израдити армирано-бетонски серклаж у прстену, односно хоризонтални АБ серклаж се 
изводи у висини надвратника, дуж свих зидова („формира се АБ прстен и са ветикалним 
серклажима Аб рам“), димензија 12(7) x20цм, МБ 25, армиран са 4Ø10, узенгије Ø6 на 
20цм, анкерован у бочне конструктивне зидове. На месту „споја“ два штока од унутрашње 
столарије предвидети и израдити АБ вертикални серклаж који ће са хоризонталним АБ 
серклажима чинити АБ „рам“. 
 
Везу зидова од опеке са армирано-бетонским зидовима и стубовима извести анкерима 
арматуре у сваком другом реду опеке са одговарајућим испуштеним везама из бетонских 
елемената. 
За зидање фасадних зидова фасадном опеком која се не малтерише, употребити само 
одговарајућу опеку оштрих, правих и паралелних ивица и уједначене боје. 
Приликом зидања водити рачуна: 
- да се слог веза опеке који је пројектант одредио, доследно и коректно спроведе по целој 
површини зида, 
- да се опека сече машинским путем, 
- да фуге буду потпуно хоризонталне, односно вертикалне и са континуалном ширином 
спојнице. 
 

5.3.2.                    Зидање гитер блоком/термо блоком 
 

Израда мора бити стручна, са квалификованом радном снагом и у свему према важећим 
техничким прописима и просечним нормама у грађевинарству. 
Пре полагања првог реда гитер блока на подлогу је потребно нанети малтер у најмање 
1цм дебелом слоју. Пре почетка зидања блокове треба добро полити водом како не би 
упијањем воде из малтера ослабили чврстоћу споја између блока и малтера, а самим тим 
и чврстоћу самог зида. 
Зидање почиње од бетонског серклажа или фазонског угаоног елемента уколико се гради 
с вертикалним серклажима, односно угаоним фазонским елементима уколико се гради 
без вертикалних серклажа. 
За извођење у сеизмичким подручјима препоручује се употреба бетонског угаоног 
елемента уместо оплате бетонског вертикалног серклажа. Углове армирати са мин. 4ɸ14 
мм, са узенгијама ɸ6/25 цм, уз преклоп вертикалне арматуре у стубу мин. 80 цм за 
следећу етажу (у наставку истог стуба). Вертикалне спојнице (шупљине) између блокова 
се попуњавају малтером. Блокови се постављају сасвим један уз други тако да 
назубљени део једног блока уђе у ошупљени део другог. Између редова поставља се 
малтер у дебљини око 1,2 цм. Малтер се распоређује по целој дебљини зида. Блокове 
треба зидати у правилном зидарском слогу, (најбоље је када блоком парног реда 
преклапамо блок непарног реда за 50%). 
Висину зида треба контролисати летвом на којој су означене вредности висинског 
опекарског растера - 25цм. Вертикалност и хоризонталност зида постиже се помоћу 
либеле и виска. 
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Блокови се не смеју разбијати, већ искључиво резати циркуларом. Зид изграђен од 
блокова може се обрађивати свим средствима (материјалима) предвиђеним за завршну 
обраду зидова. У случају примене специјалних малтера или других специјалних 
материјала, треба поступити према упутсву произвођача средства (материјала) које се 
користи за обраду зида. 
За зидање зидова од  термо блокова користите термо малтер M5-Л према EН 998-2. 
Зидање започиње постављањем бетонског елемента за вертикални серклаж на оба краја 
зида. Између постављених елемената за вертикални серклаж, слаже се климаблок 
(равнина   се постиже зидарским конопцем и либелом, а гуменим чекићем се по потреби 
поравнава висина и положај сваког блока) и малтером се у потпуности запуњавају 
спојнице. 
ВАЖНА НАПОМЕНА! Гитер блокови се не смеју разбијати зидарским чекићем јер се 
линија лома не може контролисати. Гитер блокове треба резати електричном или 
моторном тестером за резање опекарских производа. 
За боље повезивање зидова преко углова и учвршћење вертикалних серклажа 
препоручује се армирање шипком 1Ø8 мм у свакој другој хоризонталној спојници. 
 
Повезивање спољњих и унутрашњих носећих зидова: 
Спој спољних и унутрашњих носећих зидова треба бити крут како би се чврстом везом 
омогућило преношење сила.  Та крута веза остварује се на следећи начин: 
У носивом зиду потребно је направити удубљење како би се осигурала веза носећих 
зидова два управна зида, удубљење се испуњава малтером, у који се полаже зидни 
елемент зида из управног смера. Величина удубљења зависи од материјала зида. Ако је 
зид од опеке, удубљење треба бити најмање 5 цм. 
Хоризонтални и вертикални серклажи морају бити повезани и усидрени у елементе 
основног носивог система. Бетонирање серклажа треба извести након зидања како би се 
постигло боље пријањање између серклажа и зида. Минималне димензије хоризонталних 
и вертикалних серклажа су 15×15 цм. Вертикалне серклаже треба извести на сваком 
сучељавању зидова. Хоризонтална удаљеност вертикалних серклажа не сме бити већа 
од 4 м. 
 

6.3   ИЗРАДА ЦЕМЕНТНИХ КОШУЉИЦА 
 

Ова техничка спецификација се односи на уградњу цементних кошуљица без подног 
грејања које се касније покривају подним облогама као што су керамика, камен, итисони, 
паркет, ламинати. 

6.3.1.      Релевантни стандарди 
СРПС ЕН 13318:2011 Материјал за естрихе и подни естриси - Дефиниције 
СРПС ЕН 13813:2009 Материјал за естрихе и естриси за подове - Материјал за естрихе - 
Својства и захтеви 
СРПС ЕН 13892-1:2011 Методе испитивања естриха за подове - Део 1: Узорковање, 
израда и нега узорака за испитивање 
СРПС ЕН 13892-2:2011 Методе испитивања естриха за подове - Део 2: Одређивање 
чврстоће при савијању и притиску 
СРПС ЕН 13892-3:2011 Методе испитивања естриха за подове - Део 3: Одређивање 
отпорности на хабање према Бемеу 
СРПС ЕН 13892-4:2011 Методе испитивања естриха за подове - Део 4: Одређивање 
отпорности на хабање - БЦА 
СРПС ЕН 13892-5:2011 Методе испитивања естриха за подове - Део 5: Одређивање 
отпорности на хабање од котрљања точка по носећем слоју подног естриха 
СРПС ЕН 13892-6:2011 Методе испитивања естриха за подове - Део 6: Одређивање 
површинске тврдоће 
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СРПС ЕН 13892-7:2011 Методе испитивања естриха за подове - Део 7: Одређивање 
отпорности на хабање од котрљања точка по подном естриху преко подне облоге 
СРПС ЕН 13892-8:2011 Методе испитивања естриха за подове - Део 8: Одређивање 
чврстоће везе 
СРПС ЕН 197-1:2013 Цемент - Део 1: Састав, спецификације и критеријуми 
усаглашености за обичне цементе 
 

6.3.2.              Опис предвиђеног материјала 
 

Кошуљице израдити и уградити од готовог материјала који се на градилиште испоручује у 
џаковима или справљањем на градилишту. 
Дебљина кошуљице треба да је у складу са пројектом. Кошуљица на изолационом слоју 
(пливајућа кошуљица) не треба да је мања од 35 мм и већа од 80 мм. За веће и мање 
дебљине обезбедити сагласност стручног надзора. Дебљина кошуљице треба да је 3 x 
већа од димензија највећег зрна. 
Према захтевима за чврстоћу на притисак и на савијање, готове кошуљице треба да су 
сврстане у захтевану класу од стране Наручиоца у складу са СРПС ЕН 13813. 
Нема посебних захтева за отпорност на хабање и отпорност на смрзавање. 
За кошуљице које се справљају на градилишту извођач треба да достави рецептуру и 
технологију израде мешавине за израду кошуљице стручном надзору на одобрење. 
Извођач је одговоран за то да чврстоћа на притисак и савијање кошуљице задовоље горе 
наведене захтеве. 
Није дозвољено коришћење цемента без података о главним састојцима или уверења о 
усаглашености производа. 
Изузетно кошуљице армирати арматурном мрежом Q131 (150x150мм, Ø5мм, за 
кошуљице мин. дебљине 5цм), шулц плетивом или влакнима (фибрином, ако се 
кошуљица не полаже преко звукоизолационог слоја, у складу са упутствима произвођача 
влакана и рецептуром и технологијом израде кошуљице). За коришћење шулц плетива 
потребна је сагласност стручног надзора уз претходно достављени атест. 
ПЕ фолија која је подлога испод кошуљице треба да је минималне дебљине 0.1мм. 
 

6.3.3.                      Начин извођења радова 
 

Ако се зидови у просторији малтеришу, малтерисање извести пре израде цементне 
кошуљице и то до аб подне плоче. 
Када се кошуљица ради преко звукоизолационог слоја кошуљицу одвојити од зидова 
слојем истог материјала дебљине 1-2цм. У том случају преко звукоизолационог 
материјала положити ПЕ фолију. Ако се кошуљица излива преко старих бетона користити 
средства за боље пријањање (С/Н веза).   
Носећа подлога треба да буде равна да не би дошло до осцилација у дебљини 
кошуљице. Ако су на подлози постављене цеви оне морају да буду чврсто везане за 
подлогу. 
Температура у просторији у којој се изводи кошуљица треба да је виша од +5ºЦ.  
Материјал за израду кошуљица обавезно мешати машински. 
Пре почетка уградње кошуљице ласерским апаратима или прибором за размеравање 
висинских кота обележити висинске коте (вагрес) на обимне зидове. Материјал за израду 
кошуљице машински изнети у просторију одмах након мешања (гуменим цревима и 
диспензерима, водити рачуна да гумена црева не оштете изведене радове), вишак 
материјала скинути до тражене висине а затим кошуљицу пажљиво изравнати а затим 
глачати равним тањиром (хеликоптером) Ø560 - 600мм (није дозвољено прскање воде на 
кошуљицу у току глачања). Није дозвољена накнадна обрада кошуљице цементом. 
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Младу кошуљицу заштитити од промаје и директних сунчаних зрака (не фолијама) 
најмање 7 дана. ПЕ фолијама штитити кошуљицу само од пребрзог сушења на великим 
температурама (не поливати водом). Није дозвољено присилно исушивање кошуљице 
грејањем просторије без дозволе и контроле стручног надзора (препоручује се да се уз 
грејање просторије користе исушивачи ваздуха). 
 

6.3.4.                 Начин вршења контроле и мерење 
 

За све материјале који се користе за израду кошуљице као и за претходну мешавину 
доставити извештаје о испитивању (атесте) од стране акредитоване лабораторије. 
У току извођења радова израдити узорке од материјала допремљеног или справљеног на 
градилишту за израду кошуљице, за испитивање у независној лабораторији (епрувете 
дим. 4x4x16цм или других димензија ако то захтева лабораторија) на чврстоћу на 
притисак и савијање, не мање од три узорка на 500м2 површине на којој се уграђује 
кошуљица. 
ОДСТУПАЊЕ: Толеранција на две рефернтне тачке на удаљености од 1,00 м максиум 3 
мм вертикално или толеранција на две рефернтне тачке на удаљености од 2,00 м 
максимум 5 мм вертикално а све у скалду са SRPS CEN/TS 15717. 
 

3. БЕТОН 

Овим одељком се третирајуи следећи радови: израда оплата, преношење, уграђивање, 
неговање и завршна обрада, свог бетона за конструкције од бетона и друге узгредне 
радове на бетонским конструкцијама у складу са одредбама и условима уговора и у пуној 
сагласности са овим одељком Техничких услова, цртежима и упутствима надзора. 
3.1.                   ТЕХНИЧКА РЕГУЛАТИВА И МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА 
ПБАБ 87.-“Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон” (“Сл. лист 
СФРЈ” број 11/87)  Коментар одредби Правилника БАБ 
ППБ 71.-“Правилник о техничким мерама и условима за преднапрегнути бетон” (“Сл. лист 
СФРЈ” бр. 57/71) 
НАРЕДБАО ОБАВЕЗНОМ АТЕСТИРАЊУ ДОДАТАКА БЕТОНУ ("Сл. лист СФРЈ", бр. 
34/85) 
НАРЕДБА О ОБАВЕЗНОМ АТЕСТИРАЊУ ЦЕМЕНТА ("Сл. лист СФРЈ", бр. 34/85 и 67/86) 
ПРАВИЛНИК О КВАЛИТЕТУ ЦЕМЕНТА ("Сл. гласник РС", бр. 34/2013 и 44/2014) 
СРПС Б.Б2.010–Сепарисани агрегат за бетон. Технички услови (1988.) 
СРПС ЕН 12620:2010 - Агрегати за бетон 
СРПС ИСО  6274:1998 - Бетон - Одређивање гранулометријског састава агрегата 
СРПС У.M1.021:1997 - Бетон - Класификација на основу чврстоће при притиску 
СРПС Б.Б2.009:1986 - Утврђују се услови квалитета, начин испитивања и оцена резултата 
испитивања природног агрегата и камена за производњу агрегата за бетон. 
СРПС Б.Ц1.011-Портланд цемент са додацима. Металуршки цемент. Пуцолански 
цементи. Технички услови (1982.) 
СРПС Б.Ц1.014 - Сулфатноотпорни цементи, Портланд цемент, Металуршки цемент. 
Технички услови (1982.) 
СРПС У.М1.058 - Вода за справљање бетона. Технички услови и метода испитивања 
(1985.) 
СРПС У.М1.034 - Додаци бетону. Квалитет и проверавање квалитета 
СРПС У.М1.037 - Предходна испитивања ради избора додатака бетону са одређеним 
агрегатом и цементом (1981) 
СРПС У.М1.020 - Одређивање чврстоће бетонских тела при притиску израђених од 
свежег бетона (1978.) 
СРПС У.М1.051 - Контрола производње бетона за бетон категорије БII (1987.) 
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СРПС У.М1.050 - Контрола производне способности фабрике бетона (1987.) 
СРПС У.М1.052 - Минимална опрема за лабораторије при фабрикама бетона 
 
ОПШТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛЕ КОЈИ СЕ УГРАЂУЈУ У ОБЈЕКАТ 
 
Доставити комплетану описну литературу за сваку врсту елемената за зидања, припрему 
подлоге и малтерисање. Јасно означити податаке да би се показало коју величину, тип 
или ставку Извођач намерава да обезбеди. Пружити довољно података који би показали 
усаглашености са специфицираним захтевима. 
            Пре испоруке материјала, оверене копије извештаја, доказа квалитета, 
сертификата, атеста...и  све потребне тестова према прописима и наведеним 
публикацијама, достављају се у Наручиоцу и одобравају се од стране истог.   
Важност доказа  квалитета  - према правилницима и уредбама или уколико није јасно и 
прецизно дефинисано не старији од 30 дана.  
Тестирања ће бити изведена у независној акредитованој лабораторији одобреној од 
стране Наручиоца.  
Додатно тестирање ће се вршити уколико се мења извор материјала. 
НАПОМЕНА: Зa материјале који се не уграђују у објекат (нпр. Средство та премазивање 
калупа и оплата – „оплатол“)  из разлога непостојања стандарда и недефинасних услова 
аплицирања неопходно је обезбедити Стручно мишљење о безбедном коришћењу 
оплатног уља од стране акредитоване и рефернтне институције. 
 

3.2. МАТЕРИЈАЛИ 

3.2.1. АГРЕГАТ 

За справљање бетона употребљава се агрегат, који је у складу са поглављем II.1 ПБАБ-а, 
одговарајућим упутствима за примену, као и да испуњава услове квалитета према 
пропису о стандарду СРПС Б.Б2.010.  Природни несепарисани агрегат може се 
употребити само за неармирани бетон и то до највише МБ15, за испуне, слојеве 
изравнавања и сл. Гранулометријски састав мешавине агрегата мора бити такав да 
осигурава довољну обрадивост и збијеност бетона. 
Састав гранулометријске мешавине зависи од прописаног квалитета бетона, начина и 
услова транспорта и уграђивања и одређује се експерименталним путем на основу 
предходних проба, које мора предвидети извођач радова у пројекту бетона. У погледу 
максималне величине зрна важе одредбе чл. 10 ПБАБ-а, међутим код елемената са густо 
распоређеном арматуром или са мањим жаштитним слојем, већи део агрегата мора се 
састојати од зрна, која су мања од растојања између суседних шипки арматуре и између 
шипки арматуре и оплате. 
 

3.2.2. ЦЕМЕНТ 

За справљање бетона може се употребити цемент, који је у складу са поглављем II.2 
ПБАБ-а, поглављем III., ПБАБ-а упутствима за њихову примену и који испуњавају услове 
квалитета утврђене прописима- стандардима СРПС Б.Ц1.011 и СРПС Б.Ц1.014. За 
конструкције и елементе од преднапрегнутог бетона може се употребити цемент на бази 
портланд цементног клинкера са највише 15% додатака. У погледу транспорта и 
лагеровања цемента важе одредбе ПБАБ-а поглавље VII.1 чл. 235 и 236. 
Цемент се мора испоручити у довољној количини , како не би досло до обуставе или 
прекида радова на бетонирању. Сав цемент, који је оштећен влагом или на други начин, 
мора се одмах уклонити са градилишта. 
Извођач је дужан да обезбеди бесплатно и све потврде о испитивању, које се односе на 
цемент, који се намерава употребити за радове. Свака потврда мора показати да је 
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узорак испитала овлашћена организација и да у потпуности испуњава услове 
одговарајућег стандарда за испитиван тип цемента. 
 

3.2.3. ВОДА 

За справљање бетона употребљава се вода, која је у складу са поглављем II.3 ПБАБ- а, 
одговарајућим упутствима за примену , као и да испуњава услове квалитета утврђене 
прописима о стандарду СРПС У.М1.058.  
Пијаћа вода се сматра подобном и може се без предходног испитивања користити за 
справљање бетона. 
 

3.2.4. ДОДАЦИ БЕТОНУ 

Додаци бетону се користе за модификацију посебне особине бетона и исти су под 
обавезним атестом према Наредби о обавезном атестирању додатака бетону (“Сл. Лист 
СФРЈ” БР.34/85). 
За справљање бетона могу се употребити додаци, који су у складу са поглављем II.4 
ПБАБ-а, одговарајућим упутствима за примену, као да испуњавају услове квалитета 
према прописима о стандарду СРПС У.М1.035. Како додаци могу у исто време изазвати 
негативна дејства на друге значајне особине бетона, мора се предходно проверити да ли 
додатак бетону одговара пројектованој бетонској мешавини, према пропису о стандарду 
СРПС У.М1.037. 

3.3. КЛАСИФИКАЦИЈА БЕТОНА 

У пројектима, за сваки елемент конструкције или конструкцију у целини, назначена је 
класа бетона, која обухвата само марку бетона (МБ) или марку бетона и друга својства, 
која бетон мора имати у посебним условима средине. Марка бетона (МБ) је нормална 
чврстоћа при притиску у МПа, која се заснива на карактеристичној чврстоћи при старости 
бетона од 28 дана. Чврстоћа бетона при притиску испитује се према прописима о 
југословенском стандарду СРПС У.М1.020, на коцкама ивице 20цм према стандарду 
СРПС У.М1.004 са негом бетонских тела према стандарду СРПС У.М1.005. 
Карактеристична чврстоћа при притиску је вредност испод које се може очекивати 
највише 10% свих чврстоћа при притиску испитаног бетона. У пројекту конструкције може 
се одредити карактеристична чврстоћа бетона при притиску, при старости, која је мања 
или већа од 28 дана.  
Према чл. 21 ПБАБ-а бетони се сврставају у две категорије: 
- - бетон прве категорије B.I и 
- - бетон друге категорије B.II. 
БЕТОН Б.I 
Бетони I категорије, Б.I су су бетони нижих марки и то МБ10, МБ15, МБ20 и МБ25 и 
справљају се на градилишту на ком се и уграђују и не смеју се транспортовати. За ове 
бетоне нису неопходне предходне пробе. Најмања количина цемента за бетоне 
категорије Б.I свих конзистенција, осим житке у зависности од класе цемента и најкрупније 
фракције одређена је чланом 26 ПБАБ-а . Гранулометријски састав мешавине агрегата 
може се одабрати без предходних проба састава мешавине према чл.9 ПБАБ-а , односно 
стандарда СРПС У. М1.057, ако се гранулометријска крива налази у подручју 3. Контрола 
квалитета, која се односи на контролу производње и контролу сагласности (чл.34 ПБАБ-а) 
врши се само за контролу сагласности са условима пројекта, на тај начин што се за 
квалитет очврsлог бетона на градилишту узима двоструко већи број него за бетон Б.II, 
чл.48 под “В”. Контрола производње се не врши, како је уобичајено узимањем пробних 
коцки, већ се врши само контрола најмање количине цемента. 
БЕТОН Б.II 



                                                                                                               
_____________________________________________________________________________ 

Део 3- Техничке спецификације 

ВЈН 04/19 Општи услови  

страна 34 од  115 
 

Бетони II категорије, БII су бетони МБ30 и виших марки, бетони са посебним својствима 
свих марки, транспортовани бетони свих марки и специјални бетони МБ60. Састави 
бетона категорије Б.II морају се одредити на основу резултата предходних испитивања 
бетона са материјалима од којих ће се производити бетон у складу са чланом 28 ПБАБ-а. 
Гранулометријски састав мешавине агрегата се утврђује експериментално сходно чл. 8. 
Најмања укупна количина цемента и честица мањих од 0.25мм у зависности од највеће 
фракције агрегата одређена је чл. 30, табела 5 ПБАБ-а.  
Предходним пробама одређују се тражена својства и особине бетона предвиђене 
пројектом и условима градње као што су: конзистенција, обрадљивост, чврштоћа, 
трајност, термичке карактеристике и др. За бетон категорије Б.II обављена је контрола 
производње бетона и контрола сагласности са условима квалитета на месту уграђивања 
(чл. 35, ПБАБ-а). Сходно чл. 48 под “б” за бетон справљен искључиво за потребе објекта, 
односно градилишта, а погон има контролу квалитета производње према пропису о 
југословенском стандарду СРПС У.М1.051, резултати испитивања бетона у погону могу се 
користити и за доказивање сагласности са условима квалитета бетона на месту 
уграђивања, с тим да се исто мора пројектом бетона предвидети. 
 

3.4. СВОЈСТВА БЕТОНА У ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА СРЕДИНЕ 

Опште одредбе 
Предуслов за израду бетона са посебним својствима састоји се у томе да се такав бетон 
мора исправно саставити, справити и уградити (добро сабијен и без сегрегације) и 
пажљиво неговати. Он се мора справљати у складу са одговарајућим условима за бетон 
Б.II 

3.4.1. Водонепропусни бетон 

Стандард СРПС У.М1.015 Бетон. Испитивање водонепропусности бетона, прописује 
поступак испитивања водонепропусности бетона. Марке водонепропусности бетона су: 
В2, В4,В6,В8 и В12, при чему бројке 2,4,6,8 и 12 означавају притиске у барима, што је 
прописано пројектом конструкције. Не сме се запазити појава капи на горњој површини на 
пет од шест испитаних тела за тражену марку, али с тим да је прву нижу марку 
водонепропусности задовољило свих шест тела. 

3.4.2. Бетон отпоран на дејство мраза 

То је бетон, који је изложен честом смрзавању и одмрзавању у влагом засићеним 
условима. Овај бетон захтева агрегат отпоран на мраз и водонепропусни бетон. Стандард 
СРПС У.М1.016 Бетон. Испитивање отпорности према дејству мраза одређује марке 
отпорности према дејству мраза од М50, М100, М150 и М200, где бројке означавају 
највећи број циклуса наизменичног смрзавања и крављења, чврстоћа при притиску тела 
мора износити 75% од чврстоће, коју имају несмрзавана тела еквивалентне старости. 

3.4.3. Бетон отпоран на дејство мраза и соли за одмрзавање 

Отпорност овог бетона испитује се према југословенском стандарду СРПС У.М1.055 
Бетон. Испитивање отпорности површине бетона на дејство мраза и соли за одмрзавање 
одређује се степеном оштећења испитиване површине после 25 циклуса наизменичног 
смрзавања и одмрзавања. Бетон се сматра још отпорним на дејство мраза и соли за 
одмрзавање , ако после 25 циклуса има 0.2 мг/мм губитак масе. Бетони изложени 
деловању мраза или мраза и соли морају се штитити аерирањем. Количина увученог 
ваздуха испитује се према стандарду СРПС У.М1.031 и исти мора одговарати 
вредностима датим у чл. 32, табела 6 ПБАБ-а. 

3.4.4. Бетон отпоран на хабање. 
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Према стандарду СРПС Б.Б8.015 испитивање отпорности према хабању брусењем, 
испитује се отпорност на хабање бетона, који су изложени оптерећењима од јаког 
саобраћаја или протока воде на брзотоцима. 

3.4.5. Бетон отпоран на хемијске утицаје 

У зависности од утврђеног степена и врсте агресивности поступиће се према одредбама 
југословенског стандарда СРПС У.М1.014 Бетон. Дејство материјала агресивних према 
бетону и застита од њих (1959.) На плановима и техничким описима назначена је 
захтевана отпорност према одредбама наведеног стандарда на основу чега извођач 
дужан да поступи. 
 

3.5. ИЗВОЂЕЊЕ БЕТОНСКИХ РАДОВА 

Пре извођења конструкција и елемената од бетона, армираног и преднапрегнутог бетона, 
извођач радова је дужан да на основу пројекта конструкција, сходно чл. 232 ПБАБ-а, 
изради пројекат бетона, који садржи: 
- састав бетонских мешавина, количине и техничке услове за пројектовање 
- класе бетона 
- план бетонирања, организацију и опрему 
- план транспорта и уграђивања бетонске мешавине 
- начин неговања уграђеног бетона 
- програм контролних испитивања састојака бетона 
- програм контроле, узимања узорака и испитивања бетонске мешавине и бетона по 
партијама као и испитување ин ситу 
- план монтаже елемената, пројекат скеле за сложене конструкције, као и пројекат оплате 
за специјалне врсте оплате. 
Пројекат бетона се мора дати надзорном органу на одобрење. 
 

3.6. БЕТОНСКИ ПОГОНИ 

Погон за производњу бетона мора да има потребне капацитете производње, као и 
усаглашену величину депоније агрегата и силоса поред тога што мора да задовољи 
услове стандарда СРПС У.М1.050, СРПС У.М1.051 и СРПС У.М1.052. Фабрика бетона 
мора бити опремљена и за производњу бетона у посебним условима тј, када је 
температура ваздуха нижа од +5 Ц, односно виша од +30 Ц. Мора се у пројекту бетона 
дати удаљеност фабрике бетона од појединих делова објекта, број аутомиксера са којима 
располаже фабрика бетона, као и трајање транспорта, узимајући у обзир и закрченост 
саобраћаја на путу ако исти користи јавне саобраћајнице. Бетонски погон мора 
поседовати извештај о подобности производње бетонског погона и извештај о 
једномесечном испитивању уређаја за дозирање. 
 

3.7. СКЛАДИШТЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА 

Агрегат за бетон не сме се мешати са другим материјалима за време транспорта и 
складиштења на градилишту. Услови транспортовања и складиштења морају одговарати 
одредбама чл. 233 ПБАБ-а. У погледу транспорта цемента, неопходне документације која 
прати испоруку и услова чувања цемента на градилисшу, важе у свему одредбе чл. 234 и 
235 ПБАБ- а , као и коментар наведених чланова. Додаци бетону морају бити означени 
према пропису  стандарда СРПС У.М1.034 и ускладиштени према упутствима 
произвођача. 

3.8. ОПЛАТНА УЉА 
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Узимајући у озир да оплатна уља не подлежу обавезном атестирању, односно прибавити 
мишљење Института за стандардизацију Србије да оплатна уља не подлежу 
сертификацији производа према ЗАКОНУ О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ 
И ОЦЕЊИВАЊУ УСАГЛАШЕНОСТИ ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009) и након тога за 
предложено помоћно средство, оплатно уље доставити резултате испитивања и  
извештај/стручно мишљење о употрбљивости предложеног оплатног уља од стране 
Института за нуклеарне науке ВИНЧА - Лабораторија за физичку хемију 050 или било које 
друге релевантне акредитоване институције. 
 

 
4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

ОБИМ И САДРЖАЈ РАДОВА 
Радови обухваћени овим одељком Техничких услова састоје се у набавци постројења, 
опреме, материјала и радне снаге и извођењу свих операција и у вези са арматурним 
челиком у складу са одредбама и условима уговора и у пуној сагласности са овим 
одељком Техничких услова, цртежима и упутствима надзора. 
 

4.1.1.   ТЕХНИЧКА РЕГУЛАТИВА И МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА 
                 Арматурни челик мора бити у складу са “Правилником о техничким 
нормативима за бетон и армирани бетон” (ПБАБ 87.), упутствима за примену и важећим 
стандардима (СРПС ЕН 10080:2008 -  Бетонски челик - Завариви бетонски челик - Општи 
део) 
Стандардима су дати облик и мере, као и методе испитивања за услове квалитета. 
За армирање конструкција и елемената од бетона користе се жице и шипке од глатког 
челика, високовредних природно тврдих ребрастих челика и арматурне мреже од хладно 
вучене глатке зице. 
 

4.2.1. РЕБРАСТА АРМАТУРА Б500 

Ребраста арматура (РА) од високовредног природно тврдог челика квалитета 500/560 
израђује се у облику жица и шипки. За конструкције од армираног бетона арматура од 
ребрастог челика, кружног попречног пресека мора се израдити према одобреном 
поступку челика контролисаног у складу са СРПС ЕН ИСО 15630-1:2011 - Бетонски челик 
и челик за преднапрезање бетона - Методе испитивања - Део 1: Арматурне шипке, 
ваљана жица и вучена жица. 
 

4.2.2. ЗАВАРЕНЕ АРМАТУРНЕ МРЕЖЕ МАГ 500/560 

Заварене арматурне мреже су од хладно вучене жице од глатког челика квалитета 
500/560. Ознаке мреже, пречници и растојања жица, толеранције и друго одређени су 
важећим стандардом  - СРПС ЕН ИСО 15630-2:2011 - Бетонски челик и челик за 
преднапрезање бетона - Методе испитивања - Део 2: Заварена мрежа. 
 

4.3. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

4.3.1  ОПШТЕ 
Уопште, извођач радова је дужан да припреми листе арматуре и да их поднесе надзору 
на одобрење. Садржај листа мора бити у пуној сагласности са цртежима и одговарајућим 
спецификацијама овог одељка. 
4.3.2.  ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА 
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Челик за армирање мора бити у свако доба заштићен од оштећења. Када се уграђује у 
конструкцију мора бити без прашине, растреситих  делова, шљаке и рђе, боје, уља или 
других страних материја. 
4.3.3.  САВИЈАЊЕ 
Шипке за арматуру морају се пажљиво сећи и савијати. Оне се морају савити у хладном 
стању према шаблонима и не смеју приметно одступати од облика и димензија 
приказаних на цртежима. Морају се избећи оштро савијени делови и не смеју бити мањих 
полупречника од оних назначених у табели 24 ПБАБ-а 87. Савијање мрежа и формирање 
арматурних кошева за темељне греде односно за распонске конструкције врши 
искључиво машинским путем. 
 
4.3.4.  УГРАЂИВАЊЕ И УЧВРШЋИВАЊЕ 
Сав арматурни челик мора се тачно уградити, шипке се код сваког укрштања морају 
повезати жицом , тако да за време уграђивања бетона одрже положај приказан на 
цртежу. Граничници за спречавање контакта између арматуре и оплате, као и између 
редова арматуре морају бити од префабрикованих бетонских коцки или другог погодног 
материјала одређеног облика и димензија. Бетонске коцке морају бити таквих димензија 
да је омогућено њихово покривање бетоном. Не дозвољава се употреба крупног шљунка, 
дробљеног камена или опеке, металних цеви и дрвених подметача. Преглед монтиране 
арматуре врши се макроскопски. Мерењем на појединим местима се контролише и 
правилност положаја монтиране арматуре, као и појединих њених делова у односу на 
пројектовани положај. Допуштена одступања крећу се у следећим границама: 

 одступања између појединих шипки 

код стубова и гредних носача ................................................+/- 10 мм 
код плоча и зидова....................................................................+/- 15 мм 

 oдступања између редова арматуре по висини, као и одступање заштитног слоја 

од пројектованих мера: 

код елемената са конструктивном висином већом од једног метра 10мм 
код греда и плоча дебљине веће од 10цм +/- 5мм 
код плоча дебљине мање од 10цм +/- 3мм 

 одступање узенгија у односу на хоризонталу и вертикалу код елемената са 

конструктивном висином већ 1м 10мм 

код елемената са конструктивном висином мањом 1м 5мм 
4.3.5.  НАСТАВЉАЊЕ 
Све шипке арматуре чија је укупна дужина мања од 12 м морају се испоручити у пуној 
дужини која је назначена у цртежима. Шипке чија је дужина већа од 12м могу се наставити 
како је то приказано на цртежима или дато у ПБАБ-у поглавље V.V, односно упутствима 
надзора. Сучеоно заварени спојеви изведени поступком електроотпорног заваривања 
морају се испитати према стандардима СРПС Ц.А4.002 и СРПС Ц.А4.005. 
 
4.3.6.  ПРИЈЕМ УГРАЂЕНЕ АРМАТУРЕ 
Пре почетка бетонирања сваког елемента или конструкције уз присуство надзора мора се 
записнички утврдити да монтирана арматура задовољава у погледу: 
- пречника, броја шипки и геометрије уграђене арматуре предвиђене пројектом, 
- учвршћења арматуре у оплати, 
- механичких карактеристика: границе развлачења, границе кидања и квалитета 
заварених спојева, као и 
- чистоћи уграђене арматуре. 
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5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

 5.1.   Опште 
Све тесарске радове треба да изводе квалификовани и стручни радници, јер и незнатне 
грешке на изради конструкције могу довести до нежељених последица. 
Употребљена резана грађа мора одговарати српским стандардима:  
СРПС ЕН 1611-1:2007 Резана грађа - Класирање четинара према изгледу - Део 1: 
Европска смрча, јела, бор, дуглазија и ариш 
СРПС Д.Б7.020:1955 Тесана грађа четинара 
СРПС Д.А1.048:1979 Испитивање дрвета - Одређивање затезне чврстоће у правцу 
влакана 
СРПС Д.А1.052:1958 Испитивање дрвета - Затезна чврстоћа управно на дрвна влакна 
ДОСТАВА И СКЛАДИШТЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА 
Сав потребан материјал за израду треба донети у одговарајућим димензијама и 
количинама на место где је предвиђено привремено складиштење грађе. 
Грађа испоручена на градилиште треба да буде пажљиво складиштена изнад тла на 
начин који обезбеђује одговарајућу дренажу, вентилацију и заштиту од временских 
услова. 
Заштитити све дрвне производе од оштећења у току транспорта и складиштења на 
градилишту. Дрвенарија не сме бити испоручена све док простор објекта и/или склаидшта 
не буду довољно суви тако дрвенарија не буде оштећена прекомернерним променама 
влажности. 
 

