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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о.                         
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 

БЕОГРАД 

ВЈН бр. 02/16 

ДЕЦЕМБАР  2016. године 

 
На основу чл. 32. и 61. 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 бр. ИН 1098/16 од 

07.12.2016. године, о покретању поступка јавне набавке мале вредности 

МЈН 18/16 и Решења о образовању Комисије бр. ИН 1098/1/16 од 

07.12.2016. године,  припремљена је следећа:    
 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке ВЈН бр. 02/16 
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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 

         

        (3) Предмет јавне набавке: Извршење свих припремних радова (израда 

              недостајућих подлога), Израда Техничке документације, Извођење  

              радова на изградњи Објеката Ф1,Ф2,Ф3 и Ф4  и  Послова по  

              овлашћењу Наручиоца, у насељу „Југовићево“ у Новом Саду 

 

        (4) Опис предмета набавке: вршење свих припремних радова, делимичне 

              измене Техничке документације у складу са важећим прописима и 

захтевима Наручиоца, Извођење радова на изградњи Објеката групације Ф 

(Ф1,Ф2,Ф3 и Ф4), и  Послова по овлашћењу Наручиоца, у насељу 

„Југовићево“ у Новом Саду у свему према Спецификацији припремних 

радова, пројектне документације попису и опису радова на изградњи 

објеката, Вендор листи и услуга по овлашћењу наручиоца датих у делу 3. 

Конкурсне документације. 

 

(5) Назив и ознака из општег речника набавке: 

              Шифра: 45111200  Радови на припреми и рашчишћавању градилишта  

              Шифра: 71220000  Услуге пројектовања у архитектури 

              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, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

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.  
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Место и датум  

 

 

М. П. Понуђач 

 

_____________  _____________ 
                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

2)2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 

ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ, ПОСЛОВНОГ И ТЕХНИЧКОГ 

КАПАЦИТЕТА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

Неопходно је да понуђач раполаже са потребним финансијским, техничким и 

кадровским капацитетом, да има  тражене сертификате квалитета.   

ФИНАНСИЈСКИ И ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ 

 2)2.1 Довољан финансијски капацитет под чиме се подразумеваjу  

Економски показатељи пословања који се исказују за  2013, 2014. и 2015. годину: 

  
1.) без губитака 

2.) бонитет.......................................................................без блокаде рачуна 

3.) укупан приход ..........................................................минимум 2.000.000.000,00 РСД 

2)2.2 Понуђач нема неизмирених обавеза према Наручиоцу 

Понуђач нема према Наручиоцу – Грађевинској дирекцији Србије д.о.о, Београд 

неизмирених обавеза на дан издавања потврде да нема неизмирених обавеза према 

Грађевинској дирекцији Србије д.о.о, Београд и од стране Наручиоца није 

активирано према понуђачу средство обезбеђења, а уколико понуду достави Група 

понуђача, неопходно је да овај услов испуњавају сви њени чланови. 

Важна напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да сви 

заједно чланови групе понуђача испуњавају услове у погледу укупног прихода 

из подтачке 3, Дела 2)2.1 , а услове из подтачака 1 и 2 Дела 2)2.1 сваки од 

чланова групе понуђача.  
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Потребно је да услове из тач. 1 и 2 да испуњава и подизвођач уколико 

учествује у радовима. 

 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

2)2.3 Потребно је да понуђач (сви заједно у случају заједничке понуде) поседује 

лиценце П 093 А2,  П 093 Г1,  И 093 А2 и И 093 Г1. 

2)2.4  Неопходно је: 

 

 Да је од стране понуђача (свих заједно у случају заједничке понуде), у 

последњих пет година (2011, 2012 ,2013 ,2014 и 2015. године), вредност 

пројектованих стамбено – пословних објеката са припадајућим партерним 

уређењем износи најмање 30.000.000,00 РСД/ тридесет милиона динара/,  

(на дан испостављања окончане ситуације или задње привремене ситуације). 

 

 Да је за последњих осам година на пословима извођења радова, 

(грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских) извео радове на 

изградњи  стамбено – пословних објеката најмање  бруто површине од 

40.000 м2. 

 

 Да је за последњих осам година вредност изграђених  стамбено – пословних 

објеката најмање 1.200.000.000,00 РСД/ милијарду двеста  милиона динара/ 

на  дан испостављања окончане ситуације или задње привреме ситуације. 

 

У случају сопственог инвестирања  даје се предрачунска вредност објекта и 

Употребна дозвола (фотокопија  за тај објекат) 

 

За оба случаја дати до 5 /пет/ објеката са највећом вредношћу у периоду   од 

претходних 8 година за радове, односно 5 година за пројекте. 

 

Наведени услов може испунити група понуђача.  
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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; 
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4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране 

надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

5) да је понуђач 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. 

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, односно пријаве доказује испуњеност обавезних 

услова из Закона и ове конкурсне документације. 

Напомена: Овај образац се потписује уколико је понуђач правно лице. 

Место и датум  М. П. Понуђач 

 

__________ 

  

_____________ 
                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 

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) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране 

надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 



Грађевинска дирекција Србије                                                                                                       ВЈН 02/16     

 

страна 9 oд 64 
 

5) да је понуђач 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. 

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, односно пријаве доказује испуњеност обавезних 

услова из Закона и ове конкурсне документације. 

Напомена: Овај образац се потписује уколико је понуђач предузетник. 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

  

__________ 

  

_____________ 
                                                                                                   (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

2)4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА   

ПОНУЂАЧЕ  У  СМИСЛУ  ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ДОКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ И ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА  

Економски показатељи пословања који се исказују се за  2013, 2014. и 2015. годину: 

  
1.) без губитака 

2.) бонитет.......................................................................без блокаде рачуна  

3.) укупан приход ..........................................................минимум 2.000.000.000,00 РСД 

Потребни докази:  

2) 4.1 Понуђач доказује да је без губитака достављањем Биланса успеха за  2013, 

2014. и 2015. годину  
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2) 4.2 Оцена бонитета - без дана блокаде у периоду од 01.01.2013. године до 

31.12.2015. године, доказује се достављањем : Извештајем о бонитету за јавне 

набавке БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре и Потврдом о броју 

дана неликвидности коју издаје Народна Банка Србије – Одељење за принудну 

наплату. 

2) 4.3 Захтевани укупан приход од минимум 2.000.000.000,00 РСД у  2013, 2014. и 

2015. годину доказује се достављањем Биланса успеха за  2013, 2014. и 2015. 

годину 

2) 4.4 Понуђач нема према Наручиоцу – Грађевинској дирекцији Србије д.о.о, 

Београд неизмирених обавеза, на дан издавања потврде и да од стране Наручиоца 

није активирано средство обезбеђења према понуђачу. 

Потребни докази: Потврда коју издаје Грађевинска дирекција Србије на 

захтев понуђача. 

 

Место и датум: 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

Понуђач 

 

 

 

 

Напомена: доказ из тачке 2) 4.2 и 2)4.4 се подноси и за подизвођача. 

 

ДОКАЗИВАЊЕ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА  

2)4.5 Поседовање  лиценци П 093 А2,  П 093 Г1,  И 093 А2 и И 093 Г1 доказује се 

достављањем фотокопија истих. 

 

2) 4.6 Потребно је да: 

1. понуђач, односно сви чланови групе понуђача заједно имају у последњих пет 

година (2011, 2012 ,2013 ,2014 и 2015. године), вредност пројектованих стамбено – 

пословних објеката са припадајућим партерним уређењем износи најмање 

30.000.000,00 РСД/ тридесет милиона динара/ (на дан испостављања окончане 

ситуације или задње привремене ситуације). 

2. Да је за последњих осам година (почев од 2008.године па до 2015. године) 

понуђач, односно група понуђача на пословима извођења радова, (грађевинских, 
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грађевинско-занатских и инсталатерских) извео/ла радове на изградњи  стамбено – 

пословних објеката најмање  бруто површине од 40.000 м2. 

3. Да је  вредност изграђених  стамбено – пословних објеката од стране понуђача, 

односно групе понуђача најмање 1.200.000.000,00 РСД/ тј. милијарду двеста  

милиона динара/ на  дан испостављања окончане ситуације или задње привреме 

ситуације. 

 

Доказује се изјавама  на обрасцима и потврдама инвеститора (наручилаца) према 

приложеним обрасцима 2) 4.7. и 2) 4. 8) и 2) 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 4.7 ИЗЈАВА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ  МОДЕЛА ПОТВРДЕ 

ПРОЈЕКТОВАНИХ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА СА 

ПРИПАДАЈУЋИМ ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ 

 

 

 

ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 

 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 
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ИЗЈАВЉУЈЕ 

 

 

да је у претходних пет година (2011, 2012 ,2013 ,2014 и 2015. године), извео 

пројектовање стамбено-пословних  објеката са припадајућим партерним уређењем 

у вредности од од најмање 30.000.000,00 РСД/ тридесет милиона динара/, на дан 

испостављања окончане ситуације или задње привремене ситуације  и то: 

 

 

  
Локација и објекат Вредност 

пројектовања 

Број уговора  и 

Инвеститор 

Доказ у прилогу 

 

   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених пројеката 

према обрасцу 

   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених пројеката 

према обрасцу 
   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених пројеката 

према обрацу 
   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених пројеката 

према обрасцу 
   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених пројеката 

према обрасцу  
   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених пројеката 

према обрацу 
   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених пројеката 

према обрасцу 
   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених радова према 

обрацу 
   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених пројеката 

према обрацу 

   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених пројеката 

према обрацу 
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   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених пројеката 

према обрацу 

   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених пројеката 

према обрацу 

   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених пројеката 

према обрацу 

 

 

 

Место и датум  М. П.              Понуђач 

 

 

__________ 

   

 

_____________ 
                                                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ МОДЕЛА ПОТВРДЕ  
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О ПРОЈЕКТОВАЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ  ОБЈЕКАТА СА 

ПРИПАДАЈУЋИМ ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ 

 

   

НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):_________________________________ 

СЕДИШТЕ_____________________________________________________________ 

АДРЕСА:_______________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН:_____________________________________________________________ 

МАТИЧНИ БРОЈ: ______________________________________________________ 

ПИБ:__________________________________________________________________ 

 

 

Инвеститор (Наручилац) 

_______________________________________ издаје 

 

 

 

 

ПОТВРДУ 

 

којом потврђује да је понуђач 

 

________________________________________________________________ 

 (уписати назив и седиште понуђача) 

 

, код издавалаца/оца потврде вршио пројектовање стамбено-пословних  објеката са 

припадајућим партерним уређењем, у укупном финансијском износу,  

од_________________________________________ динара, (уписати тачан 

финансијски износ реализованог пројектовања). 

и то: 

 

1. финансијски износ ____________ динара, по Уговору бр. ............... од ................. 

године у периоду од____________ до ______________,  

2. финансијски износ ____________ динара, по Уговору бр. ............... од ................. 

године у периоду од____________ до ______________, 

3. финансијски износ ____________ динара,  по Уговору бр. ............... од ................. 

године у периоду од____________ до ______________, 

4. финансијски износ ____________ динара,  по Уговору бр. ............... од ................. 

године у  периоду од____________ до ______________,  

5. финансијски износ ____________ динара,  по Уговору бр. ............... од ................. 

године у периоду од____________ до ______________,  

 

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. 
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Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 

 

 

У .............................                                      

                                                     М.П.                                     Законски заступник 

                                                                                       Инвеститора (Наручиоца) радова 

 

Дана .............................                                                      ............................................... 

 

НАПОМЕНА: Образац потврде се доставља од сваког инвеститора Понуђача.  

 

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати ради бржег 

достављања инвеститорима (наручиоцима). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 4.8  ИЗЈАВА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ  МОДЕЛА ПОТВРДЕ О ИЗВОЂЕЊУ 

РАДОВА, (ГРАЂЕВИНСКИХ, ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И 

ИНСТАЛАТЕРСКИХ) НА ИЗГРАДЊИ  СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ 

ОБЈЕКАТА 
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ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕ 

 

да је у претходних осам година (почев од 2008.године па до 2015. године), на 

пословима извођења радова, (грађевинских, грађевинско-занатских и 

инсталатерских) извео/ла радове на изградњи  стамбено – пословних објеката 

најмање  бруто површине од 40.000 м2, на дан испостављања окончане ситуације 

или задње привремене ситуације и то: 

 

  
Локација и објекат Вредност и врста 

радова 

Број уговора  и 

Инвеститор 

Доказ у прилогу 

 

1   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

2   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 
3   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених радова према 

обрацу 
4   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених пројеката 

према обрасцу 
5   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу  

 

Место и датум  М. П.              Понуђач 

 

__________ 

  

 _____________ 
                                                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ МОДЕЛА ПОТВРДЕ ИЗВЕДЕНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ, 

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ) НА ИЗГРАДЊИ  

СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 

   

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 (почев од 2008. па до 2015. године), код издаваоца 

потврде извршио грађевинске радове, дан испостављања окончане ситуације или 

задње привремене ситуације,  

у површини од бруто  м
2 

______________________________________ и то: 

  

1. бруто површине ____________м2, по Уговору бр. ............... од ................. године 

у периоду од____________ до ______________. 

2. бруто површине ____________м2, по Уговору бр. ............... од ................. године 

у периоду од____________ до ______________. 
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2. бруто површине ____________м2, по Уговору бр. ............... од ................. године 

у периоду од____________ до ____________ 

3. бруто површине ____________м2, по Уговору бр. ............... од ................. године 

у периоду од____________ до ______________. 

4. бруто површине ____________м2, по Уговору бр. ............... од ................. године 

у периоду од____________ до ______________. 

5. бруто површине ____________м2, по Уговору бр. ............... од ................. године 

у периоду од____________ до ______________. 

 

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 печатом и потписом потврђује: 

 

У .............................                                      

                                                     М.П.                                     Законски заступник 

                                                                                       Инвеститора (Наручиоца) радова 

 

Дана .............................                                                      ............................................... 

 

НАПОМЕНА: Образац потврде се доставља од сваког инвеститора Понуђача.  

 

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати ради бржег 

достављања инвеститорима(наручиоцима). 
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2) 4.9  ИЗЈАВА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ МОДЕЛА ПОТВРДЕ О ВРЕДНОСТИ 

ИЗГРАЂЕНИХ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 

 

 

ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 

 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 

ИЗЈАВЉУЈЕ 

 

да је у претходних осам година (почев од 2008.године па до 2015. године), вредност 

изграђених стамбено-пословних објеката најмање 1.200.000.000,00 динара, на дан 

испостављања окончане ситуације или задње привремене ситуације и то: 

 

  
Локација и објекат Вредност радова Број уговора  и 

Инвеститор 

Доказ у прилогу 

 

1   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 



Грађевинска дирекција Србије                                                                                                       ВЈН 02/16     

 

страна 20 oд 64 
 

2   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 
3   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених радова према 

обрацу 
4   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених пројеката 

према обрасцу 
5   Потврда Инвеститора - 

Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу  

Напомена: Узима се у обзир уговорена вредност изграђених објеката, а на дан 

испостављања окончане и/или задње привремене ситуације.  

 

У случају сопственог финансирања  изградње понуђач доставља предрачунску 

вредност објекта и Употребну дозволу за за тај објекат. 

 

 

Место и датум  М. П.              Понуђач 

 

__________ 

  

 _____________ 
                                                                                                                                         (потпис овлашћеног лица 
 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ МОДЕЛА ПОТВРДЕ О ВРЕДНОСТИ ИЗГРАЂЕНИХ   

СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 

   

НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):_________________________________ 

СЕДИШТЕ_____________________________________________________________ 

АДРЕСА:_______________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН:_____________________________________________________________ 

МАТИЧНИ БРОЈ: ______________________________________________________ 

ПИБ:__________________________________________________________________ 

 

Инвеститор (Наручилац) 

_______________________________________ издаје 

 

ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 
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_____________________________________________________________ 

 (уписати назив и седиште понуђача) 

у претходних осам  година (почев од 2008. па до 2015. године), код издаваоца 

потврде извршио грађевинске радове, на изградњи стамбено-пословних објеката у 

уговореној вредности, на дан испостављања окончане и/или задње привремене 

ситуације, од ___________________________ динара и то: 

 

финансијски износ ____________ динара, по Уговору бр. ............... од ................. 

године у периоду од____________ до ______________,  

2. финансијски износ ____________ динара, по Уговору бр. ............... од ................. 