5.2. МАТЕРИЈАЛИ 

 
5.2.1.  МАТЕРИЈАЛИ, ГРАЂА И ДРВЕНАРИЈА 
Сва грађа која треба да буде постављења мора да буде у складу са важећим 
стандардима  
СРПС ЕН 1611-1:2007 - Резана грађа - Класирање четинара према изгледу - Део 1: 
Европска смрча, јела, бор, дуглазија и ариш,   
СРПС ЕН  14298:2012 - Резана грађа — Процена квалитета сушења,  
СРПС ЕН 1927-1:2009, Класификација по квалитету облог четинарског дрвета – Део 1: 
Смрче и јеле,  
СРПС ЕН 1927-2:2009, Класификација по квалитету облог четинарског дрвета – Део 2: 
Борови јеле,  
СРПС ЕН 1313-1:2007, Обло дрво и резана грађа – Дозвољена одступања и препоручене 
мере – Део 1: Резана грађа четинара 
СРПС ЕН 13183-2:2005 Садржај влаге у комаду резане грађе - Део 2: Процена методом 
електричног отпора-  
СРПС ЕН 844  
и треба да буде у сагласности са типом и степеном описаном у даљем тексту. Дрво са 
назнакама кривљења, кврга, прслина, буђи, мрља, труљења, оштећења од инсеката или 
другим дефектима ће бити одбијено. Општа грађа за тесраске радове треба да буде од 
уобичајеног типа бора погодног за  општу употребу и конструктивне намене. Грађа у 
трајним конструкцијама мора бити првокласна, уобичајеног типа који је сигуран, прецизно 
изведен, водонепропусан, прав, ако се не захтева фина завршна обрада. Грађа за 
привремене конструкције може да буде од обичне грађе ниског квалитета који 
дозвољавају одређене дефекте и грубу неједнаку текстуру. 
Ексере, прагове и укрућења у или на бетону, зиду и/или изолацији треба подвргнути 
третману заштитите. Третман се састоји у потапању у врућ раствор катрана или неку 
другу потврђену заштитну течност произведену од стране респектабилног произвођача. 
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5.2.2  Количина влаге 
Даске и димензионисана грађа до 50 мм дебљине која улази у састав конструкције, осим 
завршног материјала, треба да буде сушена у пећи или на ваздуху тако да количина 
влажности не пређе 18%. Количина влаге грађе номиналне дебљине веће од 50мм мора 
бити у складу са правилима по којима је и оцењивана и може бити уврштена у 
конструкцију без даљег сушења. Грађа спољашње и унутрашње завршне обраде треба 
да буде сушена у пећи и у тренутку испоруке на градилиште количина влаге прелазити 
12% за материјале до 25мм дебљине односно 14% за материјале дебљине преко 25мм. 
5.3.1.    Извођење 
Сви тесарски радови морају бити изведени стручно и квалитетно а у свему према 
статичком прорачуну и детаљним цртежима. 
Кровна конструкција мора бити изведена тачно према пројектованом паду чије површине 
морају бити потпуно равне у свим правцима тако да се обезбеди правилно налегање 
кровног покривача. 
5.3.2.  Постављање 
Формирање оквира од дрвне грађе и друге тесарије треба да буде добро уклопљено, 
постављено тачно по линијам у нивоима и учвршћено на начин који ће обебедити крутост 
и трајност. Сви елементи рама који нису назначени или се не налазе у спецификацији 
морају бити обезбеђени како би радови били успешно завршени. Везивање завртњима 
треба да буде урађено на одговарајући начин. Чивије, ексери и завртњи треба да буду 
састављени чврсто. 
5.3.3.   Третман очувања дрвета 
На местима где се заштићено дрво сече на градилишту , пресвући површине засека 
катраном или другом заштитно течношћу према спецификацији. 
Обавезна је импрегнација за дрвену конструкцију односно заштити дрвену грађу од 
инсеката, гљивица и плесни одговарајућим прописаним средством. 
 
 
 
 

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

Све позиције изолатерских радова морају бити извршене стриктно и квалитетно на месту 
и према детаљу, како је пројектом предвиђено. 
За извођење изолатерских радова мора се ангажовати квалификована радна снага и 
одговарајући алати, и набавити и прописно складиштити пре употребе, материјали, који 
одговарају техничким прописима, нормативима и стандардима. 
Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале 
које намерава да набави и употреби при извођењу својих радова, атести морају бити 
издати од стране установа овлашћених за ову врсту радова, и не смеју бити старији од 
једне године почев од  дана издавања атеста до дана када је извођач отпочео са 
извођењем ових радова на објекту. 
 
Гарантни рок за све уговорене позиције изолатерских радова, осим за термо и хидро 
изолацију равних кровова, одређује се по важећим законским прописима. 
 
За израду термо и хидро изолације равних кровова, проходних и непроходних тераса, 
гарантни рок се одређује у трајању од 10 (десет) година, рачунајући од дана добијања 
употребне дозволе за објекат. 
 
Скреће се посебна пажња извођачу свих изолатерских радова да строго води рачуна о 
следећем: 
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- -Изолатерски радови морају бити изведени само према технички исправним детаљима, 
а у складу са важећим прописима, упутствима и провереним, опробаним, исправним и 
устаљеним начином рада, по времену које погодује извођењу тих радова, или уз 
адекватну заштиту у случају наглих временских промена, или у случају да дође до 
непогоде,  
- Сви грађевински, занатски и други радови који претходе појединим изолационим 
слојевима или технолошким фазама, било да су у вези са њима, или на други начин 
технолошки међузависни, чије упоредно или касније извођење ствара могућност да се 
изолација оштети, морају се завршити пре њих, односно у одговарајућој технолошкој 
секвенци и то према предвиђеном усаглашеном и прихваћеном редоследу, 
- Пре почетка извођења изолатерских радова мора се проверити и констатовати 
исправност већ извршених грађевинских, занатских и других радова, који би могли 
утицати на квалитет, сигурност и трајност изолатерских радова.  
Изолатерски радови морају бити изведени тако да поједини делови и слојеви изолације, 
као и целокупне завршене позиције, морају у потпуности одговарати својој намени, 
захтевима доброг квалитета, сигурности и дуготрајности. 
Слојеви изолације не смеју се полагати на бетонску подлогу ако у бетону није завршен 
процес везивања и очвршћавања. 
Пре почетка извођења било које од уговорених позиција изолатерских радова, подлога се 
мора отпрашити и добро и пажљиво очистити од свих нечистоћа, невезаних честица 
прашине, евентуалних разних мрља од уља, масти, киселина и друго, уколико се не 
очисте и не отклоне, ове нечистоће ће образовати међуслој између подлоге и предвиђене 
изолације, и на тај начин спречити њихово чврсто повезивање. Осим тога, уља и масти 
растварају битуменске материје, те убрзавају слабљење и пропадање изолације и 
угрожавају њену непропустљивост.  
 
Хидроизолација укопаних делова објекта  
Хоризонтална хидроизолација испод темељне плоче - високофлексибилна СБС 
битуменска трака са улошком од полиестера са ојачањем варењем на преклопима са 
завршним премазом од високо еластичне битумен/гуме високе елонгације са заштитом од 
ПЕ фолије са свим предрадњама.  
Вертикалну хидроизолацију (са спољне стране зидова), компатибилна са хоризонталном 
може премостити пукотине до 5 мм извести битуменским несливајућим заптивачима 
модификованог полимера прскањем, са свим предрадњама и израдом холкера. 
Изнад подземних етажа (горње АБ плоче гараже) које ће у фази експлоатације служити 
као подлога за:  
 
А) зелене површине, разно растиње, жардињере, тротоаре...  
Парна брана  од једног слоја битуменске траке од алуминијума са варењем. (уколико се 
грађевинском физиком докаже да је потребно). Саму хидроизолацију извести 
двокомпонентног заптивача битумен/гума који може премостити пукотине до 5 мм 
наносећи је у два слоја са утапањем стаклене мрежице целом површином између слојева 
и претходним премазом подлоге дубоко-пенетрирајућим прајмером са полагањем два 
слоја ПЕ фолије пре израде заштитног слоја.  
 
Б) дечије игралиште-тартан, тротоари... 
Предвидети ХИ  компатибилну са вертикалном ХИ, отпорну на корење, високе 
температуре, ниске темературе, механичке утицаје, микроорганизме. Нешкодљиву за тло, 
воду, биљке, околину или уколико је условљено хоризонталним решеткама за 
одводњавање хидроизолациони материјал предвидети као високофлексибилну СБС 
битуменску траку д=5 мм са улошком од полиестера са посипом са једне стране. Траке 
100% варене, преклопи мин 15 цм и завршно премазати материјалом од високо 
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еластичне битумен/гуме високе елонгације са заштитом од ПЕ фолије. У позицију 
укључити све неопходне предрадње како би се радови извели у складу са прописима, 
правилима струке и у захтеваном квалитету. 
 
Затварње дилатација еластичном хидроизолационом термопластичном траком где се 
систем састоји од траке која се утапа у епоксидни лепак. Из наведеног произилази да се 
укпаним етажама посвети посебна пажња узимајући у обзир комплексност захтева. 
Све продоре инсталација кроз зидове и међуспратне конструкције термо, звучно и хидро 
изоловати у складу са важећим прописима и правилима струке.  

 
 

ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 
 

Све позиције лимарских радова морају бити изведене стручно и квалитетно, са 
квалификованом радном снагом, одговарајућим алатом и материјалима који 
одговарају у свему техничким прописима, нормативима и важећим стандардима за 
ову врсту радова. 
 
Сви радови који претходе лимарским радовима морају бити у потпуности завршени, а 
потребан материјал допремљен по врстама и количинама на удаљеност до 50 м1 од 
места уградње. 
 
Пре почетка радова извођац је дужан да усагласи своје детаље са пројектом, да 
провери све грађевинске елементе на које се или за које се лимарија причвршћује, 
као и да припреми лимарију од захтеваног материјала, која ће да одговара 
предвиђеном начину везивања и свим осталим захтевима. 
 
По квалитету и димензијама лимови морају бити сагласни са одговарајућим 
стандардима, а уколико ових нема, морају поседовати атесте о испитивању. 
 
Делови различитих метала не смеју доћи у непосредни додир, да би се спречило 
стварање галванских струја, корозије или других штетних утицаја. 
 
Састави лимова и учвршћења морају бити тако изведени да елементи при топлотним 
променама могу несметано да дилатирају, а да при том остану непропусни  за  
атмосферилије. 
 
Помоћни - везивни материјали: - калај, закивци, завртњи и друго морају, такође, бити 
сагласни са одговарајућим одредбама важећих прописа, као и да буду од 
одговарајућег антикорозивног материјала, или заштићени на одговарајући начин од 
штетних утицаја корозије. 
 
Просечне тежине материјала за лимарске радове узимају се из каталога произвођача. 
 
Против штетног утицаја бетона, малтера или опеке, лимови се штите постављањем 
слоја непескиране тер хартије 
 

 
СТОЛАРСКИ  РАДОВИ 

 



                                                                                                               
_____________________________________________________________________________ 

Део 3- Техничке спецификације 

ВЈН 04/19 Општи услови  

страна 42 од  115 
 

Све позиције столарских радова морају бити изведене стручно и квалитетно, са 
квалификованом радном снагом, одговарајућим алатом и материјалима који одговарају у 
свему техничким прописима, нормативима и важећим стандардима за ову врсту радова. 

 
Столарију израдити, снабдети одговарајућим оковом, по потреби застаклити, заштити и 
завршно обрадити према појединачним спецификацијама, шемама и детаљима овереним 
од стране пројектанта. 
 
За све материјале које уграђује извођач мора да достави атесте од надлежне овлашћене 
установе, којим потврђује да ти материјали одговарају прописаној и траженој намени. 
Атести не смеју да буду старији од годину дана од дана издавања до  дана  уграђивања  
позиције  столарских  радова. 
 
Након овере детаљних цртежа извођач је дужан да о свом трошку уради прототип 
столарије, ако се ради о већој серији 

 
Столарија која није атестирана не сме се уграђивати у објекат. 
 
У погледу изолационе моћи на звук, противпожарност, противдимност и др., сва столарија 
мора да задовољи захтеве из важећих прописа и захтева инвеститора. 
 
Столарију фабрички упаковати, транспортовати и на градилишту, до монтаже, 
ускладиштити прописно упаковану. 
 
Уколико пре извршеног техничког пријема дође до оштећења заштитних премаза, 
завршне обраде, дрвета, стакла, окова и др., извођач ће недостатке поправити или цео 
елемент заменити новим неоштећеним о свом трошку. 

 
 

БРАВАРСКИ  РАДОВИ 
 
 

Све позиције браварских радова морају бити изведене и уграђене стручно и квалитетно, 
са квалификованом радном снагом, одговарајућим алатом и материјалима који одговарају 
у свему техничким прописима, нормативима и важећим стандардима за ову врсту радова. 
 
Браварију израдити, снабдети одговарајућим оковом, по потреби застаклити, заштити и 
завршно обрадити према појединачним спецификацијама, шемама и детаљима овереним 
од стране пројектанта. 

 
За све материјале које уграђује извођач мора да достави атесте од надлежне овлашћене 
установе, којим потврђује да ти материјали одговарају прописаној и траженој намени. 
Атести не смеју да буду старији од годину дана од дана издавања до  дана  уграђивања  
позиције  браварских  радова. 
 
Након овере детаљних цртежа извођач је дужан да о свом трошку уради прототип 
браварије и достави инвеститору на сагласност. 
 
Браварија која није атестирана не сме се уграђивати у објекат. 
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У погледу изолационе моћи на звук, противпожарност, противдимност и др., сва 
браварија мора да задовољи захтеве из важећих прописа и захтева инвеститора. 

 
Браварске позиције имају се извести од стандардних материјала који су предвиђени 
описом позиције, уз одговарајућу уградњу, у свему према предвиђеном технолошком 
поступку. 
  
Детаљи веза, спојева, анкеровања и др. Морају бити у свему сагласни са одредбама 
одговарајућих стандарда и технологији произвођача, и изведени уз претходну сагласност 
пројектанта и  инвеститора. 
 
Све позиције браварских радова морају бити пропиисно заштићене од корозије и завршно 
обојени. 
 
Спровођење анти корозивне заштите обухвата следеће операције, али се тиме не 
ограничавају, нити искључују и други поступци, који могу бити технолошки захтевани, по 
потреби: 
 

 Одмашћивање металних профила и лимова одговарајућим средствима; 
 

 Чишћење од рђе пескарењем сувим чистим кварцним песком гранулације од 0,2 
до 3,0 мм са завршним отпра-шивањем компримираним ваздухом; 

 

 Премазивање темељном бојом - анти корозивно средство, у два слоја. 
 
Бојење свих видљивих површина извршити са два основна и два завршна премаза, у 
свему према технологији и упутству произвођача боје, у тону по избору пројектанта. 
 
Све позиције браварских радова, осим оних које се набављају од других испоручилаца, 
раде се у радионици извођача браварских радова, укључујући и анти корозивну заштиту и 
бојење. 
 
Браварију заштити и чувати од оштећења до предаје инвеститору. 
 
Уколико пре извршеног техничког пријема дође до оштећења заштитних премаза, 
завршне обраде, метала, стакла, окова и др., извођач ће недостатке поправити или цео 
елемент заменити новим неоштећеним о свом трошку. 
 

 
 

АЛУМИНИЈУМСКИ  РАДОВИ 
 
Све позиције алумињумских радова морају бити изведене стручно и квалитетно, са 
квалификованом радном снагом, одговарајућим алатом и материјалима који одговарају у 
свему техничким прописима, нормативима и важећим стандардима за ову врсту радова. 

 
Цртежи архитекте и ови описи  биће основ за израду радионичких детаља. 

 
 Сви алуминијумски  елементи  одговараће у свему овим општим условима и биће изведени 

у димензијама и облицима према релевантним детаљним цртежима. 
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 Пре почетка израде детаљних радионичких цртежа и производње елемената изводјач је 
дужан да све мере провери. 
 

 Основни материјал за израду алуминијумских елемената биће алуминијумски пуни или 
шупљи вучени профили анодизирани у боји по избору пројектанта.  

  
 Фасадне алуминијумске профиле радити са прекинутим термичким мостом, осим ако 

појединачном позицијом није другачије одређено. 
  

 
Котве, шрафови, вијци, завртњи, закивци и други причврсни материјали биће од 
висококвалитетног челика, антикоризивно заптивени и превучени кадмијумом. На 
местима где су видљиви биле исте обраде као и вучени алуминијумски профили. 

 
 Подконструкција, анкери, пакне и спојеви биле од алуминијума, нерђајућег челика или 

поцинкованог челика. 
 

 Сви алуминијумски елементи биће урађени према одобреним радионичким цртежима и 
детаљима, са стручном радном снагом и под ригорозном фабричком контролом. 
 

 Спојеви у рамовима и на угловима биће механички спојени или електро заварени тако да 
осигуравају јак и чврст спој. Заварени спојеви морају бити перманентно водоотпорни и без 
оштећења површинске заштите. 
 

 Приликом израде потребно је обезбедити  дозвољену толеранцију за ширење и скупљање 
елемената изложених атмосферским утицајима, као и деформације на притисак ветра. 

 Извођач ће сносити сваку одговорност у вези тачног прорачуна, квалитета и димензија. 
Свака деформација у алуминијумским елементима, напрслина или ломљење стакла због 
неодговарајуће или необезбедјене толеранције биће поправљени од стране извођача о 
његовом трошку. 
 

 Алуминијум мора имати један слој против корозије и против хемијских реакција између два 
метала који се превлаче пре монтаже. 
 

 Састави - места додира алуминијумских профила и армирано бетонске конструкције или 
зида заптивају се двокомпонентним трајно еластичним гитовима у боји по избору 
пројектанта. 
  

 Све експониране и видљиве површине биће машински изглачане до уједначене чисте 
обраде, без дефекта, мрља од фарбе, огреботина и др. 
 

 Алуминијумске профиле завршно обрадити фабрички елоксирањем или 
пластифицирањем електростатички (сувим поступком), према рал-тон карти у тону по 
избору пројектанта. 

 
 

 Заптивке у спојницама радити од епдм (етилен-пропилен-диеномономер) профила. 
                               

 Подобност и редослед монтаже заптивки морају бити добро простудирани како би се 
обезбедила оптимална перформанса и захтевана сигурност. 
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 Заптивке морају бити таквог квалитета да изложеност температурним и другим 
атмосферским утицајима на њих не може утицати. 

 Заптивеност на пропуштање ваздуха и воде мора одговарати класи ”д”. 
 

 Заптивне траке и заптивна средства се захтевају на свим експонираним местима. 
 

 Заптивне спојеве треба претходно добро очистити, а потом зачтитити траком и 
одговарајућим гитовима и другим средствима, у свему према захтеву произвођача. 
 

 За адекватну селекцију заптивки, трака и гитова биће одговоран извођач. 
 
 Извођач ће покрити све експониране алуминијумске површине заштитиним слојем како у 

току транспорта и монтаже не би дошло до оштећења, мрља, абразије мрља цемента и 
слично. 
 

 Сви делови, када је могуће, биће испоручени на градилиште у пластичним навлакама или 
другом заштитном омоту. 
 

 Алуминијумске елементе лагеровати тако да не дође до трења измедју самих елемената 
или измедју елемената и неке друге металне површине. 
 

 Сваки алуминијумски део који је оштећен у току транспорта, пре и у току монтаже биће 
замењен од стране извођача о његовом трошку. 

 Уколико је након завршене монтаже неки алуминијумски део оштећен од стране трећих 
лица, извођач ће исти заменити о трошку починиоца.  

  
 Пре предаје на употребу извођач ће уклонити заштитни материјал и очистити елоксиране 

алуминијумске елементе ланеним уљем или другим средством за чишћење које ће му дати 
сјај. 
 

 Стакло мора бити усаглаћено са важећим   стандардима, не сме имати затамњења, 
мехуриће  и друге грешке. Биће испоручено у одговарајућим контејнерима са именом 
произвођача, гаранцијом, типом, дебљином и тежином. 

  
 При застакљивању специјалним стаклима у свему се морају поштовати инструкције 

произвођача. 
  

 Уграђивање стакла извршити заптивкама од епдм профила отпорних на температурне 
промене и атмосферилије и помоћу специјалних алуминијумских вучених лајсни. 
 

 Посебно водити рачуна о заштити  стакла до завршетка и предаје радова инвеститору. Сва 
поломљена, изгребана или напрсла стакла биће промењена о трошку извођача или 
починиоца. 

 Уколико, након предаје радова инвеститору, дође до оштећења стакла од стране трећих 
лица, извођач је у обавези да иста замени уз надокнаду.        

   
 Извођач је дужан да за све алуминијумске  елементе изради радионичке цртеже са свим 

чворовима и детаљима који треба да се изведу, да их усагласи са пројектом и да их достави 
инвеститору на сагласност и оверу. 
 

 Извођач је, такође, дужан да инвеститору достави узорке алуминијумских профила, 
заптивки, гитова, стакла и осталог, као и атесте за све материјале који се уграђују. 
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 Израда радионичких цртежа, усаглашавање са пројектом, достава узорака и атеста се неће 

посебно плаћати, већ представља уговорену обавезу извођача. 
 

 Након овере радионичких цртежа извођач је обавезан да о свом трошку уради 
карактеристичан детаљ и да га са атестима прибављеним од надлежне установе достави 
инвеститору на сагласност. 
 

 Изводјач је, такође, обавезан да пре но што почне са производњом све димензије отвора на 
градилишту проконтролише и о томе сачини записник потписан од  инвеститора. 
 

 Редовно свакодневно чишћење објекта у току радова, као и завршно чишћење објекта након 
завршетка радова је уговорна обавеза изводјача. 

  
 Изводјач радова је дужан да обезбеди гаранцију произвођача алуминијума, осталих 

помоћних и везних материјала и стакла да ће изведени радови бити без дефекта 
 
  Уколико током рада или у периоду гарантног рока дође до дефекта у материјалу, извођач ће 

исти отклонити о свом трошку. 
 

 
ПВЦ  СТОЛАРИЈА 

 
Сви фасадни и поједини унутрашњи елементи – преграде, прозори и врата биће  
израђени  са  основном  носећом конструкцијом од поцинкованих челичних кутијастих 
профила, обложени вишекоморним пвц профилима, у свему према усвојеном узорку. 
 
Отвори ће бити застакљени обичним или термоизолационим стаклом укупне дебљине и 
квалитета стакла према појединачним описима. 
 
Прозори це бити једнокрилни или вишекрилни, са комбинованим отварањем према шеми 
око хјоризонталне и/или вертикалне осовине. 
 
Пвц браварија уграђује се по систему суве монтаже, са заптивањем пур - пеном. 
 
 

 
ПАРКЕТАРСКИ  РАДОВИ 

 
Све позиције паркетарских радова морају бити изведене стручно и квалитетно, са 
квалификованом радном снагом, одговарајућим алатом и материјалима који одговарају у 
свему техничким прописима, нормативима и важећим стандардима за ову врсту радова. 
 
Овим општим описом обухваћени су радови на изради подне  облоге од готовог 
трослојног паркета 
 
Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу узорке паркета и атесте за 
све материјале које уграђује. 
 
Дужина трајања гарантног рока регулисаће се уговором.  
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Пре почетка радова извођач је дужан да испита квалитет подлоге  и  њену подобност за 
облагање. 
 
Подлога мора бити чврста, равна, без пукотина и оштећења, сува са маx. 2% влаге у 
моменту уграђивања паркета и чиста, без механичких  нечистоца  и  масноћа. 
 
140 пре почетка радова извођач је дужан да подлогу фино очисти и изравна. За 
изравнање мањих неравнина употребиће се маса за изравнање (олма или сл.), што се 
неће посебно платити извођачу, већ  улази  у  јединичну цену. 
 
За везивни материјал употребиће се лепак за паркет који по квалитету мора да одговара 
важећим прописима, што се доказује одговарајућим атестима.  
 
Извођач радова испоручује паркет упакован у кутије произвођача, нов и неупотребљаван, 
са назнаком врсте и класе. 
 
 
Између паркета и зидне површине, приликом уградње паркета, оставити  спојницу  у  
ширини  од 18 - 20 мм. 
 
Око продора цеви централног грејања извођач је дужан да паркет чисто и педантно укроји 
тако да се продор у потпуности покрије покривном розетом. 
 
Извођач је дужан да изведене радове другог извођача чува од оштећења приликом 
извођења својих радова. У противном биће у обавези да сва остећења доведе у исправно 
стање о свом трошку. 
 
Извођач је дужан да своје изведене радове чува од оштећења  до предаје наручиоцу. 
 
Уколико након извршене примопредаје радова наручиоцу дође до оштећења изведених 
радова, извођач је дужан да их отклони уз наплату трошкова за наручиоца. 
 
 

КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ 
 

Све позиције керамичарских радова морају бити изведене стручно и квалитетно, са 
квалификованом радном снагом, одговарајућим алатом и материјалима који одговарају у 
свему техничким прописима, нормативима и важећим стандардима за ову врсту радова. 
 
Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале 
које намерава да набави и употреби при извођењу својих радова. Атести морају бити 
издати од стране надлежне овлашћене установе за ову врсту радова, и не смеју бити 
старији од једне године, почев од дана издавања атеста, до дана када је извођач отпочео 
са извођењем ових радова на објекту. 
 
Атестом се морају потврдити следеће карактеристике керамичких плочица: 
 

 Да су ивице оштре, праве, паралелне и неоштећене, 

 Да плочице не садрже никакве растворљиве соли или друге штетне састојке, 

 Да им је видљива површина  без  зареза и мехурића, 

 Да им је боја уједначена, 

 Да је упијање воде у границама предвиђеним важећим прописима 
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За одговарајућу  врсту  плочица, 

 Да су, по потреби, кисело отпорне. 
 
Везивни материјал - цементни малтер или лепак морају по квалитету да одговарају, 
такодје важећим прописима, што се доказује одговарајућим атестима. 
 
Цементни малтер или лепак морају бити нанети у нормативима прописаној или 
проспектом произвођача предвиђеној дебљини, тако да обезбеђују потпуно и трајно 
пријањање керамике за подлогу и не смеју променити нити оштетити подлогу. 
 
Лепак за лепљење керамичких плочица мора бити декларисан за одређену врсту радова 
и атестиран у овлашћеној установи. 
Произвођач мора дати детаљна упутства за примену лепила, као и за потребне 
предрадње којих се извођач мора стриктно придржавати. 
 
Заптивни материјали који служе за заптивање спојница морају одговарати својој намени и 
морају се користити стриктно по упутству произвођача. 
 
Пре фуговања сачекати да се везивни материјал и подлога потпуно стегну, а потом 
проверити дубину и чистоћу спојница. Спојнице испунити  у свему према пројекту и 
детаљу, а након фуговања плочице очистити од вишка материјала. 
Када се спојнице потпуно осуше, плочице полирати сувом крпом. 
 
За одређивање ширине спојница између керамичких плочица употребити пвц крстиће који 
се пре фуговања морају обавезно уклонити. 
 
Пре почетка радова обезбедити да подлога буде одмашћена и припремљена за 
прихватање везивног средства и облоге од керамичких плочица. 
 
Облагање зидова и подова у унутрашњости објекта започети након што су постављени 
рамови за столарију и браварију, а све врсте инсталација спроведене и испитане. 
 
Облагање зидних површина извести потпуно равно и вертикално, без таласа, са 
спојницама према детаљу. Хоризонталне спојнице пратити по целом обиму просторије, а 
вертикалне извести под висак. Све ивице, такође, морају бити вертикалне. 

 
 у просторијама где се плочице постављају до спуштеног плафона, плочице морају да се 

поставе мин. 30 мм изнад спуштених плафона. 
 
Поплочавање подних површина извести равно, без таласа и грбина, са потпуно равним 
површинама, или у нагибу на местима где је то пројектом предвиђено.  
 
Полагање плочица отпочети тек после одговарајућих прорачунавања и уклапања 
њихових димензија у систем фуга према захтеву пројектанта. 
 
У циљу заштите подова забрањен је сваки саобраћај и  кретање људи у трајању од 
најмање три  (3) дана од момента  завршетка поплочавања.  
 
Извођач је дужан да изведене радове чува од оштећења до предаје инвеститору, као и да 
сва евентуално настала остећња отклони о свом трошку. Под оштећењем сматраће се 
свака напрсла,  изгребана  или  окрзнута  плочица.  
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СПУШТЕНИ  ПЛАФОНИ 

 
Ссве позиције радова на изради и монтажи спуштених плафона морају бити изведене 
стручно и квалитетно, са квалификованом радном снагом, одговарајућим алатом и 
материјалима који одговарају у свему техничким прописима, нормативима и важећим 
стандардима за ову врсту радова. 

 
Овај општи опис се односи на израду и монтажу следећих спуштених плафона : 
 

 Монолитни плафони од гипсаних или гипс-картонских плоча 
 
Плафоне монтирати на типску металну или алуминијумску флексибилну 
потконструкцију која плафонску раван спушта на пројектовану висину. 
 
Потконструкцију анкерисати у међуспратно армирано бетонску плочу. Сви метални 
делови потконструкције морају бити галванизирани. Алуминијумски делови 
потконструкције морају, такође, бити заштићени и финално обрађени, а видљиви 

делови фабричким електростатским поступком бојени по рал тон карти, 
пластифицирани или елоксирани у тону по избору пројектанта. 
 
 
 
Монолитне гипсане плафоне радити од гипсаних или гипс-картонских плоча 
димензија према производном програму произвођача и захтеву пројектанта, са 
бандажираним и гипсом испуњеним спојницама  ради постизања ефекта потпуно 
равне и глатке монолитне површине. 
 
Гипсане и гипс-картонске плоче морају бити незапаљиве, стабилног формата и са 
абсорбцијом воде маx. 1% запремински. 
 
 
Све оштећене делове плафона приликом испоруке или током монтаже извођач је 
дужан да о свом трошку замени новим елементом.  
 
 
Извођач је дужан, такође, да за све материјале примењене при изради спуштених 
плафона наручиоцу достави атесте надлежне овлашћене установе, не старије од 
једне године од дана издавања атеста до дана започињања радова. 
 
Плафоне монтирати након завршене монтаже свих инсталација и свих других 
радова предвиђених у оквиру спуштених плафона. 
 
 
У спуштеним плафонима се морају оставити сви отвори и везе за монтажу расветних 
тела, анемостата, дифузора и др. Те се сви продори, сечења или украјања плафона 
у складу са захтевима инсталација или распореда  самих плафона неће посебно 
плаћати, већ улазе у јединичну цену. 
 
Светиљке испоручује и повезује са инсталацијом извођач јаке струје, а уграђује их 
извођач спуштених плафона. 
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Након завршених радова извођач је дужан да градилиште остави чисто. 
 

 
 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ  РАДОВИ 
 
 

Све позиције молерско-фарбарских радова морају бити изведене стручно и квалитетно, 
са квалификованом радном снагом, одговарајућим алатом и материјалима који одговарају 
у свему техничким прописима, нормативима и важећим стандардима за ову врсту радова. 
 
Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама за које су 
одговарајући, према својим физичко-хемијским и механичким особинама и намени, 
имајући у виду микро климу и друге особености предметног објекта, т. Ј. Да буду, по 
потреби и отпорни на корозију, хидрофобни и фунгицидни. 
 
Материјали који нису обухваћени стандардима морају бити првокласног квалитета и за 
ове материјале извођач је дужан да достави одговарајуће атесте о извршеном 
испитивању. 
 
Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале 
које уграђује.  Атесте издаје надлежна овлашћена установа и они не смеју бити старији од 
једне године рачунајући од дана издавања до дана почетка извођења радова на објекту. 
 
Инвеститор има право да, по потреби, или у случају сумње, на терет извођача провери 
квалитет материјала, које извођач употребљава приликом извођења радова. У ту сврху 
извођач је обавезан да преда инвеститору одговарајућу количину материјала који ће се 
испитивати. 
 
Ако се испитивањем утврди да неки материјал не одговара траженом и уговореном 
квалитету, извођач је обавезан да такав материјал уклони са градилишта, одстрани лоше 
изведене радове и да их изведе поново,  о свом трошку са и уз употребу материјала који 
задовољавају установљене критеријуме квалитета. 
 
Почетак и завршетак молерско фарбарских радова мора да буде у склађен са 
установљеном динамиком извођења радова на градилишту, а извођач је обавезан да 
учествује у изради исте, као и да појединости из таквих докумената пружи на увид 
надзорном органу.  
 
Дужина трајања гарантног рока регулисаће се  уговором. 
 
Обојене површине морају да буду чисте, без трагова четки и ваљака. Боја и тон морају да 
буду уједначеног интензитета,  без мрља. Боја мора потпуно да прекрије подлогу. Сви 
завршећи обојених површина морају бити равни и правилни, као и састави са вратима, 
прозорима и сл. 
 
Наношење боје је ручно или машински  -  шприцањем. 
 
Код вишеструких премаза претходни премаз мора бити потпуно сув пре него што се 
нанесе следећи. 
 
Само на суве и припремљене подлоге дозвољено је   наношење боје. 
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Извођач је обавезан да пре почетка радова добро очисти подлогу од механичких 
нечистоца, прашине и масноћа. 

 
Дисперзивне  боје, уљни и безуљни лакови, уљане боје и мат уљане боје морају бити 
постојане на прање уколико, према упутству произвођача, после рока за везивање могу 
да се перу меким сунђером и водом са малим додатком (око 1%) неутралног средства за 
прање, а да се вода при том не обоји. 
 
Обојене површине морају бити отпорне на светлост, утицај температуре, разне хемијске и 
механичке утицаје, влагу и атмосферилије.  
 
Уљане  боје не смеју да се мрешкају и да пуцају. За све врсте премаза употребити боје са 
пигментима отпорним на светлост. 
 
Избор боја врши представник инвеститора. 
 
Извођач је обавезан да поднесе, пре набавке материјала, тон карте за одговарајуће 
материјале.  
Извођач је обавезан да уради пробне узорке величине 1,00 x 1,00 м за сваку врсту бојења 
и може да приступи финалном бојењу тек по добијању писмене сагласности лица 
одређеног да изврши избор боја. Међутим, оваква сагласност не лишава извођача 
одговорности за квалитет изведених радова. 
 
Због запаљивости одређених боја, лакова и разређивача извођач се мора строго 
придржавати упутства произвођача како за време рада, тако и при ускладиштењу 
материјала, па је стога извођач обавезан да предузме све мере заштите и безбедности 
сходно хтз прописима. 
 
Након сваке употребе амбалажу треба прописно заклопити, а то исто важи и за празну 
амбалажу, која се мора уредно уклањати из радног простора. 
 
За време извођења радова извођач је дужан да спречи да се услед непажње својих 
радника упрљају већ изведене друге врсте радова других извођача. У противном, извођач 
је обавезан да надокнади наручиоцу вредност извршених поправки  на  тим  радовима.  
 
Пре почетка посла извођач је дужан да писменим путем обавести надзорног органа о 
свим запаженим грешкама или оштећењима већ  изведених радова, после којих он  
 
почиње да ради, како би се осигурао од преузимања одговорности за затећено стање и 
незадовољавајући квалитет свога посла услед тога. 

 
 

ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ 
 
 

Све позиције фасадерских радова морају бити изведене стручно и квалитетно, са 
квалификованом радном снагом, одговарајућом опремом, алатом и материјалима који 
одговарају у свему техничким прописима, нормативима и важећим стандардима за ову 
врсту радова. 
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Материјали који нису обухваћени стандардима морају бити првокласног квалитета и за 
ове материјале извођач је дужан да достави одговарајуће атесте о извршеном 
испитивању. 
 
Инвеститор има право да, по потреби, или у случају сумње, на терет извођача провери 
квалитет материјала, које извођач употребљава приликом извођења радова. У ту сврху 
извођач је обавезан да преда инвеститору одговарајућу количину материјала који ће се 
испитивати. 
 
Ако се испитивањем утврди да неки материјал не одговара траженом и уговореном 
квалитету, извођач је обавезан да такав материјал уклони са градилишта, одстрани лоше 
изведене радове и да их изведе поново,  о свом трошку са и уз употребу материјала који 
задовољавају установљене критеријуме квалитета. 
 
Почетак и завршетак фасадерских радова мора да буде у склађен са установљеном 
динамиком извођења радова на градилишту, а извођач је обавезан да учествује у изради 
исте, као и да појединости из таквих докумената пружи на увид надзорном органу.  
 
 
Уколико током рада или у периоду гарантног рока дође до дефекта у било ком 
употребљеном материјалу, извођач ће исти отклонити о свом трошку 
 
 
Пре почетка малтерисања зидови морају бити чисти и суви, односно добро наквашени 
код малтерисања цементним малтером; ради доброг приањања малтера, спојнице морају 
да буду добро очишћене и издубљене до дубине од 15 мм. 
 
Уколико је на зидовима избила шалитра, изводјач је обавезан да их пре малтерисања о 
свом  трошку четком очисти и опере раствором соне киселине у води у размери 1 : 10. 
 
Све бетонске површине, уколико се малтеришу, било да су ливене или зидане (блокови), 
без обзира да ли је у одговарајућој позицији наглашено, морају се претходно испрскати 
пачокирати ретким цементним малтером, што се неће посебно плаћати, већ улази у цену 
позиције. 
 
Основни слој  грунт мора добро везати за фасадне површине. Изводи се од цементног 
малтера у дебљини од 20 мм, а за фасаде са завршном обрадом од племенитог малтера 
или бојене фасаде, основни слој се изводи од продужног малтера. 
 
Површина основног слоја мора бити избраздана да би завршни-горњи слој могао добро 
да се веже за основни слој. 
 
Обојене фасадне површине морају да буду чисте, без трагова четки, ваљака и др. 
Боја и тон морају да буду уједначеног интензитета, без мрља. 
Боја мора потпуно да прекрије подлогу. 
Сви завршеци обојених површина морају бити равни и правилни, као и састави са другим 
фасадним елементима. 

 
Наношење боје је ручно или машински  -  шприцањем. 

 
Код вишеструких премаза претходни премаз мора бити потпуно сув пре него што се 
нанесе следећи. 
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Само на суве и припремљене подлоге дозвољено је   наношење боје. 

 
Извођач је обавезан да пре почетка радова добро очисти подлогу од механичких 
нечистоца, прашине и масноћа. 

 
Обојене површине морају бити отпорне на светлост, утицај температуре, разне хемијске и 
механичке утицаје, влагу и атмосферилије.  
 
 

ВЕНТИЛИСАНЕ ФАСАДЕ 
 
Монтажа вентилисаних фасада са облогом од природног камена, гранитне керамике, 
фибер цементних плоча, ламинатних или композитних материјала.  
 
 
Извођач вентилисане фасаде је дужан да изради извођачки пројекат фасаде који 
минимално мора да садржи следеће: 
- прорачун носећих елемената вентилисане фасаде; 
- начин фиксирања термоизолационих плоча, број и врста типлова (не мање од 5 ком. на 
плочу димензија 100x60цм); 
- планове фасада и по потреби основа, са позицијом носећих елемената и слога 
елемената облоге; 
- карактеристичне детаље (спољашњи и унутрашњи углови, еркери, нише, спојеви са 
фасадном столаријом и браваријом, спојеви са украсним елементима на фасади, спој са 
соклом и кровним венцем и сл.); 
- техничке листове свих материјала и елемената који ће се користити за израду 
вентилисане фасаде (одговорни пројектант мора да провери техничке карактеристике 
материјала за завршно облагање у складу са релевантним стандардима, избор 
материјала у главном архитектонском пројекту не ослобађа од одговорности пројектанта 
извођачког пројекта); 
- технички опис извођења радова. 
 
Век трајања подконструкције треба да је мин. 50 година. 
 
Радионички цртежи вентилисане фасаде треба да су у складу са пројектом (нарочито 
главним пројектом заштите од пожара), за било која одступања прибавити сагласност 
стручног надзора. 
 
Тип термоизолационих плоча треба да је у складу са главним пројектом, класе 
негоривости А1.  
 
Носећа конструкција вентилисане фасаде може бити од алуминијума, нерђајућег челика 
или поцинкованог челика. За елементе од поцинкованог челика доставити извештаје о 
испитивању антикорозивне заштите. Није дозвољен директан контакт различитих метала. 
 
Подконструкција за фиксирање плоча од камена треба да је од нерђајућег челика класе 
А4 а завртњеви од нерђајућег челика класе А2. 
 
Због температурних деформација дужина носача од челика не треба да је већа од 6,6м а 
од алуминијума не већа од 3,6м. 
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Фиксирање елемената облоге треба да је такво да не дозволи слабљење везе током 
времена и/или појаву вибрација елемената облоге. Плоче фиксирати скривеним 
елементима за качење.  
 
Материјали за завршно облагање треба да су трајни, одговарајуће чврстине, отпорни на 
мраз, влагу (да имају ниски коефицијент упијања воде), на хемијске утицаје из 
атмосфере, отпорни на УВ зрачење, отпорни на живе организме (гљивице, бактерије, 
инсекте итд.), да не емитују штетне гасове 
 
Бочне ивице плоча или панела којима се облаже фасада треба да су обрађене исто као и 
лице панела. 
 
 
Начин извођења радова 
 
Пре почетка извођења радова прегледати фасадне зидове, уклонити вишак малтера, 
„крајцовати“ бетонске површине и закрпити места са видљивом арматуром (ако постоје). 
Ако су зидови од опеке или блокова прегледати да ли су слог и фуге правилни, редови 
хоризонтални и да ли су везани арматуром за бетонску конструкцију на сваких 50-60цм по 
висини. Проверити да ли је око прозора правилно уграђена парна мембрана. 
 
Размерити фасадне зидове по све три координате и обележити раван лица фасаде 
побијањем анкера и развлачењем жице (хоризонтале минимум на два реда по висини 
спрата, вертикале минимално са обе стране прозорског отвора). Писано констатовати 
одступања фасадног зида од пројектоване равни. 
 
Сав материјал за вентилисану фасаду ускладиштити на сувом месту. Ако се материјал за 
завршну облогу накваси, обрисати га да не остану флеке. Панеле за завршно облагање 
ускладиштити хоризонтално, ако није другачије препоручено од произвођача. Заштитне 
фолије уклонити што пре после монтаже, чим се за то створе услови, на температури 
већој од +10ºЦ. 
 
Монтажу вентилисане фасаде вршити следећим редом: 
- уградња ослонаца за ношење подконструкције; 
- уградња термоизолације; 
- уградња вертикала и хоризонтала подконструкције; 
- уградња панела или плоча облоге (почев од најнижег дела до врха фасаде, водити 
рачуна да ли је на заштитној фолији или полеђини панела обележен правац пружања 
панела). 
 
После бушења отвора у конструкцији за уградњу анкера, обавезно отворе издувати од 
прашине. Минимално растојање анкера до ивице зида или стуба је 100мм. Минимална 
дубина анкерисања је 50мм у бетон, 80мм у зид од опеке и 100мм у зид од блокова од 
лаког бетона. 
 
Између металних ослонаца подконструкције и конструкције фасадног зида уметнути ПВЦ 
уметак. 
 
 Ако се термоизолација уграђује у два слоја, плоче другог слоја треба да покрију фуге 
првог слоја. Дозвољена фуга између две плоче је 2мм, веће фуге морају да се испуне 
истим материјалом. 
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Није дозвољена уградња влажних, прљавих или оштећених плоча термоизолације. 
 
Ако се уграђује ветрозаштитна фолија, фиксира се печуркастим анкерима (4 ком/м2), 
минимални преклоп је 100мм. 
 
Вертикалност подконструкције контролисати теодолитом или виском. 
 
На местима сечења подконструкције обезбедити антикорозивну заштиту. 
 
Вентилисани ваздушни слој треба да је мин. 40мм. Локално (на месту подконструкције) је 
дозвољено смањење слоја на 20мм. Све отворе веће од 10мм затворити мрежицом 
против инсеката. 
 
Фуге између фасадних плоча или панела морају да буду као што су пројектоване, нису 
дозвољена одступања. Ширину фуга контролисати шаблонима. 
 
Минимална ширина спојнице треба да је таква да може да компензује термичко ширење 
панела (за композитне и ламинатне плоче мин. 10мм). 
 
 
ТАНКОСЛОЈНЕ (КОНТАКТНЕ) ФАСАДЕ 
 
  
Израда танкослојног система контактне фасаде плочама од камене минералне вуне, 
произведене у складу са стандардом ЕН 13162,  класе дозвољеног одступања дебљине 
мин Т5, класе негоривости А1, дебљине према прорачуну грађевинске физике. 
Пре постављања првог реда плоча, прво поставити алуминијумски перфорирани профил 
ширине једнаке дебљини камене минералне вуне који причвршћујемо типловима на 
размацима од 30-50цм. Затим нанети полимер-цементни лепак за камену минералну вуну 
тракасто по обиму плоче и тачкасто, 3 погаче, по средини плоче. Плоче поставити тесно 
једну уз другу.                               
Плоче додатно механички причврстити типловима са челичним нерђајућим вијцима или 
клиновима 6-8ком/м2 (тип и дужину типла одредити у зависности од подлоге - у свему 
према препорукама произвођача типлова).                                                                                                       
На све углове објекта и око отвора поставити угаоне профиле са интегрисаном мрежицом 
а дијагонале отвора на фасади додатно ојачати постављањем дијагоналне арматуре, 
мрежице од стаклених влакана дим 20x40цм. Предвидети и профиле за спој са прозором, 
окапне и остале потребне профиле.   
На плоче од камене минералне вуне нанети И слој полимер-цементног лепка у који се 
утискује арматура, мрежица од стаклених влакана алкално отпорна, са преклопом од мин 
10цм. Након тога се наноси ИИ слој лепка као слој за глетовање (дебљине слојева лепка 
и време сушења према упутству произвођача лепка). После сушења лепка, равномерно 
по целој површини, нанети подлогу за завршни слој. 
Као завршни слој малтера препоручује се силикатни, минерални или силиконски мин 
гранулације 1,5мм (у свему према упутству произвођача малтера). Тон и боја завршног 
малтера према избору пројектанта.                                                                                               
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2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

ВОДОВОДНА МРЕЖА 

Земљани радови 

Ископ рова за полагање цевовода може се вршити ручно и машински. 
Ширина рова је условљена пречником цевовода и износи мин 0,60 м. Дно рова 

мора се извести са тачношћу ±5 цм. Код већих дубина укопавања, преко 1м, превидети 
подграду рова уколико стабилност терена то захтева. 

Безбедност и регулисање саобраћаја за време извођења радова извођач ће 
одговорно регулисати са надлежним органима града, а у цену земљаних радова 
урачунати су сви трошкови. 

Категорију терена на појединим деоницама одређиваће надзорни орган заједно 
са извођачем радова на лицу места. 

Дубине укопавања цевовода на појединим деоницама надзорна служба може 
мењати и усаглашавати са постојећом мрежом. 

 
Песак око цеви 
После ископа рова до потребне дубине и пријема од стране надзорног органа у 

ров се сипа песак просечне дебљине слоја 10 цм. Песак мора бити чист, без страних 
примеса,  маx крупноће зрна до 2 мм.  

После полагања и монтаже цеви ров се такође испуни песком до на 10 цм изнад 
темена цеви у случају водоводне мреже, односно 30 цм изнад темена цеви у случају 
канализационе мреже, и то у слојевима од 30 цм са набијањем дрвеним набијачима, 
водећи рачуна да се не оштети цев. 

Обратити пажњу да се у ров са песком не убаци и други материјал који би могао 
да оштети цев. При извођењу ових радова обавезно је присуство надзорног органа. 

 
Затрпавање  рова 
Пошто су сви радови око монтаже и пробног притиска завршени приступа се 

дефинитивном затрпавању рова материјалом из ископа. Затрпавање се врши 
материјалом из ископа у слојевима од 30 цм и пажљиво се набија. 

При свим овим операцијама око затрпавања рова неопходно је присуство 
надзорног органа. 

Тесарски радови 

Осигурање ровова на дубинама до 2 метра се врши дрвеном подградом. Тако је 
конструисана да се може једноставно користити и преносити приликом њихове употребе 
са иситим стројевима, нпр. багерима, којима се изводи ископ рова. Подграду урадити 
двострано ради безбедног рада у рову и безбедности трупа пута. 

Бетонски радови 

Извођач је дужан да се при извођењу ових радова придржава важећих техничких 
прописа за бетон и армирани бетон. 

Монтерски радови 

ПЕХД цеви - опште 
Квалитет производа као и услови контроле квалитета дефинисани су 

стандардом СРПС ЕН12201. Према наведеном стандарду цеви су, према прстенастој 
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крутости, разврстане у шест класа према растућем оптерећењу. Прстенаста крутост је 
величина која даје податке о граници оптерећења при дозвољеној деформацији од 3%. 

 
Полагање цеви 
Поред услова који су дати у пројекту канализације и прописима сигурности, 

морају се испунити још и следећи услови: 

из рова је потребно одстранити стене и грубо камење, 

пре полагања ров мора бити сув (црпљење, дренажне цеви). 
Ширину рова одређују услови полагања односно прописи за монтажу цеви. 

Минимална ширина рова треба да је Д + 2 x (20 ÷ 35 цм) (где је Д-спољни пречник цеви), 
али не мања од 0.8 м. Унутрашње површине цеви морају бити глатке. Крајеви цеви морају 
бити изведени неокрњени и са оштрим ивицама, а чеоне површине да стоје нормално на 
осовину цеви. 

Цеви се не смеју вући и бацати по тлу. Препоручује се да се на неки начин 
заштите (покрију), али се кратко време могу складиштити и на отвореном простору. 

Код складиштења цеви потребно је пазити да целом својом дужином належу на 
површину како би се на тај начин спречиле евентуалне деформације. Висина слагања 
цеви одређује се тако да и цеви из најнижег реда задрже свој округао пресек. Препоручује 
се да висина слагања не прелази 2 метра. 

 
Спајање цеви 
Спајање цеви је предвиђено да се оствари машинским сучеоним заваривањем, а 

са ливено - гвозденом арматуром преко туљака са прирубницом. Уградњу цеви морају 
извести оспособљени радници под стручним надзором. При самој уградњи цевовода 
потребно је поштовати опште смернице за полагање цевовода који се полажу у земљи и 
које су дефинисане стандардом СРПС ЕН 1610. Локације заваривања морају се штитити 
при јаком сунчевом зрачењу, ветру и прашини као и при температури испод +5 °C. 
Водоводна арматура и фазонски комади су од ливеног гвожђа, НП 10 бара, са 
битуменском заштитом споља и изнутра. Фазонски комади и водоводна арматура се 
спајају преко прирубничког споја, помоћу шрафова, матица и дихтунг гуме. 

 
Монтажа цевовода 
Извођач је дужан да набави и поред рова положи само пројектом наведене цеви, 

што контролише надзорни орган. 
Рад на монтажи може почети тек по завршетку свих припремних радова, односно: 
1.Ров је ископан према пројекту и дотеран по правцу и нивелети. 
2.Висинске тачке су обележене кочићима на коти нивелете. 
3.Цевни и спојни материјал (са свим припадајућим деловима) припремљен је и 

распоређен дуж рова. 
4.Пре спуштања у ров потребно је прегледати цеви и све оштећене крајеве 

одсећи и поправити алатом за сечење и ручно стругање крајева цеви. 
5.Цеви се морају полагати тако да целом својом дужином належу на дно рова, 

односно на површину бетонског јастука. 
6.Монтер контролише исправност нивелете положеног и монтираног цевовода 

помоћу крстова и води рачуна о правилном подбијању цеви (проверавање се обавља 
оптерећењем цеви). Комплетну монтажу свих цеви и делова потребно је извршити у 
потпуности према ситуационим плановима, уздужним профилима и осталим детаљним 
цртежима. Све цеви морају бити тако положене да њихове осовине у потпуности 
испуњавају предвиђене положаје у хоризонталном и вертикалном правцу (у границама 
дозвољених одступања) 
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Свака означена кота у уздужним профилима мора бити испоштована, како би се 
остварио хидраулички исправан ток воде и како не би дошло до "сударања" са другим 
подземним инсталацијама. 

Пре контроле на пробни притисак, цеви је потребно прекрити слојем одабраног 
материјала  дебљине 30цм изнад темена  цеви, а затим слојем ситнијег материјала (око 
15 цм). 

Потребно је да сви спојеви остану слободни, како би се извршила њихова 
контрола при пробном притиску. Покривање цеви врши се ради спречавања њиховог 
померања при испитивању (нарочито лакших цеви мањег пречника). 

Након завршетка испитивања на пробни притисак и пријема цевовода, приступа 
се затрпавању спојева (прво песком, а затим ситнијим материјалом), како би се избегла 
оштећења откривених места. Затрпавање треба извршити одмах по завршетку 
испитивања на пробни притисак. 

Остали радови 

За остале радове који нису посебно овде поменути извођач је такође дужан да се 
при извођењу истих придржава важећих техничких прописа, као и одговарајућих норми 
(спајање цеви, фазонских комада и арматура - затварачи, хидранти) 

 
Испитивање водоводних довода на пробни притисак 
Сви изграђени водоводни цевоводи морају се пре пуштања у погон испитати на 

пробни притисак. Сврха овог испитивања је да се установи вододржљивост изграђеног 
цевовода и његова стабилност. Код испитивања треба имати у виду да одређени цевни 
материјали упијају извесну количину воде. 

Водонепропустљивост водова испитује се унутрашњим водним притиском. 
Једино је код челичних заварених цевовода испитивање могуће извршити 
компримираним ваздухом. Изграђени  цевовод испитује се радним, номиналним и 
пробним притиском. 

Процедура око испитивања и стављања у погон је следећа: 
1.  Пуњење цевовода 
2.  Предиспитивање 
3.  Главно испитивање 
4.  Контролно испитивање 
5.  Завршно испитивање 
6.  Прање и дезинфекција цевовода 
Пре испитивања притиска оптерећује се линија цеви насипавањем ископа. 

Насипна висина треба да је око 80 цм. Сви наглавци и прикључци морају бити слободни и 
без воде. Бетон бетонских  блокова мора бити везан. 

Код дужих цевних линија потребно их је поделити на деонице дузине 300 - 500 м 
и сваку подељену линију одвојено испитати. Места за спајање између појединих 
подељених линија треба укупно испитати на заптивеност. 

Ако је деоница са већим висинским разликама, дужине деоница се одређују тако 
да се на највишој тачки деонице постигне барем радни притисак. Ово се постиже поделом 
дужине цевовода на мање дужине, а према висинској разлици трасе. 

Приликом пуњења цевовода пазити на беспрекорно озрачивање.За испитивање 
треба распоредити баждарене мераче притиска са поделом од 0,1 Н/цм2 на најнижој 
тачки линије за испитивање. 

Мора бити могуће тачно израчунавање потрошене количине воде приликом 
испитивања притиска.За време испитивања притиска на цевоводу или рову не смеју се 
вршити никакви радови. О извршеном испитивању притиска водити евиденцију - записник. 

Пре почетка испитивања цевовод се мора учврстити потпорама на крајевима и 
анкерима на свим кривинама и огранцима. Потпоре се смеју уклонити тек када је 
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завршено испитивање и извршено растерећење цевовода. Током испитивања забрањено 
је задржавање око потпора како би се избегли несрећни случајеви. 

 
1. Пуњење цевовода и евакуација ваздуха 
Кад се изврши стабилизација цевовода почиње пуњење.Пуњење треба извести 

пажљиво водом за пиће или водом квалитета воде за пиће са додатком хлора како би се 
цевовод потпуно ослободио од ваздуха.Због тога се пуни одоздо нагоре, при чему се 
треба уверити да аутоматски ваздушни вентили по изласку ваздуха добро заптивају. Да 
би се ваздуху омогућило излажење, пуњење не сме бити брзо, јер тада наступају водени 
удари. Као количине за пуњење најчешће долазе у обзир : 

 
 

Ø(мм) 
 

л/с 
 

Ø(мм) 
 

л/с 
 

Ø(мм) 
 

л/с 
40 0,10 150 0,70 500 9,00 
50 0,10 200 1,50 600 14,00 
65 0,15 250 2,00 600 14,00 
80 0,20 300 3,00 700 20,00 
100 0,30 400 6,00   

 
24 часа након пуњења цевовода може се приступити испитивању. Пре почетка 

испитивања (а након држања напуњеног цевовода 24 сата) изврши се још један пут 
пропирање да би се сасвим сигурно проверило да ли је из цевовода ваздух одстрањен. 

 
2. Предиспитивање 
Предиспитивање се врши да би се извршила провера свих спојева делова 

цевовода. За ПЕ цевоводе предиспитивање се врши притиском од 1,5 x НП (нормални 
притисак). Време трајања предиспитивања је 12 сати. Испитивање је успешно ако се 
после 12 часова не појаве никаква незаптивена места. Када се код предиспитивања 
констатује да поједини делови цевовода или спојеви пропуштају воду, треба притисак 
појачати до пробног како би се што евидентније показала сва слаба места на цевоводу. 
Када се региструју сва слаба места треба извршити одговарајуће поправке. Поправке се 
смеју вршити само на цевоводу који је растерећен од притиска или испражњен. 

 
3. Главно испитивање 
Главно испитивање се надовезује на предиспитивање ако се нису показале 

грешке.Код пробног испитивања треба обавезно контролисати сваки спој. Величина  
притиска за главно испитивање,  тзв. пробни притисак треба да износи 1,5 НП (нормални 
притисак). Трајање испитивања је 30 минута за сваку започету дужину вода од 100 м, али 
најмање 2 сата. Испитивање је завршено ако притисак не опадне више од 0,5 бара за 
један сат  и ако се код прегледа вода не појави пропуштање воде, тј.влажење. Код 
испитивања цевовода у нагибу треба обезбедити такве притиске на пумпи да се на 
највишем терену обезбеди бар мин.пробни притисак. 

 
Укупно испитивање 
Укупно испитивање на притисак већих делова цевовода (више појединачних 

деоница) потребно је да би се заједно испитале спојнице измедју више одељака и 
евентуално уграђених елемената измедју њих (ваздушни вентили и тд.). Предуслов за 
укупно испитивање је да је извршено пред и главно испитивање. Притисак испитивања је 
1,5 x НП (нормални притисак). Испитивање је завршено када су сва накнадно спојена 
места између појединачно испитаних линија заптивена. Када се заврши испитивање у 
току затрпавања мора се деоница која се испитује оптеретити на притисак да би се 
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установила евентуална оштећења код затрпавања. Ово се односи на време када  се 
спојнице затрпавају насипом од 30-50 цм изнад темена цеви. 

 
Трајање испитивања 
Испитивање мора најмање трајати онолико колико је потребно да би се детаљно 

погледао сваки спој и установила ма каква промена и деформација на цевоводу,анкерним  
блоковима, разупирачима. 

Испитивање треба да буде при малим температурним колебањима. 
Регистровање притиска врши се баждареним манометром.Треба употребити два 

манометра. Манометар треба да буде такав да може читати 0,1 бар. Манометар треба 
поставити на најнижем месту деонице. Код цевовода у знатнијем успону мора се 
поставити манометар и на највишем делу цевовода да се преконтролише да ли је 
обезбеђен минимални испитни притисак. 

Ако се пробни притисак не може постићи треба преконтролисати нарочито 
спојеве на местима где цевовод мења правац. О испитивању на притисак обавезно треба 
водити записник.Записник морају потписати овлашцени представник инвеститора и 
извођача (напомиње се да представник инвеститора обавезно мора присуствовати 
испитивању : да врши контролу цевовода и обезбеди контролу на пумпи како се 
недозвољено не би поправљао притисак). Записник је према обрасцу који је саставни део 
упутства. 

 
УГЛЕДНИ ОБРАЗАЦ ЗА ЗАПИСНИК ОИСПИТИВАЊУ ЦЕВОВОДА 
1. Општи подаци: 
1.1.Овлашћени представници: 

1.1.1. Инвеститора   _________________________________________ 
1.1.2. Извођача   ____________________________________________ 

1.2. Записник бр.   ________________________________________________ 
1.3. Назив цевовода   ______________________________________________ 
1.4. Датум   ______________________________________________________ 
1.5. Ознака вода (потисни,магистр.,мрежа)   __________________________ 
1.6. Деоница која се испитује од км ________ до км _________ укупне дужине 
___________ м. 
1.7. Испоручилац цеви___________материјал________тип_______________ 
1.8. Врста спојева _____________________ број спојева  ____________ 
1.9. Дебљина зидова  мм _____________________ 
1.10. Позиција из предрачуна _________________________ 

 
2. Подаци о испитивању : 
2.1. Место где су уграђени манометри _____________________________ 

2.1.1. Меродавни км ______________ надморска  висина __________  
2.1.2. Контролни  км ___________ надморска висина __________ 

2.2. Максимални будући радни притисак код манометра _________________ 
2.3. Прописани пробни притисак  код  манометра ______________________ 
2.4. Прописано трајање пробе сати ________________________________ 

 
3. Испитивање на притисак 
3.1. Пуњење воде: почетак ______________ крај ______________ време пуњења 
сати ____________________ 
3.2. Предходно испитивање: прописани притисак ________________________ 
Цевовод дужи од 30 м 

 
Подаци о мерењу: 
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Трајање у сатима Притисак у бар Температура 
ваздуха 

Температура воде 

2    

4    

6    

8    

10    

12    

 
3.2.1. Оцена предходног испитивања: Да ли је било потребно поновити 

испитивање? Где су се показали дефекти? На који начин су извршене поправке 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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3.3. Главно испитивање 
Подаци о мерењу: 

 

Трајање у сатима Притисак  
у бар 

Температура  
ваздуха 

Температура  воде 

0.5    

1    

2    

    

 
Резултат целокпног главног испитивања: подаци са манометра, подаци о 

спојевима,оправкама, поновљеним испитивањима: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Примедбе о испитивању и пријему: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

3.4. Отварају  записник:  _________________________________________ 
 

3.4.1. Представник инвеститора:   ____________________________________ 

3.4.2.Представник извођача:   _______________________________________ 

3.4.3. Представник корисника:   ______________________________________ 

 

6. Дезинфекција цевовода 

Да би се одстранили  штетни састојци ( песак,муљ ), који неизбежно доспевају у 
цевовод приликом полагања (крупнији састојци не могу продрети у цеви брижљивом 
употребом цевне четке) и да би се одстранила бактеријска нечистоћа, цевовод треба 
испрати и непосредно после тога дезинфиковати. Дезинфекција унутрашњих површина 
нових цевовода је знатно тежа него дезинфекција загађене воде, јер хлор мора да продре 
кроз органске материје којима је покривена унутрашња површина зидова цеви. Резултати 
дезинфекције се морају проверити преко лабораторија задужених  за надзор над водама. 
Уколико резултати задовољавају, саставља се записник о извршеној дезинфекцији, а 
њега потписују техничко лице које је извршило дезинфекцију и шеф лабораторије који је 
извршио проверу ефикасности. Записник о дезинфекцији улази у записник о хигијенском 
пријему мреже за дистрибуцију. Ако пак резултати не задовољавају, иде се поново на 
дезинфекцију, све док се не добију повољни резултати. 

 
6.1. Испирање 
За испирање се сме употребити само беспрекорна, квалитетна вода за пиће. 

Талог у цевоводима може се испрати само ако је у цеви постигнута брзина воде од 
најмање 1,5 м/с. Ако то није могућно, приступа се комбинованом испирању ваздухом и 
водом. Цевовод се при испирању може поделити на деонице ако поједине деонице имају 
сопствени вентил за испирање.  

Гравитационе цевоводе у принципу треба испрати одозго надоле. Испирање 
треба да траје све док не почне да се излива потпуно чиста вода. Најмања количина воде 
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за испирање мора бити 3-5 пута већа од садржине цевовода који се испира при ДН  150  
односно 2-3 пута већа при ДН  200. 

Нечистоца и прашинаста иловача које су се дуго таложиле у цевима, нарочито 
ако су сасушене, не могу се одстранити једноставним поступком испирања и поменутим 
брзинама воде. Чишцење се мора обавити помоћу “ гуштера “ што је често скупо ( по 
трошковима приближно одговара чишћењу цевне мреже ). Због тога се цеви морају 
брижљиво ускладиштити, пре уградње очистити и заштитити од продора нечисте воде из 
цевног рова, а полагачима цеви морају се дати одговарајућа упутства и вршити надзор 
при изградњи. 

6.2. Дезинфекција 
Најважније хемијско средство које се у ову сврху може употребити јесте хлор или 

његова једињења ( вода Жавел, хлорни креч ). Хлор има велику снагу дезинфиковања. 
Хлорисани раствори имају антисептичну моћ у малој запремини. Они се лако растварају и 
могу се свести на жељену меру без тешкоће. Међутим, примена раствора на бази хлора 
изискује за цело време дезинфекције присуство једног хемичара на лицу места. Овај 
мора хемијским путем титрисати коришћене растворе за дезинфекцију, а затим извршити 
друга титрисања на многим тачкама дезинфиковане мреже како би било извесно да је 
хлор равномерно распоређен у целој маси воде. Треба се уверити, после испирања које 
се изврши иза дезинфекције, да нема још каквих чепова хлора у мрежи. 

Присуство хемичара током процеса дезинфекције неће бити неопходно ако се 
примењују повећане количине хлора за дезинфекцију. Концентрација хлора, једном 
утврђена, даје води мирис довољан да се по њему препозна доспеће хлора до места 
излива. Опасност од стварања хлоро - фенолног укуса знатно се смањује ако се употребе 
веце количине хлора. Она се практично своди на нулу ако вода у мрежи садржи хлора у 
количини од 50 мг/л. Нижа концентрација од 10 мг/л препоручује се када хлор остаје у 
контакту 12-24 сата. Нормално време деловања хлора траје 3-12 сати. Веће дозе хлора 
употребљавају се када је познато да цевовод садржи органске материје које је немогуће 
уклонити испирањем или када је неопходно да се време дезинфекције скрати. Минимално 
време трајања дезинфекције треба  да износи 30-50 мин. 

Дезинфекција се врши симултаним додавањем концентрованог раствора за 
дезинфекцију путем једне мање пумпе за убризгавање и вода за разблажење преко 
једног деоничног отвора, вентила, на што је могуће мањем растојању од тачке 
ињектирања. Одговарајући протицаји морају бити тако подешени да дезинфекционо 
средство цевовода који се дезинфикује буде у потребној концентацији. Током пуњења 
отвара се једна одушна славина смештена на крају цевовода како би се избегао сваки 
полупритисак. Отварају се исто тако узводно и низводно, растерећивачи који се тамо 
налазе. Када се дезинфекционо средство појави на првом, отвара се други и затвара 
први, затим трећи и затвара други и тд. све до краја цевовода који се дезинфикује. Затим 
се дезинфекционо средство оставља у контакту током потребног времена и завршава 
операција.Пражњење се врши преко свих расположивих отвора изузев оних који служе за 
секционисање са узводне и низводне стране. Затим се отвара узводна славина и врши 
обилно испирање дезинфикованих партија. Када се уклони сваки траг дезинфекционог  
средства и вода постане савршено чиста узимају се узорци за контролу како би се 
проверила ефикасност дезинфекције. 

Делови мреже који се не дезинфикују морају бити сигурно искључени од дела 
мреже која се дезинфикује. Одговорни руководилац треба да обезбеди заштиту радника 
који раде на дезинфекцији с обзиром да је хлор опасан по здравље ако се пажљиво не 
рукује са њим. 
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КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

Земљани радови 

Ископ рова за полагање цевовода може се вршити ручно и машински. Ширина 
рова је условљена пречником цевовода и износи мин 0,80 м. Дно рова мора се извести са 
тачношћу ±5 цм. Код већих дубина укопавања, преко 1м, превидети подграду рова 
уколико стабилност терена то захтева. 

Безбедност и регулисање саобраћаја за време извођења радова извођач ће 
одговорно регулисати са надлежним органима града, а у цену земљаних радова 
урачунати су сви трошкови. 

Категорију терена на појединим деоницама одређиваће надзорни орган заједно 
са извођачем радова на лицу места. 

Дубине укопавања цевовода на појединим деоницама надзорна служба може 
мењати и усаглашавати са постојећом мрежом. 

 
Песак око цеви 
После ископа рова до потребне дубине и пријема од стране надзорног органа у 

ров се сипа песак просечне дебљине слоја 15 цм. Песак мора бити чист, без страних 
примеса,  маx крупноће зрна до 2 мм.  

После полагања и монтаже цеви ров се такође испуни песком до на 10 цм изнад 
темена цеви у случају водоводне мреже, односно 30 цм изнад темена цеви у случају 
канализационе мреже, и то у слојевима од 30 цм са набијањем дрвеним набијачима, 
водећи рачуна да се не оштети цев. 

Обратити пажњу да се у ров са песком не убаци и други материјал који би могао 
да оштети цев. При извођењу ових радова обавезно је присуство надзорног органа. 

 
Затрпавање рова 
Пошто су сви радови око монтаже и пробног притиска завршени приступа се 

дефинитивном затрпавању рова материјалом из ископа. Затрпавање се врши шљунком у 
слојевима од 30 цм и пажљиво се набија. 

При свим овим операцијама око затрпавања рова неопходно је присуство 
надзорног органа. 

Тесарски радови 

Осигурање ровова на дубинама до 2 метра се врши дрвеном подградом. 
Осигурање ровова на дубинама већим од 2 м вршити ће се металном оплатом типа 
Крингс-Вербау. Ова метална оплата се састоји од међусобно повезаних, лакосклопивих, 
посебно обликованих тешких плоча. Тако је конструисана да се може једноставно 
користити и преносити приликом њихове употребе са иситим стројевима, нпр. багерима, 
којима се изводи ископ рова. Подграду урадити двострано ради безбедног рада у рову и 
безбедности трупа пута. 