године у периоду од____________ до ______________, 

3. финансијски износ ____________ динара,  по Уговору бр. ............... од ................. 

године у периоду од____________ до ______________, 

4. финансијски износ ____________ динара,  по Уговору бр. ............... од ................. 

године у  периоду од____________ до ______________,  

5. финансијски износ ____________ динара,  по Уговору бр. ............... од ................. 

године у периоду од____________ до ______________,  

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 печатом и потписом потврђује: 

У .............................                                      

                                                     М.П.                                     Законски заступник 

                                                                                       Инвеститора (Наручиоца) радова 

 

Дана .............................                                                      ............................................... 

 

НАПОМЕНА: Образац потврде се доставља од сваког инвеститора Понуђача.  

 

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати ради бржег 

достављања инвеститорима(наручиоцима). 

 

 

2)4.10 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА. 

ОДНОСНО ОВЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач 

(група понуђача)____________________________________________ испуњава све 

обавезне услове предвиђене у члaну 75. Законa, као и све додатне  услове за учешће 

у поступку јавне набавке у отвореном поступку ВЈН 02/16 наручиоца Грађевинске 

дирекције Србије д.о.о. из Београда, предвиђене у овој конкурсној документацији. 
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Место и датум  М. П. Понуђач 

 

__________ 

  

_____________ 

                
                                                                                                      (потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                      

 

 

 

 

    

2)4.11 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧA О НЕОПХОДНОМ     ФИНАНСИЈСКОМ И 

ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  изјављујем да понуђач 

(група понуђача), _______________________________________________ поседује 

неопходан финансијски и пословни капацитет за  извођење  грађевинских радова, а 

у свему према условима  који су утврђени у Конкурсној документацији за јавну 

набавку у отвореном поступку, под ознаком ВЈН 02/16 Наручиоца Грађевинска 

дирекција Србије д.о.о, Београд. 

 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

 

__________ 

  

_____________ 
                                                                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

 

 

 

 

2)4.14  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧA О НЕОПХОДНОМ ТЕХНИЧКОМ 

КАПАЦИТЕТУ 

 

Овим под пуном материјалном  и кривичном одговорношћу  изјављујем да понуђач 

(група понуђача), ________________________________________________  поседује 

неопходан технички капацитет за  извођење радова а у свему према условима  који 

су утврђени у Конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку, 

под ознаком ВЈН 02/16  Наручиоца Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд. 
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Место и датум  М. П. Понуђач 

 

__________ 

  

_____________ 
                                                                                                                                          (потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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3)1  Језик понуде 

Понуде се подносе на српском језику. 

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. 

 Све стране Конкурсне документације понуђач мора оверити округлим 

печатом, а овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне 

документације да потпише и потпис овери округлим печатом, на сваком 

предвиђеном месту у Конкурсној документацији. 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у запечаћеној коверти, 

тако да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква 

је предата. 

 Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у 

целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или 

заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 

листови или печат. 

 Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити у запечаћеној коверти на адресу: Грађевинска дирекција Србије 

д.о.о, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, са назнаком: „Понуда 

за јавну набавку у отвореном поступку – радови ВЈН бр. 02/16– НЕ 

ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса 

понуђача. 

 Конкурсна документација је  доступна на интернет страни наручиоца 

 

3)3 Партије 

 

Јавна набавка није обликована у партије. 

 

 

 

3)4  Понуда са варијантама 

 

 Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

 

3)5 Измена, допуна или опозив понуде 
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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 подизвођач, нити да учествује у 

више заједничких понуда; 

3)7 Подизвођачи  

1. Понуђач, уколико ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој 

понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу 

који не може бити већи од 50 %, део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 

обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о 

испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона (да  има важећу 

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, за део набавке 

који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке 

чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно 

испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона,  понуђач 

може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

3. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 

1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 

подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

4. Понуђач је обавезан да за подизвођача испуни додатни  услов из ове 

конкурсне документације који се односи на редовну исплату запосленима и 

услов који се односи на то да нема неизмирених обавеза на дан објављивања 

позива за подношење понуда, као и да поднесе доказе за то сагласно овој 

конкурсној документацији. 

 

 

 

3)8. Подношење заједничкe понуде 
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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;  

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 услов јавне набавке 

 

Извршилац се обавезује да до 20 % вредности извршених радова наплати од 

Наручиоца кроз компензацију, и то за: 

- готове стамбене јединице на територији Републике Србије по 

спецификацији и цени датој у Делу 2 Конкурсне  документације члан  

2.11. Општих  услова. Предмет компензације су станови по избору 

ГДС, који су у статусу непродатих у тренутку  кад се врши 

компензација у плаћању. Компензације по привременим ситуацијама 

у  доспелом износу   за компезацију вршиће се почевши од прве 

привремене ситуације.  

- станове на комплексу “Југовићево” у Новом Саду у изградњи, тако 

што ће преузети одговарајућу површину станова укупно изграђене 

површине станова. Компензације по привременим ситуацијама  у 

доспелом износу за компензацију вршиће се почевши од прве 

привремене ситуације. Обрачун површине станова је у складу са 

обрачуном нето квадратуре објеката по м², по СРПС-у U.C2 100/2002. 

Утврђена вредност м² нето изграђене површине је 880 ЕУР/м². 

-  

 

 

 

3)10 Финансијско обезбеђење  
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Трошкове издавања банкарских гаранција сноси понуђач. Све Банкарске гаранције 

предвиђене у конкурсној документацији морају имати следеће карактеристике: 

 Поднета Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први 

позив. Поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног 

који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање 

спорова.  

 Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац је дужан да провери 

бонитет те банке код Народне банке Србије.  

 Понуђач може поднети  гаранцију стране банке, само ако је тој банци 

додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 

3(инвестициони ранг). 

Банкарске гаранције које су обавезни део ове конкурсне документацију су: 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

 

 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђач доставља у висини од 5% 

понуђене цене. 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје 90 дана од дана 

позива за подношење понуда. 

 

Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса 
 

 Извођач ће након потписивања Уговора, а пре уплате аванса, доставити 

Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса, на износ аванса за 

плаћање.  

 Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса  ће важити  до момента 

уредног правдања авансног плаћања кроз испостављене ситуације,односно 

90 дана дуже од уговореног рока завршетка радова. Након њеног правдања у 

целости биће враћена Извођачу. Уколико Уговор буде раскинут пре 

потпуног правдања аванса, Наручилац ће без  права протеста део 

неоправданог аванса наплатити из Банкарске гаранције за повраћај 

примљеног аванса. 

Банкарска гаранција и депозит за добро и квалитетно извршење уговорених  

радова   
 

Извршилац  се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за 

добро и квалитетно извођење радова у висини од 10% од уговорене цене, а у 

року од 5 дана од дана закључења овог уговора. Рок трајања ове Банкарске 

гаранције је 90 дана дужи од дана завршетка уговорених радова. 
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Извршилац  као гаранцију за добро и квалитетно извођење радова, уместо 

Банкарске гаранције, прихвата да Наручилац задржава депозит од десет 

процената (10%) од вредности сваке привремене ситуације, тако да укупан 

депозит износи десет процената (10%) од укупно уговореног износа. 

          

Средства задржаног депозита,као гаранција за добро и квалитетно извођење 

радова, у износу од (5%)   биће враћена Извођачу у року од четрнаест (14) 

дана од дана издавања Потврде о Завршетку радова, а остатак у износу од 

(5%)  биће враћен Извођачу у року од четрнаест (14) дана од дана  завршетка 

гарантног периода.   

 

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 из 

задржаног депозита, или из активирања банкарске гаранције за добро и 

квалитетно извођење радова. Такође, уколико Извршилац неоправдано 

касни дуже од петнасет (15) дана на два узастопна Међурока дефинисана 

Динамичким планом, у случају да Извршилац није поступио сагласно Члану 

54, тачка 54.1 а да при том не постоје реалне могућности да надокнади 

изгубљено време без обзира које би мере предузео, Наручилац ће насталу 

штету због кашњења Извршиоца наплатити трајним задржавањем дела 

депозита за добро и квалитетно извођење радова, или активирањем 

банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење посла. 

 

Банкарска гаранција за гарантни период   и депозит за гарантни период 
 

Гарантни период за изведене радове је утврђен позитивним прописом за 

поједине врсте радова и објеката. 

 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранција за 

гарантни период у износу од 5% вредности извршеног посла по окончаном 

обрачуну, у року од пет дана од дана од дана потписивања записника о 

коначном обрачуну. 

 

Извршилац ће као гаранцију за гарантни период прихватити да Наручилац 

задржи депозит  од пет процената (5%) од износа утврђеног окончаним 

обрачуном, а уместо Банкарске гаранције за гарантни период..   

 

Гарантни период почиње да важи  од дана издавања Потврде о Завршетку 

радова и траје до дана завршетка гарантног периода.   

 

Средства задржаног депозита за гарантни период  биће враћена Извршиоцу  

у року од четрнаест (14) дана по истеку рока од две године од дана издавања 

Потврде о Завршетку радова. 
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Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно извођење 

радова  и као гаранција за гарантни период  не подлежу валоризацији и 

обрачуну камата, те ће бити исплаћена Извршиоцу у номиналном износу.  

 

3)11 Валута  

 

Цена се у јавној набавци изражава у динарима. Понуђач може да цену у понуди 

изрази у Еврима (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)12 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 конкурсне документације.  

3. Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру документа 

достављеног у склопу понуде, такав податак мора бити подвучен црвено, а у 

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. Не могу бити тајни подаци који су потребни за оцену понуда у овој  јавној 

набавци.  

 

3)13 Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје наручилац 

1. Заинтересовано лице може, у складу са Законом, у искључиво у писaном 

облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 

пoнуда непосредно или поштом, на адресу Булевар Арсенија Чарнојевића 

бр. 110, Београд, уз напомену ''Објашњења у вези поступка јавне набавке у 

отвореном поступку ВЈН  број 02/16 –радови.“ 
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2. У случају из претходног става ове тачке Наручилац је дужан да 

заинтересованом лицу у року од три дана пошаље одговор у писаном облику 

и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.   

 

 

 

 

 

3)14  Додатна објашњења у вези са припремањем понуде коју 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 подизвођача 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)15 Исправка рачунских грешака 

1. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 

отварања понуда.  

2. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

цена.  

3. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

3)16 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)17 Начин комуникације у јавној набавци 

 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавнe 

набавки одвија се у складу са чланом 20. Закона.  

 

3)18 Негативне референце 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне 

три године у поступку јавне набавке: 

• поступио супротно забрани из чл. 23 и чл.25 Закона; 

• учинио повреду конкуренције; 

• доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

• одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 

који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, 

пре објављивања позива за подношење понуда. 

3)19  Захтев у погледу додатног обезбеђења за испуњење уговорних обавеза 

Извoђач ће као гаранцију за добро и квалитетно извршење уговорених радова 

обезбедити Банкарску гаранцију у вредности од 15 процената (15%) од уговореног 

износа, уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач 

добио негативну референцу.Ова Банкарска гаранција траје 60 дана од истека  

уговореног рока. 

 

3)20  Критеријум и допунски критеријум за доделу уговора  

Критеријум за доделу уговора по овој јавној набавци-економски најповољнија 

понуда.  

Елементи критеријума за избор најповољније понуде су следећи:  

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА                  пондера =         50 

а) Цена Извођења радова на изградњи објеката....................... пондера  =            45 

б) Цена за израду Техничке документације.............................. пондера  =              5 
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2. РОК И ДИНАМИКА ЗАВРШЕТКА РАДОВА              пондера=              20 

    a)  рок за израду Техничке документације................................. пондера   =             5 

    b)  рок за Извођење радова .......................................................... пондера   =           15 

3. СПОСОБНОСТ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА                       пондера=                   30 

а)  стручни кадар.................................................................... пондера  =                  15 

а)1 израда Техничке документације....................................  пондера  =                    5 

Бодује се укупан  број лиценци ИКС, уверење о положеном стручном испиту за 

координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројеката, уверење о 

положеном стручном испиту за обављање послова за координатора за безбедност и 

здравље на раду у фази извођење грађевинских радова, решења из области ППЗ за 

категорије А,B1,B2,B3,B4,B5 I B6.  за а.1 

 Наведени елементи се доказују достављањем фотокопија лиценци ИКС, 

потврда о важењу тих лиценци, достављањем фотокопија наведених 

уверења, као и доказа о радном ангажовању лица за која су достављене 

лиценце, потврде и уверења. Доказ о радном ангажовању су пријаве 

надлежним фондовима на прописаним обрасцима  и уговори о радном 

ангажовању. 

 

а)2 Извођење радова............................................................. пондера  =                   10 

Бодује се укупан број  радно ангажованих запослених на дан 30.11.2016. године 

исказаних по овим струкама: грађевинска ,машинска и електро и остали. 

 Доказује се уверењима о стручној спреми и доказима  о радном ангажовању- 

пријавама надлежним фондовима на прописаним обрасцима  и уговорима о 

радном ангажовању 

б)  технолошка способност..................................................  пондера  =                    7 

б)1 Решења и сертификати Понуђача................................  пондера  =                     4 

Бодује се укупан број  ових докумената :SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, OHSAS 

18001, EN ISO 50001, ISO/EIC 27001,решење МУП-а за Пројектовање уређаја и 

инсталација за детекцију дојаву и гашење пожара, решење о испуњености услова ѕа 

издавање сертификата о енергетским својствима објеката високоградње од МГУ-а 

,односно МГСИ-е. 
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 Доказује се достављањем фотокопија наведене документације 

 

 б)2 способност за самостално извођење радова................ пондера  =                     3 

Бодује се обрнуто пропорционално укупан број ангажованих подизвођача а за 

пројектовање и извођење радова. 

 

в)  механизација.................................................................. пондера  =                     8 

Бодује се укупан број машина у власништву или лизингу понуђача и то : 

кранови, фабрике бетона, миксери, аутодизалице, пумпе за бетон, тељачи, багери , 

камиони, лабораторије за бетон, компресоре, агрегате и скела минимум 5.000м
2
. 

 Доказује се: aналитичким картицама основних средстава за механизацију и 

завршни рачун за 2015. годину и Уговори о стицању права својине на 

средствима, уколико се ради о својини, Уговори о лизингу уколико се ради о 

лизингу и Уговори о закупу са трајањем најкраће до 30.06.2017. године, 

уколико се ради о закупу наведених основних средстава. Уколико су 

основна средства прибављена у 2016. години доставља се aналитичка 

картица основних средстава и наведени уговори о стицању или лизингу или 

закупу  тих средства. 

_____________________________________________________________________ 

                                                  УКУПАН БРОЈ   ПОНДЕРА =       100 

 БОДОВАЊЕ ПОНУДА ВРШИ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН : 

1. Понуде које имају најповољније нумеричке показатеље, смислено параметрима 

који се бодују из тачки 1,2,3( а,б.в,г) добијају  максималан број предвиђених 

пондера  

2. Остале понуде добијају сразмеран број пондера једнак: 

- количнику најповољније нумеричке вредности параметра који се бодује и 

понуђене нумеричке вредности истог параметра, помноженог са том параметру 

додељеним бројем пондера - уколико је повољнији показатељ нумерички мањи број; 

- количнику понуђене нумеричке вредности параметра који се бодује и 

најповољније нумеричке вредности параметра који се бодује, помноженог са том 
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параметру додељеним бројем пондера,уколико је повољнији параметар нумерички 

већи број. 

Збир пондера износи 100.  

Избор између достављених понуда,  Наручилац спроводи тако што их  рангира на 

основу наведених критеријума и пондера одређених за те критеријуме. 

У случају истог броја пондера примењују се додатни критеријуми по следећем 

приоритету: 

1.ниже понуђена цена. 

2. мањи број подизвођача 

 

 

3)21 Накнада за коришћење патената  

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине сноси понуђач. 