Објекти на канализационој мрежи 

Ревизиони силази изводе се на местима хоризонталних и вертикалних прелома, 
на споју два и више канала и на равним деоницама уколико је њихова дужина већа од 
прописане. Граде се од армирано бетонских цеви-готових монтажних прстенова (и 
конусног дела Л=1.0м на крају) Ø1000мм, са узиданим пењалицама и са армирано 
бетонским прстеном и ливено гвозденим поклопцем.  
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Унутрашњи зидови ревизионих силаза малтерисни су цементним малтером и 
углачани до црног сјаја. Дно рев. силаза је у висини најнижег цевовода и на њему се 
израђују кинете за међусобни спој свих цевовода који улазе у дати силазЗа постављање 
ревизионих силаза копа се рупа кружног облика пречника 1.50м. Бокови рова морају бити 
скоро вертикални како би се у случају потребе могло вршити разупирање ископа. На дно 
рова насути шљунак у слоју од 10цм а затим извести подлогу од мршавог бетона (МБ15) 
д=10цм. 

Бетонски радови 

Извођач је дужан да се при извођењу ових радова придржава важећих техничких 
прописа за бетон и армирани бетон. 

Монтерски радови 

ПВЦ цеви - опште 
Набављене и монтиране ПВЦ- КГ У цеви морају бити израђене од 

поливинилхлорида,  према EN 13476. 
Пре истовара потребно је преконтролисати да ли су цеви у исправном стању. 
Истовар али и премештање, убацивање цеви у канал као и полагање мора се 

обавити погодним дизалицама, машином која копа ровове, утоваривачима или уређајима 
за фино дизање (а све у зависности од пречника и материјала од кога је цевовод) чиме се 
искључује оштећење цевовода. Није дозвољено постављање цеви уз цимање или 
пуштање да слободно падају. За вешање цеви треба користити сајле и ужад. Цеви не 
смеју да се истоварују и постављају у ров са подужно увученим ужетом или са више цеви 
и једном захвату. 

 
Полагање цеви 
Поред услова који су дати у пројекту канализације и прописима сигурности, 

морају се испунити још и следећи услови: 
 - из рова је потребно одстранити стене и грубо камење, 
 - пре полагања ров мора бити сув (црпљење, дренажне цеви). 
Ширину рова одређују услови полагања односно прописи за монтажу цеви. 

Минимална ширина рова треба да је Д + 2 x (20 ÷ 35 цм) (где је Д-спољни пречник цеви), 
али не мања од 0.8 м. Унутрашње површине цеви морају бити глатке. Крајеви цеви морају 
бити изведени неокрњени и са оштрим ивицама, а чеоне површине да стоје нормално на 
осовину цеви. 

Цеви се не смеју вући и бацати по тлу. Препоручује се да се на неки начин 
заштите (покрију), али се кратко време могу складиштити и на отвореном простору. 

Код складиштења цеви потребно је пазити да целом својом дужином належу на 
површину како би се на тај начин спречиле евентуалне деформације. Висина слагања 
цеви одређује се тако да и цеви из најнижег реда задрже свој округао пресек. Препоручује 
се да висина слагања не прелази 2 метра. 

 
Спајање цеви 
Цеви и фазонски комади спајају се помоћу муфа са гуменим прстеном, у 

потпуности према упутствима произвођача цеви. Пре спајања цеви неопходно је очистити 
унутрашњу површину муфа и прстен као и крај цеви који се утиче. Крај цеви, пре спајања, 
потребно је намазати калијевим сапуном, обичним сапуном или другим сличним 
материјама, које препоручује произвођач цеви. Увлачење цеви у наглавак врши се до 
ознаке за дубину утискивања, односно оставља се 5÷10 мин слободног простора (за 
прихватање евентуалних дилатација). Скраћивање цеви врши се тестерама са финим 
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зупцима под правим углом. Закошење одсеченог краја цеви изводи се под углом од цца 
15° помоћу турпије или другим погодним алатом. 

Све уграђене цеви морају имати одговарајуће атесте. Пре уградње цеви је 
обавезно визуелно прегледати и све оштећене цеви одстранити. 

При раду са ПВЦ цевима, посебну пажњу потребно је обратити на температуру 
амбијента, јер на ниским темепературама (испод 0°Ц) цеви постају јако крте, а на високим 
температурама (преко 20°Ц цеви омекшавају. 

Сви фазонски комади су од тврдог ПВЦ-а, од истог матреијала од кога су и цеви. 
Уз цеви је обавезно набавити и посебне комаде за уграђивање ПВЦ цеви у 

зидове шахтова и друге зидове. 
 
Монтажа цевовода 
Извођач је дужан да набави и поред рова положи само пројектом наведене цеви, 

што контролише надзорни орган. 
Цеви се монтирају ручно уз помоћ одговарајућег оруђа. Изузетно, полагање 

већих профила може се вршити помоћу справе за монтажу. 
Рад на монтажи може почети тек по завршетку свих припремних радова, односно: 
1.Ров је ископан према пројекту и дотеран по правцу и нивелети. 
2.Висинске тачке су обележене кочићима на коти нивелете. 
3.Цевни и спојни материјал (са свим припадајућим деловима) припремљен је и 

распоређен дуж рова. 
4.Пре спуштања у ров потребно је прегледати цеви и све оштећене крајеве 

одсећи и поправити алатом за сечење и ручно стругање крајева цеви. 
5.Цеви се морају полагати тако да целом својом дужином належу на дно рова, 

односно на површину бетонског јастука. 
6.Монтер контролише исправност нивелете положеног и монтираног цевовода 

помоћу крстова и води рачуна о правилном подбијању цеви (проверавање се обавља 
оптерећењем цеви). Комплетну монтажу свих цеви и делова потребно је извршити у 
потпуности према ситуационим плановима, уздужним профилима и осталим детаљним 
цртежима. Све цеви морају бити тако положене да њихове осовине у потпуности 
испуњавају предвиђене положаје у хоризонталном и вертикалном правцу (у границама 
дозвољених одступања) 

Свака означена кота у уздужним профилима мора бити испоштована, како би се 
остварио хидраулички исправан ток воде и како не би дошло до "сударања" са другим 
подземним инсталацијама. 

Пре контроле на пробни притисак, цеви је потребно прекрити слојем одабраног 
материјала  дебљине 30цм изнад темена  цеви, а затим слојем ситнијег материјала (око 
15 цм). 

Потребно је да сви спојеви остану слободни, како би се извршила њихова 
контрола при пробном притиску. Покривање цеви врши се ради спречавања њиховог 
померања при испитивању (нарочито лакших цеви мањег пречника). 

Након завршетка испитивања на пробни притисак и пријема цевовода, приступа 
се затрпавању спојева (прво песком, а затим ситнијим материјалом), како би се избегла 
оштећења откривених места. Затрпавање треба извршити одмах по завршетку 
испитивања на пробни притисак. 

Остали радови 

За остале радове који нису посебно овде поменути извођач је такође дужан да се 
при извођењу истих придржава важећих техничких прописа, као и одговарајућих норми. 

 
Хидрауличко испитивање канализационе мреже 
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Хидрауличко испитивање канализационе мреже (тј. испитивање цевовода на 
непропусност) обавља се након монтаже цевовода а при делимично затрпаном рову. 

Не сме се дозволити прекомерна инфилтрација воде у мрежи ( улаз спољне воде 
), нити ексфилтрација ( губитак отпадне воде из мреже у терен ). 

И једна и друга појава могу донети  штету стабилности објекта, а провирање 
прљаве воде у терен може имати незгодне последице  са санитарног аспекта. 

Да би се обезбедила потребна вододржљивост канализационе мреже потребно је 
да цеви (канали) буду вододржљиви  а спојеве треба урадити тако да дихтују под 
одређеним условима. 

У добро изведеној мрежи не би требало да буде ни филтрације ни  
ексфилтрације. 

Квалитет изведених  спојница, и уопште мреже проверава се на следеће начин: 
а) у терену са подземном водом - на продирање воде у цевоводу при природном 

нивоу  подземне  воде: ако је ниво подземне воде на 2-4 м над теменом цеви, количина 
воде која увире у цеви  не треба да буде већа од вредности наведених у табели бр.1. При 
нивоу подземне воде, који је већи од 4 м изнад темена цеви  допуштена  количина 
провирне воде увећава се за 10 % за сваки следећи метар повећаног успора ( преко 4 м ). 

б) у сувом терену - на процеђивање воде из цевовода у терен. За извршавање 
овог  испитивања део канализационог цевовода између шахтова напуни се водом до 
висине од 4 м над теменом цеви. Код узводног шахта губитак не треба да прекорачи  
вредности датих у табели  1. 

ц) у терену са нижом подземном водом, где је ниво подземне воде нижи од два 
метра изнад темена цеви, испитује се на губитак воде из цеви.Испитивање је исто као у 
ставу под тачком б). Проверавање канализационе мреже на вододржљивост врши се пре 
затрпавања цеви у рову. 

У терену са високом подземном водом путем мерења количине воде која продире 
у мрежу, на преливу, који се поставља у каналу код низводног шахта. 

У сувом терену, мерење се врши на два начина : По првом начину истовремено 
се врши испитивање на две суседне деонице са три ревизиона силаза. На крајњим 
силазима блиндира се ( затвори) мрежа, а кроз  средњи силаз канали се пуне водом до 
одређене коте. 

Затим се врши осматрање спојнице на вододржљивост и одржавање константног 
нивоа воде у шахту у току 30 минута. 

Допуштене количине улива или губитака воде кроз спојеве и зидове 
канализационих цевовода дате су у следећој табели: 
 
Табела бр.1. 
 
Врста цеви Допуштена количина улива или губитка воде у m3/24 часа/kм дужине 

цевовода одређеног пречника у милиметрима 
ПРЕЧНИК 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
БЕТОНСКЕ 
АБ И 
АЗБЕСНЕ 
ЦЕВИ 

 
7 

 
20 

 
24 

 
28 

 
30 

 
32 

 
34 

 
36 

 
38 

 
40 

КЕРАМИЧКЕ 
ЦЕВИ 

7 12 15 18 20 21 22 23 23 23 

PVC ЦЕВИ 
1,4 2,4 3,0 3,6 4,0 4,2 4,4 4,6 4,6 4,6 

 
У вези са коришћењем ових података треба имати у виду следеће: 
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1. За бетонске и АБ цеви пречника већег од 600 мм дозвољене количине могу се 

добити на тај начин  што се на сваки наредни дециметар повећања пречника повећава 
количина за 10 %   (нпр. за    700: 23 + 2,3  25 m3 /24 h/km ) 

2. За зидане колекторе од цигле и сл. дозвољена количина не сме прелазити  10 
м3/24 х/км  дужине, без обзира на величину профила. 

3. За колекторе од монтажних АБ елемената дозвољени прилив или губитак воде 
треба да буде исти као за АБ цеви, које имају исту површину попречног пресека. 

4. Допуштене количине преливне или изгубљене воде кроз зидове и дно шахтова 
на 1м њихове дубине узме се да је исти као код губитака или прилива воде на 1 м цеви 
истог пречника, као што је шахт. 

5. Код испитивања цевовода већег пречника од 1000 мм и колектора већег 
пресека од 1м2, који пролазе кроз неизграђену територију ( где је отежано довођење воде 
) може се испитати само на једној одобреној деоници. 

6. Испитивање мреже на вододржљивост треба вршити тек након 24 часа 
пуњења мреже. 

Ексфилтрација ( губитак воде ) одређује се по количини воде која се долива у 
току 30 мин. и изврши се прерачунавање на 24 сата / 1 км. По другом методу испитивање 
се врши на једној деоници, и то пре изградње шахтова. Крајеви канала се затварају са 
одређеном врстом затварача  ( блиндаже ). На овим блиндажама постоје отвори на које 
се везују два црева, једно за пуњење канала водом а друго за испуштање ваздуха. Црево 
преко кога се врши пуњење водом веже се покретним резервоарима запремине до 55 
литара. Резервоар  се постави на висину од 4 м изнад темена цеви. Канал се пуни водом 
и у бурету се успостави  потребан ниво воде. Доливањем потребне количине воде у 
резервоар одржава се константан ниво. Количина воде која  се долива мора се мерити а 
затим се то претвори у м3 / 24 х / км што представља губитак воде на овој деоници. У 
зависности  од конкретних прилика, сходно овим захтевима надзорни орган ће одредити 
који  ће се поступак применити за испитивање предметне канализације. 

 
 
         БР _______  

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

о извршеном хидрауличком испитивању канализационе мреже на 
водонепропустљивост 
 
I ПОДАЦИ 
 

1. Назив објекта ____________________________________________________ 
2. Деоница - потез бр. ______________ од ___________ до _______________ 
3. Произвођач цеви  __________________________________________________ 
4. Врста материјала __________________________________________________ 
5. Димензије канала _________________________________________________ 
6. Врста споја и број спојева ___________________________________________ 
7. Атест материјала __________________________________________________ 
8. Висинска разлика између највишег и најнижег места испитивања ____________ 
9. Датум и време испитивања __________________________________________ 

 
II ИСПИТИВАЊЕ 
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1. Висинска разлика у часовима (од краја пуњења до почетка испитивања) _______ 
2. Количина додатне воде _____________________________________________ 
3. Напомена у вези испитивања (притисак на спојевима, на ревизионом силазу итд.           
_________________________________________________________________ 
 
Испитивана деоница је исправна - неисправна, те се хидрауличко испитивање не 

тражи 
- треба поновити. 

 
Извршена поправка______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Изведена деоница канализације од _______________ до _________________  сматра 

се на основу горњих исптивања исправном, те се дозвољава затрпавање. 
 
 

Прилог : Ситуација испитаног потеза са котама нивелете канала. 
 
 

ЗА ИЗВОЂАЧА :  ЗА НАДЗОР :           ЗА ИНВЕСТИТОРА : 
 
_________________               _________________          ___________________ 
 
 
УНУТРАШЊИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

Монтерски радови 

1. Водовод 
Сви инсталатерски радови морају бити изведени стручно и без естетских 

недостатака, а у свему према нацртима и постојећим прописима. Водоводни и заптивајући 
материјал као и приручни алат морају да буду квалитетни, без икаквих отступања од 
постојећих техничких норми и да потпуно одговарају својој намени. 

 
А) ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ (ОКИТЕН) ЦЕВИ 
Квалитет производа као и услови контроле квалитета дефинисани су стандардом 

DIN 16961. Према наведеном стандарду цеви су, према прстенастој крутости, разврстане у 
шест класа према растућем оптерећењу. Прстенаста крутост је величина која даје податке о 
граници оптерећења при дозвољеној деформацији од 3%. 

Цеви произведене технологијом спиралног намотавања омогућују потпуну 
хомогеност зида и апсолутну непорозност. Да би ова својства задржао комплетан цевовод, 
развијена је технологија спајања цеви екструзионим заваривањем. 

Отпорност ПП цеви на агресивне медије је таква да омогућује њихову успешну 
примену на : 

- цевоводе за транспорт индустријских отпадних вода, 
- фекалне колекторе и колекторе општег система,  
- вентилационе цевоводе,  
- испусте који су лоцирани на дну мора и  
- димњаке за отпадне гасове.  
 
ПП цеви имају следеће карактеристике: 
- лаке су што омогућује знатну уштеду при транспорту, манипулацији и монтажи, 
- велика отпорност на агресивне медије, велика корозиона отпорност, 
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- одличне физичке особине па самим тим повећан век трајања (цеви и спојева) и 
мали трошкови одржавања, 

- глатка унутрашња површина која смањује трање при течењу, 
- изврсна отпорност на абразију што знатно повећава век трајања цеви, 
- могућност уградње и сервисирања при свим временским условима (распон 

температура при уградњи од -40 °C do +80 °C) 
 
Хемијска отпорност цеви 
Познато је да су пластичне масе корозионо постојане и да им је хемијска отпорност 

добра. 
Ипак, при додиру радне материје са зидом цеви могу настати различитипроцеси као 

што су апсорпција течности (бубрење), екстракција растворљивих делова материјала 
(скупљање), хидролиза, оксидација и сл. 

 
Транспорт и складиштење 
ПП цеви, услед велике отпорности на ударце и деформације као и због мале тежине, 

имају незахтевне поступке транспорта и складиштења. Цеви су и на ниским температурама 
(испод 0°С) довољно еластичне и отпорне на ударце. 

Упркос свему овоме треба водити рачуна да цеви буду ускладиштене на равној 
подлози и да не буду у контакту са оштрим предметима како у превозним средствима тако и 
на месту складиштења. 

Цеви треба да налегају на подлогу целом дужином. 
Начин уградње 
Уградњу цеви морају извести оспособљени радници под стручним надзором. 
При самој уградњи цевовода потребно је поштовати опште смернице за полагање 

цевовода који се полажу у земљи и које су дефинисане стандардом DIN 4033 i SIST EN 1610. 
Потребно је добро припремити постељицу (дебљине 15cm) од песка или другог 

материјала који који је могуће збијати и не садржи зрна крупнија од 20mm. Потребно је 
достићи збијеност материјала око цевовода од 95% по Проктору. Збијање материјала врши 
се у слојевима од 20cm и до 3L спољашњег пречника цеви. Испитивања су показала да је 
сабијање материјала погодним вибрационим апаратом знатно боље него ручно сабијање. 
Уколико се поставља оплата за разупирање канала сабијање шљунка мора се извршити и 
након вађења оплате.Да би се заштитила од механичких оштећења цев се затрпава 20cm 
изнад темена цеви и то материјалом који не сме да садржи крупан камен, ломљену циглу и 
слично. Тај део рова може се испунити материјалом од ископа ако нема материјала који бе 
евентуално оштетио цев. 

 
Спајање цевовода 
За повезивање цеви примењује се поступак екструзионог заваривања. Овим 

поступком добија се потпуно дихтујући спој. 
Локације заваривања морају се штитити при јаком сунчевом зрачењу, ветру и 

прашини као и при температури испод +5 °C. 
 
Б) ПОЛИПРОПИЛЕНСКЕ ППР ЦЕВИ 

 
Основне информације о цевима  
Цеви и профили цевног система произведени су од полипропилена (ознака ПП-

Р80). 
Цеви и профили производе се у следећим величинаама (наводи се спољни 

пречник цеви) 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 и 110 mm. 
На основу предпостављене комбинације радног притиска и температуре постоје 

цевоводи за разне јачине притиска (са различитом дебљином зида): 
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- Цевовод fusiotherm PP-R PN10 за хладну воду 
PN16 за хладну воду 
PN20 за хладну и топлу воду 

- Цевовод fusiotherm – stabil PN20 за топлу воду и централно грејање. Фиттинг 
се производи само у најачој линији притиска PN20 у разним облицима. Елементи система 
се производе  по норми DIN 8077/78. 

 
Могућност спровођења цевовода  
Цевовод се може водити: 

- кроз жлебове у зидовима 

- кроз инсталационе канале 

- кроз подове, плафоне 

- уздуж зидова (слободно или испод штитника) 
 
Монтажна упуства 
 
- Општа упуства 
За монтажу се могу употребити само елементи који приликом превоза и 

складиштења нису били оштећени или испрљани. 
Максимална температура за монтажу пластичног цевовода је с обзиром на 

заваривање +5°C. На нижим температурама се тешко ставрају услови за извођење 
квалитетних спојева. 

Савијање цеви без загревања се изводи на температури мин. +15°C. За цеви са 
пречником 16-32 mm важи да је минималан полупречник савијања 8x већи него пречник 
цеви (D). 

Спајање пластичних делова се изводи полудифузионим заваривањем, даље 
заваривањем помоћу електромуфа и заваривањем на тупо. Приликом заваривања се 
ствара хомогени спој високог квалитета. За спајање треба поштовати тачан поспупак и 
употребити пригодне апарате. 

За спајање са навојем треба употребити профиле са навојем. Сечење навоја за 
пластичне елементе је забрањено. Навоји се изолују тефлонском траком или специјалним 
изолационим гитом. 

За заваривање зидних колена, евентуално универзалног зидног комплета пре 
монтаже испусне славине (на пример током тестирања под притиском) препоручујемо 
употребу пластичних чепова. 

 
- Истезање и скупљање по дужини 
Због разлике у температури приликом монтаже и приликом рада, када се у 

цевоводу креће медијум са другачијом температуром  него што је била приликом 
монтаже, настају промене дужине-продужење или скраћење.  

Δ=α⋅ L⋅ ΔT (mm) α – коефицијент топлотног истезања за fusiotherm PP-R80 α=0.15 
а fusiotherm – stabil α=0.03 

L (m) – дужина са којом се рачуна (удаљеност две суседне фиксне тачке у линији) 
ΔT (°C) – разлика температуре приликом монтаже и приликом рада 
 
Компензација разлика у дужини 
 

Ls=k⋅√(d⋅ Δl )(mm)  
k – константа материјала, за PP-R80 k=0.15 
d – спољашни пречник цеви (mm) 
Δl – промена дужине (mm) израчунат из предходног обрасца 
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Уколико се промене дужине компензију на пригодан начин, тј. уколико се 
цевоводу не омогући продуживање и скраћивање, у зидовима цеви ће се концентрисати 
додатни напон истезања и притиска, који ће смањити трајност цевовода. 

За компензацију промена дужина се код пилипропилена користи савитљивост 
материјала. Осим компензације у прегибу цевне трасе, користе се и прегибни 
компензатори (фиксне и клизне тачке, лире). 

Погодан начин компензације је тај, приликом којег се цевовод отклања 
вертикално на смер првобитне трасе и на овој вертикали се оставља слободна 
компензациона дужина (Ls) која осигурава то, да приликом дилатације равне трасе не 
настају битни додатни напони вучења или притиска у зидовима цеви. Компензациона 
дужина Ls важи на израчунатом продужењу (скраћењу) трасе, материјалу и пречнику 
цеви. 

Вредност промене дужине Δl и вредност компензационе дужине Ls могу се 
прорачунати из графикона из каталошке документације. 

 
- Удаљеност држача цевовода 
Израчуната слободна дужина L је дужина без било каквих држача или кука 

(унутар ове дужине) које би спречавале дилатацију. Слободна дужина не би требала 
прећи максималну удаљеност држача у зависности од пречника цеви и температури 
медија. 

Максимална удаљеност држача (cm) цевовода при температури 20° за PP-R 
PN20: 

 

Ø (mm) Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø75 Ø90 

Удаљеност 
држача 
(cm) 

75 90 100 120 140 150 160 

 
Максимална удаљеност држача (cm) цевовода при температури 60° за stabi 

composite PN20: 
 

Ø (mm) Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 

Удаљенос
т 
држача 
(cm) 

110 130 150 170 190 

 
- Учвршћавање цевовода 
Приликом израде трасе цевовода мора се узимати у обзир материјал система, тј. 

пре свега топлотно истезање по дужини, потреба компензација, дати радни услови 
(комбинације притиска и топлоте) и начин спајања. Учвршћење система се изводи тако да 
се постављају чврсти бодови и клизни спојеви за предпостављену промену дужине 
цевоовода. Чврсти бод је такав држач, у којем цев не може дилатирати, тј, у месту 
учвршћења се не може кретати у оси цеви (клизати). Клизно постављање је такав држач, 
где цев не може изаци из осе трасе, али се може кретати дилатационим покретом 
(продужење, скраћивање). 

 
- Спровођење цевовода 
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Код вертикалног цевовода треба добро водити рачуна о положају чврстих и 
клизних тачака и о изради погодног начина компензације. Компензација се на 
вертикалном цевоводу осигурава: 

- у подножју вертикале клизним постављањем 
- на врху вертикале клизним постављањем 
 
Код водоравног цевовода треба пажљиво пратити дилатације и решити њихову 

компензацију и начин постављања цевовода. Најчешће је постављање је у поцинковаоне 
или пластичне жлебове, у обујмице, евентуално у вођицу која мора бити слободна. Код 
цевовода stabi composite захваљујући  уметнутом алуминијумском слоју имa 3x мање 
истезање, већу крутост и већу механичку отпорност него обичне PP-R цеви. 

 
- Спајање система 
Цевни систем PP-R се може спајати заваривањем или механичким спојевима. 
Спајање цеви и профила се изводи на исти начин код PP-R цеви и stabi 

composite, профили су исти. Са цеви stabi composite треба пре заваривања на делу које 
се убацује у грло профила специјалним резачима отклонити PP-R ии средњи 
алуминијумски слој. 

- Тестирање под притиском 
Пуштање воде у цевовод је могуће најраније 1 сат после извођења последњег 

заваривања. После завршетка монтаже цевног система се мора извести тестирање под 
притиском и то под следећим условима: 

- пробни притисак:  min. 1.5 Mpa (15 bari) 
- почетак тестирања: min. 1 sат након испуштања ваздуха и допуне притиска 

у систему 
- трајање тестирања: 60 min 
- маx опадање притиска: 0.02 Mpa (0.2 bara) 
 
Цевовод припремљен за тестирање мора бити постављен према пројекту, чист и 

видљив на целој траси. Цевовод се испробава без хидраната и мерача протока и друге 
арматуре. Монирани вентили морају бити отворени. Испусне славине могу бити 
постављене само у случају да могу издржати пробни натпритисак. Обично се приликом 
тестирања под притиском замењују чепом. Дужина тестираног цевовода се одређује 
према локалним условима, максимално 100 m. 

О извођењу тестирања под притиском се мора сачинити записник према протоколу 
тестирања произвођача (овај записник је један од подлога приликом евентуалне 
рекламације). 

 
Ц) ЦЕВИ У КОНСТРУКЦИЈАМА 
Чврсто узиђивање цеви у зидове и друге конструкције није дозвољено. Отвори за 

пролаз цеви кроз конструкције морају бити довољно велики. а простор између цеви и 
конструкција испуњен пластичним материјалом, да би се спречило оштећење цеви. 
Водоводне цеви ће се при пролазу кроз конструктивне зидове заштитити заштитном цеви, 
чији је пречник за 40 mm већи од спољног пречника водоводне цеви, а међупростор ће се 
испунити кудељом у бртумену или стално еластичним китом. Канализацијске цеви пролазу 
кроз зидове не смеју се чврсто уградити, а међупростор ће се испунити кудељом и 
асфалтним или другим стално еластичним китом, ако постоји опасност пролаза воде у 
здраду. 

Евентуално непредвиђено дубљење у зидовима и другим конструкцијама може се 
вршити само по претходној дозволи надзорног органа. 

 
Д) ИЗОЛАЦИЈА ЦЕВИ 
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Цевовод за топлу воду се изолује против губитка топлоте, цевовод за хладну 
воду против добитака топлоте и против хватања росе на цевоводу. Изолација цевовода 
за хладну воду због очувања максимално 20°C је важна с обзиром на очување хигијенске 
чистоће воде за пиће. Исто тако очување температуре топле воде на горњој граници коју 
одређује норма с обзиром на заштиту од опекотина, је мера за смањење утицаја 
бактерија. Дебљина изолације се одређује на основу топлотног отпора изоалције коју 
употребљавамо, па на основу влажности ваздуха у простору којим се спроводи цевовод и 
разлике температуре ваздуха у просторији и температуре преношене воде. Приликом 
преноса топле воде треба имати на уму да пластична цев има боље толоптне изолационе 
особине него метална цев. 

Дебљина изолације цевовода за топлу воду је обично 9-15 mm, случају 
топлотног отпора λ=0.040 N/mK. 

 
Е) ЗАШТИТА ЦЕВИ 
Водоводне цеви не смеју пролазити кроз зидове димњака и вентилационих канала, 

кроз каналска окна, испод пода WЦ-а и свугде где могу бити изложене загађењу, 
замрзавању, загревању и корозији. 

На местима где су изложене замрзавању цеви се морају топлотно изоловати. 
Изолација се мора извести брижљиво и водови се не смеју затварати пре него што их 
надзорни орган прегледа. 

При раду се оштећена изолација мора пажљиво поправити. 
При обустави рада морају се цеви на погодан начин привремено зачепити, да се не 

би загадиле, испуне материјалом или оштетиле. 
 
Ф) АРМАТУРА 
Водоводна арматура мора се претходно прегледати у радионици и тек потом 

уградити. Уграђивање арматуре ће се извести прецизно, водећи рачуна о добром и лаком 
руковању и о естетском изгледу. Водоводна арматура мора бити од реномираног домаћег 
произвођача. 

 
2. Канализација 
Инсталатерски радови морају бити изведени стручно без естетских недостатака, а у 

свему према нацртима и постојећим прописима. Канализациони заптивајући, као и 
монтажни материјал мора да буде кватитетан, без икаквих одслупања од постојећих 
техничких норми и да потпуно одговара својој намени. 

 
А) PP ЦЕВИ ЗА УНУТРАШЊУ КАНАЛИЗАЦИЈУ 
Набавка, транспорт и уградња полиетиленских трослојних цеви за кућну 

канализацију 
Цеви, фитинзи и спојеви опрема да одговарају стандарду ЕN 1451. Постављене 

цеви треба да буду праве и без напона. Одступање од угла у наглавцима није 
дозвољено. Релативна деформација попречног пресека цеви након уградње не сме да 
пређе 5% спољнег пречника. 
Обрачун је по m уграђене цеви. 
 

Карактеристике цеви 
- веома лак материјал једноставан и лак начин како транспорта тако и руковања 
- брзо и јефтино монтирање спојнице су отпорне на воду и друге типове течности 
- отпорне су на корозију у алкалним, киселим или агресивним окружењима 
- добар су електрични изолатор, а такође су отпорни на механички утицај 
- век трајања дужи од 50 година• практично без трошкова одржавања цевовода 
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- спојеви са муфовима и заптивни прстенови су направљени од EPDM гуме (EN 
681) 
 

Транспорт и складиштење 
Код транспорта и складиштења цеви  треба да належу целом својом дужином. 

Треба избећи било какво савијање и додиривање са каквим оштрим предметом. 
Приликом истовара цеви се не бацају, већ пажљиво спуштају. Ударна оптерећења треба 
избегавати, нарочито на температурама од О°C и мање. Цеви се могу складиштити на 
отвореном простору, али у сенци. Приликом дужег стајања на сунцу цеви гибе своју боју. 
Цеви морају стајати на равном, наглавци наизменично окренути један насупрот другог, 
максимална висина складиштења 2m. Заптивни гумени прстенови не смеју да буду дуже 
време изложени сунчевим зрацима. 

 
Упутство за монтажу канализационих цеви од PP-а 
a) прво прегледати цеви пре постављања да ли су целе и правилног облика, 

уколико то није случај те одстранити; 
б) сечење цеви извршити вертикално на осу цеви вођеном тестером;  
в) закосити утични крај цеви турпијом под углом од 15 степени и изравна се ножем; 
г) очисте се крај утичне цеви и унутрашњост наглавка;  
д) постави се гумени заптивни прстен у наглавак и премаже се клизним средством, 

којим се премазује и утични крај суседне цеви;  
ђ) утични крај гурнути у наглавак до краја и обележити на утичној цеви колико је 

ушла;  
 

 
Спојеви 
Спојеви цеви међу собом и између цеви и арматура, морају се извести пажљиво. 

При спајању унутрашњи пречник цеви не сме бити сужен окрајцима, деловима арматуре, 
кудељом, калајем или на други начин, нити деформисан савијањем цеви. 
Спојеви цеви у зидовима шахта и другим конструкцијама морају се избећи. 
 

При сечењу цеви урадити следеће: 
a) прво прегледати цеви пре постављања да ли су целе и правилног облика, 

уколико то није случај те одстранити; 
б) сечење цеви извршити вертикално на осу цеви тестером;  
в) крајеве цеви не закошавати 
 

Спајање муфом врши се на следећи начин: 
- Проверити смештај и стање еластичног заптивног прстена у жлебу. По потреби 

очистити спојницу и заптивни прстен 
- Очистити крајеве цеви 
- Нанети подмазивач у танком иједноликом слоју на крај цеви 
- Уметнути крај цеви до граничника у муфу 
- Извући цев за 10 mm - никада не извлачити спојницу. 

 
Паковање цеви 
Стандардно паковање је на палети. Она садржи од 14 до 38 комада цеви, у 

зависноти од пречника цеви. 
Захваљијући стандардизованој дужини од 3 метра свих цеви, постоји самоједан тип 

палете за сваку од величина (DN56, DN70, DN100,DN125 ,  DN1 5 0 и DN200 ).На тај начин 
се штеди у простору складишта. 

Палете се могу превозити виљушкаром.  
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Спојни елементи пакују се у практичне картонске кутије 
 
Транспорт цеви 
Цеви које више нису у оригиналној палети морају битиположене на равну површину 

у току транспорта. Савијање цеви треба избегавати. Деловање ударних сила на цеви и 
спојнице морасе онемогућити. 

Транспортовање опреме од фабрике (складишта) до градилишта врши се возом 
односно камионом. Код транспорта и складиштења цеви својом дужином треба да належу 
целом својом дужином. Треба избећи било какво савијање и додиривање са каквим оштрим 
предметом.  

 
Складиштење цеви 
Када се цеви правилно складиште, неће доћи до њиховог деформисања 

изобличења нити оштећења. Стога слободно положених цеви никада не сме бити виши од 
1,5 m. Еластичне заптивне прстенове не би требало држати на отвореном, уколико је то 
могућ 

 
Б) ХИЛЗНЕ 
Извођач радова поставља на свим пролазима цеви кроз зидове и подове хилзне. У 

просторијама за становање људи, као и у пословним просторима, горња ивица хилзне се 
поравнава са нивоом готовог пода, односно нема надвишења. У осталим просторијама и 
инсталационим дактовима, хилзне се постављају са горњом ивицом која је 3 цм виша од 
нивоа готовог пода. Ове хилзне морају бити довољно велике за пролаз цеви и зазор између 
цеви и хилзне. Простор између цеви и хилзне мора бити испуњен материјалом који допушта 
дилатацију. Као решење је предвиђено да се у овај простор убаци чврсто уролан сунђер који 
се убацује у овај простор по целом спољном обиму цеви. Ролна мора бити пречника 1.25 од 
простора који запуњава, како би се обезбедило добро налегање, положај радне цеви у 
хилзни и да би се обезбедила подлога за трајно еластични заптивни материјал. Сунђераста 
подлога се у хилзну убацује 0,7 од мере између хилзне и цеви. Овај простор се запуњује 
трајно еластичним дихтујућим материјалом, усвојен је силиконски гит.  

 
 
3. Унутрашња хидрантска мрежа 
 
А) ЧЕЛИЧНЕ ПОЦИНКОВАНЕ ЦЕВИ 
За потребе противпожарне мреже и хоризонталног  развода санитарне воде 

набавити и уградити бешавне челичне поцинковане цеви пречника од ДН100 до ДН15 са 
фазонским комадима.  

Цеви са фитинзима и заптивним материјалом. За унутрашњу хидрантску 
инсталацију. и водоводну инсталацију. Цеви морају одговарати стандарду 
СРПС.Ц.Б5.225, а фитинзи СРПС.М.Б6.500-595. Обрачун по метру цеви 

 
 
 
Спајање цеви 
Спајање цеви и фитинга обавља се  навијањем цеви и фазонерије, са дихтовањем 

кудељом. 
 
- Поцинковане цеви које се повезују навојима 
a) Прво визуелно проверити цеви и фитинг који се користи, као и приспели атест уз 

цеви, због радног притиска који је прописан; 
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б) Сећи цеви посебним секачем за поцинковане цеви; у случају да се поремети 
дебљина цеви приликом сечења неопходно је исправити рез глодањем или развртачима; 

в) На крајевима цеви урадит навоје помоћу ручних или стоних резаљки;навој мора  
бити  равномеран  и под правим углом, да не дође докривљења комада који се навија на цев 
чиме би се изгубио жељени правац, а дошло би и до процуривања; 

г) Очистити крајеве цеви и унутрашњост фазонског комада; премазати их машћу 
ради бољег дихтовања и лакшег навијања; 

д) За дихтовање у споју користити кудељу, намотану у супротном правцу од 
завртања цеви; уместо кудеље може да се користи и неки други заптивни материјал (нпр. 
тефлонске траке), али само уз одобрење надзорног органа; 

ф) Цеви монтирати завртањем уз помоћу кључа или кључа са ланцем. 
Уколико за време испитивања поједини делови покажу цурење или влажење онда 

се мрежа мора испразнити и извршити демонтажу и поновна монтажу исте. Уколико се 
покаже да је узрок процуривања прслина на цеви или фитингу исте заменити. 

 
Качење поцинкованих цеви 
Све цеви снабдети одговарајућим типом носача који морају обезбедити 

захтеване падове и морају се поставити на одговарајућим одстојањима. Носачи морају 
спречавати вибрације и обезбеђивати дилатације. Хоризонтални развод испод таванице 
учврстити помоћу вешалљки које се састоје од типлова, шипке носача са навојем, 
завртки за причвршћивање и споне. Хоризонтални развод близу зида има држаче 
конзолног типа или обујмице које се причвршћују за зид помоћу типлова и завртњева, са 
могућношћу штеловања положаја цеви по правцу. Сви носачи морају бити конструисани 
тако да се у сваком моменту могу демонтирати без демонтаже цеви. Носачи морају 
имати могућност подешавања хоризонталности и вертикалности цевовода. 

Димензије шипки код вешаљки за ношење цевовода: 
за цеви од 50мм и мањих пречника шипке не смеју бити мање од 6мм; 
за цеви од 65мм и већих пречника шипке не смеју бити мање од 10мм. 
 
Растојање између вешаљки на хоризонталном делу цевовода: 
15мм максимално 1.00м 
20-25мм и мање максимално 1.50м 
32-40мм и мање максимално 2.00м 
50-65мм и мање максимално 2.40м 
80мм и веће максимално 2.80м 
 
Растојање држача на правим успонским водовоима: 
15мм максимално 1.80м 
20-25мм и мање максимално 2.40м 
32-40мм и мање максимално 2,0м 
50-65мм и мање максимално 3.70м 

 
 
Б) САНИТАРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
Све санитарне објекте дужан је извођач да набави тек на основу поднесених и од 

стране надзорног органа одобрених угледних примерака. Сви објекти и прибор морају да 
буду прве класе,  и морају бити стручно и најпажљивије монтирани и спојени са водоводном 
и канализационом мрежом без икаквог оштећења, а према упутствима и детаљу пројектанта 
или надзорног лица. Ценом објекта су обухваћена сва потребна штемовања и постављања 
типлова са потребним крпљењем и малтерисањем. Сви завртњи употребљени код 
санитарних објеката морају бтти месингани. 
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Сви објекти и прибор морају да буду изабрани према правилнику о техничким и 
другим захтевима за керамичку санитарну опрему ("Сл. лист СЦГ", бр. 62/04). 

Услови квалитета керамичких санитарних производа, утврђени су стандардом 
SRPS U.N5.100, а мере за повезивање утврђене су стандардима: SRPS EN 31; SRPS EN 37; 
SRPS EN 38; SRPS EN, за сваки производ посебно.  

 
Испорука, складиштење и руковање материјалом 
Елементе доставити у оригиналној неотвореној заштитној амбалажи. Доставити 

елементе на локацију спремне за уградњу. Складиштење материјала треба да буде у 
оригиналном заштитном паковању да би се избегло прљање, квашење и физичко 
оштећење. Руковање треба да буде тако да би се избегло оштећење завршне површине. 
Одржавати заштитну фолију на сваком елементу док инсталација не буде потпуно 
завршена. 

 
3. Услови за извођење унутрашњих eлектроенергетских инсталација 

 
Све радове на изради унутрашњих електроенергетских инсталација у објекту извести у 
свему у складу са грађевинском дозволом, овереном пројектно-техничком 
документацијом, важећим законима, правилницима, прописима и стандардима за ову 
врсту објеката и инсталација. 
За сву опрему коју планира да угради Извођач радова је дужан да прибави писану 
сагласност Инвеститора. Опрема и материјали који се уграђују морају да буду у складу са 
Листом опреме и материјала датом од стране Инвеститора, а која је саставни део 
конкурсне документације. 
Извођач је дужан да изради детаљан динамички план извођења радова на 
електроенергетским инсталацијама у објекту и да све радове изведе према динамичком 
плану усвојеном од стране Инвеститора. 
Извођач је дужан да радове на изради унутрашњих електроенергетских инсталација 
усклади са осталим радовима у објекту у циљу ефикасног и калитетног завршетка радова. 
Извођач је дужан да координира извођење радова у објекту са извођењем радова на 
инфраструктури, како радова који су обавеза надлежних ЈП и ЈКП, тако и оних који су 
обавеза извођача радова инфраструктуре. 
Извођач радова је дужан да прибави сву неопходну атестну и осталу документацију као 
доказ квалитета за уграђену опрему и материјале, изврши сва неопходна мерења и 
испитивања инсталација и система и обезбеди позитиван извештај Комисије за технички 
преглед објекта и комисије за преглед објекта у погледу примењених мера за заштиту од 
пожара Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације. 
За одабир овлашћене фирме које ће вршити прописима предвиђена и неопходна 
мерења/испитивања електроенергетских инсталација, Извођач радова је дужан да 
прибави писану сагласност Инвеститора.Извођач је дужан да обезбеди исправност и 
функционалност инсталација и система током гарантног периода. 
Обавеза Извођача је да Наручиоцу достави детаљно упутство о одржавању опреме и 
инсталација. 
 

4. Услови за извођење унутрашњих телекомуникационих инсталација у објекту Г  
 
Све радове на изради унутрашњих телекомуникационих инсталација у објектима извести 
у свему у складу са грађевинском дозволом, овереном пројектно-техничком 
документацијом, важећим законима, правилницима, прописима и стандардима за ову 
врсту објеката и инсталација. 
За сву опрему коју планира да угради Извођач радова је дужан да прибави писану 
сагласност Инвеститора. Опрема и материјали који се уграђују морају бити у складу са 
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Листом опреме и материјала датом од стране Инвеститора која је саставни део конкурсне 
документације. 
Извођач је дужан да предложи детаљан динамички план извођења радова на 
телекомуникационим инсталацијама у објекту и да све радове изведе према динамичком 
плану усвојеном од стране Инвеститора. 
Извођач је дужан да радове на изради унутрашњих телекомуникационих инсталација 
усклади са осталим радовима у објекту у циљу ефикасног и калитетног завршетка радова 
Извођач радова је дужан да прибави сву неопходну атестну и осталу документацију као 
доказ квалитета за уграђену опрему и материјале и обезбеди позитиван извештај 
Комисије за технички преглед објекта и комисије за преглед објекта у погледу 
примењених мера за заштиту од пожара Министарства унутрашњих послова – Сектора за 
ванредне ситуације. 
Извођач је дужан да обезбеди исправност и функционалност инсталација и система 
током гарантног периода. 
За одабир овлашћене фирме које ће вршити прописима предвиђена и неопходна мерења 
/ испитивања оптичких и бакарних телекомуникационих инсталација, Извођач радова је 
дужан да прибави писану сагласност Инвеститора. 
Обавеза Извођача је да Наручиоцу достави детаљно упутство о коришћењу и одржавању 
опреме и инсталација. 
 
 
5. УСЛОВИ И ОБИМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
 

ГРЕЈАЊЕ, ХЛАЂЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА – ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Све радове на набавци, испоруци и монтажи свог неопходног материјала и опреме 
извести у складу са овом Конкурсном документацијом, овереном пројектно-техничком 
документацијом, пројектом за извођење, важећим стандардима и прописима за ову врсту 
објеката и инсталација, листом материјала и опреме која је саставни део ове Конкурсне 
документације. 
 
Извођач радова је у обавези да: 
 

- за сву опрему и материјал који планира да угради, претходно тражи и добије 
писану сагласност Наручиоца; 

- радове изведе у складу са овереном пројектно-техничком документацијом 
(пројектом за извођење); 

- изврши сва потребна испитивања, мерења, балансирања, атестирања у складу са 
овереном пројектно-техничком документацијом и захтевима ЈКП/ЈП, комисије за 
Технички пријем, Министарства унутрашњих послова и Наручиоца и/или Надзора; 

- обезбеди пробни рад инсталације;  

- изведену инсталацију одржава у функционалном и исправном стању у гарантном 
периоду;  

- прибави сву неопходну атестну и другу документацију, обезбедити позитиван 
налаз Комисије за технички пријем, надлежног ЈКП/ЈП и Министарства унутрашњих 
послова РС; 
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- Наручиоцу достави детаљно упуство о руковању и одржавању уграђене опреме, 
инсталација и изведених радова. 

- Изради пројекат изведеног стања 
 
Извођач је дужан да радове на изради инсталација у објекту и гаражи усклади са осталим 
радовима у објекту и гаражи у циљу ефикасног и калитетног завршетка радова. 
 
Обавеза Извођача је да приликом извођења радова из своје надлежности врши сталну 
координацију и усаглашавање са представницима других извођача објеката, извођача 
инфраструктуре и ЈКП/ЈП приликом извођења радова из њихове надлежности. 
 
Извођач је дужан да изврши сва потребна обележавања, изради сва упустава за 
руковање и одржавање инсталације.  
 
Упуство за руковање и одржавање топлотне подстанице Извођач је у овавези да урами и 
постави на зид у просторији топлотне подстанице. Упуство за рад и шема везе т. 
подстанице морају у потпуности одговарати изведеном стању и садржати све потребне 
податке о опреми и њеним капацитетима. 
 

Tоплотна подстаница 
 
Свака подстаница мора бити вентилирана (најбоље преко прозора, уколико није могуће, 
онда принудно) и звучно изолована. 
 
На самом дну, при поду топлотне подстанице, и то на зиду који одваја просторију 
подстанице од простора гараже, предвидети отвор са уградњом челичне хилзне 
димензије DN100, потпуно заштићену од корозије и са спољне и са унутрашње стране, са 
постављеном ситном мрежицом са унутрашње и са спољне стране као заштитом од 
инсеката и мишева. 
 
Унутар топлотне подстанице, тачније на инсталацији исте, неопходно је уградити по пар 
прикључака за брзо мерење Δp  испред и иза  
- и радне и резервне циркулационе пумпе,  
- централног хватача нечистоћа и  
- измењивача топлоте и то и на примарној и на секундарној страни. 
 
По завршетку извођења и испитивања комплетне инсталације грејања (укључујући и 
припадајуће топлотне подстанице), потребно је циркулационе пумпе оставити (закључати 
пумпе) у режимима таквим да исте одржавају константни Δp – измерен као финални 
током мерења и балансирања инсталације. 
 

Инсталација грејања 
 
Извођач је дужан да обезбеди типску бравицу са типским кључем  за сваки спратни и 
стански орман за грејање, тачније да за сваку бравицу обезбедити најмање по један 
примерак кључа-лептира челичног за будуће кориснике-власнике + за сваки улаз по 
један примерак кључа-лептира челичног за наручиоца + неопходан број примерака 
кључа-лептира челичног за Извођача ради несметаног одржавања. 
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Извођач је у обавези да изврши сва потребна обележавања инсталације и изради листу 
на којој се види директна веза између уграђеног калориметра и припадајућег стана 
(листа број стана – серијски број калориметра). 
 

Инсталација хлађења 
 
Све радове, који су предвиђени пројектним задатком који је саставни део ове Конкурсне 
документације и овом Конкурсном документацијом, извести у складу са важећим 
стандардима и прописима. 
 

Вентилација 
 
Све радове на вентилацији извести у складу са овом Конкурсном документацијом, 
овереном пројектно-техничком документацијом, пројектом за извођење, важећим 
стандардима и прописима за ову врсту објеката и инсталација и листом материјала и 
опреме која је саставни део ове Конкурсне документације. 
 
СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈА 
 
Све радове на набавци, испоруци и монтажи свог неопходног материјала и опреме 
извести у складу са овом Конкурсном документацијом, овереном пројектно-техничком 
документацијом, пројектом за извођење, важећим стандардима и прописима за ову врсту 
објеката и инсталација, листом материјала и опреме која је саставни део ове Конкурсне 
документације. 
 
Извођач радова је у обавези да: 
 

- за сву опрему и материјал који планира да угради, претходно тражи и добије 
писану сагласност Наручиоца; 

- радове изведе у складу са овереном пројектно-техничком документацијом 
(пројектом за извођење); 

- изврши сва потребна испитивања, мерења, балансирања, атестирања у складу са 
овереном пројектно-техничком документацијом и захтевима ЈКП/ЈП, комисије за 
Технички пријем, Министарства унутрашњих послова и Наручиоца и/или Надзора; 

- обезбеди пробни рад инсталације;  

- изведену инсталацију одржава у функционалном и исправном стању у гарантном 
периоду;  

- прибави сву неопходну атестну и другу документацију, обезбедити позитиван 
налаз Комисије за технички пријем, надлежног ЈКП/ЈП и Министарства унутрашњих 
послова РС; 

- Наручиоцу достави детаљно упуство о руковању и одржавању уграђене опреме, 
инсталација и изведених радова. 

- Изради пројекат изведеног стања 
 
Извођач је дужан да радове усклади са осталим радовима у објекту и гаражи у циљу 
ефикасног и калитетног завршетка радова. 
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Обавеза Извођача је да приликом извођења радова из своје надлежности врши сталну 
координацију и усаглашавање са представницима других извођача објеката, извођача 
инфраструктуре и ЈКП/ЈП приликом извођења радова из њихове надлежности. 
 
Извођач је дужан да изврши сва потребна обележавања, изради сва упустава за 
руковање и одржавање инсталације.  
 
ВЕНТИЛАЦИЈА И ОДИМЉАВАЊЕ ГАРАЖЕ 
 
Све радове на набавци, испоруци и монтажи свог неопходног материјала и опреме 
извести у складу са овом Конкурсном документацијом, овереном пројектно-техничком 
документацијом, пројектом за извођење, важећим стандардима и прописима за ову врсту 
објеката и инсталација, листом материјала и опреме која је саставни део ове Конкурсне 
документације. 
 
Извођач радова је у обавези да: 
 

- за сву опрему и материјал који планира да угради, претходно тражи и добије 
писану сагласност Наручиоца; 

- радове изведе у складу са овереном пројектно-техничком документацијом 
(пројектом за извођење); 

- изврши сва потребна испитивања, мерења, балансирања, атестирања у складу са 
овереном пројектно-техничком документацијом, захтевима комисије за Технички 
пријем, Министарства унутрашњих послова и Наручиоца и/или Надзора; 

- обезбеди пробни рад инсталације;  

- изведену инсталацију одржава у функционалном и исправном стању у гарантном 
периоду;  

- прибави сву неопходну атестну и другу документацију, обезбедити позитиван 
налаз Комисије за технички пријем, надлежног ЈКП/ЈП и Министарства унутрашњих 
послова РС; 

- Наручиоцу достави детаљно упуство о руковању и одржавању уграђене опреме, 
инсталација и изведених радова. 

- Изради пројекат изведеног стања 
 
Извођач је дужан да радове усклади са осталим радовима у објекту и гаражи у циљу 
ефикасног и калитетног завршетка радова. 
 
Обавеза Извођача је да приликом извођења радова из своје надлежности врши сталну 
координацију и усаглашавање са представницима других извођача објеката, извођача 
инфраструктуре и ЈКП/ЈП приликом извођења радова из њихове надлежности. 
 
Извођач је дужан да изврши сва потребна обележавања, изради сва упустава за 
руковање и одржавање инсталације.  
 

ЕЛЕКТРИЧНИ ПУТНИЧКИ ЛИФТ 
 
Све радове на набавци, испоруци и комплетној монтажи електричних путничких лифтова 
у објекту Ф извести у свему у складу са овом Конкурсном документацијом, овереном 
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пројектно-техничком документацијом, пројектом за извођење, важећим стандардима и 
прописима за ову врсту објеката и инсталација, листом материјала и опреме која је 
саставни део ове Конкурсне документације. 
 
Извођач радова је у обавези да: 
 

- за сву опрему и материјал који планира да угради претходно тражи и добије 
писану сагласност Наручиоца. 

- радове изведе у складу са овереном пројектно-техничком документацијом. 

- изврши сва потребна испитивања и атестирања (у складу са захтевима комисије за 
Технички пријем, Министарства унутрашњих послова и Наручиоца и/или Надзора) 
и отклања недостатке током гарантног периода предвиђеног овом Конкурсном 
документацијом;  

- отклања недостатке током гарантног периода предвиђеног овом Конкурсном 
документацијом;  

- прибави сву неопходну атестну и другу документацију и обезбедити позитиван 
налаз Комисије за технички пријем и Министарства унутрашњих послова РС. 

- Наручиоцу достави детаљно упуство о руковању и одржавању уграђене опреме, 
инсталација и изведених радова. 

- Изради пројекат изведеног стања 
 
Извођач је дужан да радове на монтажи лифтовског постројења у објекту и гаражи 
усклади са осталим радовима у објекту и гаражи у циљу ефикасног и калитетног 
завршетка радова. 
 
Обавеза Извођача је да приликом извођења радова из своје надлежности врши сталну 
координацију и усаглашавање са представницима других извођача објеката, извођача 
инфраструктуре и ЈКП/ЈП приликом извођења радова из њихове надлежности. 
 
 
6. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САОБРАЋАЈНИМ ПОВРШИНАМА 
 
 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА 
 
Опис радова 
 
Пре почетка радова Извођач је дужан да изврши потребна обележавања осовина 
саобраћајница, раскрсница и објеката. Обележавање извршити на основу плана 
обележавања из пројекта. Приликом извођења радова осигурати и чувати полигоне тачке, 
репере и сталне тачке. Уколикo пројектом нису дати подаци о полигоним тачкама и 
реперима, исте прибавити од надлежне геодетске управе за самостално исколчавање, 
или исколчавање трасе поверити истој, а цену укалкулистаи у ову позицију.  
 
Обрачун радова 
Обрачун изведених радова врши се по километру дужном исколчене трасе.  
 
 ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА СА СЕЧЕЊЕМ И УКЛАЊАЊЕМ ШИБЉА 
 
Опис радова 
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На ширини појаса који је обухваћен изградњом трупа саобраћајнице извршити сечење 
самоникле вегетациоје, грања и шибља дебљине до 10 cm. Сасечено шибље класирати, 
сложити у фигуре и депоновати на погодно место за утовар и транспорт где неће сметати 
извођењу радова. Место депоновања одредити уз сагласност са надзорним органом.  
 
Обрачун радова 
 
Обрачун радова врши се по квадратном метру зарасле површине земљишта са кога је 
уклоњено шибље, за сав рад, материјал и транспорт на средњу даљину до 1000 m, према 
горњем опису.  
 
 
01.01.05  ЗАСЕЦАЊЕ ИВИЦА АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА 
 
На деловима где се постојећи асфалтни коловоз, према пројекту, проширује или 
наставља, треба извршити степенасто засецање асфалтног коловоза (d=6–10cm) 
пнеуматским чекићем са откопном лопатицом или циркуларним резачем. Линија 
засецања на површини коловоза треба да је права. Степени засецања изведених слојева 
су вертикални, са хоризонталним ходом једнаких дебљини асфалтних слојева. Материјал 
добијен рушењем утоварити у возило, транспортовати на депонију или употребити на 
градилишту. 
Обрачун изведених радова врши се по m’ припремљеног коловоза за наставак а према 
горњем опису. 
 
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 
ОТКОПАВАЊЕ ХУМУСА 
 
Опис радова 
 
Откопавање хумуса извршити машински 95% и ручно 5%, а у оквиру пројектованих 
дебљина и ширина испод - изнад трупа пута. 
Откопавању хумуса приступити тек након извршеног обележавања пројектованих ширина, 
нагиба косина и снимања терена по попречним профилима. Дебљина хумусног слоја који 
се скида одређен је по правилу пројектом на основу геомеханичких испитивања, а 
утврђује се и на лицу места заједно са надзорним органом по профилима.  
Уколико се у току изградње установи потреба за изменом дебљине, ову измену надзорни 
орган ће унети у грађевински дневник.  
Одгуривање хумуса мора се вршити тако да не дође до мешања са земљом за насип, као 
и да се омогући одводњавање трупа пута.  
Откопани хумус у количини која ће се употребити за хумузирање зелених 
површина,банкина и косина депоновати у правилне фигуре, а вишак припремити за 
транспорт. 
 
Обрачун радова 
Обрачун изведених радова врши се по метру кубном скинутог самониклог хумуса са 
одгуривањем до 60 m за сав рад и материјал.  
 
 
МАШИНСКИ ИСКОП МАТЕРИЈАЛА 
 



                                                                                                               
_____________________________________________________________________________ 

Део 3- Техничке спецификације 

ВЈН 04/19 Општи услови  

страна 85 од  115 
 

Овај рад обухвата широке ископе који су предвиђени пројектом или захтевом надзорног 
органа. Извршити ископ у широком откопу према пројектованим котама и нагибима према  
попречним профилима. Пре одпочињања ископа проверити истакнуте маркације 
попречних профила. 
Предвиђено је да се 95% ископа изврши машинским путем а 5% ручно. Ископани 
земљани материјал нагурати у фигуре погодне за утовар. 
Обрачун изведених радова врши се по m 3 ископаног самониклог материјала са гурањем 
до 20 m и транспортом до на средњу транспортну дужину од 500 m, са истоваром, 
разастирањем и грубим планирањем на месту уграђивања или фигурисањем у депонији.  
 
НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА 
 
Након откопавања хумуса, испод насипа и ископа засека приступа се  набијању подтла. 
Набијање подтла извести механичким средствима, у свему према прописима. 

Захтевана збијеност подтла код насипа: 
- за насипе висине до 2 m и подтло од кохерентног материјала, захтева се 

  степен збијености Dpr  97 %, 
- за насипе висине до 2 m и подтло од невезаног материјала, захтева се 

  степен збијености Dpr  100 %, 
- за насипе висине веће од 2 m и подтло од кохерентног материјала, захтева се 

степен збијености Dpr  95 % и 
- за насипе висине веће од 2 m и подтло од невезаног материјала, захтева се 

степен збијености Dpr  95 %  
У случају да се на извесним местима не може постићи захтевана збијеност, набијање ће 
се наставити уз додавање песковито-шљунковитог материјала док се не остваре 
захтеване величине збијености. Овај допунски рад се не плаћа посебно, већ само 
трошкови око набавке песковито-шљунковитог материјала. 
Обрачун изведенох радова врши се по m2 набијеног подтла за сав рад, материјал и 
контролна испитивања. 
 
 ИЗРАДА НАСИПА ОД НЕВЕЗАНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 
Рад на изради насипа од невезаног шљунковито-песковитог материјала обухвата набавку 
са довозом, насипање, разатирање, потребно влажење, планирање, набијање према 
прописима и контролно испитивање. Израда насипа изводи се према пројектованим 
попречним профилима, котама и нагибима из пројекта уз дозвољно одступање до 5 cm. 
Насип изводити у хоризонталним слојевима дебљине до 30 cm. Збијање насипа изводити 
вибрационим средствима са збијањем до постизања захтеване збијености. Количина за 
израду насипа садржи и део насипа испод банкина. Контролу збијености изведених 
слојева проводити опитном кружном плочом, пречника d = 30 cm при чему се захтева 
минимална вредност модула стишљивости.  
- Песак и мало шљунковит песак Мс=25 МN/m2 односно збијеност 100% по Проктору.  
- За песковите шљункове састава сличног као за доњи носећи слој, односно, 100% по 
Проктору или до одговрајућег модула стишљивости који се утврђује на пробном пољу,            
а ако се не ради Мс=60 МN/m2. 
 Обрачун изведених раова врши се по метру кубном готовог насипа у збијеном 
стању за сав рад, материјал, транспорт и контролна испитивања у складу са горњим 
описом. 
 
 ЗАМЕНА СЛАБОНОСИВОГ ТЛА МАТЕРИЈАЛОМ БОЉИХ  КАРАКТЕРИСТИКА 
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Слаби материјал темељног тла замењује се квалитетнијим матетријалом када се због 
лоших геомеханичких карактеристика материјала у темељном тлу уз уобичајени начин 
рада не могу постићи захтевани резултати збијености. Након откопавања хумуса 
извршити ископ земљаног материјала који се због својих лоших геомеханичких 
карактеристка мора заменити, депоновати га и заменити бољим материјалом 
(шљунковито-песковитим) уз потребно набијање. 
Обим замене слабог материјала и врсту замене урадити уз сагласност надзорног органа, 
а измене констатовати у грађевински дневник и књигу.  
Обрачун изведених радова врши се по m3 замењеног материјала у самониклом стању, а 
обухвата ископ и транспорт лошег материјала, набавку и довоз квалитетног материјала и 
набијање истог. 
 
 
 ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
Опис 
 
Позиција обухвата набавку, довоз, грубо и фино планирање и набијање материјала у 
слоју постељице дебљине 50 cm( 20+30). Уколико је влажност мања од оптималне 
влажности, потребно је квасити материјал.  
 
Материјал 
 
За израду постељице се према пројектном решењу могу користити песковит шљунак и 
шљунковит песак, који одговарају условима из важећег стандарда СРПС У.Е8.010. 
 
Извођење радова 
 
Насипање и разастирање материјала вршити преко претходно припремљеног, сабијеног и 
испитаног подтла. Грубо и фино планирање извршити машинским средствима.  
 
Збијање извршити машинским средствима која одговарају за збијање одређених врста 
материјала. Минимална дебљина збијеног слоја може да износи приближно 20 cm, 
односно, у складу са пројектним решењем.  
 
Равност постељице 
 
Равност израђене постељице мора бити таква да при мерењима летвом дужине                
4 m, у било ком правцу одступање не сме бити веће од 30 mm у кохезивном материјалу, 
односно 50 mm у каменом материјалу.  
 
Коте површине 
 
Коте површине завршног слоја постељице на било ком месту могу одступати од 
пројектованих кота највише за +/- 20 mm.  
 
Коте појединих мерних места одредити нивелмански, а места ће одредити надзорни 
орган избором по методи статистичке вероватноће, а обавезно на сваком попречном 
профилу.  
 



                                                                                                               
_____________________________________________________________________________ 

Део 3- Техничке спецификације 

ВЈН 04/19 Општи услови  

страна 87 од  115 
 

Подужни и попречни нагиби планума постељице морају се извести према пројекту. 
Минимални попречни нагиб постељице израђене од кохерентног материјала износи 4%               
а код постељице израђене од стабилизованог материјала 3%. 
Ниже изведена постељица допуњава се на терет извођача материјалом за доњи носећи 
слој. 

 
ретходна испитивања материјала за постељицу 

  
Претходним геомеханичким испитивањима утврђује се подобност материјала за израду 
постељице. 

 
Прописи по којима се врши претходно изспитивање квалитет :материјала: 
 
 СРПС У.Б1.010 - узимање узорака  
 СРПС У.Б1.012 - оређивање влажности тла 
 СРПС У.Б1.014 - одређивање специфичне масе тла 
 СРПС У.Б1.016 - одређивасе запреминске масе тла 
 СРПС У.Б1.018 - одређивасе гранулометријског састава 
 СРПС У.Б1.020 - одређивасе границе течења и ваљања 
 СРПС У.Б1.024 - садржаја органских материја 
 СРПС У.Б1.038 - одређивање оптималног садржаја воде 
 СРПС У.Б1.042 - одређивање калифорнијског индекса носивости (CBR) 
 
Критеријуми за оцену подобности материјала 
 
За израду постељице (завршног слоја доњег строја) могу се употребити песковити 
шљункови, шљунковити пескови или камена дробина, који испуњавају следеће услове: 
 
 - Хазенов коефицијент неравномерности U = (d60/d10) мора бити већи од 4 за 
   дробљене камене материјале, 
 - влажност материјала при уграђивању не сме варирати за више од +/- 2%  
   од оптималне влажности одређене по стандардном Прокторовом поступку, 
 - индекс носивости CBR мора бити већи од 15%, 
 - садржај штетних органских материја (СРПС У.Б1.024) < 6%. 
 
Иузетно се дозвољава и употреба материјала чије поједине карактеристике одступају од 
наведених, уколико се њихова погодности докаже посебним испитивањем.  

 
Контрола квалитета уграђивања 
 
Прописи по којима ће се вршити контрола квалитета уграђивања 
 
 СРПС У.Б1.010 - узимање узорака  
 СРПС У.Б1.012 - оређивање влажности тла 
 СРПС У.Б1.016 - одређивасе запреминске масе тла 
 СРПС У.Б1.018 - одређивасе гранулометријског састава 
 СРПС У.Б1.020 - одређивасе границе течења и ваљања 
 СРПС У.Б1.046 - одређивање модула стишљивости кружном плочом за  
         некохерентне материјале 
 СРПС У.Е8.010 - носивост и равност на нивоу постељице 

 
Критеријум за оцену квалитета уграђивања 
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За оцену квалитета изграђеног завршног слоја и постељице користе се криетеријуми 
наведени у табели: 
  

ВРСТА МАТЕРИЈАЛА 

КРИТЕРИЈУМИ 

Степен 
збијености 

Sd 
% 

Модул 
стишљивости 

Ms 
N/mm2 

Модул 
деформабилности 

Еv2 
N/mm2 

Камени материјал  
(камена дробина, песковит 
шљунак, шљунковит песак) 

100 45 80 

 
Ако се постељица ради од песковитог материјала, препоручује се контрола по услову 
100% у односу на максималну збијеност по Проктору. За контролу камене дробине или 
песковитог шљунка погоднија је контрола према датим условима за модул стишљивости 
или модул деформабилности.  
 
При контроли квалитета израде постељице, испитивања се обављају у серијама при чему 
је најмањи број опита у једној серији 5. У таквом случају могу се дозволити даље 
наведене толеранције у односу на минималне захтеване вредности коришћене при 
контроли.  
 
У једној серији, један од 5 испитаних резултата може бити мањи од минималног 
захтеваног, с тим да по апсолутној вредности не одступа за више од:  
 
 - 5% при мерењу запреминскх маса у сувом стању, 
 - 10% при мерењу модула стишљивости Мs модула деформабилности Еv. 
 
Обим текућих контролних испитивања 
 
Влажност материјала и степен збијености испитују се на сваких 500 m2.  
 
Гранулометријски састав се испитује на сваких 2000 m2, као и код сваке промене 
материјала.  

 
Преузимање радова 
 
Пријем врши надзорни орган непосредно пре израде следеће фазе извођења радова. При 
пријему радова морају бити испуњени сви предходно наведени захтеви. Све недостатке у 
вези са овим захтевима дужан је извођач одстранити о свом трошку.  
 
Плаћање 
Плаћа се по m2 израђене постељице.  
 
ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 
 
ИЗРАДА ДОЊЕ ПОДЛОГЕ ОД НЕВЕЗАНОГ ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА 
 
Опис 
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Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, евентуално 
квашење, те збијање носећег слоја од невезаног каменог материјала, према димензијама 
и посебним захтевима датим у пројекту. 
 
Извођење 
 
Доњи носећи слој уграђује се на претходно изведен слој који мора бити припремљен 
према захтевима из ових техничких услова. Тек када Надзорни орган прими претходни 
слој и одобри рад, може почети навожење материјала за доњи носећи слој. Возила са 
блатним точковима не смеју се возити по разастртом или сабијеном материјалу. Након 
навожења, материјал разастрти и фино испланирати, у дебљини потребној да се након 
сабијања добије слој пројектоване дебљине. У раду треба пазити да не дође до 
сегрегације материјала. Сабијање се врши одговарајућим средствима. Сабијени слој 
мора да има пројектоване коте, ширину и пад, како је то дато у пројекту. 
 
Квалитет основних материјала 
 
За израду доњег носећег слоја може се применити дробљени камени агрегат као што је 
дато у пројектном решењу. Контролу квалитета при претходним испитивањима вршити по 
следећим прописима (SRPS): 
B.B0.001 - Природни агрегат и камен; узимање узорака 
B.B8.002 - Испитивање постојаности камена на мразу 
B.B8.010 - Одређивање воде коју упија природни камен 
B.B8.012 - Природни камен, испитивање чврстоће на притисак 
B.B8.030 - Запреминска маса агрегата са порама и шупљинама  
B.B8.031 - Упијање воде агрегата 
B.B8.032 - Запреминске масе камена порозност и густина камена 
B.B8.036 - Одређивање честица у агрегату које прола зе кроз сито отвора 0,02 mm  
B.B8.037 - Одређивање трошних зрна у крупном агрегату 
B.B8.038 - Садржај глине и муљевитих састојака 
B.B8.045 - Испитивање отпорности камена и каменог агрегата према хабању (Los         
Angeles) 
B.B8.047 - Дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата 
B.B8.048 - Испитивање облика зрна каменог агрегата 
U.B1.012 - Одређивање влажности 
U.B1.016 - Одређивање запреминске масе тла 
U.B1.018 - Одређивање гранулометријског састава и честица мањих од 0.08 mm 

aерометрисањем (или по SRPS B.B8.036) 
U.B1.038 - Одређивање оптималне садржине воде 
U.B1.042 - Одређивање калифорнијског индекса носивости 
 
Испитивања се врше за сваку прoмену материјала. 
 
Критеријум за оцену квалитета материјала  
 
Невезани камени агрегат који се користити за израду ових слојева мора задовољити 
захтеве у погледу: 

 физичко-механичких и минералошко-петрографских особина саме стене и агрегата 

 гранулометријског састава 

 носивости 

 садржаја органских материја и лаких честица. 
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Физичко-механичка својства камена од којег се производи дробљени агрегат: 
 

Средња чврстоћа на притисак у           
сувом стању 

мин 120 (MPa) 

Упијање воде (% масе) 1,0 % 

Постојаност на смрзавање 
(25 циклуса смрзавања) 

Камен је постојан на смрзавање ако је пад 
средње чврстоће на притисак после  
смрзавања до 20% у односу на средње 
притисне чврстоће у сувом стању. 

Минералошко-петрографски састав 

Камен може бити еруптивног, седиментног, 
метаморфног порекла. Не дозвољава се 
присуство лапораца, глинених шкриљаца, 
меких и глиновитих пешчара, конгломерата, 
распаднутих гранита и гнајсева. 