3)22 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 три 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 пет  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 од: 120.000,00 динара  
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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. 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 од 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; 

позив на број: 02/16; 

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 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о 

извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата републичке административне таксе; 

3)23 Наручилац може на захтев заинтересованих лица организовати обилазак 

локације извођења радова, о трошку заинтересованих лица. 
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Место и датум  М. П. Понуђач 

 

__________ 

  

_____________ 

                                                              

                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВЈН 02/16 

 

 4) 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Напомене: Сваки од понуђача из групе понуђача из заједничке понуде обавезан је 

да достави податке у свему према наведеном обрасцу. Уколико понуда није 

заједничка, понуђач попуњава само један од приложених образаца. Образац се 

може копирати. 
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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) 

 

 

 

 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________ 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________ 

 

ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________ 
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ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________ 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ____________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ___________________________________ 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________ 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:_______________ 

 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

 

 

__________ 

  

 

_____________ 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 4) 2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Напомене: Образац попуњава и подизвођач/и. За тачност података гарантује 

понуђач, односно солидарно понуђачи из групе понуђача. Образац се може 

копирати. 
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НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: ________________________________________ 

 

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА : ______________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________ 

 

ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________ 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: ________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: _______________________________ 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________ 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________ 

 

 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

 

__________ 

  

_____________ 
                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4) 3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
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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 

Укупна уговорена вредност услуга  и радова који су предмет овог уговора, а 

сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 02/16, износи: 

 

Укупна цена:  _____________________динара без ПДВ 

словима:_____________________________ динара ,  

односно  

 

Укупна цена:  _____________________динара са  ПДВ 

словима:_____________________________ динара 

Цену чине: 
 
1.) Делимична измена Техничке документације, у свему према одредбама 

Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 02/16: 
 

________________________динара без ПДВ 

_______________________ динара са ПДВ 

 

Аванс за делимичну измену техничке документације износи _______________динара, 

односно 10 % од понуђене цене за израду техничке документације, са ПДВ. 
 

2.)  Извођење радова сагласно према Уредби о класификацији делатности, Сектор 

Ф Грађевинарство шифра делатности 41.20, тачка 1), у НЕТО износу: 

 

______________________динара без ПДВ 

 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 услуга и радова из тачке 1. и тачке 2. износи 

___________________ динара, односно 10% од понуђене цене за те 

услуге/радове. 
 
У горе дату цену за делимичну измену техничке документације и Извођење радова, 

урачуната је и цена за извршење свих припремних радова и послове по овлашћењу 

Наручиоца. Извршилац је у обавези да послове по овлашћењу Наручиоца обави у 

име и за рачун Наручиоца. 
 

 

Понуђена цена у себи садржи:израду делова пројектне документације у складу са 

важећим прописима и према захтеву Наручиоца, вредност радова који  су 

условљени изменама делова пројектне документације вредност материјала и 

опреме у складу са Вендор листама, радне снаге, механизације, скеле, оплате/ ако 
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није посебно другачије дато/, средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, 

чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, 

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

недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних 

радова, све таксе, накнаде, одлагање отпадног материјала на прописану депонију, 

као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације 

истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, 

градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 

табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију грађења, режијске и 

све друге трошкове који се јаве током извођења Радова и који су потребни за 

извођење и завршетак Радова.  

Начин плаћања је детаљно дат у овој Конкурсној документацији и њен је обавезан 

елемент. 

 

Рок за извођење радова и услуга из предмета ВЈН 02/16 износи : ................ дана. 

 

Прелиминарни Динамички план извођења радова је у прилогу ове понуде и чини 

њен саставни део. 

 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

 

__________ 

  _____________ 

                                                                                                                                                   
                      (потпис овлашћеног лица) 
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4) 5. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ, КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ 

ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА 
 

1. Проценат  укупне вредности јавне набавке  који се поверава подизвођачу 

износи ______ %, односно динара  

 

2. Део предмета набавке који ће извршити преко 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 подизвођач. 

 

Овај образац се може фотокопирати, 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 

 

 

Укупна цена:  _____________________динара без ПДВ 

словима:_____________________________ динара ,  

односно  

 
Укупна цена:  _____________________динара са  ПДВ 

словима:_____________________________ динара 

Цену чине: 
 
1.) Делимична измена Техничке документације за, у свему према одредбама 

Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 02/16: 
 

________________________динара без ПДВ 

_______________________ динара са ПДВ 

 

 
 

2.)  Извођење радова сагласно према Уредби о класификацији делатности, Сектор 

Ф Грађевинарство шифра делатности 41.20, тачка 1), у НЕТО износу: 

 

______________________     динара без ПДВ 

  

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) 

 
 

 
У горе дату цену за делимичну измену техничке документације и Извођење радова, 

урачуната је и цена за извршење свих припремних радова и послове по овлашћењу 
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Наручиоца. Извршилац је у обавези да послове по овлашћењу Наручиоца обави у 

име и за рачун Наручиоца. 

 

Образац структуре цене је детаљно дат у Делу 2.7 Конкурсне документације. 

 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                                                                                   
                      (потпис овлашћеног лица) 

 

 

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: извршење свих припремних радова, делимичне измене 

Техничке документације у складу са важећим прописима и захтевима 

Наручиоца, Извођење радова на изградњи Објеката групације Ф (Ф1,Ф2,Ф3 и 

Ф4), и  Послова по овлашћењу Наручиоца, у насељу „Југовићево“ у Новом 

Саду у свему према Спецификацији припремних радова, пројектне 

документације попису и опису радова на изградњи објеката, Вендор листи и 

услуга по овлашћењу наручиоца датих у делу 3. Конкурсне документације, 

 

 а све сагласно Конкурсној документацији Наручиоца за јавну набавку 

Наручиоца под ознаком ВЈН 02/16. 

 

 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 1.  

Уговорне стране сагласно констатују: 

  

1. да је Наручилац спровео јавну набавку у отвореном поступку ВЈН 02/16, 

чији је предмет извођење свих припремних радова, делимичне измене 

Техничке документације у складу са важећим прописима и захтевима 

Наручиоца, Извођење радова на изградњи Објеката групације Ф (Ф1,Ф2,Ф3 

и Ф4), и  Послова по овлашћењу Наручиоца, у насељу „Југовићево“ у Новом 

Саду у свему према Спецификацији припремних радова, пројектне 

документације попису и опису радова на изградњи објеката, Вендор листи и 

услуга по овлашћењу наручиоца датих у делу 3. Конкурсне документације. 

2. да је Извршилац, у поступку јавне набавке ВЈН 02/16, доставио понуду која 

је код наручиоца   заведена под бр._______ од ________године; 

3. да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора о јавној набавци ВЈН 

02/16 прихватио понуду Извршиоца. 

 

 

ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 

Члан 2. 

Све речи и изрази у овом Уговору дефинисани су у Делу 2 Услови за уговарање -  

Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 02/16 – 2.6 Речник термина, изузев 

када смисао текста захтева другачије. 

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  

 

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

модификују. 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 4. 
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Наручилац уступа, а  Извршилац се обавезује да изведе све припремне радове, да 

изврши делимичне измене Техничке документације у складу са важећим 

прописима и захтевима Наручиоца, да изведе радове на изградњи Објеката 

групације Ф (Ф1,Ф2,Ф3 и Ф4), и  Послове по овлашћењу Наручиоца, у насељу 

„Југовићево“ у Новом Саду у свему према Спецификацији припремних радова, 

пројектне документације попису и опису радова на изградњи објеката, Вендор 

листи и услуга по овлашћењу наручиоца датих у делу 3. Конкурсне документације. 

 

Извршилац прихвата да са 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 02/16, својој 

понуди  и овом уговору. 

       

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 5. 

Извршилац ће предметне уговорне обавезе и радове извести у свему према овом 

уговору, односно Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 02/16, а у 

утврђеном року из члана 12. овог уговора, а према законима, прописима, 

стандардима и нормативима који уређују уговорене обавезе извршиоца и у складу 

са правилима струке.  

 

Извршилац је дужан да Наручиоцу преда измењену Техничку документацију у 

стандардном (папирном) облику у 6 (шест) примерака и у електронској форми у 2 

(.dwg и .pdf ), тј. у 6+2=8 (осам) примерака, а све у складу са Делом 2 Конкурсне 

документације за јавну набавку ВЈН 02/16. 
 

Извршилац је дужан да преда Наручиоцу: 

  

 План превентивних мера 

 Пројекат изведеног објекта 

 Етажни елаборат 

 

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 радова.  
 

Извршилац ће, без посебних трошкова по Наручиоца, извршити све припремне, 

грађевинске, занатске, инсталатерске, завршне и друге радове, који се не наводе 

одвојено, али су неопходни за комплетирање и обезбеђивање функционалности 

објекта.  

 

Члан 6. 
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Потписом Уговора Извршилац  потврђује да је упознат са комплетном техничком  

документацијом и техничким спецификацијама-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 изради део Техничке документације сагласно важећој 

регулативи и захтеву Наручиоца. Са израдом Техничке документације Извршилац  

ће отпочети тек након што добије налог Наручиоца у писаној форми. Извршилац је 

обавезан да на израђени део Техничке документације добије сагласност правног 

лица које је израдило Пројекат у писаној форми, као и да добије позитивно 

мишљење Наручиоца. Наведено је услов за прихватање (дела) Техничке 

документације. 

 

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 02/16. 

 

Извршилац  је одговоран за квалитет изведених радова и квалитет материјала који 

се користе у изградњи, помоћних грађевинских материјала, као и за    и опрему коју 

је уградио у објекте, сагласно одредбама Конкурсне докуметације за јавну набавку 

ВЈН 02/16. 

 

Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извођач 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. 
 

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. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 7. 

 

Наручилац је дужан да одмах након потписивања овог уговора, у прописаном  

року, пријави почетак извођења радова надлежном органу који је издао Потврду о 

пријему документације. Наручилац доставља Извршиоцу Пројекат у складу са 
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којим ће се, након извршеног  пројектног прилагођавања изводити радови, као и 

Потврду о пријему документације издату од стране надлежног органа. 

 

Упоредо са напредовањем радова Наручилац је дужан да Извршиоца благовремено 

обавештава и парцијално му предаје и евентуалне допуне и/или измене Пројекта, с 

тим што такве допуне и/или измене морају бити уручене Извршиоцу најкасније 

петнаест (15) дана пре рока дефинисаног Динамичким и/или Оперативним планом 

за извођење радова, набавка постројења и/или опреме, на које се такве измене 

и/или допуне односе.  
 

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао на начин описан у Делу 2. 

Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 02/16– члан 29. Општих услова. 

 

Наручилац је обавезан да врши плаћања Извршиоцу у свему сагласно овом уговору 

и Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 02/16. 

 

ЦЕНА  

 

Члан 8. 

 

Укупна уговорена вредност услуга  и радова који су предмет овог уговора, а 

сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 02/16, износи: 

 

Укупна цена:  _____________________динара без ПДВ 

словима:_____________________________ динара ,  

односно  

 
Укупна цена:  _____________________динара са  ПДВ 

словима:_____________________________ динара 

 

Цену чине: 
 
1.) Делимична измена Техничке документације за, у свему према одредбама 

Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 02/16: 
 

________________________динара без ПДВ 

_______________________ динара са ПДВ 

 

Аванс за делимичну измену техничке документације износи _______________динара, 

односно 10 % од понуђене цене за израду техничке документације, са ПДВ. 
 

2.)  Извођење радова сагласно према Уредби о класификацији делатности, Сектор 

Ф Грађевинарство шифра делатности 41.20, тачка 1), у НЕТО износу: 
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______________________динара без ПДВ 

 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 услуга и радова из тачке 1. и тачке 2. износи 

___________________ динара, односно 10% од понуђене цене за те 

услуге/радове. 
 
У горе дату цену за делимичну измену техничке документације и Извођење радова, 

урачуната је и цена за извршење свих припремних радова и послове по овлашћењу 

Наручиоца. Извршилац је у обавези да послове по овлашћењу Наручиоца обави у 

име и за рачун Наручиоца. 
 

 

Понуђена цена у себи садржи:израду делова пројектне документације у складу са 

важећим прописима и према захтеву Наручиоца, вредност радова који  су 

условљени изменама делова пројектне документације вредност материјала и 

опреме у складу са Вендор листама, радне снаге, механизације, скеле, оплате/ ако 

није посебно другачије дато/, средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, 

чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, 

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

недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних 

радова, све таксе, накнаде, одлагање отпадног материјала на прописану депонију, 

као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације 

истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, 

градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 

табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију грађења, режијске и 

све друге трошкове који се јаве током извођења Радова и који су потребни за 

извођење и завршетак Радова.  

Извршилац ће евентуалне  додатне радове вршити у складу са законом и 

Конкурсном документацијом за ВЈН 02/16. 

 

Уговорне стране сагласно утврђују да је вредност уговорених радова дефинисана  

на  основу  елемената датих у Делу 3. Конкурсне документације за јавну набавку 

ВЈН 02/16. 

 

Извршилац својим потписом овог уговора потврђује  је прегледао и проверио 

градилиште, његову околину и ограничења и прикупио све расположиве 

информације у вези с тим, да је проценио обим радова, прилазе до градилишта, 

смештај који ће му бити потребан, постојеће изворе за снабдевање електричном 

енергијом и водом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење 

радова, да се упознао са свим околностима која се тичу плаћања такса, пореза и 

осталих накнада које су прописане законом и другим прописима, да је извршио 
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увид у податке из катастра подземних инсталација – синхрон плана (што не 

искључује обавезу Извршиоца  да благовремено обавести евентуално постојеће 

надлежне кориснике/власнике подземних инсталација о времену почетка, месту и 

врсти радова које изводи), као и преглед комплетне уговорне документације, тако 

да извођач потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и да радове 

може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени. 

 

Извршилац је добио све информације које су сваком савесном и искусном 

Извођачу потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других 

околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова 

који су предмет овог уговора 

 

РЕВИЗИЈА ЦЕНЕ 

 

Члан 9. 

 

Ревизија цена је детаљно уређена у члану 41. Дела 2. - Услови за уговарање 

Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 02/16. 

 

За обрачун разлике у цени уговора се методологија сагласно Делу 2.  - Услови за 

уговарање Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 02/16. под називом "2.8 

Методологија за обрачун разлике у цени". 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 10. 

 

Сва плаћања ће се вршити у динарима, авансном уплатом од 10% уговорене цене, 

привременим и окончаном ситуацијом, 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 Члану 40. тачка 40.1 

Општих услова, 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 извршених радова. 

Доказница за изведене радове уговорене, сагласно Делу 2 Конкурсне 

документације за јавну набавку ВЈН 02/16 је количински процентуално исказан 

степен готовости радова специфицираних по позицијама и/или врстама радова у 

односу на укупно уговорени износ. 
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Матрица за утврђивање процентуалног учешћа одређене позиције и/или врсте 

радова одређује се као количник вредности те позиције и/или врсте радова и 

укупно уговорене вредности радова. На овај начин формирана матрица верификује 

се потписима одговорног извођача и надзорног органа. 

Производ процентуално исказаног степена готовости одређене позиције и/или 

врсте радова и постотка њеног учешћа у Матрици из претходног става овог члана  

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 од стране 

Надзора. 

Извршилац се обавезује да до 20 % вредности извршених радова наплати од 

Наручиоца кроз компензацију, и то за: 

- готове стамбене јединице на територији Републике Србије по 

спецификацији и цени датој у делу 2.11 у Делу 2.  Конкурсне 

документације за јавну набавку ВЈН 02/16. Предмет компензације су 

станови по избору ГДС, који су у статусу непродатих у тренутку  кад 

се врши компензација у плаћању. Компензације по привременим 

ситуацијама у  доспелом износу   за компезацију вршиће се почевши 

од прве привремене ситуације.  

- станове на предметном комплексу “Југовићево” у Новом Саду у 

изградњи, тако што ће преузети одговарајућу површину станова од 

укупно изграђене површине станова. Компензације по привременим 

ситуацијама  у доспелом износу за компензацију вршиће се почевши 

од прве привремене ситуације. Обрачуна површине станова је у 

складу са обрачуном нето квадратуре објеката по м², по СРПС-у U.C2 

100/2002. Утврђена вредност м² нето изграђене површине је 880 

ЕУР/м² 

 

Појединачно дефинисање станова који су предмет компензације, вршиће се 

сачињавањем обострано потписаног Протокола, сагласно доспелом износу за 

компензацију. 

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. Окончана ситуација обавезно мора да садржи доказ изведених радова 
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оверених од стране Извршиоца и 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 када је Надзор извршио оверу истих.  

АВАНС  

Члан 11. 
 

Наручилац ће, пре почетка извођења Радова, а након потписивања Уговора,  

уплатити Извршиоцу, бескаматни аванс у динарима у износу од 10% уговорене 

цене у складу са чланом 8. овог уговора , односно _______________ РСД . Аванс не 

подлеже обрачуну разлике у цени. 

 

Плаћање аванса биће одобрено за исплату од стране Наручиоца, пошто Извршилац 

испостави Авансну ситуацију и Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса 

одобрену у складу са Конкурсном документацијом за јавну набавку ВЈН 02/16. 

 

Аванс се сме користити само у сврху Радова, за набавку материјала и/или опреме 

потребних за извођење Радова. 
 

У року од тридесет (30) дана по пријему аванса Извршилац ће путем Надзора, 

Наручиоцу доставити доказе о утрошку аванса и/или план трошења преосталог 

износа уплаћеног аванса. 

 

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. 

 

Повраћај примљеног аванса вршиће се кроз привремене месечне ситуације и 

окончану ситуацију, тако што ће се од вредности изведених радова  по свакој 

ситуацији одбијати постотак уговореног аванса у номиналном износу,односно од 

окончане ситуације износ до тада  не оправданог аванса, такође у номиналном 

износу. 
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РОК 

Члан 12. 

 

Предметне радове Извршилац  је обавезан да изврши у року од ____ дана од 

увођења у посао Извођача сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку 

ВЈН 02/15. 

 

Рок је битан елемент овог уговора и почиње да тече даном увођења Извођача у 

посао, како је то дефинисано у Делу 2. Конкурсне документације за јавну набавку 

ВЈН 02/16. 

 

Извођач ће предметне радове изводити сагласно Динамичком плану извођења 

радова сачињеном од стране Извођача, усвојеном од стране Наручиоца, а  у свему у 

складу  са  чланом 13. Оштих услова – Део 2. Конкурсне документације за јавну 

набавку ВЈН 02/16 – Услови за уговарање. 

 

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Члан 13. 

 

Извршилац ће приликом доставања понуде доставити Прелиминарни динамички 

план извршења радова и услуга из предмета јавне набавке , а у року од десет (10) 

дана од дана потписивања Уговора, поднети на одобрење Наручиоцу предлог 

Динамичког плана Извршења  уговореног посла, у свему у складу  са чланом 13. 

Дела 2 Општих услова Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 02/16 

 

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао на начин описан у Делу 2. 

Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 02/16 - члан 29. Општих услова. 

 

ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 14. 

Извођач 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 сагласно члану 32. Општих услова Дела 2. Конкурсне 

документације за јавну набавку ВЈН 02/16. 

 

УГОВОРНА КАЗНА И ДЕПОЗИТ  
 

Члан 15. 
 

Извођач 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 
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закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе десет процента 10% 

(десет процената) укупне вредности изведених радова по коначном обрачуну.  

 

Уколико из било којих разлога уговорне стране не сачине коначни обрачун, 

Извођач се обавезује да због прекорачења уговореног рока из члана 12. овог 

уговора или неиспуњења уговорне обавезе плати Наручиоцу пет промила  (5 ‰) од 

уговорене вредности радова из члана. 8 овог уговора за сваки дан закашњења, с тим 

да укупан износ уговорне казне не пређе десет процента 10% (десет процената) 

наведене уговорене вредности 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. Уколико је износ обрачунате уговорене казне 

већи од средстава задржаног депозита, ова средства се урачунавају у укупну 

уговорену казну. 

 

Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неуредног или неблаговременог 

испуњавања уговорених обавеза Извршиоца већа од уговорених пенала, Наручилац 

ће захтевати, поред уговорених пенала, накнаду штете која прелази износ уговорне 

казне. 

 

 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

 

Члан 16. 
 

Пре почетка извођења радова Извршилац је обавезан да изврши осигурање од 

сопствене одговорности, до пуне вредности, за било какво материјално или 

физичко оштећење, губитак или штету до које може да дође на свој имовини, 

укључујући имовину Наручиоца, грађевинској/монтажној опреми или повреду 

било ког лица, до чега може да дође приликом или због Извођења радова, у складу 

са  чланом 12. Општих услова  Део 2. Конкурсне документације за ВЈН 02/16. 

   

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) за изведене радове, а за уграђену опрему према 

гарантним листовима произвођача и тече од издавања потврде о завршетку радова. 
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За опрему за коју Извршилац  није у могућности да достави гарантне листове         

произвођача опреме, важи гарантни период  дефинисан овом конкурсном         

документацијом / 2 године /. 

 

Уколико се за време Гарантног периода уоче недостаци Изведених радова, који су 

последица уградње неодговарајућих материјала или неквалитетно изведених 

радова, Гарантни период се прекида. Гарантни период ће наставити да тече пошто 

Извршилац отклони уочене недостатке. 

 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 18. 
 

Извршилац  се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за повраћај 

примљеног аванса,  у року од пет дана  по потписивању овог уговора, а пре уплате 

аванса. Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса  ће важити  до момента 

уредног правдања авансног плаћања кроз испостављене ситуације,односно 60 дана 

дуже од уговореног рока завршетка радова. Након њеног правдања у целости биће 

враћена Извођачу. Уколико Уговор буде  раскинут пре потпуног правдања аванса, 

Наручилац ће без  права протеста део неоправданог аванса наплатити из Банкарске 

гаранције за повраћај примљеног аванса. Наручилац ће без  права протеста део 

неоправданог аванса наплатити из Банкарске гаранције за повраћај примљеног 

аванса и у другим случајевима сагласно закону.  

 

Извршилац  се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро и 

квалитетно извођење радова у висини од 10% од уговорене цене из члана 8.  овог 

уговора, а у року од 5 дана од дана закључења овог уговора. Рок трајања ове 

Банкарске гаранције је 60 дана дужи од дана завршетка уговорених радова. 

 

Извршилац  као гаранцију за добро и квалитетно извођење радова, уместо 

Банкарске гаранције, прихвата да Наручилац задржава депозит од десет процената 

(10%) од вредности сваке привремене ситуације, тако да укупан депозит износи 

десет процената (10%) од укупно уговореног износа. 

          

Средства задржаног депозита,као гаранција за добро и квалитетно извођење радова, 

у износу од (5%)   биће враћена Извођачу у року од четрнаест (14) дана од дана 

издавања Потврде о Завршетку радова, а остатак у износу од (5%)  биће враћен 

Извођачу у року од четрнаест (14) дана од дана  завршетка гарантног периода.   

 

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 из задржаног депозита за добро и 

квалитетно извођење радова. Такође, уколико Извршилац неоправдано касни дуже 
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од петнаест (15) дана на два узастопна Међурока дефинисана Динамичким планом, 

у случају да Извршилац није поступио сагласно члану 54, став  54.1 Општих услова 

Дела 2 Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 02/16 а да при том не 

постоје реалне могућности да надокнади изгубљено време без обзира које би мере 

предузео, Наручилац ће насталу штету због кашњења Извршилац наплатити 

трајним задржавањем дела депозита за добро и квалитетно извођење радова. 

 

Извршилац  се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за  гарантни 

период  од две године у износу од 5% вредности извршеног посла по окончаном 

обрачуну, а у року од пет дана од дана обостраног потписивања Записника о 

коначном обрачуну изведених радова. Истек Банкарске гаранције за гарантни 

период не ослобађа Извршиоца  од обавезе отклањања недостатака у радовима, 

односно објекту и опреми у гарантном периоду у складу са прописима, овим 

уговором и Конкурсном документацијом за јавну набавку ВЈН 02/16. 

  

Извођач ће као гаранцију за гарантни период чије је трајање утврђено прихватити 

да Наручилац задржи депозит  од пет процената (5%) од износа утврђеног 

окончаним обрачуном.    

 

Гарантни период почиње да важи  од дана издавања Потврде о Завршетку радова и 

траје до дана завршетка гарантног периода.      

 

Средства задржаног депозита за гарантни период  биће враћена Извођачу у року од 

четрнаест (14) дана по истеку рока од две године од дана издавања Потврде о 

Завршетку радова. 

 

Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно извођење радова  

и као гаранција за гарантни период  не подлежу валоризацији и обрачуну камата, те 

ће бити исплаћена Извођачу у номиналном износу.  

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА  
 

Члан 19. 

 

Извођач уз своју понуду доставио Наручиоцу доставио 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 02/16 и Закону. 

 

Чланови Групе Понуђача су: 

 

1._________________________________________________ (назив и седиште) 

2._________________________________________________ (назив и седиште) 

3._________________________________________________ (назив и седиште) 
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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 02/16 

_____________________________________ (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) 

 

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: 
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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 

Члан 20. 

 

Подизвршиоци 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) 

7. _______________________________ (назив и седиште) 

 

Подизвршилац 1.  ___________________________ врши следеће радове, што износи 

%___: 

 

Подизвршилац 2.  ___________________________ врши следеће радове, што износи 

%___: 

 

Подизвршилац 3.  ___________________________ врши следеће радове, што износи 

%___: 

 

Подизвршилац 4.  ___________________________ врши следеће радове, што износи 

%___: 

 

Подизвршилац 5.  ___________________________ врши следеће радове што износи 

%___: 
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Подизвршилац 6.  ___________________________ врши следеће радове, што износи 

%___: 

 

 

Проценат вредности радова који је поверен подизвођачима износи укупно  

_______% укупне вредности радова. 

 

Напомена: овај члан Модела уговора попунити само уколико је део јавне 

набавке Извршилац поверио подизвршиоцима. 

 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 

 

Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извршиоцем 

покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или ако Извршилац пренесе или 

уступи Уговор, без сагласности Наручиоца датој у писаној форми или ако је 

Извршилац : 

 

1. одустао од Уговора, 

2. без разумног оправдања пропустио да почне извршење уговорних  обавеза 

или задржава њихово  напредовање након истека петнаест (15) дана од дана 

добијања писаног упозорења Наручиоца; 

3. није доставио Наручиоцу Динамички план на начин и у року из члана 13. 

овог уговора; 

4. не користи уплаћени аванс у складу са овим уговором; 

5. неоправдано касни дуже од петнаест (15) дана на два узастопна међурока 

утврђена Динамичким планом, без могућности да надокнади изгубљено 

време; 

6. пропустио да одстрани материјале са градилишта или да демонтира и 

поново монтира опрему, након истека петнаест (15) дана од дана добијања 

писаног упозорења Наручиоца; 

7. упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 

извршава уговрне обавезе  у складу са Конкурсном документацијом за ВЈН 

02/16, или стално или свесно занемарује да извршава своје обавезе; 

8. пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или 

надзорног органа да отклони уочени недостатак што утиче на правилно 

извршење уговорних обавеза, односно  извођење радова и рок извођења; 

9. без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора; 

10. пропустио да достави тражене гаранције и/или осигурање, на начин и у 

роковима како је то дефинисано овим уговором; 

11. својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране надзорног 

органа, и других разлога предвиђених Законом о облигационим односима,  

другим прописима којима је регулисана предметна материја и Конкурсном 

документацијом за јавну набавку ВЈН 02/16. 
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12. дуже од 30 дана је инсолвентан, рачунајући од дана закључења овог уговора. 

 

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 21. 

 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају 

споразумно преко својих овлашћених представника. 

 

Члан 22. 

 

За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну 

набавку ВЈН 02/16, 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 23. 

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.  

 

  ЗА ИЗВРШИОЦА                               

м.п 

ЗА НАРУЧИОЦА 

Овлашћено лице 

 

 

_________________________________ 

 

Директор 

 

 

_________________________________ 

Др Небојша Шурлан 
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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) 

 

 

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. 
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8) ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је 

понуду у поступку јавне набавке ВЈН 02/16 Наручиоца Грађевинске дирекције 

Србије д.о.о, Београд, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

 

__________ 

   

_____________ 

                                                                                                                                                   
                      (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

9) КОНТАКТ  НАРУЧИОЦА  
 

 

Контакт особе Наручиоца су: 

 

Aлександар Вујовић, дипл.инж.арх, тел. 064/815-3012  и  

Мома Калић, дипл.правник, тел. 064/815-3046,  

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

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                                                                                   
                      (потпис овлашћеног лица) 
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ДЕО 2 
 
 

 
 

  УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ 
 

За уступање извођења радова на локацији насеља 
„Југовићево“ у Новом Саду 

О б ј е к т и  :  Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4    
ВЈН 02 /16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, Децембар 2016. године 
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2.1 O П Ш Т И    У С Л О В И 

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Општи услови Уговора о извођењу радова у потпуности се примењују осим уколико није 
другачије одређено Посебним условима и Уговором о Извршењу посла. 
 

Члан 1.  ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 

 
1.1 Поједине речи и изрази дати у Општим условима и Конкурсној документацији имају 

значење које је наведено азбучним редом у делу 2.6 - Речник термина ове 
Конкурсне документације, изузев када из смисла текста произилази нешто друго. 

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

Уговора. 
 
1.3 Тамо где смисао текста захтева, речи које су дате у једнини обухватају и множину и 

обрнуто.  
  
Тамо где смисао текста захтева, речи које су дате у мушком роду обухватају и 
женски род и обрнуто. 
 
Речи које се односе на  лица запослена у вези са Извршењем посла, односе се и на 
правна лица која она представљају. 

 

Члан 2.  ЗАКОН И ЈЕЗИК УГОВОРА 

 
2.1 Уговор, сва Уговорна документација и целокупна коресподенција биће састављена 

и тумачена из текста 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 изради 
техничке документације, 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. 
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Члан 3. УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ   ДОКУМЕНАТА 

 
3.1 Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 
 

- Уговор 
ДЕО 1 

- Позив за понуду 
- Упутство понуђачима како да сачине понуду  
- Образац понуде  
- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 44. Закона о јавним 

набавкама, Уредбе и Конкурсне документације, Упутство како се доказује 
испуњеност тих услова и Образац за оцену испуњености услова 

- Образац изјаве да понуђач прихвата услове из Позива и Kонкурсне 
документације 

ДEO 2   
      Услови за уговарање 
ДEO 3  
     Техничке спецификације /објекти Ф1,Ф2,Ф3 и Ф4/ : 
- 3.1 Технички описи  
- 3.2 Општи услови за извођење  
- 3.3 Предмери радова 
- 3.4 Графичка документација   
 -3.5 Функционална организација простора 
 -3.6 Вендор листе материјала и опреме 
-   Било који други документ оверен од стране Наручиоца и/или Извршиоца, а у 

вези са извршењем предметног посла 
 

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 Обавеза је Извршиоца да Наручиоца одмах (најкасније у року од 24 часа од уочене 

грешке) обавести о уоченој грешци, недостатку или пропусту у Уговорној 
документацији, а посебно у Техничкој документацији  по којој се Радови изводе. 
Такву грешку, недостатак или пропуст Наручилац  и Извршилац треба одмах да 
исправе или отклоне. 

 
3.4 Уколико Извршилац сматра да било који део Уговорне документације одступа од 
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важеће законске регулативе,  о томе ће одмах  пре потписивања Уговора 
обавестити Наручиоца  у писаној форми.  
 

3.5 У случају да су Уговорна документација или инструкције Наручиоца или Надзора        
нејасни Извршиоцу 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 Наручилац упућује Извршиоцу 

биће у писаној форми, према условима Уговорне документације, достављени 
поштом или предајом на адресу Извршиоца назначену у Уговору, и истога дана 
путем Надзора, за потребе градилишта. 

 
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 
 
  и истога дана Надзору на градилишту. 
 
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 и надзор од почетка до завршетка 

Извршења посла на изради Техничке документације и извођењу објекта, а 
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 Наручилац ангажовао и овластио за вршење контроле израде 
документације и стручног надзора. 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. 
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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 праћење тока израде пројектне документације (у даљем Надзор) и 

Надзор ће бити одговоран Наручиоцу, а његова дужност је да прати и надзире 
Извођење радова, радну снагу и механизацију који треба да буду ангажовани на 
Извођењу радова, проверава исправност материјала који треба да се користе и 
квалитет Извођењу радова, врши контролу изведених радова који се према 
природи и динамици изградње објекта не могу проверити у каснијој фази изградње 
(темељи, арматура, оплата, изолација...), благовремено уочава промене услова 
изградње објекта и предузима потребне мере у случају да ти услови утичу на даље 
Извођење радова, врши контролу Техничке документације на основу које се гради 
објекат у свакој фази изградње објекта и друго сагласно Правилнику и Уговору о 
вршењу Надзора. Он 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 или било какве 
измене Извршења посла. 