 
 
 
 

Физичко-механичка својства зрна каменог агрегата на траси саобраћајнице  
 

 Удео зрна неповољног облика l:d  (3:1) макс 20% (испитивања по ЕN 933-4)  

 Упијање воде (SRPS B.B8.031)   макс 1.6% 

 Трошна зрна     макс 7%  

 Отпорност на хабање (Los Angeles)  макс 30% (SRPS ЕN 1097-2:2008) 
 
Гранулометријски састав невезаног каменог агрегата треба да буде у следећим 
границама: 
 

Квадратни отвор 
сита 
(mm) 

Пролаз кроз сита, према масама % 

шљунак дробљени агрегат 

0/63 mm 0/63 mm 0/31.5 mm 

0.09 2 - 15 2 - 11 2 -  9 

0.25 5 - 20 8 - 17 5 - 15 

0.50 7 - 26 11 - 24 8 - 21 

1.0 11 - 34 15 - 33 11 - 30 

2.0 18 - 44 20 - 44 15 - 40 

4.0 26 - 56 27 - 56 20 - 50 

8.0 36 - 69 38 - 69 28 - 62 

16.0 50 - 85 56 - 85 46 - 75 

31.5 72-100 85-100 95-100 

45.0 85-100 100 100 

63.0 100   

 
Поред наведеног критеријума, материјал мора задовољити још и следеће захтеве: 
 

 да је постојан на атмосферилије 

 да није склон деградацији услед градилишног саобраћаја при различитим 
метеоролошким условима 

 учешће финих фракција (<80m) треба да је < 6% 

 индекс пластичности финих честица Ip<12  

 степен неравномерности U = 15-30 
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 носивост при степену збијености Sz=95% у односу на модификовани Прокторов опит 
за материјал 0/31, CBRлаб > 80%, за материјал 0/63 и 0/80 CBRллаб > 80%     

 садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3% тежински за 
материјал 0/31mm, а не сме бити већи од 5% за материјал 0/63 и 0/80 mm. 

 Отпорност камених зрна на смрзавање одређена (по SRPS ЕN 1367-2:2009) 
испитивањем магнезијумовим сулфатом и изражена у постотку огуљених делова од 
првобитне смесе узорка, сме износи до 25m.-%, а испитивањем натријум сулфатом до 
5m.-%.  

 У каменом агрегату, садржај органских примеса не сме обојити 3%-ни раствор 
натријумовог талога тамније од референтне боје (испитивање по SRPS ЕN 1744-
1:2009). 

 Камени агрегат за предметни слој не сме садржати штетна неквалитетна зрна или 
примесе (испитивања према SRPS ЕN 1744-1:2009).  

 
односно, и да задовољи следеће захтеве: 
 
коефицијент једноликости Cu > 6 
коефицијент закривљености CC = 1 ÷ 3. 
Присуство „финих“ честица  
 
Камени агрегат може у свом саставу имати компоненте чија је величина мања од 
0.063mm (према SRPS EN 13242:2007) у следећој количини:  
 
- на депонији до 5% (тежински)  
- након уграђивања до 8% (тежински). 
 
Удео камених зрна величине до 0.02 mm не сме бити већа од 3% (тежински).  
 
Индекс пластичности финих честица (мањих од 0.425 mm) мора бити мањи од 6. 
 
Еквивалент песка мора бити најмање 60 – ESmin= 60 (у складу са SRPS ЕN 933-8:2008). 
 
 
Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја 
 
Контрола квалитета врши се на сваких 2000 m3 употребљеног материјала  односно за 
сваку промену материјала у складу са следећим стандардима и то: 
 

 Оптимална влажност и максимална запреминска маса (SRPS U.B1.038) 

 Гранулометријски састав (SRPS U.B1.018) 

 Садржај глине и муљевитих честица (SRPS B.B8.036) 

 Степен збијености односно носивост изведеног слоја као и влажност у моменту 
испитивања врши се на сваких 50 m1 изведеног слоја 

 
Критеријум за оцену квалитета уграђивања 
 
Квалитет уграђивања се оцењује на бази степена збијености у односу на модификован 
Прокторов опит. Ако се контрола носивости збијеног слоја врши методом кружне плоче 
модул стишљивости мора бити одређен на опитној деоници упоредним испитивањима 
при оптималној влажности материјала и оверен од стране Надзорног органа као метод 
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даљег испитивања. Критеријуми за степен збијености и модул стишљивости у 
зависнотисти од врсте примењеног материјала су дати у следећој табели: 
 
 

Врста материјала 
Степен збијености 

Sz (%) 
Модул стишљивости 

Ms (MPa) 

Шљунковито песковити материјал 
0/63 mm 

95 60 

Дробљени агрегат 0/63 mm 98 70 

Дробљени агрегат 0/31,5 mm 100 100 

 

 Испитивање равности вршити летвом дужине 4 m, на сваком попречном профилу. 
Одступање не сме бити веће од ±10 mm. за материјал 0/31 mm односно ± 15 mm за 
материјал 0/63 mm или 0/80 mm 

 Висина израђеног носећег слоја у било којој тачки могу одступати од пројектоване од 0 
до -10 mm, што се проверава нивелманским снимањем за материјал 0/31 mm односно 
од 0 до -15 mm за материјал 0/63 mm или 0/80 mm 

 
Критеријуми за обрачун изведених радова 
 
У случају трајног присуства неквалитетно изведеног слоја (не испуњава критеријуме 
квалитетног извођења радова). Надзорни орган ће применити следеће умањење 
вредности изведених радова на припадајућој површини. 
 

 Уколико материјал по свом гранулометријском саставу излази из дозвољеног подручја 
радови се не примају и мора се извршити корекција материјала. Сви следећи слојеви 
уколико се изведу не признају се у потпуности. 

 За одступања у степену збијености односно носивости слоја од утврђеног критеријума 
извршиће се умањење вредности радова за припадајућу површину према следећем: 
 

Подбачај у оствареном 
степену збијености 

Проценат  
умањења 

до 1 % ( од 98% до 97%) 2-10% 

од 1 % до 3 % ( од 97% до 95%) 10-50% 

више од 3 % ( испод 95%) 100% 

 За одступања по питању равности од дозвољених величина умањења је 10%. 

 Одступањe висине изведеног слоја од дозвољених вредности подразумева да се не 
толерише одступања у позитивном смислу. Све мање висине од пројектованих 
подразумевају да се изврши рушење и поновна израда слоја или изврши надградња 
материјалом следећег слоја о трошку Извођача.  

 Одступања изведене дебљине слоја од пројектоване дебљине слоја су дозвољена 
само ако није угрожена дебљина следећих слојева а изведени слој има своју 
минималну технолошку дебљину (3*Dmax). Недостајућа дебљина слоја може се 
компезовати извођењем следећег слоја, а већа дебљина слоја подразумева 
интервенцију која ће довести слој на планирану коту. 

Укупна вредност одбијања представља збир свих појединачних умањења. 
 

Мерење и плаћање 
 
Обрачун и плаћање се врши по метру кубном (m3) изведеног и од стране Надзорног 
органа примљеног слоја пројектоване дебљине. 
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А.  БИТИМЕНОМ ВЕЗАНИ МАТЕРИЈАЛИ - АСФАЛТНЕ МЕШАВИНЕ  
 
ПРИМЕНИТИ ОПШТЕ ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АСФАЛТНЕ РАДОВЕ 

 
 

Материјали 
 
За извођење асфалтних слојева свих врста и намена могу се користити следећи 
материјали  

 камено брашно 

 дробљени песак  

 дробљени камени агрегат 

 путни битумен БИТ 35/50, БИТ 50/70 

 полимер битумен PmB 45/80-65  

 додаци  
- полимер грануле 
- стабилизирајућа влакна 

 
Камено брашно 
 
Камено брашно за израду асфалтних мешавина мора бити  карбонатног састава 1. класе 
квалитета према SRPS B.B3.045 и мора одговарати захтевима у SRPS U.E4.014. тачка 
6.1. 
 
Ексхаусторско камено брашно, добијено отпрашивањем при производњи асфалтних 
мешавина од еруптивног каменог агрегата не сме се користити за израду асфалтних 
мешавина. 
 
Дробљени песак 
 
За израду асфалтних мешавина користи се дробљени песак силикатног или карбонатног 
састава, а за израду БНС дробљени песак мора бити карбонатног састава. 
 
Дробљени песак се може користити под условом да је садржај пунила (честице <0.09 mm) 
мањи од 10% и да задовољава услове из SRPS U.E4.014/90 (табеле 3, 4 и 5). Уколико је 
садржај пунила већи од 10 % , али не више од  до 15%, песак се може употребити само 
под условом да је карбонатног састава и да је еквивалент песка већи од 60 %. Код 
употребе таквог песка (од 10 % do 15% карбонатног пунила) мора се одстранити вишак 
властитог пунила без обзира на вредност еквивалента песка. Уколико се испитивањем 
утврди да властито пунило (врући филер) спада у 1. класу квалитета према SRPS 
B.B3.045, може се употребити као додатно камено брашно на изради свих врста 
асфалтних мешавина. Учешће основног каменог брашна у укупној мешавини не сме бити 
мање од  70% укупне количине каменог брашна. Дробљени песак са више од 15% пунила 
не може се користити за израду асфалтних мешавина ни под каквим посебним условима. 
 
Дробљени камени агрегат 
 



                                                                                                               
_____________________________________________________________________________ 

Део 3- Техничке спецификације 

ВЈН 04/19 Општи услови  

страна 94 од  115 
 

За производњу дробљеног каменог агрегата који се користи за производњу АБ користи се 
камен еруптивног порекла чија су својства дефинисана у SRPS U.E4.014, табела 7, а за 
производњу дробљеног каменог агрегата који се користи за изравнавајуће слојеве и 
носеће слојеве може се користити и камен карбонатног састава под условом да 
произведен камени агрегат одговара условима дефинисана у SRPS U.E9.021.  
 
За израду асфалтних мешавина употребљава се камени агрегат силикатног или 
карбонатног састава, у фракцијама 2/4, 4/8, 8/11, 11/16,16/22 и 22/32 mm, чији 
гранулометријски састав мора одговарати условима из SRPS U.E9.021, табела 5, односно 
SRPS U.E4.014, табела 8. 
 
Остала својства каменог агрегата за израду хабајућих слојева мора одговарати SRPS 
U.E4.014, табела 10, а за израду БНС и осталих слојева мора одговарати SRPS U.E9.021 
табела 7. Уколико је прионљивост агрегата незадовољавајућа, потребно је применити 

термостабилни адитив за побољшање прионљивости (доп) у количини од  0.5% у односу 
на битумен или као везиво применити полимер-битумене.  
 
Избор агрегата у зависности од саобраћајног оптерећења у односу на отпорност према 
дробљењу и хабању по Los Angelesu и вредности полирности дат је у следећој табели.  
   
 

Група 
саобраћајно
г 
оптерећења 

Фракција дробљеног агрегата 

Силикатни агрегат Карбонатни агрегат 

АБ АБ БНС 

Отпорност на 
дробљење и 

хабање по  Los 
Angelesu, %(m/m

) 

Вредност 
полирност

и 
VPK 

Отпорност на 
дробљење и 

хабање по  Los 
Angelesu, %(m/m

) 

Вредност 
полирност

и 
VPK 

Отпорност на 
дробљење и 

хабање по  Los 
Angelesu, %(m/m

) 

Ауто пут, 
врло тешко 

макс. 18 мин. 48 - - макс. 25 

Тешко макс. 18 мин. 48 - - макс. 28 

Средње макс. 22 мин. 48 макс. 25 мин. 30 макс. 30 

Лако макс. 22 мин. 45 макс. 28 мин. 30 макс. 35 

Врло лако макс. 25 - макс. 30 - макс. 35 

 
За камене агрегате мора постојати важећи атест од стране овлашћене лабораторије а 
према "Наредби о обавезном атестирању фракционисаног каменог агрегата за асфалт и 
бетон" објављеној у службеном листу СФРЈ бр.14 од 19.06.1987. године 
 
Везиво 
Стандардни путни битумени БИТ35/50, БИТ 50/70, БИТ 80/100 
 
У зависности од саобраћајног оптерећења, климатских услова и положаја слоја у 
коловозној конструкцији пројектом је одређен тип битумена. Могу се користити битумени 
БИТ 35/50, БИТ 50/70 и БИТ 80/100 који у свему морају одговарати критеријумима датим у 
SRPS U.M3.010.  

 
Полимер модификовани битумен  
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За везиво треба применити полимер-модификовани битумен на бази SBS-полимера 
врсте 45/80-65, чије су карактеристике дате у наредној табели. односно други полимер 
модификовани битумен који задовољава услове из следеће табеле: 
 
 

Врсте испитивања PmB 45/80-65 Методе испитивања 

Пенетрација на 25оC  
(1/10 mm), (100g/5s) 

45 - 80 SRPS B.H8.612 

Тачка размекшања по PK, (оC)  > 65 SRPS B.H8.613 

Тачка лома по Фрасу (оC)   -18 SRPS B.H8.616 

Енергија развлачења на 5 oC, (J/cm2) > 3 
EN 13703 
EN 13589 

Тачка паљења по Clevelendu, (оC )  250 EN ISO 2592 

Повратна еластична деформација на 25 оC, (%)  80 EN 13398 

Хомогеност током лагеровања, PK, (оC)  2.0 
EN 13399 

SRPS B.H8.613 

После RTFOT према EN 12607-1 

Губитак масе, %(m/m)   0.5 EN 12607-1 

Промена пенетрације на 250C, (%) 

 смањење 

 пораст 

 

 40 

 10 

SRPS B.H8.612 

Повећање тачке размекшавања по PK,(оC)  8 SRPS B.H8.613 

Повратна еластична деформација на 25оC, %  70 EN 13398 

 
 
Претходна испитивања 
Претходна испитивања асфалтне мешавине 
 
Пре почетка радова Извођач је обавезан да преда Надзорном органу на сагласност у 
овлашћеној лабораторији израђен пројекат  претходног састава асфалтне мешавине. Ова 
пројекат м ора бити у складу са овим техничким условима и сагласан са пројектом 
коловозне конструкције. Уз Извештај о претходном саставу потребно је приложити атесте 
о компоненталним материјалима који нису старији од 6 месеци, као и важећи атест за 
камене материјале од стране овлашћене лабораторије а према "Наредби о обавезном 
атестирању фракционисаног каменог агрегата за асфалт и бетон", објављен у Сл.листу 
СФРЈ бр. 41/1987. год.  
 
Извештај о изради претходног састава асфалтне мешавине мора да садржи: 

 податке о пореклу, квалитету и карактеристикама саставних материјала, 

 атесте о компоненталним материјалима 

 процентуално учешће фракција каменог материјала у минералној, односно у асфалтој 
мешавини, 

 гранулометријски састав минералне мешавине, 

 дијаграм промене физичко-механичких својстава асфалтне мешавине, зависно од 
садржаја везива,  

 реолошке карактеристике лабораторијског пробног тела и 

 оптимални садржај везива. 
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Процентуално учешће појединих фракција утврђује  се   претходном мешавином при чему 
се у зависности од типа асфалтне мешавине гранулометријски састав сe мора наћи у 
следећим границама: 
 
 
 

 0.09 0.25 0.71 2 4 8 11.2 16 22.4 31.5 45 

ДБНС 0/32 
2-15 5-23 9-30 15-40 27-56 37-68 47-80 59-96 

72-
100 

87-
100 

100 

БНС 0/32 
3-12 5-18 9-27 17-40 24-52 34-68 42-78 53-90 

70-
100 

97-
100 

100 

БНС 0/32s 
4-10 7-15 12-23 20-35 29-46 41-62 50-71 61-82 76-94 

97-
100 

100 

БНС 0/22  
4-14 7-37 12-53 21-65 30-74 44-85 54-92 

70-
100 

97-
100 

100  

БНС 0/22s 
5-11 8-17 13-27 24-40 34-53 50-70 61-81 75-94 

97-
100 

100  

БНХС 0/16 
5-12 9-30 15-40 26-55 38-70 58-88 74-98 

95-
100 

100   

АБ 8 
4-12 11-27 20-41 38-56 56-74 

96-
100 

100     

АБ 11 
3-12 8-28 16-38 31-54 49-69 75-90 

97-
100 

100    

АБ 11s 
3-11 8-18 16-30 31-48 49-65 75-87 

97-
100 

100    

АБ 16 
3-12 8-25 15-36 27-49 40-62 60-80 74-90 

97-
100 

100   

АБ 16s 
3-10 8-17 15-28 27-43 40-56 60-75 74-86 

97-
100 

100   

СМА 0/11 9-13 13-17 16-22 20-30 25-40 45-75 
90-
100 

100    

 
Производња и уградња асфалтне мешавине не сме почети док Извођач не  достави 
претходну мешавину на сагласност Пројектанту и Надзорном органу.  
Основни услови који се морају поштовати у изради претходне мешавине су: 

 применити материјале истог или бољег квалитета него што је дато у пројекту 
коловозне конструкције. 

 остварити што приближнији гранулометријски састав пројектованом 
гранулометријском саставу минералне мешавине (циљна линија гранулометријског 
састава) и захтевима одговарајућих SRPS-а. 

 остварити одговарајуће вредности физичко-механичких карактеристика мешавине 
према пројектним захтевима пројекта. 
 

У том смислу се претпоставља и захтева да се након коначног одабира минералног 
каменог материјала и битумена од стране Извођача, њиховог прихватања од стране 
овлашћене институције која ће радити претходну мешавину, пројектовање претходног 
састава асфалтне мешавине  за све асфалтне слојеве обави у следећем поступку: 
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1. аналитичко пројектовање претходне мешавине поступком који је применио пројектант 

коловозне конструкције са оценом пројектованих карактеристика минералне и 
асфалтне мешавине и фундаменталних механичких карактеристика (провера 
вредности узетих при димензионисању коловозне конструкције) 

2. израда претходне мешавине у складу са стандардима у овлашћеној установи 
3. анализа остварене претходне мешавине аналитичким методама (исто као у првом 

кораку) ради провере сагласности пројектних решења коловозне конструкције са 
конкретном асфалтном мешавином 

4. потврдити механичке карактеристике асфалтне мешавине и то: 

 отпорност на појаву колотрага 

 отпорност на појаву прслина-опит замора 

 затезна чврстоћа и модул крутости 
 

Пробна деоница 
 
Пре почетка радова мора се израдити пробна деоница. Пробна деоница служи као доказ 
да се са радном мешавином, уз одговарајућу технологију уграђивања, може израдити 
асфалтни слој квалитета утврђеног овим пројектом. Радни састав асфалтне мешавине 
даје се у облику писаног извештаја. 
 
Пре почетка израде пробне деонице мора се израдити радни састав асфалтне мешавине. 
Радни састав асфалтне мешавине служи као доказ да је на асфалтном постројењу могуће 
произвести асфалтну мешавину квалитета који је пројектован претходним саставом 
асфалтне мешавине. Предуслов за израду радног састава асфалтне мешавине је 
провера квалитета саставних материјала ускладиштених на асфалтној бази. 
 
На основу резултата са пробне деонице (провера услова и критеријума дефинисаних 
пројектом за одговарајућу врсту мешавине) усваја се радни састав асфалтне мешавине, 
опрема за извођење радова као и поступак уградње асфалтне мешавине. Усвојена 
мешавина и поступак рада не смеју се мењати у току рада. 
 
Уколико у току извођења радова настану промене у основним материјалима или се 
промени избор материјала или опрема и технологија извођења радова, Извођач је дужан 
да достави Пројектанту и Надзорном органу писмени предлог за промену усвојене 
асфалтне мешавине односно да предложи нову претходну мешавину на сагласност, пре 
почетка употребе тих материјала и спроведе цео поступак усвајања радне мешавине на 
пробној деоници. 
 
Производња асфалтне мешавине сматра се доказаном када се испитивањем најмање три 
узорка асфалтне мешавине узете из континуиране производње установи да се : 
 

 гранулометријски састав камене смесе налази унутар допуштеног одступања  

 учешће везива за сваки узорак налази унутар дозвољеног одступања од вредности 
дате у претходном саставу асфалтне мешавине и  

 физичко-механичка својства свих узорака задовољавају пројектоване услове   
 
У случају када се радни састав асфалтне мешавине на асфалтном постројењу не може 
потпуно уклопити у дозвољена одступања, потребно је уз сагласност пројектанта 
кориговати претходни састав асфалтне мешавине. Претходни састав асфалтне мешавине 
потребно је поново пројектовати ако се исти не може доказати на асфалтном постројењу 
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услед битних разлика у саставу и својствима саставних материјала на асфалтној бази или 
услед специфичности асфалтног постројења. 
 
У току израде опитне деонице контролише се:  

 начин транспорта асфалтне масе, 

 температура у току ваљања,  

 поступак уграђивања, 

 збијеност  

 равност изведене површине. 
 

Квалитет пробне деонице сматра се доказан када се испитивањем најмање три узорка из 
уграђеног асфалтног слоја добију задовољавајуће карактеристике у складу са 
постављеним критеријумима. 
 
Оцена квалитета пробне деонице, са резултатима испитивања, даје се у форми писаног 
извештаја. На основу доказаног квалитета пробне производње и пробне деонице, 
Надзорни орган писмено одобрава почетак извођења радова.  
 
Технологија извршења радова 
 
Справљање и транспорт асфалтне мешавине 
 
Производња асфалтне мешавине се врши машинским путем у постројењу за производњу 
асфалтне мешавине. За производњу асфалтних мешавина мора се применити 
дисконтинуално постројење капацитета минимум 60 t/h са аутоматским дозирањем свих 
компоненти и контролом производње. Температура битумена у цистернама на асфалтној 
бази износи оптимално 150 °C, а највише 165 °C. Температура агрегата не сме бити виша 
од температуре битумена за више од 15°C, док температура асфалтне мешавине при 
изласку из мешалице износи оптимално 160°C (165°C кад се користи полимер битумен 
или полимерне грануле) ± 10°C, а највише 175°C. Непосредно након производње, 
асфалтна маса се директно отпрема на место уграђивања. Асфалтна мешавина се мора 
уградити у периоду од највише 2 сата после производње. Транспорт асфалтне масе се 
обавља возилима која су покривена и тако заштићена од спољних утицаја. 
 
Припрема подлоге 
 
Пре израде асфалтног слоја Надзорни орган снимиће нивелету и равност подлоге. На 
деловима где је површина слоја подлоге виша од пројектованих кота неопходно је да 
Извођач изврши поправку подлоге према захтевима пројектног решења. 
 
Полагање асфалтне мешавине на подлогу од механички стабилизованог зрнастог 
материјала може започети када је подлога испитана и ако је примио Надзорни орган. 
Временски размак између испитивања подлоге и уграђивања асфалтне масе може бити 
највише 24 сата и за то време треба забранити превоз по испитаној подлози. Пре 
полагања БНС-а подлога од невезаних камених материјала мора бити чиста и не сме 
бити смрзнута. Са површине подлоге морају бити уклоњена сва неповезана зрна. 
Подлога мора бити испрскана  емулзијом у количини од 800 грама емулзије по m2. Израда 
асфалтног слоја преко испрскане подлоге може започети 2 сата након потпуног 
продирања емулзије у подлогу. По асфалтној површини испрсканој битуменском 
емулзијом, не сме се вршити никакав саобраћај. 
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Постојећи асфалтни коловоз се чисти механичким средствима (челичне четке, 
компресори...) а затим пере са водом под притиском. Након прања сачекати да се коловоз 
осуши и нанети емулзију. Почетак наношења емулзије од момента прања може бити 
најдуже 24 сата.  
 
Полагање асфалтне мешавине на подлогу од асфалтног слоја може започети када је 
подлога сува и попрскана полимер-модификованом  битуменском  емулзијом PmB KN-50 
или PmB KN-60 у количини од 200 грама везива (PmB) по m2. Прскање мора започети 
најмање 2-3 сата пре полагања асфалта, како би вода испарила и битуменски део везао 
за подлогу.  
 
Уграђивање асфалтне мешавине 
 
Уграђивање асфалтног слоја може почети тек кад Надзорни орган прихвати извештај о 
пробној деоници, односно извештај о извршеним пробама. Поступак уграђивања усвојен 
на пробној деоници не може се мењати осим под раније дефинисаним условима. 
 
Уграђивање асфалтне мешавине врши се само у повољним временским условима, 
температура подлоге и ваздуха мора бити виша од +100C ако је подлога од асфалта 
односно +5°C ако је подлога од невезаних материјала. У посебним временским условима, 
као што је појава јаког ветра, Надзорни орган може обуставити радове и при 
температурама вишим од поменуте, ако постоји сумња да се под тим условима радови 
неће квалитетно извести. Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је 
измаглица или киша. Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити 
нижа од 140°C (150 0C за PmB или 165 0C за SMA) и виша од 175°C. Разастирање 
асфалтне мешавине се врши машинским путем и непосредно након тога се мора 
обезбедити утврђени режим ваљања како би се осигурало тражено збијање асфалтног 
слоја. Остали детаљи технологије извођења ове позиције су дати у важећим SRPS 
стандардима. 
 
За збијање слоја од SMA користе се искључиво ваљци са челичним наплатцима масе 
веће од 9t. Није дозвољена примена комбинованих ваљака нити ваљака са гуменим 
точковима. Вибрације у току ваљања нису дозвољене осим на саставима непосредно 
након разастирања масе (висока фреквенција - мала амплитуда). 
 
Уз сваки испоручени камион асфалтне мешавине мора бити отпремница са уписаном 
масом, температуром и временом утовара асфалтне мешавине, потписаном од стране 
Надзорне службе. Без овога се неће дозволити уграђивање приспеле асфалтне 
мешавине. 
 
Испред финишера мора се обезбедити потребна количина асфалтне масе како не би 
дошло до застоја у уграђивању. Сваки прекид у поступку извођења радова дужим од 5 
минута сматра се моментом формирања попречног састава.  
 
Попречни састав се формира у целој радној ширини финишера. Место састава се мора 
обрадити вертикалним засецањем слоја по целој дебљини. Састав се мора испрскати  
полимер-модификованом  битуменском катјонском емулзијом PmB KN-50 (60), сачекати 
да вода испари и тек онда наставити радове на изради новог слоја или применити траке 
за спој. На месту састава проверава се подужна равност равњачом од 4 метра и није 
дозвољено никакво одступање. На месту састава контролише се хомогеност и збијеност 
асфалтног слоја узимањем узорака из коловоза (једна половина узорка је испред односно 



                                                                                                               
_____________________________________________________________________________ 

Део 3- Техничке спецификације 

ВЈН 04/19 Општи услови  

страна 100 од  115 
 

иза линије састава) и није дозвољена разлика у изгледу и структури састава и квалитету 
збијености у односу на нормално изведен слој. 
 
Подужни састав хабајућег слоја (ако се радови не изводе у пуној ширини) мора се 
поклапати са местом извођења хоризонталне сигнализације (осовина коловоза, 
разграничење возне и претицајне траке, разграничење возне и зауставне траке). Подужни 
и попречни састави нижих претходних слојева морају бити померени у односу на састав 
завршног слоја за 20 cm. Подужни спој се мора извести по врућем поступку (температура 
на месту контакта мора бити већа од 1200C). Уколико то није могуће састав извести по  
хладном поступку уз претходно обрађен састав (ивица састава мора бити вертикална) 
применом трака за спој. 
  
Траке за спојеве су битуменизирани машински произведени термоеластични профили 
који се  лепе за постојећи асфалтни слој.  Дебљина траке је 10 mm. 
 
Трака  мора бити вертикално постављена или под нагибом од 20о, и треба да буде већа 

за 5 mm од  висине слоја. Ове траке су најчешће  ширине  25mm  до 50 mm. Дебљина 
траке је 10 mm и не сме се повећати. Траке се уграђују под истим временским условима 
као за асфалт - при сувом времену и спољној температури преко +5оC.  
 
Период извршења радова 
 
Хабајући асфалтни слој може се уграђивати искључиво у периоду од 15.04. до 15.10 а 
битуменизирани носећи слојеви од 01.04. до 01.11. Ван наведених периода могуће је 
изводити радове само ако је у питању дуготрајни стабилни период и ако постоји 
сагласност инвеститора.  
 
Контрола квалитета 
 
Извођач радова обавља испитивања са циљем да у сваком тренутку има што бољи увид 
у квалитет саставних материјала као и произведене и уграђене асфалтне мешавине, како 
би се у случају потребе интервенисало у производном процесу и осигурала континуална 
производња прописаног квалитета. Обавеза Извођача је да на основу резултата 
испитивања утиче на процес производње и уградње асфалтне мешавине на начин који 
осигурава уједначен, Техничким условима прописан квалитет изведеног асфалтног слоја. 
Контролна испитивања квалитета изведених радова врши Извођач као део свог Програма 
Обезбеђивања Квалитета (Quality Assurance Programme) у циљу добијања што реалније 
слике о постигнутом квалитету изведеног асфалтног слоја према захтевима датим у овим 
Техничким Условима. 
 
Контролна испитивања обухватају: 

 Контролна испитивања саставних материјала 

 Контролно испитивање произведене асфалтне мешавине 

 Контролно испитивање изведеног асфалтног слоја 
 

Најмањи обим испитивања подразумева да сва наведена испитивања обаве  без обзира 
на обим производње најмање сваки дан за произведену асфалтну масу односно најмање 
један пут недељно за саставне материјале. 
 
Контрола квалитета изведеног слоја врши се на узорцима извађеним из изведеног слоја. 
Узимање узорака се врши према SRPS U.M3.090. 
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Висина, попречни пад и положај изведеног слоја проверавају се на најмање 20 % 
података које је снимио Извођач током контроле извођења слоја. 
 
Реолошке особине изведеног асфалтног слоја испитују се на узорцима из коловоза који 
имају димензије према одговарајућим Европским нормама, а у складу са захтевима 
стандарда EN 13108-20. Испитују се: 

 отпорност на појаву колотрага - опит точком (EN 12697-22, процедура Б) или опит 
динамичког течења (EN 12697-25-триаксијални опит) 

 отпорност на појаву прслина-опит замора (EN 12697-24, опит са гредицом 
оптерећеном у 4 тачке) 

 модул крутости (ЕN 12697-26, опит индиректног затезања или са гредицом 
оптерећеном у 4 тачке) 

 
 
А.А  Обрачун неквалитетно изведених радова 
 
Равност површине слоја  
 
Мерење врши Извођач на попречним профилима, с тим да међусобни размак не буде 
већи од 30 m. Мерење се врши равњачом 4 m дужине (лево, десно, средина). Завршни 
слој се контролише и "Bump" интегратором. Критеријуми за обрачун су следећи: 
 

Хабајући слој 
Изравнавајући 
и носећи слој 

Проценат умањења од 
вредности припадајуће 

површине слоја 
IRI равњача од 4 m 

< 2.5 0 до 4 mm 0 до 8 mm 0% 

2.5-3.0 4 до 10 mm 8 до 12 mm 5-25% 

> 3.0 > 10 mm > 12 mm 100% 

   
Попречни пад 
 
Попречни пад површине изведеног асфалтног слоја може имати одступања од 
пројектованог попречног пада највише ± 0.1%. Мерења се врше у најмање три тачке на 
профилу.  
У случају већих одступања изведени радови се морају поправити или се врши умањење 
вредности изведених радова за 20%. 

 
Одступање површине слоја од пројектоване коте нивелете 
 
Допуштено висинско одступање површине изведеног асфалтног слоја може имати 
одступање од пројектоване висине од 0 до највише -10 mm. за носеће и изравнавајуће 
слојевe, a од 0 до -5 mm за хабајуће слојеве. 
У случају већих одступања Извођач даје предлог о санацији изведеног стања. Уколико 
Извођач не санира изведене неквалитетне радове радови се не признају у целости.  
 
Хоризонтално одступање ивице изведеног слоја 

 
Допуштено хоризонтално одступање положаја леве и десне ивице од пројектованог 
положаја износи највише ± 25 mm.  
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У случају већих одступања Извођач даје предлог о санацији изведеног стања. Уколико 
Извођач не санира изведене неквалитетне радове радови се не признају у целости. 

 
Одступање дебљине уграђеног слоја 
 
Сва одступања изведене дебљине слоја од пројектоване дебљине слоја (дебљине мање 
од пројектованих дебљина), ако Надзорни орган оцени да изведени слој може остати у 
коловозној конструкцији, подлежу оцени квалитета изведених радова.  
 
Мерење се врши на сваком профилу, а критеријуми су следећи: 
 
 
 

Одступања дебљине Проценат умањења од 
вредности припадајуће 

површине слоја 
Хабајући слој 

Изравнавајући и  
носећи слој 

6 - 8 mm 10 -13 mm 10-25 % 

8 - 10 mm 13-17 mm 25-50% 

преко 10 mm преко 17 mm 100% 

 
 
 Одступање у саставу асфалтне мешавине 
 

Дозвољена одступања у гранулометријском саставу за поједине врсте асфалтних 
мешавина у односу на радну мешавину дата су у следећој табели: 
 

отвор сита 
(mm) 

0.09 0.25 0.71 2 4 8 11 16 22.4 

БНС ±1.5 ±2 ±3 ±3 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4 

АБ ±1.0 ±1.5 ±2 ±1.5 ±3 ±4 ±4 ±4 ±4 

SMA ±0.5 ±1 ±1.5 ±1 ±2 ±3 ±3   

 
Одступање количине везива од утврђеног у радном саставу асфалтне мешавине не сме 

бити веће од   0.3 %.  
 
Одступање количине филера од утврђеног у радном саставу асфалтне мешавине не сме 

бити веће од   1 %. 
 
Уколико састав екстрахиране асфалтне мешавине (гранулометријски састав, проценат 
битумена и проценат филера) одступа у односу на захтеване вредности, више од 
допуштених одступања, Извођачу ће се умањити вредност изведених радова за 5.0 % по 
сваком критеријуму посебно за површину коју обухвата испитани узорак. Уколико има 
недозвољена одступања, у све три компоненте асфалтне мешавине, у гранулометријској 
криви, фракцији филера и битумена, асфалтни слој се не може прихватити као добар. 
 
У том случају Извођач даје предлог о санацији изведеног стања. Уколико Извођач не 
санира изведене неквалитетне радове радови се не признају у целости. 

 
Уваљаност (збијеност) уграђеног слоја 
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Критеријум за прихватање радова је постигнути степен збијености који мора бити 
минимум 98%. Проценти умањења у зависности од постигнутог степена збијености:  
 

Остварен степен збијености 
Проценат умањења од вредности 

припадајуће површине слоја 

од 97% до 95% 2-10% 

од 95% до 93% 10-50% 

испод 93% 100% 

 
Садржај заосталих шупљина у узорку из коловозног застора 
 
Критеријум за прихватање радова је постигнути садржај заосталих шупљина у коловозу 
које морају да одговарају проценту заосталих шупљина које је пројектант коловозне 
конструкције користио при прорачуну исте. 
  