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 
овлашћења у писаној форми. Свака инструкција дата у писаној форми или 
одобрење које Надзор буде дао Извршиоцу у границама таквог овлашћења, 
обавезују и Извршиоца и Наручиоца. 

 
5.5 Уколико Надзор пропусти да забрани неки рад или материјал, Наручиоцу неће бити 

ускраћено право да такав рад или материјал забрани и да нареди рушење, 
одстрањивање материјала или прекид Извођења радова. 

 
5.6 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 у складу са Конкурсном документацијом документацијом, а у односу на 
извршени рад и у складу са чланом 32. ових Општих услова. 
 

5.7 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 може да потврди, одбаци или измени такву одлуку у року од три (3) дана 
од дана обраћања Извршиоца. О донетој одлуци Наручилац је дужан да у писаној 
форми обавести Извршиоца. 

 



 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
За уступање извођења радова на локацији насеља „Југовићево“ у Новом Саду 

О б ј е к т и  :  Ф1,Ф2,Ф3 и Ф4    
ВЈН 02/16 

Страна 9 од 64 

Члан 6.  АСИГНАЦИЈА И ЦЕСИЈА 

 
6.1 Асигнација и Цесија, по Уговору врши се у складу са Законом 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 И ПОДИЗВОЂАЧИ  

 
7.1 Извршилац не може подуговарати било који део Извршења посла, укључујући и 

професионалне услуге, без претходне сагласности Наручиоца у писаној форми, 
осим ако је другачије наведено у Уговору. Наручилац такву сагласност неће 
ускратити Извршиоцу осим из неких оправданих разлога. Сагласност Наручиоца 
неће ослободити Извршиоца било које одговорности или обавезе по Уговору и он 
ће бити одговоран за чинидбе, пропусте и немарност било ког Подизвршиоца или 
Подизвођача, његовог одговорног руководиоца, службеника или радника, исто као 
да су то чинидбе, пропусти или немарност Извршиоца, његових управника 
градилишта, службеника или радника. Сваки подизвршолац или подизвођач је 
дужан да испуњава све услове за извођење радова као Извршилац. 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 
Извшење посла, или буде замењен новим извођачем, такав Подизвршилац или 
Подизвођач наставити са извођењем подизвођачког уговора по избору Наручиоца, 
с тим што ће имати право на све користи које буде остварио Подизвршилац или 
Подизвођач према подизвођачком уговору. Такође, Извршилац ће у сваки 
подизвођачки уговор укључити и одредбу да такви Подизвршиоци или Подизвођачи 
неће имати никаква додатна потраживања од Наручиоца због повреде 
подизвођачког уговора од стране Извршиоца. 

 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 8.  ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
8.1 Наручилац је дужан да одмах након потписивања Уговора, у законском року, 

пријави почетак извођења радова надлежном органу који је издао Потврду о 
пријему документације. Наручилац доставља Извршиоцу Пројекат у складу са којим 
ће се, након извршеног  пројектног прилагођавања изводити радови, као и Потврду 
о пријему документације Градске управе за урбанизам и стамбене послове.  
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Копију комплетне Понуде Наручилац доставља Извршиоцу одмах након 
потписивања Уговора.  

 
8.2 Упоредо са напредовањем Радова Наручилац је дужан да Извршиоца 

благовремено обавештава и парцијално му предаје и евентуалне допуне и/или 
измене Пројекта, с тим што такве допуне и/или измене морају бити уручене 
Извршиоцу најкасније петнаест (15) дана пре рока дефинисаног Динамичким и/или 
Оперативним планом за извођење радова, набавка 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. 
 
8.4 Извршилац треба да изради део Техничке документације сагласно важећој 

регулативи и захтеву Наручиоца. Са израдом Техничке документације ће отпочети 
тек након што добије налог Наручиоца у писаној форми. Рок за израду таквог дела 
Техничке документације Уговорне стране ће одредити споразумно. Извршилац је 
обавезан да на израђени део Техничке документације добије сагласност правног 
лица које је израдило Пројекат у писаној форми, као и да добије позитивно 
мишљење Тима за праћење реализације пројекта. Тек тада Наручилац ће бити у 
могућности да прихвати део Техничке документације. 

Члан 9.  ПРИСТУП ГРАДИЛИШТУ 

 
9.1 Наручилац је дужан да након потписивања Уговора омогући Извршиоцу неометан 

приступ градилишту. 
 
Извршилац нема право да користи градилиште у било које друге сврхе, осим оних 
дефинисаних Уговорном документацијом. 

 
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 
или физичког лица Извршилац ће се према њима понашати као  добар привредник.  

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 10. ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ 

 
10.1 Предмет јавне набавке је извршење свих припремних радова, делимичне измене 

Техничке документације у складу са важећим прописима и захтевима Наручиоца, 
Извођење радова на изградњи Објеката групације Ф (Ф1,Ф2,Ф3 и Ф4), и  Послова по 
овлашћењу Наручиоца, у насељу „Југовићево“ у Новом Саду у свему према 
Спецификацији припремних радова, пројектне документације попису и опису радова 
на изградњи објеката, Вендор листи и услуга по овлашћењу наручиоца датих у делу 
3. Конкурсне документације. 
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Извршилац је дужан да Наручиоцу преда измењену Техничку документацију у 
стандардном (папирном) облику у 6 (шест) примерака и у електронској форми у 2 
(.dwg и .pdf ), тј. у 6+2=8 (осам) примерака. 

 
Извршилац је дужан да преда Наручиоцу: 
  

 План превентивних мера 

 Пројекат изведеног објекта 

 Етажни елаборат 
Извршилац ће, без посебних трошкова по Наручиоца, извршити све припремне, 
грађевинске, занатске, инсталатерске, завршне и друге радове, који се не наводе 
одвојено, али су неопходни за комплетирање и обезбеђивање функционалности 
објекта.  
 

10.2 Извршилац је дужан да  изведе све Радове по уговореном квалитету и року, Вендор 
листи потписаној и овереној од стране Извршиоца, усвојеној динамици и по налогу  
Наручиоца. 
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 радова.  
 

10.3 Извршилац је дужан да Радове изведе у свему према Конкурсној документацији, 
односно техничкој документацији за извођење радова са извршеном техничком 
контролом коју је обезбедио Наручилац, свим допунама и изменама, законима, 
техничким прописима, Стандардима и правилима струке. 

 
10.4 Извршилац је дужан да, 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), пре почетка Радова потпише архивски примерак  
Главног пројекта који се чува код Наручиоца. 

 
10.5 Извршилац је дужан да, 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), 15 /петнаест/ дана пре него што по динамици 
радова та позиција  доспева на извођење, 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 за Наручиоца.  

 
Извршилац ће при изменама и разради пројектне документације, у току припреме 
за грађење контролисати међусобну усаглашеност свих делова пројектне 
документације, проверити положај објеката у односу на парцелу и синхронизовати 
извођење радова, на радовима из своје надлежности, као и на радовима који се у 
окружењу објекта изводе од других извођача, по технолошком редоследу почетку и  
времену трајања, тако да се накнадно  извођење радова, у случају не чињења по 
овом основу, неће обраћунавати и плаћати. 

          
10.6 Извршилац је дужан да Радове изводи стручно и квалитетно како би се Наручиоцу 

извршила примопредаја без примедби на изведене Радове. 
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10.7 Извршилац ће, без додатне накнаде, обезбедити дозволе и сва остала одобрења и 
потврде надлежних органа и инспекција, неопходне за правилно извршење и 
завршетак Извршења посла. Извршилац ће припремити докумената која се могу 
захтевати за добијање 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. 

 
10.8 Извршилац ће обезбедити све потребне услове и сагласности и платити све 

обавезе, накнаде, таксе и др. које треба платити по прописима важећим у 
Републици Србији, Аутономној покрајини Војводини и граду Новом Саду, ради 
обављања Радова или транспорта и одлагања материјала на прописано место из 
свих фаза грађења, односно које треба платити према одредбама и прописима 
надлежних органа и других правних лица односно установа чија су имовина и права 
угрожена или могу бити угрожена Радовима на било који начин. 

  
10.9 Извршилац ће, са дужном пажњом, изводити и завршити Извршење посла у складу 

са Уговором, Тендерском, Техничком и другом Уговорном документацијом. 
Извршилац ће обезбедити целокупну контролу над Подизвршиоцима или 
Подизвођачима, 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 Извршења посла све док потреба за тим 
постоји или проистиче из Уговорне документације. 

 
10.10 Извршилац ће припремити и доставити Наручиоцу Цртеже, спецификације и другу 

документацију, у вези са Извршењем посла, тако да омогући Наручиоцу да прати 
како Извршење посла напредује и да ли се Извршење посла изводи у складу са 
Уговорном документацијом.  

 
У складу са Чланом 13. ових Општих услова Извршилац ће доставити Наручиоцу 
Динамички план израде Техничке документације и Извођења радова, а у току 
Извођења радова Оперативне планове и Пресеке стања. 

 
10.11 Извршилац је дужан да обавести орган који је издао Потврду о пријему 

документације, као и надлежну локалну управу на чијој територији се гради објекат, 
о завршетку израде темеља, односно потврди сагласност постојећих темеља са 
планском документацијом и уз обавештење приложи геодетски снимак изграђених 
темеља, без посебних трошкова по Наручиоца. 

 
Извршилац је дужан да у писаној форми и на време обавештава Наручиоца о 
започињању појединачних фаза Извршења посла.  
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Ниједан Изведени рад неће се покрити или затрпати без претходног прегледа и 
пријема од стране Надзора. Извршилац ће обезбедити Надзору могућност 
испитивања и мерења обима Изведених радова пре него што се  Изведени радови 
покрију или уклоне, као и да прегледа подлоге пре него што се на њима Изведу 
стални радови.  

 
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 
таквог 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. 

 
10.12 Сваког месеца Извршилац је дужан да, без додатних трошкова по Наручиоца, 

изводи фотографисање изведених Радова, које ће приказити процес Радова у 
изградњи, а све у складу са захтевима Надзора, и/или Наручиоца. Фотографије су 
власништво Наручиоца и Извршилац је дужан да исте доставља у електронској 
форми уз привремене ситуације.  

  
Специјалне фотографије које показују посебне делове Извођења радова, 
механизације или предмет од интереса снимаће се с времена  на време када то 
буду захтевали Надзор и/или Наручилац, о трошку Извршиоца. 

 
Уколико Извршилац пропусти да изврши фотографисање по налогу Надзора и/или 
Наручиоца, Наручилац ће сам ангажовати фотографа, а трошкове овог ангажовања 
сносиће Извршилац и исти ће бити одузети од ситуације. 

 
10.13 Извршилац је обавезан да 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. 

 
10.14 Извршилац ће извршити и одржавати Радове у складу са Уговорном 

документацијом и строго ће се придржавати инструкција и упутстава Наручиоца 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 уколико не уложи приговор у року од три (3) дана од 
пријема упутстава. 

 
10.15  Извршилац је дужан да решењем именује кључно особље које ће бити ангажовано 

на извршењу посла, и то:  
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 - Руководилац Извршења посла - Пројекта 
 - Инжењер за планирање 
 - Одговорни извођач радова за конструкцију 
 - Одговорни извођач радова за архитектонско грађевинске радове 
 - Одговорни извођач радова за електроенергетске инсталације 
 - Одговорни извођач радова за телекомуникационе и сиглане инсталације 
 - Одговорни извођач радова за машинске инсталације 
 - Одговорни извођач радова за хидротехничке инсталације 
 - Лице задужено за БЗР 
 који поседују одговарајућу лиценцу ИКС и обезбеди им примерак Уговора о грађењу 

и Уговорну документацију на основу које се објекат гради. 
Извршилац ће достави Наручиоцу доказ о професиналном искуству Руководиоца 
Пројекта и именованих лица на сличним пројектима ,као и Изјаву о доступности 
кључног особља. 

         Задужења кључног особља могу се, сагласно законској регулативи поверити истој 
особи. 
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 Радовима без одобрења Наручиоца у писаној форми. За 
свако лице, које је на тај начин удаљено са Радова, треба што пре да буде дата 
одговарајућа замена, одобрена од стране Наручиоца. 

 
10.16 Поред других обавеза и одговорности, предвиђених Уговорном документацијом, 

Извршилац ће без посебне накнаде: 
 

а) Извршити прилагођавање пројектне документације важећим законским 
прописима и захтевима Наручиоца, утврди и усклади габарит објекта са 
парцелом, уколико има одређених одступања по било ком основу, и константно 
врши синхронизацију и усклађивање пројектне документације, Израдити пројекат 
изведеног објекта, или у техничкој документацији јасно унети све измене настале 
током грађења и од стране овлашћене геодетске организације урадити етажни 
елаборат за све садржаје објеката. 

 
б) Обезбедити важеће атесте акредитованих лабораторија за уграђене материјале 

и опрему, као и сва испитивања инсталација. 
 
в) Набавити и транспортовати сву потребну опрему, материјал и машине до 

Градилишта и обезбедити истовар и инсталирање све опреме, материјала и 
машина. 

 
г) Обезбедити и одржавати две канцеларије, укупне величине око 40м2,са 

намештајем, телефоном, интернетом и компјутерском опремом на градилишту, 
за потребе Надзора и Наручиоца.  

 
д) Обезбедити присуство својих представника и представника Подизвођача у раду 

комисије за технички преглед радова. 
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ђ) Отклонити све недостатке по Записницима комисије за технички преглед и 

Примопредаји радова Наручиоцу у року који је дат у Записницима. 
 
е) Отклонити све евентуалне недостатке који би се појавили у Гарантном периоду, с 

тим да са отклањањем истих почне најкасније четрдесетосам (48) часова по 
добијању писаног обавештења од Наручиоца и/или корисника. 

 
  ж) Учествовати у раду Комисије за коначни обрачун Изведених радова и услуга. 
 

з) Отклонити све штете које би евентуално Извршилац нанео током извођења 
радова постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним 
површинама, водотоковима и трећим лицима. 

 
         и) Уклони заостали материјал опрему и постројења коришћена при грађењу. 
 
         ј)  Обезбедити праћење пројекта, спровођење процедура и извештавање по  
              методологији ПМИ- стандарда.Методологију по ПМИ-процедурама прописује  
              Наручилац.  
 

к) Организовати транспорт ископаног и отпадног материјала  јавним                                   
саобраћајницама на прописан начин и вршити одлагање овог материјала такође                
на прописану депонију, без посебне контроле Наручиоца.  

 
  
 

Горе наведене обавезе и одговорности не ограничавају друге обавезе и 
одговорности Извршиоца које се захтевају Уговорном документацијом или 
законском регулативом. 

 
10.17 Извршилац може, без посебних трошкова по Наручиоца, изводити Радове ноћу, 

недељом и/или у дане празника.  
 

У изузетним случајевима када је у питању очување живота људи, имовине или 
Радова, Извршилац може обављати рад ноћу, недељом и/или у дане празника уз 
обавештење Наручиоцу у писаној форми, а без његове претходне сагласности.  

 
10.18 Извршилац ће о свом трошку направити сопствене аранжмане за ангажоване 

раднике (транспорт, исхрану, смештај, заштитну опрему, средства за рад, итд.). 
 
10.19 Извршилац је дужан да 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 у 
близини Радова, од таквог понашања. 

 
10.20 Извршилац је дужан да у сваком тренутку предузме све потребне мере да спречи 

било које незаконито чињење које угрожава животну средину  или било чију 
имовину. 
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10.21 Извршилац је одговоран и за поштовање свих обавеза дефинисаних претходним 
тачкама и од стране ангажованих чланова Конзорцијума, Подизвршиоца или 
Подизвођача. 

 

Члан 11. КОНТРОЛА РАДОВА 

 
11.1 Извршилац ће обавити или обезбедити сву потребну контролу над Извршењем 

посла, укључујући и контролу над Подизвођачима, у току Извршења посла и после 
тога, све док то Наручилац буде сматрао потребним ради правилног извршења 
уговорних обавеза. 

 
11.2 Извршилац ће именовати одговорно лице које ће руководити израдом Техничке 

документације и Извођењем радова, које поседује одговарајућу лиценцу, у складу 
са обавезама Извршиоца из ових Општих услова и Уговорне документације и о 
таквом именовању обавестити Наручиоца у писаној форми, најкасније до дана 
увођења Извршиоца у посао.  

 Извршилац ће, такође именовати и кључно особље које ће бити ангажовано на 
реализацији посла:  
- Инжењер за планирање 

 - Одговорни извођач радова за конструкцију 
 - Одговорни извођач радова за архитектонско-грађевинске радове 
 - Одговорни извођач радова за електроенергетске инсталације 
 - Одговорни извођач радова за телекомуникационе и сиглане инсталације 
 - Одговорни извођач радова за машинске инсталације 
 - Одговорни извођач радова за хидротехничке инсталације 
 - Лице задужено за БЗР 
 - Инжењер за техничку подршку  

Руководилац Извршења посла – Пројекта и наведено кључно особље, који имају 
одобрење Наручиоца у писаној форми, а које може да буде повучено од стране 
Наручиоца у било ком тренутку, биће стално присутни на Извршењу посла и све 
своје време посветити организовању и контроли истих. 

 
Ако Наручилац повуче одобрење за некога од руководиоца радова, Извршилац ће, 
пошто је примио обавештење о таквом повлачењу одобрења 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 руководиоцем радова за којег добије одобрење од Наручиоца. Такав 
руководилац радова може добити, у име Извршиоца, упутства и инструкције од 
Наручиоца. 

 
Члан 12. ОСИГУРАЊЕ 
 
12.1 Пре почетка извођења радова Извршилац треба да изврши осигурање од сопствене 

одговорности, до пуне вредности, за било какво материјално или физичко 
оштећење, губитак или штету до које може да дође на свој имовини, укључујући 
имовину Наручиоца, грађевинској/монтажној опреми или повреду било ког лица, до 
чега може да дође приликом или због Извођења радова.  
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Такво осигурање треба да буде закључено код неког Осигуравајућег завода и на 
износ и под условима које буде по предлогу Извршиоца одобрио Наручилац, с тим 
да од Наручиоца одобрење неће бити без разлога ускраћено. Кад год је то 
потребно, Извршилац ће у року од 5 (пет) дана од уговарања доставити Наручиоцу 
полису или полисе осигурања и потврде за плаћање текућих премија. 

 
12.2 Извршилац је обавезан да изврши осигурање свог целокупног особља, особља 

Подизвршиоца или Подизвођача у току читавог периода Извођења радова, док су 
запослени на Градилишту. Извршилац ће обавестити Осигуравајући завод ако 
настану такве околности, о променама у природи, мери или програму за Извршење 
радова и обезбедити адекватност осигурања у било ком тренутку у складу са 
условима Уговорне документације. 

 
12.3 Ако Извршилац пропусти да закључи и одржава поменута осигурања како је 

претходно наведено у тачкама 12.1 и 12.2, Наручилац може да закључи и одржава 
на снази такво осигурање и плати такву премију или премије како буде било 
потребно у ту сврху. Наручилац ће с времена на време да одбије износ, који је тако 
платио, од новца који је доспео или може да доспе за плаћање Извршиоцу или ће 
исти надокнадити као дуг Извршиоца.  

 
12.4 Полиса осигурања објеката винкулира се у корист ГДС, а у случају пројектног 

финансирања у корист пословне банке која кредитира грађење.Овај податак 
саопштава Наручилац ,након потписа уговора. 

 

Члан 13. ДИНАМИЧКИ ПЛАН 

 
13.1 Извршилац ће приликом доставања понуде доставити Прелиминарни динамички 

план извршења радова и услуга из предмета ЈН, а у року од десет (10) дана од 
дана потписивања Уговора, поднети на одобрење Наручиоцу предлог Динамичког 
плана Извршења  уговореног посла.  
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 
финансијски план реализације.  
Рок за Завршетак Извршења 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 Извршење посла почети и одржавати све време извршења 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 радова. 
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 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 се у било ком тренутку Наручиоцу учини да стварно напредовање Извршења 
посла није у складу са усвојеним Динамичким планом, Извршилац треба да, на 
захтев Наручиоца, припреми ревидирани план који приказује измене у односу на 
одобрени план, са предлогом мера и активности потребних да би обезбедио 
Завршетак Извршење посла у уговореном року. Овај измењени план биће поднет 
на одобрење Наручиоцу у року од пет (5) дана од пријема таквог захтева. 

 
Подношење таквих планова и одобрење од стране Наручиоца или давање таквих 
података 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 Извршења 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. ових Општих услова. 

 
 
Члан 14. ТЕХНИЧКА И ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Техничка документација 
         
14.1 Извршилац ће обезбедити Наручиоцу 6 (шест) примерака делова измењене 

Техничке документације у папирној форми и 2 (два) примерка   у електронској 
форми (.dwg и .pdf). Након отклањања евентуалних примедби, Наручилац ће дати 
писмену сагласност на  Техничку документацију. 

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

по Наручиоца, и следећу документацију: 
 

- грађевински дневник, 
- грађевинску књигу у случају да се појаве додатни радови 
- књигу инспекције, 
- потврду о пријему документације, 
- пријаве радова надлежним институцијама 
- Решење одговорних извођача радова са лиценцама и осталог кључног особља, 
- Решење надзорних органа са лиценцама, 
- атесте коришћених материјала и опреме, 
- записнике о испитивању уређаја и инсталације, 
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- 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 и књига инспекције воде се у свему према пропису којим се 
уређује  начин вођења књиге инспекције и грађевинског дневника. 

 
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 
извођена 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 Радова, време трајања прекида и поновног 
почетка Радова и све друго што може утицати на квалитет 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, само за додатне радове, 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 
извршеним 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 два (2) часа од 
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 и мерење и обрачун Радова се врши по стварно изведеним 
количинама.  

 
Грађевинска књига се води за додатне радове и једини је документ који прихвата 
Наручилац за обрачун изведених додатних Радова. 

 
Овлашћени представници Надзора и Извршиоца потписују сваку страну 
грађевинске књиге и сваки лист нацрта изведених  додатних Радова. 

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

извештавати  Наручиоца у писаној форми ради заједничког или појединачног 
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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 четири (4) 

копије које могу да се умножавају (додатне копије треба да буду достављене на 
захтев) све 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 ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ДОВОЉНОСТ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

 
15.1 Уговорне стране сагласно утврђују да ће се вредност уговореног Извршења посла 

дефинисати Уговором, на основу укупне вредности Извршења посла, из 
преконтролисане Понуде. 

 
15.2 Све цене и вредност Извршења посла су дате у динарима. Све цене су дате са 

паритетом средњег курса Еура НБС, од 123,2830 динара. 
 
Збир вредности свих позиција Радова из уговореног предмера и предрачуна радова 
представља уговорену вредност извођења Радова која обухвата и све 
непредвиђене радова који су се могли сагледати до закључења Уговора, а на 
основу постојеће Техничке документације,измена и допуна условљеним 
прилагођавањем пројектне документације , стања на терену за извођење, 
претходних испитивања, мерења, истраживања терена и података из катастра 
подземних инсталација - синхрон плана.  

 
Извршилац прихвата да уколико то буде потребно, поред предметних радова 
изведе и све Додатне радове, у складу са поступком прецизираним  у тачки 2.9 у 
делу 2 Конкурсне документације.  
Извршилац потврђује да је у потпуности упознат са пројектном и техничком 
документацијом за извођење радова и изменама које проистичу из важећих 
законских прописа и обавезује се да сноси трошкове евентуалних додатних радова 
до вредности од 5% од укупно уговорене цене.  

 
 
15.3 Сматраће се да је Извршилац прегледао и проверио локацију, њену околину и 

ограничења и прикупио све расположиве информације у вези с тим, да је проценио 
обим и природу рада и материјала потребног за завршетак Извршења 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 за извођење радова, да су се упознали у свему што се тиче плаћања 



 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
За уступање извођења радова на локацији насеља „Југовићево“ у Новом Саду 

О б ј е к т и  :  Ф1,Ф2,Ф3 и Ф4    
ВЈН 02/16 

Страна 21 од 64 

такса, пореза и осталих накнада које су прописане законом и другим прописима 
органа власти и управе, да је прибавио и извршио увид у податке из катастра 
подземних инсталација, као и преглед комплетне Уговорне документације, тако да 
Извршилац потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и да 
Извршење посла може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и за 
Уговорени износ. 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 Извршење и 
завршетак посла. 

 
15.4 Понуђена цена у себи садржи:, израду делова пројектне документације у складу са 

важећим прописима и према захтеву Наручиоца, вредност радова који  су 
условљени изменама делова пројектне документације вредност материјала и 
опреме у складу са Вендор листама, радне снаге, механизације, скеле, оплате/ ако 
није посебно другачије дато/, средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, 
чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, 
грађевинске механизације и радне снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад 
недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних 
радова, све таксе, накнаде, одлагање отпадног материјала на прописану депонију, 
као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације 
истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 
средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и 
градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију 
грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења Радова и који 
су потребни за извођење и завршетак Радова.  

 

Члан 16. ВАНРЕДНИ РАДОВИ И 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. 

 
Обзиром да су ови радови карактерисани као Непредвиђени, биће обрачунати по 
одредбама и у износу дефинисаном за обрачун и плаћање Додатних радова у овом 
делу Општих услова .  
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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 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, а са материјалом 
најбољег квалитета и на потпуно задовољство Наручиоца. 

 
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 и 

 
б) оне квалификоване, полуквалификоване и неквалификоване раднике који су 
потребни да би се Изведени 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. 

 

Члан 18. ЗАШТИТА СУСЕДНИХ  РАДОВА И ОБЈЕКАТА 

 



 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
За уступање извођења радова на локацији насеља „Југовићево“ у Новом Саду 

О б ј е к т и  :  Ф1,Ф2,Ф3 и Ф4    
ВЈН 02/16 

Страна 23 од 64 

18.1 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 извођењем и одржавањем 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 Такође обавеза је Извршиоца радова да са присутним извођачима у окружењу 

сопственог градилишта координира извођење радова који нису у његовој 
надлежности по редоследу активности, времену и трајању, ако је по ставу 
наручиоца то нужно и/или ако то може утицати на стабилност објеката и околног 
терена на сопственом градилишту или на суседним градилиштима. 

 

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 
Подизвршиоца или 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 вандредни 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. 

 
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. 
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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 или 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, трошак поправке истих пада на терет Извршиоца. 

 
Уколико је Извршилац оштетио инсталације које нису уцртане у катастар подземних 
инсталација 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 дефинисано 

Уговорном документацијом, 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 сагласно законским одредбама и на иста добије 
потврду Републичког геодетског завода. 

 
Извршилац је одговоран за потпуно и тачно Извођење радова према одобреној 
Техничкој документацији коју је израдио, 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 ових Општих услова, 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.  
 

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 услова, о власништву материјала и делова 
који настану рушењем одлучиће Наручилац. Сви трошкови начињени у транспорту 
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и складиштењу тог материјала, као и сви трошкови смештаја у магацин, и 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 одвијања 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. 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 изради пројекат организације Градилишта, са организацијом 

извођења припремних, Привремених и Основних Радова, са предвиђеним 
привременим 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 површина и саобраћајница о свом трошку. 

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

сву опрему и материјал потребан за завршетак радова, а који се не уграђују 
приликом Извођења радова. 

 
24.3 У случају не сагласности ангажованих Извршиоца, око шема организације грађења, 

приступних путева, траса доводних и одводних 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. 
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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 и/или Наручилац имају право да током извођења Радова захтевају од 

Извршиоца додатна испитивања тла и/или материјала, инсталација и опреме. На 
такав захтев Надзора и/или Наручиоца 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 и/или прописима, Стандардима и 
Законском регулативом. У том случају, трошкови проистекли из тог 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 за Извршење посла било ком пројектанту, извођачу, радницима Наручиоца и 
другим органима, који су запослени на Извршењу посла или на радовима који нису 
укључени у Уговор. 
 

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 
погледу било којег Грађевинског постројења, машине, рада или материјала 
употребљеног за или у вези са Радовима. 
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ПОЧЕТАК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА И КАШЊЕЊА 

Члан 28. НАЛОГ ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ РАДОВА 

 
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 Извршење посла уз дужну 
експедитивност и без одлагања. 

 

Члан 29. ПЕРИОД ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
29.1 Период за извођење радова биће дефинисан Уговором и почиње да тече даном 

увођења Извршиоца у посао. 
 

Под даном увођења Извршиоца у посао подразумева се испуњење следећих 
услова које обезбеђује Наручилац: 

   
- предаја Градилишта, 
- уплата аванса за извршење посла, 
- предаја Техничке документације са извршеном техничком контролом, 
- именовање Надзора, 
- предаја Потврде о пријему документације, 
- предаја пријаве радова надлежним институцијама, 

 
што ће бити констатовано грађевинским дневником. 

Члан 30. ПРОДУЖЕТАК РОКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 
30.1 Извршилац има право на продужетак рока Извршења посла у случају да касни са 

испуњењем Уговора из неког од следећих разлога: 
 

-    Пропуштање Наручиоца да Извршиоца уведе у посао 
 

- Изузетно лоши климатски услови, неуобичајени 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 и да их уклони у року од три (3) дана од дана обавештавања 
Наручиоца у писаној форми о истима 
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- Кашњењу у издавању налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца у 
роковима дефинисаним овим Општим условима 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 

 
- Извођење Накнадних радова, сагласно члану 32. ових Општих услова  

 
 

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 ових Општих услова, он ће упутити захтев Наручиоцу у 
писаној форми, за продужетак рока Извршења посла 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 Извршење посла заиста да касни. Наручилац 
ће такво кашњење узети у обзир приликом евентуалног продужења рока за 
завршетак Извршења посла и/или надокнаде насталих трошкова и о томе 
обавестити Извршиоца у писаној форми у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева Извршиоца. 

 

Члан 31. КАШЊЕЊА У ИЗВОЂЕЊУ 

 
31.1 Уколико постоји оправдана сумња да Извршење посла неће бити изведено у 

уговореном року, Наручилац има право да наложи Извршиоцу да предузме све 
потребне мере којима се обезбеђује усклађивање извођања радова са 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 ових Општих услова, Наручилац има право да наплати као 
уговорену казну износ од 5 ‰ (пет промила) од укупне вредности изведених радова 
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 пенала из претходног става утврдиће уговорне стране Коначним обрачуном. 
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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 радова надокнади кашњење Наручилац му враћа депозит у 
номиналном износу преко Окончане ситуације. Уколико је износ обрачунате 
уговорене казне већи од средстава задржаног депозита, ова средства се 
урачунавају у укупну уговорену казну. 

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

испуњавања уговорених обавеза Извршиоца већа од уговорених пенала, 
Наручилац ће захтевати, поред уговорених пенала, накнаду штете која прелази 
уговорене пенале и има право да, након обавештавања Извршиоца у писаној 
форми о стварно насталој штети, уради следеће: 

 
- Да задржи одговоарајућу суму из депозита или изврши наплату из 

банкарске гаранције за добро и квалитетно Извршење посла и рок  
- Да раскине Уговор 
- Да закључи нови уговор са трећим лицем на трошак Извршиоца 

 
 

Члан 32. ДОДАТНИ РАДОВИ 
   
32.1 Извршилац се обавезује да поред радова из Предмера и предрачуна Радова, 

независно од стварно изведене количине, изведе и све евентуалне Додатне радове 
- Непредвиђене радове неопходне за функционалност објекта. 

 
Извршилац се обавезује да изведе и Додатни рад - Накнадни рад било које врсте 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 Додатни рад, Извршилац је дужан да достави предлог Наручиоцу, а у 
складу са Делом 2.9 ових Услова за уговарање. 
 
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 Обрачун Додатних-непредвиђених радова,чија је укупна вредност већа од 5% 

укупно уговорене цене, вршиће се на основу Дела 2.9 ових Услова за уговарање -      
Образац обрачуна Додатних радова. 

 

Члан 33. ОБУСТАВА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

 
33.1 Извршилац ће, на наређење Наручиоца дато у писаној форми, прекинути даље 

Извршење посла, Извођење радова или дела радова за онај период или периоде и 
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на начин како Наручилац буде сматрао потребним из њему познатих разлога. 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 Уговору, 
б) потребна због неког пропуста Извршиоца, 
ц) потребна за правилно Извршење посла 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. ових 
Општих услова. 

 
Извршилац неће имати право да надокнади било које такве 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 Извршење посла, Извођење радова или неког њиховог дела буде задржано 

према налогу Наручиоца датом у писаној форми и ако Наручилац не дозволи да се 
Извршење посла поново настави 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 ових Општих услова, да пошаље саопштење Наручиоцу у писаној форми 
и да тражи одобрење да настави са Извршењем посла или са оним делом 
Извођења радова који је обустављен. 