 Уколико су заостале шупљине веће од планираних за  1 до 2 % умањује се вредност 
хабајућег слоја за 5 до 25 %, површине коју обухвата узорак; 

 За заостале шупљине веће од планираних за  2 до 3 % умањује се вредност застора 
за 25 до 50 %; 

 Уколико су заостале шупљине веће од планираних за више од 3 % извршени рад се 
не прима, на површини коју обухвата испитани узорак. 

 
Храпавост и хватљивост слоја 
 
Површина изведеног хабајућег слоја мора бити храпава, хватљива и отпорна на клизање. 
Ове особине се испитују према стандарду SRPS U.C4.018. Уколико је трење хабајућег 
слоја мање од дозвољених вредности Извођач даје предлог о санацији изведеног стања. 
Уколико Извођач не санира изведене неквалитетне радове радови се не признају у 
целости. 
 
Укупни одбици 
Укупни одбици за констатован неквалитет представљају збир свих појединачних 
одбитака. Радови се могу признати у потпуности ако Извођач о свом трошку изврши 
санацију неквалитетних радова на начин који предложи а за исти добије сагласност 
инвеститора. 
 
ОДВОДЊАВАЊЕ 
 
 УГРАДЊА БЕЛИХ КОЛОВОЗНИХ ИВИЧЊАКА 18/24 И 12/18 cm  
Рад обухвата полагање бетонских ивичњака. Ивичњаци се полажу на припремљену 
бетонску подлогу од МБ 15, а према пројекту. Поједине детаље око ископа, подлоге за 
бетон, пoлагање бетона, фуговање спојева и остало треба извести у свему према 
детаљима из пројекта. Заливање спојница ширине 1 cm извршити цементним малтером, 
који је справљен у односу 1:3. Висински и ситуациони положај ивичњака мора бити у 
скалду са пројектом. Ивичњаци морају бити МБ 40 и имати атесте о потребном квалитету. 
Уграђивати се могу само здрави и неоштећени ивичњаци.  
Обрачун извршених рaдова врши се по метру дужном положеног ивичњака, за сав рад и 
материјал укључујући и набавку и транспорт ивичњака.  
 
  УГРАДЊА БЕЛИХ БЕТОНСКИХ КАНАЛЕТА   
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Бетонске каналете изводе се од готових монтажних елемената разних типова на на месту 
према пројекту. Монтажни бетонски елементи се раде као префабриковани од МБ 25 у 
металним калупима са уграђивањем бетона на вибрастолу.. 
Обрачун изведених радова врши се по m’ изграђене каналете према типу, а у цену је 
урачунат сав рад, трошкови набавке материјала и транспорт. 
 
 
 
БЕХАТОН ПЛОЧЕ НА ПОДЛОЗИ ОД "РИЗЛЕ"      
     
Опис    
 
Односе се на обраду подних површина-застора облогама које спадају у ред подова од 
вештачког камена подељених на: 
 а) подове од класичног бетона (бетонски и армирано-бетонски подови-  
 монолитне облоге ливене на лицу места; и бетонски производи-готове 
 бетонске плоче и блокови) 
 б) подове од декоративног бетона (бетонски производи-готове декоративне  
     плоче-терацо, кулије, мозаик и сл)   
 
Подови од класичног бетона-готове бетонске плоче и блокови 
 
Бетонске плоче производе се на вибро-столовима, захтеваних димензија, МБ мин 160.  
 
Гранулација агрегата за све врсте поменутих плоча креће се у границама од 0-15 mm. Са 
употребом белог цемента, бетонске плоче и блокови могу бити произведени и у боји.    
 
Подлога мора бити квалитетна и припремљена за извођење радова на полагању застора. 
Ови застори нису предвиђени за тежи колски саобраћај, па подлога може бити израђена 
од ваљаног туцаника, шљунка или мршавог бетона.  
 
Пре постављања застора, подлога се мора очистити, а само постављање застора  
извести по упуству произвођача и по техничком опису из пројекта. Слог се дефинише 
пројектним решењем. 
 
Технологија уградње мора да обезбеди равномерну структуру и максималну компактност.  
 
Елементи се полажу у цементном малтеру 1:3, дебљине 2-4 cm, или у слоју  песка, 
дебљине 2-8 cm. Спојнице, ширине око 10 mm, заливају се цементним малтером 1:3 до 
1:4 или битуменском масом.  
 
 
Код већих површина предвидети дилатационе спојнице. Постављају се према опису 
радова којим се одређује њихов положај, ширина и начин испуне.  
 
Нивелација се мора пажљиво извести, а површинска обрада мора бити таква да се 
онемогући добијање таласасте површине.  
 
Ако се плоче полажу у песак, носиви слој за уградњу плочника треба бити дебљине              
20-35 cm, а састоји се од природног или дробљеног шљунка Ø0-32 mm, који се уграђује у 
слојевима са одговарајућом механизацијом. Збијање материјала се врши вибрацијским 
ваљком до птребног модула стишљивости. Ради одвода носиви слој треба да има нагиб у 
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тачности од 1 cm. Површина носивог, добро збијеног слоја увек је нижа од готове 
површине поплочавања плус 2-4 cm.  
 
Код ригола сливника, поклопаца и других прикључака према другим грађевинама морају 
се прдвидети временска слегања готове површине. Готове површине су пре вибрирања 2-
5 mm изнад рубова таквих готових елемената.  
 
На овако добро збијену подлогу наноси се слој дробљеног песка од 2-4 cm, или према 
пројекту, гранулар 4-8 mm. Песак се развлачи алуминијумском летвом равномерно по 
површини. Том површином се не сме ходати. На њу се полажу елементи за 
полплочавање 2,5-8 cm дебљине по којима се може ходати.  
 
Након постављања елемената за поплочавање прилазимо чишћењу површине, која се 
набија или равна вибро плочом обложеном испод гуменом површином. Након тога се 
поплочана површина испуњава искључиво сувим песком. Поступак се понавља више пута 
да поплочана површина добије леп и природан изглед. 
 
Застори овог типа употребљавају се као завршни слој за плочнике- тротоаре, платое-
тргове и сл, јер имају противклизну газишну површину, дуготрајни су, одржавају се 
прањем водом под притиском, лако се поправљају, а и приступ подземним инсталацијама 
је олакшан. 
 
Мерење и плаћање    
 
Обрачун се врши по m2 (полагање плоча + припрема подлоге), на основу стварно 
изведених радова. 
 
 
 
7.  ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ СА ОПИСОМ РАДОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ  
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  
 
Технички услови са описом радова за извођење саобраћајне сигнализације дати су кроз: 
 
 
ОПШТЕ УСЛОВЕ 
 
ЕЛЕМЕНТЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

 

ОПШТИ УСЛОВИ  
 
Технички услови са описом радова за извођење саобраћајне сигнализације, која је 
предмет пројекта, обухватају: 

1. Техничке услове за израду, набавку и монтажу, односно извођење појединих 

елемената саобраћајне сигнализације и опреме који су објашњени кроз 

одговарајуће позиције ових радова. 

2. Наручивање елемената саобраћајне сигнализације и опреме врши се на основу 

предмера радова датих у пројекту. 
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3. Израда појединих елемената саобраћајне сигнализације и опреме врши се на 

основу одговарајућих СРПС стандарда, Правилника о саобраћајним знацима,  

односно детаљних цртежа датих у пројекту.  

4. Постављање, односно извођење појединих елемената саобраћајне сигнализације 

и опреме врши се на основу одговарајућих СРПС стандарда, Правилника о 

саобраћајним знацима, плана вертикалне и хоризонталне сигнализације, плана 

светлосне сигнализације, приложених у пројекту. 

ЕЛЕМЕНТЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 
Maтеријал и прибор 
 
Рефлектујући саобраћајни знак са прибором за монтажу (набавка, транспорт и 
испорука на терену): 
 
a) Стандардни знакови се у свему израђују према детаљним цртежима у СРП 

стандардима, под називом, шифром и са изгледом према Правилнику о саобраћајној 

сигнализацији СРПС.З.С.2 од бр. 301 до 309 «Службени лист РС»  бр. 134/2014. 

б) Основа саобраћајног знака је беле и плаве боје према Правилнику о саобраћајној 
сигнализацији («Службени лист РС», бр.134/2014). 
 
в) Материјал за израду основе саобраћајног знака мора бити фолија ретрорефлектујућих 
особина класе II и III. 
 
г) Ради повећања уочљивости саобраћајни знакови могу бити израђени на 
флуоросцентној подлози од рефлектујућег материјала класе 3 и то жуто-зелене боје за 
знакове на местима где је потребно да се истакне значај информације на знаку или ако је 
уочљивост таквих знакова умањена, 
 
д) Полеђина знака, укључујући евентуална ојачања као и све елементе за 
причвршћивање, мора бити заштићена бојом од вештачких смола, у тамно - сивом тону.  
На полеђини знака и у пратећој документацији треба да се изврши одговарајуће 
обележавање, а према СРПСЗ.С2.300 тачка 7 и заштићена средством отпорним на 
атмосферске утицаје. 
 
ђ) Током транспорта, саобраћајни знакови морају бити обезбеђени од оштећења. Пре 
уградње (постављања) на терену исправност знакова се мора констатовати од стране 
надзора. Знаци морају да испуне захтеве у погледу отпорности на механичке утицаје и да 
после деловања на њих, не дође до разарања и самоодвијања причвршћених делова. 
 
е)   Постављени знакови морају бити обезбеђени од окретања и смицања. 
 
ж)  Знакови се постављају тако да њихова раван одступа од хоризонтале за 3 до 5о у 
поље од нормале на осу пута. 
 
з) Положај знака у попречном профилу одређен је пројектом. Уколико се током извођења 
радова на некој микролокацији установи потреба за променом положаја знака она се 
мора посебно евидентирати у пројектној документацији (пројекат изведеног стања). 
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Услови за постављање знака – положај знака у попречном профилу дат је у прилогу 
Детаља. 
 
и) Произвођач мора гарантовати непроменљив квалитет знака најмање 5 година од дана 
постављања, како би се избегла интензивна рефлексија и смањио контраст симбола 
знака и позадине која је осветљена. 
 
ј) У цену стандардног саобраћајног знака укључена је испорука и допрема до места 
постављања, сви елементи за причвршћивање на носач (појачање, завртњи, манжетне и 
др.), као и монтажа знака на уграђени носач. 
 
к) Контрола квалитета: произвођач мора поседовати атест за све материјале који се 
користе приликом израде стандардних саобраћајних знакова. Контрола квалитета се 
обавља у складу са СРПС.З.С2.300. 
 
л) Произвођач је дужан да на полеђини знака испише шифру знака по Правилнику о 
саобраћајним знаковима, са евентуалним садржајем (бројчаним или натписним) у 
загради; уколико се знак ставља у непровидни омот, обавеза важи и за омот. 
 
Обрачун радова 
Плаћа се 1 комад уграђеног саобраћајног знака. 
 
Путоказне табле 
 
Знакови вођења и специјални знакови (нестандардне табле) 
 
a) Знакови вођења и специјални саобраћајни знакови израђују се према цртежима у 

пројекту. 
 
б) Знакови вођења и специјални знакови се израђују од материјала и на начин 

прописаним у СРПС.З.С2.300 (Технички услови - општи захтеви за израду и 
испитивање). Произвођач мора поседовати атест за све материјале који се користе 
приликом израде и уградње знакова. Материјал за израду основе путоказног знака 
мора бити фолија ретрорефлектујућих особина класе III (diamond grade). 

 
в) Табле знакова већих димензија морају имати одговарајућа ојачања (укрућења). 
 
г)  Ови знакови се постављају на носаче који се састоје од једног или више паралелних 

вертикалних носача или на специјалним конструкцијама.  
 
д)   Постављени знакови морају бити обезбеђени од окретања и смицања. 
 
ђ) Табле знакова морају да испуне захтеве у погледу отпорности на механичке утицаје и 

да после деловања на њих, прописаних СРПС-ом, не дође до разарања и 
самоодвијања причвршћених делова. Квалитет материјала од којих је изведен знак 
мора да испуњава исте услове као за стандардне знаке. Произвођач мора 
гарантовати отпорност на удар ветра и непромењивост квалитета најмање на 5 
година. 

Обрачун радова  
Плаћање врши се по комаду путоказне табле, монтиране и уграђене на терену, 
укључујући израду знака, допрему до места уградње. 
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Стуб носач рефлектујећег саобраћајног знака (набавка, транспорт и испорука на 
терену) 
 
Опис радова  
 
Стандардни стубови 
 
Носач табле саобраћајног знака је једностубни цевни израђен од челичне вучене цеви 
идентичног пресека и дебљине.  
 
Сви носачи су поцинковани и тиме заштићени од корозије. Дебљина слоја је 80 микрона. 
Боја носача саобраћајног знака мора бити у тамносивом тону. Горња страна – врх носача, 
мора бити заштићен од продора воде у унутрашњост на начин који изабере произвођач. 
Доња страна носача, пречника 60mm, мора имати анкере којима се спречава заокретање 
знака.  
Број вертикалних носача и њихова висина, одређује се прорачуном према димензијама 
одговарајућег знака, при чему се мора узети у обзир и положај знака у попречном 
профилу на датој локацији, према приложеној скици као и дејство ветра на површину 
одговарајућег знака. Израђени су од челичних бешавних цеви константног пресека, 
међусобно спојених монтажним елементима у решеткасту конструкцију.  
 
Са горње стране стуб мора бити заштићен од кише, тј. затворен пластичним чепом или 
заварен. Табле знакова већих димензија морају имати одговарајућа ојачања (укрућења) 
која обезбеђују компактност њихове површине (лица знакова). Знак се по правилу 
учвршћује преко оваквих елемената на посебно изведен носач. Произвођач мора 
гарантовати отпорност на удар ветра целе конструкције. Носачи морају бити прорачунати 
и према дејству ветра у зони у којој се налази саобраћајница на којој се знак поставља. 
 
Монтажни радови 

Монтажа табле рефлектујућег саобраћајног знака на самостални стуб 

Опис радова 
Монтажа саобраћајног знака на самостални стуб, врши се причвршћивањем табле знака 
за стуб уз помоћ (шелне) обујмице тј. (полуобујмице) и завртњева.  
Основна намена елемената за причвршћивање саобраћајног знака јесте да знак држи 
чврсто у вертикалном положају и онемогући заокретање, смицање или савијање знака око 
стуба. 
Начин постављања саобраћајног знака мора бити изведен по правилнику, српског 
стандарда и Закона о безбедности саобраћаја на путевима. 
Важе уз техничке услове из SRPS Z.С2.300. 
Обрачун радова 
Обрачун и плаћање је по комаду набављеног и уграђеног саобраћајног знака, по комаду 
носећег стуба саобраћајног знака. У цену ретрорефлектујућег саобраћајног знака 
укључени су шелне и завртњи. 
Грађевински радови 
 
Уградња стуба рефлектујућег саобраћајног знака са материјалом 
 
Опис радова 
Носач саобраћајног знака најчешће представља стуб који омогућава да се саобраћајни  
знак постави у вертикалну раван. Стуб саобраћајног знака, слично свим носачима, 
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димензионише се према тежини саобраћајног знака, начину причвршћивања саобраћајног 
знака и месту постављања знака због јачине ветра на месту где се поставља знак. 
 
Максимална дубина побијања, једностубног носача Ø60mm, je 80cm. Минимална 
димензија ископа квадрата тла за побијање – бетонирање темеља, је 20x20cm. 
 
Обрачун радова 
Обрачун и плаћање је по комаду уграђеног по комаду носећег стуба саобраћајног знака.  
 
 
ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
 
Обележавање коловоза белом бојом рефлектујућих особина, фарбањем на коловозу 
 
Опис 
Обележавање коловоза врши се  белом бојом рефлектујућих особина. 

 Уздужне ознаке: подужне линије - средишње линије, разделне линије, линије водиље 

и остале линије, ивичне линије (СРПС.У.С4.222 - СРПСУ.С4.224 и 231) 

 Попречне ознаке: попречне линије - линије заустављања и косници (СРПС У.С4.225, 

СРПС У.С4.226) 

 Остале ознаке: натписи и ознаке на коловозу, стрелице за скретање саобраћаја, 

поља за усмеравање саобраћаја, паркинзи (СРПС У.С4.229 - СРПС У.С4.230)   

 
Обрачун радова 
Цене радова на извођењу хоризонталне сигнализације обрачунавају се по m2 обојене 
површине. Цена обухвата размеравање на терену, чишћење и одмашћивање коловоза и 
бојење. Цена ће бити обрачуната по квадратном метру.  
 
 
8. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ОЗЕЛЕЊАВАЊА    
 
А. ОПШТИ УСЛОВИ 
                                                                         
Садњу садница извршити у јесен по завршетку или у пролеће пре почетка вегетационог периода. 
Садни материјал мора бити расаднички однегован и правилно развијен са неоштећеним 
кореновим системом и надземним делом, без оболења ентомолошке и фитопатолошке природе. 
Садни материјал вадити из расадника и транспортовати непосредно пре садње на стално место.   
   
Уколико садња није одмах могућа, садни материјал који је транспортован без балираног бусена 
одмах утрапити. 
Приликом садње, саднице оријентисати према обележеној страни света - север, како је расла у 
расаднику да би се обезбедио правилан даљи пораст садног материјала.  
Саднице лишћара причврстити уз мотку одређене висине на врху заобљене, која је постављена 
пре затрпавања бусена (водећи рачуна да се мотка тако постави да не дође до оштећења 
кореновог система), управно на правац доминирајућег ветра (испред саднице у односу на правац 
доласка ветра), на тај начин што ће се везати ликом или канапом на “осмицу” преко гумене 
обујмице везане око стабла. 
Дубина засађивања: положај врата корена мора бити за 2-3 цм испод нивоа на коме је био 

приликом школовања у расаднику, рачунајући при том да ће се земља за толико слећи после 
садње и заливања саднице, односно доћи ће на исти ниво на коме је врат корена био у расаднику. 
Дефинитивно учвршћивање саднице уз мотку извршити 2-3 дана по садњи, односно по слегању 
земље око посађене саднице. 
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Четинарске саднице анкеровати из три правца помоћу кочића, жице и гумене обујмице 
постављене око стабла. 
По садњи извршити обавезно чанковање око садница свих категорија вегетације ради обезбеђења 
правилног натапања водом. 
Натапање садница одређеном количином воде извршити ако је садња обављена у пролеће. 
Ако је садња обављена у јесен пре појаве мразева, треба извршити заливање малом количином 
воде уз стабло да би се слегањем земље обезбедио коренов систем од каснијег измрзавања. 
Код лишћарских садница, зависно од врсте, корисно је проредити круну до 1/3 ради успостављања 
боље равнотеже између дотицања сокова од корена и испаравања (транспирације) путем лишћа. 
           
                                                                                                                  
САДЊА САДНИЦА И ПОДИЗАЊЕ ТРАВЊАКА  
 
Под садњом садница се подразумева садња дрвећа: лишћара и четинара, садња свих категорија 
шибља: листопадног, зимзеленог и четинарског, пузавица и цвећа. 
Дрвеће својим обликом и висином чини основу сваке зелене површине, доминира њоме, ствара 
просторне композиције и врши најзначајније санитарно-хигихјенске функције. Баш због тога, 
максималну пажњу треба посветити не само избору врста, већ и техници садње, као и мерама неге 
које су обавезне након садње, уколико желимо да саднице испуне све оне захтеве који се од њих 
траже. 
Садња лишћара, лишћарског шибља и пењачица обавља се у пролеће, док је садњу четинара и 
четинарског шибља боље обавити у јесен, по престанку вегетације. 
Саднице које користимо морају бити расаднички добро однеговане, без оштећења фитопатолошке 
и ентомолошке природе. Свака врста мора поседовати свој карактеристичан хабитус. Саднице 
четинара које користимо из расадника морају се вадити са бусеном, док га лишћари не морају 
имати. 
Висина и старост садница је различита како између појединих категорија зеленила, тако и између 
самих врста. Приликом одређивања врста посебна пажња је посвећена избору и груписању 
појединих категорија зеленила, тако да су се у једној групи нашле врсте приближних висина и доба 
старости. 
 
I. - за садњу средњих високих лишћара користити саднице старости 8-10 година и висине 2,20 – 

3,00м. 
II. - за садњу средњих лишћара користити саднице старости 6-8 година и висине 1.80 - 2.20м. 
III. - за садњу садница ниских лишћара користити саднице старости 3-4 година и висине 1.20м - 

1.50м. 
 
Након вађења садница из расадника, потребно их је што пре допремити до места садње, а уколико 
се деси да се из било којих разлога садња не може обавити одмах, потребно их је утрапити. 
Трапљење садница се обавља на тај начин што се предходно ископа канал, а коренов систем 
пошто се положи у канал затрпа се земљом. Саднице поставити тако да ветар дува од корена 
према круни саднице, како не би дошло до ломљења грана. Утрапљене саднице је потребно 
свакодневно заливати како не би дошло до изумирања највиталнијих делова биљака - жилица. 
Пре но што су саднице допремљене из расадника потребно је приступити припреми јама за садњу. 
Пре копања јама потребно је извршити влажење земљишта до дубине од цца 60-80цм, уколико је 
суво. Затим се јаме обележе, а потом се приступа копању. Свака јама може имати цилиндричан 
или квадратан облик са различим пречником и дубином. У просеку јама треба да је за око 30цм 
шира од самог корена и бусена који се сади. Димензије јама прилагодити категорији зеленила а у 
свему према нормативима за ту врсту посла. 
 
Пре постављања саднице у јаму потребно је извршити редукцију кореновог система: оштећене 
жилице обавезно прекратити, а лишћарима обавезно обавити редукцију круне до 1/3. Потребно је 
отсећи све сувишне гране како би се успоставила равнотежа између дотицаја сокова и испарења 
путем листова. После редукције корена и круне приступа се садњи садница, али при томе водити 
рачуна да садница дође на приближно исту дубину на којој је била и у расаднику или за 2-3 цм 
дубље, јер ће се земља убрзо после садње слећи. Препоручује се да садница заузме исту 
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експозицију као и у расаднику, па је зато потребно још у расаднику бојом обележити јужну страну 
сваке саднице.  
Саднице треба поставити у центар јаме на слој растресите земље а земљу која је претходно, 
приликом копања јаме, извађена, измешати са комплексним НПК ђубривом и стављати га око и 
изнад кореновог система саднице. Након насипања првог слоја извршити благо гажење, а затим 
додати остатак земље коју такође добро угазити. После провере сваке саднице извршити обилно 
заливање и чанковање око садница.  
За анкеровање лишћара користити мотке висине 2.30м и 3цм дебљине на тањем крају. Ове мотке 
потребно је ставити у јаму пре садње на дубину од 15 - 20 цм, јер би њихово касније постављање 
могло да доведе до повреде кореновог система, а самим тим претила би опасност да таква биљка 
буде потпуно озлеђена. Мотку поставити у правцу доминирајућег ветра како не би дошло до 
налетања саме саднице на мотку и до њеног оштећења. Везивање саднице уз мотку обавити 
жицом или канапом преко гумене флекице. 
Све што је везано за садњу дрвећа углавном важи и за садњу шибља (четинарског, зимзеленог и 
листопадног) и пузавица. 
Време садње четинарског и зимзеленог шибља поклапа се са временом садње четинара у јесен 
после престанка вегетације, док се време садње осталих категорија шибља поклапа са временом 
садње лишћара, у пролеће, пре кретања вегетације. 
Старост појединих категорија шибља за садњу треба да буде: 
 

I. - четинарско шибље  3-5 година 
II. - зимзелено шибље   2-3 године 
III. - листопадно шибље   2-3 године 

 
Саднице четинарског и зимзеленог шибља садити са бусеном, док остале категорије могу бити и 
без бусена. 
Припрема јама за садњу и сама садња је иста као и за дрвеће, једино се знатно разликују 
димензије јама и оне за поједине категорије шибља износе: 
 

I. - четинарско шибље 0.5 x 0.5м 
II. - зимзелено шибље 0.4 x 0.4м 
III. - листопадно шибље 0.4 x 0.4м 

 
Пре садње обавезна је редукција корена и надземног дела. Листопадно шибље прикратити на 2/3 
висине, док за редукцију осталих категорија треба бити умеренији. 
Приликом садње обавезно додати 3кг НПК ђубрива по једној јами. Након садње све саднице 
обилно залити, како би се сва ситнија земља спустила до корена и попунила евентуалне шупљине 
у јами. 
 
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 
 
У току прве године након садње садница, (један вегетациони период) подизања цветних и травних 
површина и коначне обраде зелених површина, потребна је интензивна нега и одржавање, које ће 
помоћи садницама да се боље и лакше прилагоде новој средини, које ће обезбедити брз пораст и 
биолошки снажну вегетацију. 
Да би се задовољиле потребе садница и да би оне достигле свој естетски и биолошки максимум, 
неопходно је учинити следеће: 

1. Редовно орезивање дрвећа и шибља. Прво орезивање извршити средином зиме, када се 
врши и скидање, односно уклањање свих осушених делова биљака, а замена осушених 
стабала и шибља  почетком пролећа. 

2. Окопавање украсног шибља и дрвећа. Прво окопавање извршити почетком пролећа, након 
одмрзавања земље, а друго након месец дана. Наредних месец дана све до првих мразева 
окопавање обављати једанпут месечно. 

3. Прихрањивање садница и травњака обављати три пута годишње и то: прво прихрањивање 
извршити у марту, друго крајем априла и треће крајем маја. За прихрањивање садница 
користити минерална ђубрива , комплекса НПК и то за свако прихрањивање 50гр по 
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стаблашици, односно 20гр за шибље. Поред овога извршити још једно прихрањивање са 
азотним ђубривом и то амонијум сулфатом  - 50гр за дрвеће и 25гр за шибље. 

4. Чишћење, односно плевљење корова и редовно грабуљање, кошење и ваљање  травњака. 
5. Заливање садница. Након садње саднице заливати свакодневно до истека два месеца. 

После истека тог рока заливање редуцирати на три пута недељно (по потреби), а после у 
другој години свести на два заливања током једне недеље (уколико временски услови то 
изискују). 

За све ове радове у току једне године потребно је 20% од укупне вредности за садњу садница и 
подизање травњака. 
 
 
ХУМУСИРАЊЕ - општи услови 
 
Позиција обухвата завршну обраду свих предвиђених зелених површина у регулационом појасу 
изградње, са транспортом хумусног материјала. По завршеном планирању слободних површина 
приступити хумусирању и затрављивању свих земљаних косина и зелених површина. Разастрте 
слојеве хумусног материјала испланирати, лако сабити дрвеним набијачем или ваљком, тако да се 
по завршетку хумусирања добију равне попвршине и нагиби, према пројекту. Јачим слојем хумуса 
формирати заобљене пресеке косине насипа са тереном. Материјал за завршну обраду слободних 
површина мора бити од активног хумуса. 
За случај да се хумус у депонији осуши, треба га квасити приликом уграђивања. 
Обрачун се врши по м3 хумусне земље. 
 
 
Б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА 
 
01.   ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ 
01.01   ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
 
01.01.01. Скидање површинског слоја стерилне земље 
 
Опис рада 
Позиција обухвата скидање површинског слоја стерилне земље до -20цм од пројектоване коте, 
ручним и/или машинским путем, са утоваром и одвозом на депонију. 
 
 
01.02  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 
01.02.01. Набавка и насипање хумусне земље на слободним, зеленим површинама и испуна 
жардињера хумусом 
 
Опис рада 
Позиција обухвата набавку и насипање хумусне земље у слоју д=20цм, са довозом, истоваром, 
разастирањем и планирањем на слободним, зеленим површинама, као и испуну жардињера 
потребном количином хумуса – на дренажни слој шљунка д=10цм преко кога је постављен 
геотекстил. 
 
01.03  ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ-РАДОВИ САДЊЕ 
 
01.03.01. Набавка и садња садница високих лишћара 
 
Опис рада 
Позиција обухвата набавку и садњу садница високих лишћара старости 8-10 година обима дебла 
мин. 12/14цм. Ископати садне јаме цилиндричног облика 1.0x1.0м, из јаме избацити шут, стерилну 
земљу и остале штетне састојке, а садњу садница обавити мешавином хумуса, тресетног ђубрива 
и песка у приближном односу 6:3:1 до висине 2/3 запремине јаме. Горњу трећину јаме обогатити 
тресетним ђубривом у прописаној количини (25кг по садници). Садржај песка у мешавини зависи 
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од структуре земљишног супстрата. Саднице причврстити уз дрвени анкер висине х=2м, на врху 
заобљен који се поставља пре затрпавања бусена, водећи рачуна да се он постави тако да не 
дође до оштећења кореновог система. Након обављене садње извршити чанковање и саднице 
обилно залити. 
 
01.03.02. Набавка и садња садница средње високих и ниских лишћара 
 
Опис рада 
Позиција обухвата садњу садница средње високих и ниских лишћара старости 6-8 година. 
Ископати садне јаме цилиндричног облика 0.80x0.80м, из јаме избацити шут, стерилну земљу и 
остале штетне састојке, а садњу садница обавити мешавином хумуса, тресетног ђубрива и песка у 
приближном односу 6:3:1 до висине од 2/3 запремине јаме. Горњу трећину јаме обогатити 
тресетним ђубривом у прописаној количини (15кг по садници). Садржај песка у мешавини зависи 
од структуре земљишног супстрата. Након обављене садње земљу очанковати и обилно залити. 
Саднице транспортовати балиране да се жилни систем приликом транспорта не осуши. 
 
 
01.03.03. Набавка и садња садница високих четинара 
 
Опис рада 
Позиција обухвата садњу садница високих четинара старости 8-10 год. Садне јаме морају имати 
цилиндрични облик 1.20x1.20м, из јаме избацити шут, стерилну земљу и остале штетне састојке, а 
садњу садница обавити мешавином хумуса, тресетног ђубрива и песка у приближном   односу 
6:3:1 до висине 2/3 запремине јаме. Горњу трећину јаме обогатити тресетним ђубривом у 
прописаној количини (20 кг по садници). Садржај песка у мешавини зависи од структуре 
земљишног супстрата. По обављеној садњи извршити чанковање и саднице обилно залити. 
 
01.03.04. Набавка и садња садница нижих четинара 
 
Позиција обухвата садњу садница садница нижих четинара старости до 5 год. Садне јаме морају 
имати цилиндрични облик 0,8x0,8м, из јаме избацити шут, стерилну земљу и остале штетне 
састојке, а садњу садница обавити мешавином хумуса, тресетног ђубрива и песка у приближном   
односу 6:3:1 до висине 2/3 запремине јаме. Горњу трећину јаме обогатити тресетним ђубривом у 
прописаној количини (15 кг по садници). Садржај песка у мешавини зависи од структуре 
земљишног супстрата. По обављеној садњи извршити чанковање и саднице обилно залити. 
 
01.03.05. Набавка и садња садница листопадног шибља 
 
Опис рада 
Позиција обухвата садњу садница листопадног шибља старости 3-4 године. Садне јаме морају 
имати цилиндричан облик димензија 0.4x0.4м. Садњу садница обавити мешавином хумуса, 
тресетног ђубрива и песка у приближном односу 6:3:1 до висине од 2/3 запремине јаме. Горњу 
трећину јаме обогатити тресетним ђубривом у прописаној количини (3кг по садници). Садржај 
песка у мешавини зависи од структуре земљишног супстрата. По извршеној садњи земљу око 
садница очанковати и обилно залити. Садњу извршити са одговарјућим бројем комада по м² у 
зависности од врсте. 
 
01.03.06.  Набавка и садња садница зимзеленог шибља 
 
Опис рада 
Позиција обухвата садњу садница зимзеленог шибља старости 4-5 година. Садне јаме морају 
имати цилиндричан облик димензија 0.4x0.4м. Садњу садница обавити мешавином хумуса, 
тресетног ђубрива и песка у приближном односу 6:3:1 до висине од 2/3 запремине јаме. Горњу 
трећину јаме обогатити тресетним ђубривом у прописаној количини (3кг по садници). Садржај 
песка у мешавини зависи од структуре земљишног супстрата. По извршеној садњи земљу око 
садница очанковати и обилно залити. Садњу извршити са одговарајућим бројем комада по м² у 
зависности од врсте. 
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01.03.07.  Набавка и садња садница четинарског шибља 
 
Опис рада 
Позиција обухвата садњу садница четинарског шибља старости 3-4 године. Садне јаме морају 
имати цилиндричан облик димензија 0.4x0.4м. Садњу садница обавити мешавином хумуса, 
тресетног ђубрива и песка у приближном односу 6:3:1 до висине од 2/3 запремине јаме. Горњу 
трећину јаме обогатити тресетним ђубривом у прописаној количини (3кг по садници). Садржај 
песка у мешавини зависи од структуре земљишног супстрата. По извршеној садњи земљу око 
садница очановати и обилно залити. Садњу извршити са одговарајућим бројем комада по м² у 
зависности од врсте. 

 
 

01.03.08.  Набавка и садња садница покривача тла 
 
Опис рада 
Позиција обухвата садњу садница покривача тла старости 2-3 године. За садњу покривача тла 
земљу припремити на следећи начин: површину прекопати на дубини од 30цм, земљу добро 
уситнити и разастрти тресетно ђубриво у слоју од 3цм. Испланирати са тачношћу +1цм. Обележити 
шему садних места у зависности од броја садница по м². Ископати садне јаме, засадити саднице, 
око садница земљу очанковати и обилно залити. 

 
 

01.03.08.  Набавка и садња садница перена 
 
Опис рада 
Позиција обухвата садњу перена. Површину прекопати до дубине од 30 цм.,а затим додати 
тресетно ђубриво у слоју од 5 цм, па све то поново прекопати, измешати, уситнити и испланирати 
са тачношћу од +/-1цм. На тако припремљен терен обележити шему садње перена пројектом 
предложеним количинама за  одређену врсту  
 
Обрачун рада 
Обрачун се врши по ком 
01.03.09.  Набавка и садња пузавица 
 
Позиција обухвата садњу  пузавица. Садњу обавити мешавином хумусне земље, глистењака и 
песка у односу 6:3:1. Додати и 1кг тресетног ђубрива по садници. 
 
01.03.10.  Израда травњака 
 
Опис рада 
Позиција обухвата израду сејаног травњака. Терен на коме се заснива травњак мора бити очишћен 
од свих примеса органске и неорганске природе. Након тога површину намењену за травњак треба 
изриљати ашовом до дубине од 30цм преврћући бусење и уситњавајући га. Том приликом могу се 
појавити разни отпаци, корење, те их треба пажљиво сакупити и уклонити. Након тога потребно је 
грубо поравнати земљиште грабуљом која ће успут покупити оне отпатке који се приликом 
претходног сакупљања нису појавили. На овако припремљено земљиште треба обавити 
разастирање природног ђубрива. Слој хумусно-тресетног ђубрива треба да буду најмање 1-2цм 
али и више, што зависи од квалитета земљишта (2-5кг/м²). Ђубриво треба измешати са 
земљишним супстратом, ручно или ротофрезом у зависности од теренских услова. Након овога 
потребно је извршити грубо планирање терена са тачношћу ±5цм, а затим фино испланирати 
терен са тачношћу ±1цм. На тако припремљеном земљишту извршити сетву одређене смеше 
трава. Сетву извршити са 300-350кг/ха или 30-35гр/м², ручно у два унакрсна правца по мирном 
времену без ветра и падавина. Семе треба затапкати ручно, грабуљицом или "јежом". Затрављену 
површину треба благо уваљати ручним ваљком, дрвеним или гвозденим, не тежим од 20-30кг. 
Затим површину натопити финим млазом воде. 
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02. ОДРЖАВАЊЕ 
 
02.01.  Инвестиционо одржавање зелених површина. 
 