 
Ако тражено одобрење не добије у року од седам (7) дана од дана приспећа 
захтева Наручиоцу, Извршилац може, али није обавезан, да саопшти у писаној 
форми да обуставу сматра одустајањем од дела Извршења посла, када се она 
односи само на део Извршења посла или одустајањем Наручиоца од Уговора, када 
се односи на целокупно Извршења посла. 

 
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. 

  
 
 
 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 
МАТЕРИЈАЛИ И ИЗРАДА 

Члан 34. КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА 

 
34.1 Сви материјали и опрема, извођење и монтажа истих у складу су са Вендор 
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листама материјала и опреме које су део ове тендерске документације. Извршилац 
је сагласан да све радове изведе у складу са Вендор листама, које је потврдио 
својим печатом и потписом у склопу 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/или Наручиоца 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 која 
се уграђује у Радове, у складу са захтевима надлежних органа који дају 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 3 дана од достављања узорака са пратећом 

документацијом, 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 може по било ком основу утицати на 
уговорени рок извођења радова. 

 
34.7 Иако Наручилац и/или Надзор изврше прелиминарно прихватање неког материјала 

или дела који се уграђује у Радове, 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.  
 
35.3 Наручилац и Надзор ће имати у сваком тренутку, без додатних трошкова по 

Наручиоца, приступ Радовима и свим радионицама и местима где се рад припрема 
или се добијају материјали, произведени артикли или машине за Радове, а 
Извршилац ће обезбедити све што је потребно и пружити сваку помоћ за такав 
приступ, односно за добијање права за такав приступ. 
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Извршилац не сме употребљавати материјале или уговарати опрему пре добијања 
одобрења Надзора у писаној форми, а у случају да употреби, сноси ризик и 
евентуални трошак који може из тога да настане. 

 
35.4 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 Уговорном 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 тачки 

34.4 ових Општих услова, не одговарају нормама и естетским захтевима, о чему ће 
Наручилац обавестити Извршиоца у писаној форми у року од три (3) дана од дана 
пријема, Извршилац је дужан да испоручи друге узорке. 

 
36.2 Наручилац ће, у току трајања Извођења радова, имати овлашћење да, сагласно 

Члановима 34. и 35. ових Општих услова, у писаној форми нареди следеће: 
 

а) одстрањивање са Градилишта, у периоду или периодима који буду наведени у 
налогу, оног материјала који, према мишљењу Надзора, није у складу са 
Стандардима и Уговорном документацијом и замену одговарајућим материјалом и 

 
б) прекид и поновно правилно извођење, без обзира на претходно испитивање или 
плаћање, било којег рада који, према мишљењу Надзора, није у складу са 
Уговорном документацијом с обзиром на материјал и/или израду. 

 
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 једне од гаранција из Члана 40. ових 
Општих услова. 
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Члан 37. ВЛАСНИШТВО НАД ОПРЕМОМ И МАТЕРИЈАЛОМ 

 
37.1 За сву опрему, Привремене Радове, механизацију и материјале које прибави 

Извршилац, када дођу на Градилиште, сматра се да служе искључиво 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 Извршилац 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 Извршилац 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 од 10% уговорене цене, 

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. тачка 40.1 
Општих услова, 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. 

 
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 уговорене по одредбама из члана 15. Општих 
услова је количински процентуално исказан степен готовости радова 
специфицираних по позицијама и/или врстама радова у односу на укупно уговорени 
износ. 
Матрица за утврђивање процентуалног учешћа одређене позиције и/или врсте 
радова одређује се као количник вредности те позиције и/или врсте радова и укупно 
уговорене вредности радова. На овај начин формирана матрица верификује се 
потписима одговорног извођача и надзорног органа. 
 
Производ процентуално исказаног степена готовости одређене позиције и/или 
врсте радова и постотка њеног учешћа у Матрици из претходног става даје 
вредност радова изведених по месечним привременим ситуацијама. 
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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 од стране 
Надзора. 
 
Извршилац се обавезује да до 20 % вредности извршених радова наплати од 
Наручиоца кроз компензацију, и то за: 

- готове стамбене јединице на територији Републике Србије по 
спецификацији и цени датој у делу 2.11 ових услова. Предмет компензације 
су станови по избору ГДС, који су у статусу непродатих у тренутку  кад се 
врши компензација у плаћању. Компензације по привременим ситуацијама у  
доспелом износу   за компезацију вршиће се почевши од прве привремене 
ситуације.  

- станове на предметном комплексу “Југовићево” у Новом Саду у изградњи, 
тако што ће преузети одговарајућу површину станова од укупно изграђене 
површине станова. Компензације по привременим ситуацијама  у доспелом 
износу а компензацију вршиће се почевши од прве привремене ситуације. 
Обрачуна површине станова је у складу са обрачуном нето квадратуре 
објеката по м², по СРПС-у U.C2 100/2002. Утврђена вредност м² нето 
изграђене површине је 880 ЕУР/м² 

-  
 

Појединачно дефинисање станова који су предмет компензације, врши се сачињавањем 
обострано потписаног Протокола,сагласно доспелом износу за компензацију. 
 
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 
оверених од стране Извршиоца и 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 када је Надзор извршио оверу истих.  

 
 



 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
За уступање извођења радова на локацији насеља „Југовићево“ у Новом Саду 

О б ј е к т и  :  Ф1,Ф2,Ф3 и Ф4    
ВЈН 02/16 

Страна 35 од 64 

Члан 39. АВАНС 
 
39.1 Наручилац ће, пре почетка извођења Радова, а након потписивања Уговора,  

уплатити Извршиоцу, бескаматни аванс у динарима у износу од 10% уговорене 
вредности посла. Аванс не подлеже обрачуну разлике у цени. 

 
Плаћање аванса биће одобрено за исплату од стране Наручиоца, пошто 
Извршилац испостави Авансну ситуацију и Банкарску гаранцију за повраћај 
примљеног аванса одобрену у складу са Чланом 40, тачком 40.2 ових услова. 

 
 
39.2 Аванс се сме користити само у сврху Радова, за набавку материјала и/или опреме 

потребних за извођење Радова. 
 

У року од тридесет (30) дана по пријему аванса Извршилац ће путем Надзора, 
Наручиоцу доставити доказе о утрошку аванса и/или план трошења преосталог 
износа уплаћеног аванса. 

 
  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. 

 
39.3 Повраћај примљеног аванса вршиће се кроз привремене месечне ситуације и 

окончану ситуацију, тако што ће се од вредности изведених радова  по свакој 
ситуацији одбијати постотак уговореног аванса у номиналном износу,односно од 
окончане ситуације износ до тада  не оправданог аванса, такође у номиналном 
износу. 

 
                            

Члан 40.   ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА – ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИЈЕ 

           
40.1 Банкарску гаранцију за озбиљност Понуде понуђач доставља уз Понуду у висини од 

најмање 5% понуђене цене без ПДВ-а. 
           
          Банкарска гаранција за озбиљност Понуде мора да траје до обезбеђења и предаје 

Наручиоцу Гаранције за добро и квалитенто извршење посла. 
 
40.2 Извршилац ће у року од пет (5) дана након потписивања Уговора, а пре уплате 

аванса, доставити Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса, на износ 
укупне вредности аванса, издату од банке  коју ће одобрити Наручилац. Гаранција 
ће важити до момента уредног правдања авансног плаћања за које је дата и након 
њеног истека биће враћена Извршиоцу. 

 
Уколико Уговор буде раскинут пре потпуног правдања аванса, Наручилац ће без  
права протеста део неоправданог аванса наплати из Банкарске гаранције за 
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повраћај примљеног аванса. Заостали неоправдани аванс може се делимично или 
у потпуности, наплатити и одбијањем од у тренутку раскида уговора извршене 
реализације, по сачињеном пресечном обрачуну  или повраћајем неоправданог 
аванса Наручиоцу. 
 

40.3 Инструменти обезбеђења Наручиоца за добро и квалитетно извршење посла 
могу бити: 

- Банкарска гаранција у одређеном % од вредности укупно уговореног посла. 
- Депозит у одређеном % од вредности извршене реализације по испостављеним 

привременим ситуацијама. 
 
Извршилац ће као гаранцију за добро и квалитетно извођење радова прихватити да 
Наручилац задржава депозит од десет процената (10%) од вредности сваке 
привремене ситуације, тако да укупан депозит износи десет процената (10%) од 
укупно уговореног износа. 

         Средства задржаног депозита, као гаранција за добро и квалитетно извођење 
радова, у износу од (5%)    биће враћена Извршиоцу у року од четрнаест (14) дана 
од дана издавања Потврде о Завршетку радова, а остатак у износу од (5%)  биће 
враћен Извршиоцу у року од четрнаест (14) дана од дана  завршетка гарантног 
периода.      
Извршилац може, уз сагласност Наручиоца, задржани депозит од десет процената 

(10%) потраживати у року од четрнаест дана (14) од дана доставе гаранције, у 

случају да обезбеди банкарску гаранцију за добро и квалитетно извођење радова, у 

износу од 10% уговореног посла.. 

 
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 из задржаног депозита, или из 
активирања банкарске гаранције за добро и квалитетно извођење радова. Такође, 
уколико Извршилац неоправдано касни дуже од петнасет (15) дана на два 
узастопна Међурока дефинисана Динамичким планом, у случају да Извршилац није 
поступио сагласно Члану 54, тачка 54.1 а да при том не постоје реалне могућности 
да надокнади изгубљено време без обзира које би мере предузео, Наручилац ће 
насталу штету због кашњења Извршиоца наплатити трајним задржавањем дела 
депозита за добро и квалитетно извођење радова, или активирањем банкарске 
гаранције за добро и квалитетно извршење посла. 
 
Инструменти обезбеђења за добро и квалитетно извршење посла могу се 
испоставити и парцијално по члановима заједничког подухвата, сразмерно 
вредности уговорених послова које су актом о заједничком подухвату додељени 
његовим члановима. 

 
Дозвољава се могућност да се у току реализације садржаја из предмета уговора 
изврши замена банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење посла са 
гарантним депозитом као и замена депозита са банкарском гаранцијом за добро и 
квалитетно извршење посла. 
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Замена инструмената обезбеђења за добро и квалитетно извршење посла врши се 
на захтев Наручиоца или извршиоца сачињавања протокола којим се уређује ова 
потреба, било од које уговорне стране да је исказана. 
 
 

40.4 Инструменти обезбеђења Наручиоца за гарантни период могу бити: 
-банкарска гаранција у износу од 5% вредности извршеног посла по окончаном 
обрачуну. 
-депозит у износу од 5% вредности извршеног посла по окончаном обрачуну.  

 
          
         Извршилац ће као гаранцију за гарантни период  прихватити да Наручилац задржи 

депозит од пет процената (5%) од износа утврђеног окончаним обрачуном.  
 Извршилац може, уз сагласност Наручиоца, задржани депозит од пет процената 

(5%) потраживати у року од четрнаест дана (14) од дана издавања Потврде о 
Завршетку радова у случају да обезбеди банкарску гаранцију за гарантни период, 
за тај износ до дана завршетка гарантног периода. 

 
Гарантни период почиње да важи  од дана издавања Потврде о Завршетку радова 
и траје до дана завршетка гарантног периода. Гаранција за гаранти период издаје 
се за период од  2 године.    .  

         Средства задржаног депозита за гарантни перид  биће враћена Извођачу у року од 
четрнаест (14) дана од дана завршетка гарантног периода.      
Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно извођење 
радова, депозита из тачке 31.3 ових услова  и као гаранција за гарантни перид  не 
подлежу валоризацији и обрачуну камата, те ће бити исплаћена Извођачу у 
номиналном износу.  
 
Инструменти обезбеђења за гарантни период могу се испоставити и парцијално по 
члановима заједничког подухвата, сразмерно вредности уговорених послова које су 
актом о заједничком подухвату додељени његовим члановима. 

 
Дозвољава се могућност да се у току реализације садржаја из предмета уговора 
изврши замена банкарске гаранције за гарантни период са гарантним депозитом 
као и замена депозита са банкарском гаранцијом за гарантни период. 

 
Замена инструмената обезбеђења за гарантни период врши се на захтев 
Наручиоца или извршиоца сачињавања протокола којим се уређује ова потреба, 
било од које уговорне стране да је исказана. 
 

40.5 Банкарске гаранције из тачки 40.1, 40.2, 40.3 и 40.4 овог Члана биће у облику који је 
дат у делу 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 ових Услова за уговарање. Институција која ће издати 
такве гаранције, биће нека од банака прихватљивих за Наручиоца по класификацији 
из Дела 1 Конкурсне документације. Трошкове Банкарских гаранција сносиће 
Извршилац. 

Члан 41. РЕВИЗИЈА ЦЕНА, РАЗЛИКА У ЦЕНИ 

 
41.1 Уговорена цена обухвата вредност радова који предходе изменама делова 
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пројектне документације, израду делова пројектне документације у складу са 
важећим прописима и према захтеву Наручиоца, вредност материјала у складу са 
Вендор листама, вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле 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 и рад недељом и празником, све привремене 
радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све 
трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, 
спровођење мера безбедности и здравља на раду и мере заштите животне средине, 
градилишних прикључака, припремних радова, одлагања отпадног материјала на 
прописану депонију, 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 на потпуно задовољство Наручиоца до издавања Потврде о 
Завршетку Радова.  

 
41.2 Када измена неког Закона, након потписивања Уговора, утиче на цене радне снаге, 

механизације и материјала коришћених код утврђивања уговорене 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 2.8 ових 

Услова за уговарање. 
 
 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 се рачунају се сагласно матрицом исказаном степену готовости, 

на основу уговорених цена за извршење укупно уговореног посла из предмета ове 
јавне набавке и на начин утврђен чланом 38. тачка 38.3 ових услова. 

 
42.2 Стварно изведене количине за Додатне /непредвиђене и накнадне/  радове,који су 

изнад 5% уговорене вредности, биће одређене мерењем. Мерења ће вршити 
Извршилац уз сталну контролу Надзора, на начин дефинисан тачком 14.3 ових 
услова, што ће бити документовано обострано овереном грађевинском књигом. 

 
 

Члан 43. ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 
43.1 Периодична плаћања вршиће се на основу испостављених привремених 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 ових услова и Уговором. 
Плаћање по привременим ситуацијама неће представљати квалитативни и 
квантитативни пријем било којих радова извршених у складу са Уговором. 
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Привремене ситуације ће Извршилац испостављати Наручиоцу путем Надзора, на 
основу процентуално извршених радова датих кроз претходно усаглашену матрицу. 
 
Привременим ситуацијама биће зарачунати и сви Додатни радови, дефинисани 
Чланом 15 и 32.ових услова,  као и евентуална разлика у цени и додатна плаћања 
сагласно Члану 47. ових услова. 

 
У привременим ситуацијама посебно исказати све износе за које треба умањити 
вредност извршених радова, по основу правдања (враћања) аванса сагласно Члану 
39. ових Општих услова, као и по било ком другом основу сагласно Уговорној 
документацији. 

 
43.2 Ако плаћање треба да се врши за материјал или опрему која није уграђена у 

Радове, 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. 

  
Сви Радови, материјали и опрема, обухваћени захтевом за плаћање, било да су 
уграђени у Радове или не, власништво су Наручиоца. 

 
 
43.3 Пре него што да одобрење за плаћање које укључује радове или опрему, материјал 

или услуге од стране Подизвођача, Наручилац може да тражи од Извршиоца 
разуман доказ да су сва плаћања, претходно одобрена, плаћена добављачу, 
Подизвођачу од стране Извршиоца.   

 
Уколико Извршилац пропусти да Наручиоца обавести у писаној форми да је имао 
оправдане разлоге да повуче или одбије плаћања Подизвођачу, Наручилац ће бити 
овлашћен да таквом 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 Извршења посла од стране Извођача; 
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 Подизвођачима за рад, 
материјале или опрему; 
д) разумне сумње да Извршење посла неће бити завршено за неоправдан износ 
уплаћеног аванса. 
ђ) оправданог наговештаја да Извршење посла неће бити завршено у складу са 
динамичким планом и уговореним роком. 
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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 мора се завршити најкасније у року од тридесет 

(30) дана од потписивања записника о примопредаји радова. 
 