Опис рада 
Позиција подразумева све операције одржавања и неге зеленила, заливање, орошавање, 
плевљење, окопавање, заштиту биљног материјала од оштећења ентомолошког и 
фитопатолошког порекла у периоду од годину дана. 
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р.бр Опрема/Материјал Изабрани материјал/опрема Каталог и/или web адреса
Произвођач или 

одговарајући

1 Фасадни зидови Термо блокови 20 и 10 цм www.zorka-opeka.rs ZORKA - ŠABAC

2 Вентилациони канали Вентилациони канали www.schiedel.rs SCHIEDEL

3
Термоизолација 

плафона у гаражама
Kамена вуна CLT C1 www.knauf.rs KNAUF

Камена вуна на фасади у сендвичу и на

вентилисаној фасади - тип Натур Боард

ВЕНТИ ПЛУС
www.knauf.rs KNAUF

Парна брана за невентилисани зид:

LDS 5 Silk www.knauf.rs KNAUF

Парна брана за вентилисани зид: LDS 0,04
www.knauf.rs

KNAUF

Камена вуна на фасади - тип FKD-S-

Thermal www.knauf.rs
KNAUF

Knauf Klebespachtel M  лепак www.knauf.rs KNAUF

Камена вуна у крову тип-кнауф Natur bord

fit plus и кнауф  UNIFIT 035 www.knauf.rs
KNAUF

Парна брана LDS 5 Silk www.knauf.rs KNAUF

Камена вуна преградни зид тип-NaturBoard 

VENTACUSTO www.knauf.rs KNAUF

Камена вуна степенишни зид тip-FKD-S-

Thermal www.knauf.rs KNAUF

7
Термоизолација сокле 

објекта
Стиродур www.austrotherm.rs AUSTROTHERM

ЕPS 
www.austrotherm.rs AUSTROTHERM

1цм termosilent http://www.izoterm-plama.rs/ IZOTERM-PLAMA

СБС битуменска 
KÖSTER BAUCHEMIE AG

Високофлексибилна СБС битуменска

трака са улошком од полиестера,

минималне дебљине 5 мм са финим

посипом

BAUDER PYE PV 200 S 5 t

Премаз слоја високоеластичне хладне

битумен/гума течне мембране високе

елонгације - истезање до пуцања > 900% 

Заштита / клизни слој од две ПЕ фолије

Двокомпонентни несливајући битуменски

заптивач модификован полимером KÖSTER BAUCHEMIE AG

Припрема подлоге дубокопенетрирајућим 

прајмером

KÖSTER

Prajmer "Polysil TG-500"

Двокомпонентни несливајући битуменски

заптивач модификован полимером који се

апликује машинским прскањем под

притиском. Премаз премошћује пукотине

до 5 мм.

KÖSTER

"Deuxan Professional"

"Deuxan 2C"       

4

8
Термо и звучна 

изолација подова

10

5

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

9

Хоризонтална 

хидроизолација испод 

темељне плоче

www.koster.eu

www.bauder.rs

KÖSTER

"KBE Liquid Film"

Термоизолација 

унутрашњих преградних 

зидова 

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА 

1. ВРСТА РАДОВА - ЗАНАТСКИ РАДОВИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

Термоизолација у крову

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Листа материјала дефинише квалитет, а сваки производ из листе материјала се може усвојити од стране Наручиоца од 

наведеног или другог произвођача у истом или вишем квалитету

Термоизолација 

фасадних зидова 

6

Вертикална 

хидроизолација зидова 

у земљи

www.koster.eu
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р.бр Опрема/Материјал Изабрани материјал/опрема Каталог и/или web адреса
Произвођач или 

одговарајући

Хидроизолација плоче 

платоа
KÖSTER BAUCHEMIE AG

А. Уколико је изнад АБ 

плоче зелена површина

Премаз слоја високоеластичне хладне

битумен/гума течне мембране високе

елонгације - истезање до пуцања > 900%

Материјал је резистентан на УВ-зрачења,

као и на атмосферске промене и инхибира

развој кореновог система, високе

елонгације.

KÖSTER

"KBE Liquid Film"

Б.                       Уколико 

је условљено 

хоризонталним 

решеткама за 

одводњавање, плато, 

тротоари, дечије 

игралиште...

Високофлексибилна СБС битуменска

трака са улошком од полиестера,

минималне дебљине 5 мм са финим

посипом

BAUDER PYE PV 200 S 5 t

Дренажна фолија

Дилатације KÖSTER BAUCHEMIE AG

А. < 4 цм

Флексибилни тиксотпорни трајноеластични 

заптивач на полисулфидној основи "Joint Sealant FS-H"

"Joint Sealant FS-V"

Б. > 4 цм

Еластична хидроизолациона

термопластична трака за заптивање

дилатационих спојева. Систем се састоји

од траке која се утапа у епоксидни  лепак.

"Joint Tape 20"

/

"Joint Tape 30"

Двокомпонентни, еластични, 

минералноакрилни премаз, беле боје. "Koster 21"

Ојачање холкера - утапање високо-

флексибилне заптивајуће траке

направљену од високо квалитетног

еластомера.

"Flex Tape K-120"

Еластични, без растварача, заптивач за

влажне и мокре просторије. "Koster BD-50"

Ојачање холкера - утапање високо-

флексибилне заптивајуће траке

направљену од високо квалитетног

еластомера.

"Flex Tape K-120"

15
Хидроизолација 

жардињера

Високо еластична, без растварача,

гума/битумен течна хидроизолациона

мембрана. Материјал је резистентан на УВ-

зрачења, као и на атмосферске промене и

инхибира развој кореновог система, високе

елонгације.

www.koster.eu "KBE Liquid Film"

16

Спој темељне плоче и 

АБ вертикалних зидова, 

вертикални и 

хоризонтални спој 

укопаних  АБ елемената 

Бубрећа трака на бази натријум бентонита

која у додиру са водом бубри. www.koster.eu "KÖSTER Ј"

16 Унутрaшња столарија 

Плот врата је дуплошперован обложен

тврдо пресованим медијапаном

фурнираним храстовим фурниром,

испуњен картонским саћем. Рам је од

чамовог масива, а шток од трослојне

плоче у комбинацији са шпер плочом.

Первајз лајсна је од медијапана и

пресвучена је храстовим фурниром.

Первајз лајсне имају штеловање са обе

стране штока.

www.drvo-art.com Drvo-art, doo Čačak

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

Хидроизолација 

санитарних чворова

www.koster.eu

www.koster.eu14

13 Хидроизолација тераса

12 www.koster.eu

11

www.koster.eu

www.bauder.rs
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17 PVC столарија

Фасадна ПВЦ столарија (прозори и

балконска врата) су од ПВЦ петокоморних

профила са алуминијумском ролетном

пуњеном полиуретаном у ПВЦ кутији за

ролетну и са ПВЦ унутрашњом клупицом.

систем 76мм, са прекинутим термичким

мостом и унутрашњим ојачањем челичном

поцинкованим профилом д=1,5мм са

двоструким спољним дихтовањем. Стакло

пакет је дебљине 24мм 4+16+4мм, са

нискоемисионим премазом. Пројектована

ПВЦ столарија мора да задовољи Ц

енергетски разред. Прозори и балконска

врата морају бити снабдевени

одговарајућим оковом типа wинкхаус, рото

или слично, са отварањем око

хоризонталне и вертикалне осе.

www.kbe.rs KBE 

18
Алуминијумска 

столарија 

Преграде, прозори и врата од

алуминијумских профила АЛУМИЛ серије

M11500., са прекинутим термичким

мостом, боја профила антрацит. профили

су са полиамидима од 34 до 38мм.

основна дубина Система је 76,5мм.

Профили су заштићени пластификацијом,

фабрички уз обавезан QUALICOAT

сертификат који задовољава захтеве

SEASIDE класе.

www.alumil.rs ALUMIL

19 Кровни прозори

Кровни прозор типа "Velux" стандард, са

одговарајућом лименом опшивком, са

додатном термо и хидро изолационом

заштитом BDX 2000 и са спољном тендом

модел MHL.

www.velux.rs VELUX

20 Улазна врата у станове

Сигурносна метална врата са прагом,

финално обрађена универом са фолијом.

Плот врата је 68мм дебљине, унутар чега

се налази челична плоча дебљјине 1мм и

решетке од челичних кутијастих профила

између чега је испуна од тврдопресованог

стиропора. Врата морају бити атестирана

на трећи степен противпровалности.

Звучна изолација од 30 -34 db.

www.bosal.rs

www.block-lock-door.rs

BOSAL

BLOCK LOCK DOORS

21 Зидови кухиња

Гранитна керамика, прве класе 

италијанске производње, димензије 

30х60цм," Essential of Cerim lucido", боја 

soft taupe lucido

www.cerim.it CERIM

22
Подови кухиња и 

улазних зона станова

Гранитна керамика, прве класе 

италијанске производње, димензије 

30х60цм," Essential of Cerim naturale ", боја 

moka

www.cerim.it CERIM

23 Зидови купатила 

 Гранитна керамика  "Timeless travertino 

lucido" , димензија 30X60цм, дебљине 

10мм- један зид а остали зидови Гранитна 

керамика   "Timeless travertino naturale "  , 

димензија 30X60цм, дебљине 10мм.

www.cerim.it
TIMELESS OF CERIM

24 Зидови тоалета

Гранитна керамика  "Timeless travertino 

naturale " , димензија 30X60цм, дебљине 

10мм,

www.cerim.it TIMELESS OF CERIM

ФАСАДНА СТОЛАРИЈА

БРАВАРСКИ РАДОВИ

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
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25
Подови купатила и 

тоалета

  Гранитна керамика  "Timeless travertino 

naturale " , димензија 30X60цм, дебљине 

10мм

www.cerim.it     TIMELESS OF CERIM

26 Подови тераса и лођа 

Гранитна керамика, прве класеиталијанске 

производње дим 30 х 60 цм,  "Rethink of 

Cerim ", боја  Dark gray grip R11

www.cerim.it CERIM

27
Улази у објекте, 

ходници и степеништа

Гранитна керамика, прве класе 

италијанске производње дим 30 х 60 цм,  

"Rethink of Cerim ", боја White R10
www.cerim.it CERIM

28

Зид у улазној зони 

приземља-позиција 

поред степенишног 

језгра

Глазирана гранитна керамика прве класе 

италијанске производње дим.  60 х 60 цм, 

дебљина 10мм, модел "Onyx of Cerim", 

боја sand lucido

www.cerim.it CERIM

29 Плафон на отвореном
Aquapanel outdoor cементне плоче д = 

12,5мм
www.knauf.rs KNAUF

30
У заједничким 

комуникацијама 

Гипскартонске плоче 12,5мм, са качењем 

на конструкцију
http://www.rigips.rs/

www.knauf.rs

RIGIPS

KNAUF

У санитарним 

чворовима

Влагоотпорне, гипскартонске плоче 

12,5мм, са качењем на конструкцију
http://www.rigips.rs/

www.knauf.rs

RIGIPS

KNAUF
31

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ
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33 Лепак за паркет Двокомпонентни лепак и прајмер. www.mapei.com MAPEI

35
Кровни покривач, 

опшивке и олуци 

Поцинковани пластифицирани лим 0,6мм

(0,55мм за опшивке), везе лимова на крову

тип ПИАНО 
www.inm-arilje.com INM d.o.o. - Arilje

36
Бојење зидова у 

становима
Полудисперзија BK-Pol www.bekament.com BEKAMENT

37 Глет маса BK- Gletex www.bekament.com BEKAMENT

38
Унутрашња боја против 

буђи
Bk-Pol Gold са додатком BK-Policid www.bekament.com BEKAMENT

39

Бојење зидова у 

заједничким 

комуникацијама

Bk-Pol Crystal

акрилна водоперива боја за унутрашње 

зидова

www.bekament.com BEKAMENT

40
Бојење зидова у 

гаражама 

Бојење зидова бојом за бетон BK-BETна 

претходно нанету подлогу 
www.bekament.com BEKAMENT

41
Бојење зидова у 

техничким просторијама
Посна боја http://www.zorkacolor.com/ TIKKURILA - ZORKA

42
Силикатна фасада са 

подлогом

лепљење вуне  RÖFIX Unistar Basicom, 

системски лепак за армирање RÖFIX 

UnistarBasic ili ROFIX Unistar Lighт, 

стаклена мрежица RÖFIX  P50, 

предпремаз RÖFIX Putzgrund Premium, 

силиконско- силкатним малтер гранулације 

1,5мм са прајмером истог произвођача 

RÖFIX SiSi®Putz VITAL

www.rofix.rs ROFIX

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

МОЛЕРСКОФАРБАРСКИ РАДОВИ

ЛИМАРСКИ  РАДОВИ

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

http://srb.sika.com SIKA

www.lamar-partket.com 

www.tarkett.rs

   

Трослојни паркет димензија 14х120х500-

1200мм (дужине 700-1200мм са уклапањем 

- макс. 20% дасака дужина 500мм).

Хабајући слој храст (славонски) дебљине 

3,8-4мм. Изглед ламеле: Natur. Завршна 

обрада: лакиран у 6 наноса, водени лак, 

нијанса натур, ниво сјаја - полу сјај. Лајсне 

димензија 8х1,2цм, чамове или од 

медијапана фурниране храстовим 

фурниром. Завршна обрада исто као 

паркет. 

Опција:Tarkett STEP Hrast Baron 

Трслојни једноламелни „maxi plank“ готов 

храстов паркет, храст, укупна дебљина 

14mm,ширина даске 164 /140 mm, дужина 

даске 1000/1200 mm, лакиран у 5 слојева 

UV Proteco Strong lakom (полу сјај). Са 

Aqua gard – заштитом против течности на 

краћим странама. Одговарајућа лајсна 

истог произвођача из исте серије висине 8 

цм.

Подови у собама, 

трпезаријама, 

ходницима и 

дегажманима

32

ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

LAMAR

TARKETT

34 Подови у гаражама

Феробетон са кварцним посипом, са

бетонирањем армирано бетонске плоче

д=7цм
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р.бр Опрема/Материјал Изабрани материјал/опрема Каталог и/или web адреса
Произвођач или 

одговарајући

43

подлога за 

постављање/лепљење 

гранитне керамике као 

завршне облоге фасаде 

приземља

подлога-систем на одговарајућој 

подконструкцији састављен од:                 

1 AQUAPANEL1 Cement Board Outdoor 

плоча                                                        

2 AQUAPANEL1 Maxi Schraube (Maxi 

вијци)/ AQUAPANEL1 Fassadenschraube 

(фасадни вијци)                                        

3 AQUAPANEL1 Fugenband – 10 cm, 

(bandaž traka, spoljašnja)                           

4 AQUAPANEL1 Fugenspachtel – grau 

(masa za ispunu fuga - siva)                         

 5 AQUAPANEL1 Klebe- und Armiermörtel 

(malter za lepljenje i armiranje) sa 

AQUAPANEL1 Gewebe – aussen, (mreža za 

armiranje - spoljašnja)                                 6 

Fleksibilni lepak za pločice, npr. Knauf 

Flexkleber                               

www.knauf.rs KNAUF doo Београд

44

гранитна керамика за 

облагање фасаде 

приземља

Гранитна керамика Floor Gres 

серија Buildtech 

модел GG Coal naturale/matte димензија 

40х80цм

www.floorgres.it FLOORGRES

45

покретне/клизне и 

фиксне жалузине на 

фасади

Фиксне и клизне жалузине направљене од 

ламелица 10 х 100 цм са међусобним 

размаком од 3цм. Ламелице су од 

твдопресованих ламинатних панела (HPL) 

дебљине 8мм са, обрадом ивица и 

одговарајућом подконструкцијом и оковом. 

www.fundermax.at FUNDERMAX

46

пешачки плато испред 

локала у ширини од 

оквирно 2,5м
Semmerlock бетонске плоче, дебљине 8цм, 

модел: Asti комбинована форма, сива боја

www.semmerlock.hr SEMMELROCK - NEMAČKA 

47
отворени плато изнад 

гараже 

Semmerlock бетонске плоче, дебљине 5цм, 

модел: ASTI Colori графитно бела
www.semmerlock.hr SEMMELROCK - NEMAČKA 

48

отворени плато изнад 

гараже дечије 

игралиште-подлога

ливени тартан у бојама према пројекту и 

дебљинама у складу са висином 

одабраних справа за играње

49 Тротоари

Semmerlock бетонске плоче,

дебљине 5цм, модел: Domino

комбинована форма, боја бакарно-сива

www.semmelrock.hr SEMMELROCK - NEMAČKA 

Toбоган сет - Play center Maria  LM202

љуљашка - swing Bell Flower

Њихалица - spring swing Alex

Њихалица- spring swing Pegasus

ПОНУЂАЧ:

....................................... ....................................... ______________________

датум М.П. потпис овлашћеног лица

 дечије игралиште-

опрема
50 www.tiptiptap.ee TIPTIPTAP

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ
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RB Опрема/Материјал
Изабрани материјал/опрема

( или одговарајући )
Каталог и/или web адреса Фирма

1
Водоводне цеви од полиетилена  

ПЕ 100 за притиске до НП 10 бара HDPE cevi za vodu  PN 10 PE100
www.pestan.net PEŠTAN - SRBIJA

2
Венац са слободном прирубницом, 

ТУЉАК, ПЕ 100 за НП 10 бара
tuljak  PE 100 www.tubi.net CENTRALTUBI - ITALIJA

3 Фазонски комади од дуктилног лива VODOVODNI FAZONSKI KOMADI www.samsunmakina.com.tr
SAMSUN MAKINA SANAYI - 

Turska

4
Водоводне арматуре  Затварач ЕУРО 

20 тип 21, NP10
ZATVARAČ  EURO 20  www.samsunmakina.com.tr

SAMSUN MAKINA SANAYI - 

Turska

5 Уградбена гарнитура Ø 65 - 80 мм.
UGRADBENA GARNITURA SA TELES. 

ŠIPKOM I ULIČNOM KAPOM
www.valman.rs VALMAN-SRBIJA

6
Шахт поклопац Ø 600 мм, 

125-400kN, од композита
KIO 600  Kn 400 www.polieco.com POLIECO - ITALIJA

7
PVC  уличне канализационе цеви, 

SN 8.  Ø 160 - Ø 200
PVC  KG   SN8 www.pestan.net PEŠTAN - SRBIJA

8

Монтажни ревизиони силази

Ø100cm од готових монтажних АБ

елемената. 

MONTAŽNI BETONSKI ELEMENTI Φ1000 www.betonjerka-cacak.co.rs BETONJERKA - ČAČAK

9 ПП ревизиони силази POLIPROPILENSKI REVIZIONI SILAZI www.wavin.com WAVIN-  POLJSKA

10
Челичне поцинковане водоводне

цеви, НП 10 бара навојне
POCINKOVANE VODOVODNE CEVI www.kan-therm.com KAN  POLJSKA

11
Полипропиленскe термофузионе 

водоводне цеви - ППР.                                                                                                

PP-R vodovodne cevi

Ekoplastik SRO - Wavin
www.wavin.com WAVIN-  ČEŠKA

12
Полипропиленски водоводни вентили 

ППР,са капом и розетном                                                                                     

PPR  ventili sa kapom 

Ekoplastik SRO - Wavin
www.wavin.com WAVIN-  ČEŠKA

13 Месингани равни пропусни вентили Kuglasti ventil za vodu - www.komak-m.com KOMAK-M  - SRBIJA

14 ЕК вентили 
 EK  ventil tip  29.38.04.0.,000. Cr - proizvod  

KOMAK-M  Aleksinac
www.komak-m.com KOMAK - M  - SRBIJA

15

Стандардни зидни пожарни хидрант 

ø52 мм са млазницом, цревом од 

тревире дужине 15м и вентилом 

уграђеног у металну кутију

Zidni požarni hidrant www.vatrometal.co.rs VАТRОМЕТАL  - Srbija

16 Водомери Vodomeri www.insa.rs INSA - Srbija

17

Канализационе цеви отпорне на удар  

ПП  - АСТОЛАН за развод испод 

плафона гараже   

PP kanalizacione cevi ojačane mineralnim 

vlaknima  ASTOLAN
www.wavin.com WAVIN-  ITALIJA

18
Трослојне полипропиленске 

канализационе цеви - ПП                                                                                          
PP  troslojne kanalizacione cevi www.pestan.net PEŠTAN - SRBIJA

19
Ливено-гвоздени олучњаци на 

олучним вертикалама
Olučnjaci od livenog gvožđa www.miv.hr LIVNICA VARAŽDIN - HRVATSKA 

20

Канали за улаз у гаражу - великог 

капацитета, од полимер бетона 

дужине 1,00 м, са покривном 

решетком од ливеног гвожђа, 

носивости 125 kN

LINIJSKI KANALI www.aco.com ACO - NEMAČKA 

21

Нископрофилни канали за гаражу - 

од полимер бетона дужине 1,00 м, без 

покривне решетке

MEADRAIN PG 1500.0 SC kanala od polimer 

betona, namenjen za odvodnju u garažama. 

Niskoprofilni kanal, bez integrisanog pada i bez 

pokrivne rešetke.

www.mea-group.com MEA Water Management GmbH

22 Сепаратори лаких течности  SEPARATORI LIKAH TEČNOSTI www.aco.com ACO - NEMAČKA 

23

Конзолна  клозетска шоља прве 

класе. 

WC ŠOLJA KONZOLNA   

VILLEROY&BOCH  Avento - 5656R001 sa 

soft  daskom Avento 9M77C101   

www.villeroy-boch.com VILLEROY&BOCH-Nemačka

24
 клозетска шоља моноблок са 

водокотлићем 

VILLEROY & BOCH - Subway  - momoblok 

660910
www.villeroy-boch.com VILLEROY&BOCH-Nemačka

25

Уградбени елемент за конзолну вц 

шољу са водокотличем и потисном 

плочом од прохрома 

PEŠTAN - Fluenta www.pestan.net PEŠTAN - SRBIJA

26
Умиваоник од фајанса и хромирани 

сифон
LAVABO   VILLEROY&BOCH  -  Avento  

600X 470   41886001   
www.villeroy-boch.com VILLEROY&BOCH-Nemačka

27
Пиколо умиваоник од фајанса LAVABO   VILLEROY&BOCH  -  Avento 

450X 380   43734501   
www.villeroy-boch.com VILLEROY&BOCH-Nemačka

28 Челично емајлирана  када  160х70  
Akrilna Tamia ugradna kada  160x70 sa 

postoljem
www.kolpasan.si КОLPA SAN - SLOVENIJA 

29
Керамичка туш  када  90х90 

са кабином 90x90

Keramička tuš kada W 836301

kabina sa staklenim zidovima  90x90

www.vidima.bg VIDIMA - BUGARSKA

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА

ВРСТА РАДОВА - УНУТРАШЊИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
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Изабрани материјал/опрема

( или одговарајући )
Каталог и/или web адреса Фирма

30

Керамичка туш  када  120х80 

са кабином 120x80. Поставља се у 

четворособним становима и 

петособним становима.

Keramička tuš kada W 839001

kabina sa staklenim zidovima  90x90

www.vidima.bg VIDIMA - BUGARSKA

31

Никлована зидна туш  батерије за 

топлу и хладну са цревом, ручицом 

туша и држачем. 

ARMATURA ZA KADU  - GROHE  - 

BauEdgeSingle - 32820000        
www.grohe.com GROHE - Nemačka

32

Никлована стајаћа једноручне   

батерије за топлу и хладну воду за 

умиваоник. 

ARMATURA ZA umivaonik  - GROHE  - 

BauEdgeSingle - 32858000        
www.grohe.com GROHE - Nemačka

33

Никлована туш сет са ружом и 

ручицом туша који се монтира на 

славину за каду. Поставља се у 

четворособним становима.

GROHE  - Сhower sistem 27430000       www.grohe.com GROHE - Nemačka

34
Огледало  са брушеном фасетом 1 

цм. на ''И''раму. OGLEDALO  80x 60 i 60 x40 www.koin.sl КОIN - SLOVENIJA 

35 Галантерија за купатила  Serija  NICE www.koin.sl КОIN - SLOVENIJA 

36

Подни ПЕ  сливник са уграђеним 

сифоном , прохром решетком и 

фланшом за спајање са 

хидроизолацијом пода.

PEŠTAN - CONFLUO www.pestan.net PEŠTAN - SRBIJA

37 Одливни  вентил за туш каде Оdlivno ventil za tuš  kadu   model 6928ЕХ www.viega.com VIEGA - NEMAČKA

38 Одливно преливни вентил за каде
Оdlivno prelivni ventil za kadu   model 

6176.3PL
www.viega.com VIEGA - NEMAČKA

39 Сифон за умиваоник Sifon za umivaonik   model 5788 www.viega.com VIEGA - NEMAČKA

36
Левак за сигурносни вентил

Levak za sigurnosni ventil  www.styron.hu STYRON KFT - MADJARSKA 

38 Сифон за веш машину Sifon za veš mašinu   model 5635.6 www.viega.com VIEGA - NEMAČKA

www.metalacbojler.com METALAC - SRBIJA 

www.termorad.com TERMORAD - SRBIJA 

41 Сигурносни вентил  Sigurnosni ventil  1/2 - 9 bara www.komak-m.com KOMAK-M  - SRBIJA

42 Уређај за повишење притиска.                       HIDROCIL   www.hydrons.com HIDRO NS - SRBIJA

ПОНУЂАЧ:

....................................... ....................................... ______________________

датум М.П. потпис овлашћеног лица

EL. BOJLER  
Електрични бојлер са емајлираним 

казаном .40
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No Материјал
Изабрани материјал 

или одговарајући вишег квалитета

Критеријум 

Пропис, правилник, стандард

- PP00, PP00-Y

SRPS IEC  N.C5.220, 

отпорност на пожар 

VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1, 

отпорност на отворени пламен  

IEC60332-1

- XP00 SRPS IEC  N.C5.230

- PP/Y SRPS IEC  N.C3.220

- P/F SRPS IEC  N.C3.202

- NHXHX-J Standard: E-DIN VDE 0266 Teil 4 / 1993-04

- NHXHX-J FE 180 Standard: E-DIN VDE 0266 Teil 3 / 1993-04

- N2XH

HRN HD 604 S1, DIN VDE 0276 part 604, IEC 

60502-1 XLPE FRNC 0.6/1kV Cable, 

VDE0274 Part 604, HD 604 S1, BS EN/IEC 

60332-3-24 Cat. C, BS EN 60228, BS 5099 

and BS EN 62230

No Опрема Изабранa опрема
Произвођач 

или одговарајући

1 Разводни ормани

Разводни орман заједничке потрошње

- Аутоматски осигурачи 10А,16А ...

- Прекидачки елементи

- Контактори 24V, 230V

Shrack

2 Станске разводне табле
Станскe разводнe таблe

- Дворедна, пластична
Shrack

- 2M Прекидачи и енергетске прикључнице Shrack

- 4M Прекидачи и енергетске прикључнице Shrack

- 7M Прекидачи и енергетске прикључнице Shrack

4
Купатилска светиљка, изнад огледала

снаге 16 W, LED технологија
Skinny, Linea Light

5
Купатилска плафонска светиљка, уградна, 

снаге 12 W, LED технологија
Buck

6
Светиљка на тераси, надградна, плафонска,

снаге 12 W, LED технологија
Buck

7
Декоративне светиљке у стану (ходник, кухиња) 

надградна, плафонска, LED технологија, снаге 15 W
Viokef

8
Декоративне светиљке, ходник, надградна, 

плафонска, LED технологија, снаге 15 W
Slim line, Buck

9
Декоративне светиљке, ходник, уградна, 

плафонска, LED технологија, снаге 15 W
Slim line, Buck

10
Противпаничне светиљке, снаге 3 W

аутономија 3h, LED технологија
Buck

11
Светиљке - улаз - гаража,  зидна, 12 W

IP44, LED технологија
1609 BOX 1 LED, Disano, BUCK

12
Светиљке - гаража, снаге 38 W

IP65, LED технологија
Buck

13 Дизел електрични агрегат
слободностојећи дизел електрични агрегат 

контејнерског типа
Cummins

ПОНУЂАЧ:

....................................... ....................................... ______________________

датум М.П. потпис овлашћеног лица

Светиљке

 

LED технологија

Енергетски каблови и 

проводници

0,6/1 kV

1

3

СТАМБЕНO НАСЕЉЕ  "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ", ЗЕМУН, БЕОГРАД

МАТЕРИЈАЛ

ОПРЕМА

Галантерија

Модуларни програм

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА У ОБЈЕКТУ - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ВЈН 04/19 ДЕО 3 Техничке спецификације - Листе материјала и опреме



RB
Изабрани материјал 

или одговарајућег квалитета
Стандард, пропис, правилник, критеријум

1.
Oптички кабл U-DQ(ZN)BH 4E9 n x 9/125 

um 
ISO 11801 2nd edition,  EN 50173-1:2002,  IEC 60794-1, IEC 60754-1, 

IEC 60754-2, IEC 61034-2, IEC 60332-1-2

2.

Oптички кабл Tight Buffer — Riser, Plenum 

& LSZH Rated OS2 2 x 9/125 um  
ISO 11801 2nd edition,  EN 50173-1:2002,  IEC 60794-1, IEC 60754-1, 

IEC 60754-2, IEC 61034-2, IEC 60332-1-2

3. JY(St)Y nx2x0,6 mm2 VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1

4.
UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF 

EN/PL 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 MM/YY xxx m)

5.
RG-6 coax kabl MIL-C-17F & MIL-C-17G 

(CK2770200) 
IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2

6.
RG11/CU LS0H Trishield koaksijalni kabl 

halogen free
IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2

7. J-H(St)H 2x2x0,8 mm2 IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2

RB
опрема Произвођач 

или други одговарајућег квалитета

1. RACK ормани Shrack

2. MMK кутије ICOM

3. PATCH панели Shrack

4. Галантерија

Модуларни програм

Shrack

RB
опрема Произвођач 

или други одговарајућег квалитета

1. Широкопојасни појачавач ТВ сигнала Televes

2. Разделници ТВ сигнала Televes

3. Галантерија

Модуларни програм

Shrack

RB
опрема Произвођач 

или други одговарајућег квалитета

1. Свич 24x10/100/1000TH DAHUA

2. FullHD IP камера резолуције 2.0Mp DAHUA

3. FullHD IP камера резолуције 3.0Mp DAHUA

4. NVR - Plug & Play мрежни видео снимач DAHUA

ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС ЗАЈЕДНИЧКОГ АНТЕНСКОГ СИГНАЛА

ОПРЕМА ВИДЕО НАДЗОРА

МАТЕРИЈАЛ

ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА 

 "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ЛИСТА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ЛИСТЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА

Телекомуникационе инсталације



RB
опрема Произвођач 

или други одговарајућег квалитета

1. Рампа  маx.Л=4м CARDIN

2.
Аутоматика за контролу приступа и 

управљање рампама CARDIN

3.
Пратећа саобраћајна сигнализација - 

семафори
CARDIN

RB
опрема Произвођач 

или други одговарајућег квалитета

1. Свич 24x10/100/1000TH DAHUA

2. Позивни табло DAHUA

3. HANDS FREE Колор видео монитор DAHUA

4. Електрични прихватник 12VAC DAHUA

RB
опрема Произвођач 

или други одговарајућег квалитета

1.
Адресабилна микропроцесорски управљана 

централа QUADEL

2.
Аутоматски адресабилни комбиновани 

оптичко-термички јављач пожара QUADEL

3. Ручни адресабилни јављач пожара QUADEL

4.
Аламна сирена конвенционална  за 

спољашњу монтажу 
QUADEL

5.
Аламна сирена конвенционална  за 

унутрашњу монтажу
QUADEL

RB
опрема Произвођач 

или други одговарајућег квалитета

1.
Адресабилна микропроцесорски управљана 

централа 
QUADEL

2. Детектор угљен моноксида QUADEL

3. Алармна сирена QUADEL

4. Двострани  упозоравајући светлећи панел QUADEL

5.
Једнострани  упозоравајући светлећи панел 

QUADEL

                                                            ПОНУЂАЧ:

....................................... .......................................                       ……………………………..

датум                   М.П.                                    потпис овлашћеног лица

ОПРЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

ОПРЕМА ДОЈАВЕ CO У ГАРАЖАМА

ОПРЕМА ВИДЕО ИНТЕРФОНА

ОПРЕМА РАМПИ И КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА У ГАРАЖУ

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - ЛИСТЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА

Телекомуникационе инсталације



RB материјал

1 Челичне безшавне цеви Ч.1212

RB опрема/материјал
изабрани материјал/опрема     

или одговарајуће
произвођач

1 измењивач топлоте Traco Traco - Србија

2 диктир систем Traco Traco - Србија

3 циркулациона пумпа Grundfos Grundfos - Данска

4 радијатор Calidor - Aleternum B4 Fondital - Италија

5 сушач пешкира NK Lux Неша Комерц - Србија

6
радијаторски вентил сет (са 

термоглавом)
Herz Herz - Аустрија

7 вентилатор блокиране просторије Systemair - CBF100LS Systemair - Шведска

8
ултразвучни калориметар са M-bus 

комуникацијом

Danfoss - ултразвучни калориметар 

са M-bus комуникацијом
Danfoss - Данска

9 PEX/Al/PEX цеви Henco Henco - Белгија

10 ручни регулациони вентил Danfoss Danfoss - Данска

11
регулациони вентил са регулатором 

диф.притиска
Danfoss Danfoss - Данска

12
Моно-сплит и мулти-сплит систем 

хлађења
Midea Midea - Кина

RB опрема/материјал
изабрани материјал/опрема    или 

одговарајуће
произвођач

1
кровни вентилатор за вентилацију и 

одимљавање гараже
Systemair Systemair - Шведска

2
JET импулсни вентилатор са 

усмеривачем ваздуха
Systemair Systemair - Шведска

3 сува спринклер станица и систем Minimax Minimax - Немачка

4 монокомпактно постројење Ebara Ebara - Италија

RB опрема/материјал
изабрани материјал/опрема    или 

одговарајуће
произвођач

1 Електрични путнички лифт Дака Дака - Србија

ПОНУЂАЧ:

....................................... ....................................... ______________________

датум М.П. потпис овлашћеног лица

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

СТАМБЕНО НАСЕЉЕ "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

стандард, пропис, правилник, критеријум

СРПС Ц.Б5.221

Лифтови

Грејање, вентилација, хлађење

МАТЕРИЈАЛ

ОПРЕМА

Гараже - одимљавање, вентилација и спринклер

ВЈН 04/19
ДЕО 3 - Листе материјал и опреме

Maшинске инсталације
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