Коначни обрачун ради Комисија која је извршила Примопредају Радова, уколико се 
не донесе другачија одлука, односно ако се не врши обједињена примопредаја 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: 
 
  1. Вредност изведених Радова према Уговорној документацији. 
 

2. Посебно исказан неспорни, а посебно спорни износ уговорених радова, износ 
Додатних радова, износ разлике у цени, износ уговорне казне, штета, одбитака 
због недовољног квалитета, итд. 

 
  3. Износ до тада плаћених ситуација. 
 

4. Коначни износ који Извођач треба да прими или врати по неспорном делу 
обрачуна. 

 
5. Спорни износ: Вредност, на шта се односи, као и разлоге због којих је споран. 

 
6. Податак да ли су радови завршени  у уговореном року, а ако нису, колико је 

прекорачење. 
 

7. Питања о којима није постигнута сагласност уговорних страна. 
 
  8. Датум завршетка коначног обрачуна. 
           
          9. Евентуално задржан депозит, до отклањања у процедури примопредаје    
              констатованих недостатака 
 
44.3 За евентуалне неотклоњене или трајне недостатке по Записнику о Примопредаји 

Радова, Извођачу 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 Извршења посла и извршеног Коначног 



 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
За уступање извођења радова на локацији насеља „Југовићево“ у Новом Саду 

О б ј е к т и  :  Ф1,Ф2,Ф3 и Ф4    
ВЈН 02/16 

Страна 41 од 64 

обрачуна, Извршилац ће испоставити окончану ситуацију. Наручилац је дужан да 
изврши преглед, оверу и плаћање окончане ситуације  у року до10+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 Извршење посла усклади са захтевима из 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 од двадесет 
(20) дана од потписа Коначног обрачуна и пријема Окончане ситуације. 

 
Прихватање Коначног обрачуна значиће да Извршилац одустаје од свих захтева, па 
и оних који су већ раније поднети у писаној форми, а остали су нерегулисани. 

 
Члан 45. КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ 
 
45.1 За евентуално кашњење у исплати авансне ситуације у уговореном року, оверене 

од стране Наручиоца, за кашњење не дуже од тридесет (30) дана, Извођач нема 
право потраживања додатних средстава на име камата.  

 
45.2 Наручилац ће плаћање извршених радова ускладити са финансијским планом 

извођења радова, 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 истека уговореног рока за плаћање истих, а Извођач 
нема право потраживања додатних средстава на име камата за евентуална 
кашњења у исплaти за наведени период од тридесет (30) дана, већ само по основу 
обрачуна разлике у цени обрачунатој саглсно Методологији која је део 2.7 ових 
Услова за уговарање. 

 
Свако кашњење у плаћању које траје дуже од два (2) месеца даје право Извођачу 
да обустави извођење Радова или да обавести Наручиоца у писаној форми да има 
намеру да раскине Уговор након истека тридесет (30) дана од дана доставе 
обавештења. 

Члан 46. ПЛАЋАЊЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

 
46.1 Плаћање трећим лицима може се вршити  након сачињавања уговора о асигнацији 

или цесији, према Члану 6. ових Општих услова. Обавештавање корисника о 
асигнацији или цесији  обавеза је Извршиоца. 

 

Члан 47. ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНИМ ПЛАЋАЊИМА 
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47.1 У случају да током Извођења Радова 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 десет (10) дана, 
обавестити Извршиоца у писаној форми, о својој одлуци да прихвати или одбаци 
захтев Извршиоца за додатним плаћањима  

 
 
ПРИХВАТАЊЕ РАДОВА И ОДРЖАВАЊЕ 

Члан 48. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
48.1 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 од обавештења Извршиоца о завршетку радова, Наручилац 
ће обавестити Извођача о датуму прегледа Радова од стране Наручиоца и/или 
Надзора. Извршилац ће дозволити Наручиоцу и/или Надзору да прегледа Радове, у 
присуству Извшиоца, да би заједнички проверили учинак Извршиоца и утврдили 
позиције које треба завршити или поправити. Пропуст Наручиоца и/или Надзора да 
укључе било који рад у своје примедбе неће ослободити одговорности Извршиоца 
да рад заврши у складу са Уговорним документима. 
 
Одсуство Извршиоца приликом прегледа Наручиоца и/или Надзора није препрека 
да преглед буде извршен. 

Члан 49. ТЕСТОВИ ПО ЗАВРШЕТКУ РАДОВА 

 
49.1 Трошкове прегледа и евентуалних тестирања, која могу да траже Наручилац и/или 

Надзор 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 Наручилац ће потврдити да су недостаци отклоњени. Наручилац ће 
искористити задржани депозит од 10% 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 за све трошкове који буду настали при 
отклањању таквих недостатака, а који буду прелазили износ задржаног депозита за 
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ову врсту радова. Ништа из овог става не сме да се тумачи као ограничење права 
Наручиоца и могућности да захтева од Извршиоца да исправи неправилно 
изведени рад. 

 

Члан 50. ПРЕУЗИМАЊЕ ДЕЛА РАДОВА 

 
50.1 Наручилац може да преузме делове Извршеног посла који представљају 

функционално-технолошку целину, уколико су исти прегледани и/или тестирани од 
стране Наручиоца и/или Надзора, на начин дефинисан Члановима 48 и 49 ових  
Општих услова. 

 

Члан 51. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА 

 
51.1 Након прегледа и тестирања Изведених радова од стране Наручиоца и/или 

Надзора, како је то дефинисано Члановима 48. и 49. ових Општих услова, и након 
отклањања евентуалних недостатака од стране Извршиоца, 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 свих сагласности за 

пројекте, позитивног става комисије за технички преглед и Употребне дозволе 
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 стручни тим за праћење 

израде техничке документације и Надзор и руководилац радова 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 актима издатим од 
надлежних органа у управном поступкуи са одобреном Техничком документацијом.  
 
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), 

 
в) да ли су недостаци из претходног става отклоњени констатују записнички 
представници Наручиоца и Извршиоца и то након истека утврђеног рока за њихово 
отклањање, 
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 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 и сва градилишна и друга 
документација, 

 
е) да ли су предати сви атести, записници и гарантни листови и упутства за 
употребу, 

 
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 
у којој ће бити наведен датум завршетка Извођења радова, од кога почиње да тече 
Гарантни период. 

 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 ових Општих услова, Извршилац 
преузима пуну одговорност за Изведене радове и извршену услугу. 

 
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 из ових Општих услова. 

 
У случају било које штете или губитка на Изведеним радовима, који су последица 
Више силе, како су дефинисани у Члану 57. ових Општих услова, Извршилац ће их, 
ако и у мери у којој то тражи Наручилац, поправити и довести у исправно стање о 
трошку Наручиоца. Извршилац ће, исто тако, бити одговоран за било какву штету на 
Изведеним радовима, проузроковану са његове стране у току било каквих радова 
које је вршио у циљу завршетка заосталих Радова или испуњења обавезе према 
одредбама Члана 32. ових Општих услова. 

 
51.6 Након извршене Примопредаје, а пре издавање Потврде о Завршетку Извођења 

радова, Извршилац је дужан да рашчисти и уклони са Градилишта сва Грађевинска 
постројења, вишак материјала, опрему, отпатке и Привремене радове сваке врсте и 
да остави читаво Градилиште и Изведене радове чисте. 

 
51.7 Одмах након Примопредаје, Наручилац може користити Изведене радове. У случају 

да Наручилац почне да користи радове пре извршене Примопредаје, сматраће се да 
је Примопредаја извршена. 

 
 
 
Члан 52. ГАРАНТНИ ПЕРИОД ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ 
 



 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
За уступање извођења радова на локацији насеља „Југовићево“ у Новом Саду 

О б ј е к т и  :  Ф1,Ф2,Ф3 и Ф4    
ВЈН 02/16 

Страна 45 од 64 

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 је према Правилнику 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 за изведене радове, 
а за уграђену опрему према гарантним листовима произвођача и тече од издавања 
потврде о завршетку радова. 
За опрему за коју Извођач  није у могућности да достави гарантне листове         
произвођача опреме, важи гарантни период  дефинисан овом конкурсном         
Документацијом / 2 године /. 
 
Уколико се за време Гарантног периода уоче недостаци Изведених радова, који су 
последица уградње неодговарајућих материјала или неквалитетно изведених 
радова, Гарантни период се прекида. Гарантни период ће наставити да тече пошто 
Извршилац отклони уочене недостатке. 

 
52.2 Све радове овог типа Извршилац ће извршити 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, такав рад, за чије 
извођење се 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 уради неки такав рад како је претходно наведено или 

ако је такав рад хитне природе, а Извршилац се није одазвао на позив Наручиоца у 
року од четрдесетосам (48) часова, Наручилац ће бити овлашћен да запосли и 
плати другог извођача да га изврши. 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, из задржаног депозита за 
гарантни период или активирањем банкарске гаранције за гарантни период. 

 
52.4 Извршилац ће обезбедити од свих произвођача и испоручилаца гаранције, које ће 

бити декларисане на Наручиоца у оној мери у којој је потребно да то користи 
Наручиоцу, Извршилац треба да пренесе на Наручиоца свако или сва права 
коришћења гаранције коју дају такви 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 ће помагати у спровођењу таквих 
гаранција и допуштању таквим произвођачима или испоручиоцима да отклоне све 
штете и недостатке или повреде гаранције. 



 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
За уступање извођења радова на локацији насеља „Југовићево“ у Новом Саду 

О б ј е к т и  :  Ф1,Ф2,Ф3 и Ф4    
ВЈН 02/16 

Страна 46 од 64 

 
 
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 таквог периода. 

 
Наручилац има право да продужи рок за издавање Потврде о завршетку Гарантног 
периода, уколико Надзор и/или Наручилац у року од тридесет (30) дана по истеку 
Гарантног периода, утврде недостатке које је Извођач 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 Извођач у обавези да отклони у току таквог периода, 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. ових Општих 
услова. 

 
Члан 55. РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 
 
55.1 Ако је над Извршиоцем покренут стечајни поступак или поступак ликвидације или 

принудног поравнања или ако Извршилац пренесе Уговор, а да прво није добио 
сагласност Наручиоца у писаној форми или ако је Извршилац: 

 
а) одустао од Уговора, 
б) без разумног оправдања пропустио да почне Извршење посла или задржава 
напредовање Извршења посла или његових делова, петнаест (15) дана пошто је 
добио у писаној форми од Наручиоца упозорење да настави; 
в) пропустио да одстрани материјале са Градилишта или да демонтира и поново 
монтира опрему, у року од петнаест (15) дана пошто је примио упозорење 
Наручиоца у писаној форми; 
г) упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 
спроводи Извршење посла у складу са Уговорном документацијом или стално или 
свесно занемарује да изврши своје обавезе по овој Уговорној документацији; 
д) пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или Надзора да 
отклони неки уочени недостатак што утиче на правилно Извршење посла и рок 
извођења; 
ђ) без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора; 
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е) добио осуђујућу пресуду која се односи на његове професионалне поступке; 
ж) правно онемогућен да обави Извршење посла; 
з) извршио организационе измене којима се мења његов правни субјективитет; 
и) пропустио да прибави тражене Гарнције и/или осигурање; 
ј) касни дуже од 15 дана на два узастопна међурока утврђена динамичким планом. 

 
Наручилац може, пошто му је дао обавештење у писаној форми седам (7) дана 
унапред, да одстрани Извршиоца са Извршења посла или дела посла, а да тиме не 
повреди Уговор или ослободи Извршиоца неке од његових обавеза или 
одговорности према Уговорној документацији или утиче на права и овлашћења која 
је Извршилац пренео на Наручиоца и може сам да заврши Извршење посла или 
запосли неког другог извођача да их 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 Извођачу да је правилно 
завршио Извођење радова. 

 
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 Извођење радова, онда ће Извршилац, платити Наручиоцу на 
његов захтев износ таквог вишка и то ће се све до не извршеног плаћања 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 зарадио 
Извршилац за стварно Извршени посао према Уговорној документацији, било којих 
неискоришћених или делимично искоришћених материјала, Грађевинских 
постројења и монтажне опреме, без евентуално изгубљене добити, које Извршилац 
оправдано има због таквог раскида Уговора. 

 
Члан 56. РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ ИЗВРШИОЦА 
 
56.1 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 Уговорној документацији или 
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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 
Извршења посла или 
г) обустави Извршење посла у периоду дужем од деведесет (90) дана из разлога 
који нису предвиђени Уговорном документацијом, нити су последица Извршиочевих 
пропуста 

 
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. ових 
Општих услова. 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 који 
су последица Више силе.  

 
57.3 Уколико Виша сила дефинисана тачком 57.1 и 57.2 ових Општих услова 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 обављене пре датума раскида, а поред 
тога: 
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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 Извршење посла, уколико такви трошкови 
нису покривени уплатама из претходног става. 

 
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. 
 
57.6 Уколико, због последица дејства Више силе, Извршилац буде морао да изведе неке 

Додатне Радове, они ће бити обрачунати и плаћени на начин дефинисан Чланом 
32. ових услова.  

 
 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

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 Извршења 
посла 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 Посебним 
условима. 

 
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 ових Општих услова и Уговорне документације. Обавезе Наручиоца и 
Извршиоца неће бити мењане из разлога што се спор води за време Извршења 
посла. 

 
ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 59. ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 
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59.1 Од почетка Извршења посла, па до издавање Потврде о завршетку 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 
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. 

 
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. 
 
                      

 
Место и датум 

  
 

М. П. 

 
Понуђач 

__________   _____________ 
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2.2 Банкарска гаранција за озбиљност Понуде 

 
Ми, доле потписани [име и презиме, 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: 
"Наручилац"), у име [пун назив понуђача  и пуна адреса] (у даљем тексту: "Понуђач"), за 
износ од [5% од нето вредности понуде], који представља вредност гаранције за 
озбиљност Понуде за уступање извођења радова и услуга на локацији насеља 
„Југовићево“ , објекти Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 у Новом Саду. Ова гаранција је безусловна и 
наплатива на први позив Наручиоца достављен у писаној форми. 
 
Важност ове Гаранције почиње [датум истека рока за подношење понуда] и траје 90 
дана од дана јавног отварања понуда.  
 
Уколико од Наручиоца 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.  
 
Наручилац 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 Понуђача, као и изјаву да 
је Понуђачева Понуда прихваћена и да је Понуђач 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) 

М.П. ________________________ 
                               Потпис 
 
                      ________________________ 
                           Име и презиме 
 

________________________ 
                   Гарант (Пун назив банке и адреса) 
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2.3  Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса  
 
 
Ми, доле потписани [име и презиме, 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: 
"Наручилац"), у име [пун назив извођача  и пуна адреса] (у даљем тексту: "Извршилац"), 
за износ уплаћених авансних средстава од [вредност аванса] у складу са Уговорном 
документацијом Наручиоца и Извршиоца за  уступање извођења радова на локацији 
насеља „Југовићево“ , објекти Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 у Новом Саду. Ова гаранција је 
безусловна, дељива и наплатива на први позив Наручиоца достављен у писаној форми. 
 
Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Наручиоца и Извршиоца, 
или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати утицај на ову 
Гаранцију. 
 
Важност ове Гаранције почиње [датум уплате авансних средстава] и траје све док 
Извршилац у потпуности не врати Наручиоцу износ уплаћених авансних средстава. 
 
Уколико од Наручиоца 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.  
 
Наручилац 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 Извршиоца, као и изјаву 
да је Извршилац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору и да Наручилац има 
право, према одредбама поменутог Уговора, на повраћај аванса који је платио. 
 
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) 

М.П. ________________________ 
                               Потпис 
 
                      ________________________ 
                           Име и презиме 
 

________________________ 
                    Гарант (Пун назив банке и адреса) 
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2.4  Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење посла 
 
 
Ми, доле потписани [име и презиме, 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: 
"Наручилац"), у име [пун назив извођача  и пуна адреса] (у даљем тексту: "Извршилац"), 
за износ средстава за добро и квалитенто извршење посла од [вредност 10% 
уговореног посла] у складу са Уговорном документацијом Наручиоца и Извршиоца за  
уступање извођења радова на локацији насеља „Југовићево“ , објекти Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 у 
Новом Саду. Ова гаранција је безусловна, дељива и наплатива на први позив Наручиоца 
достављен у писаној форми. 
 
Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Наручиоца и Извршиоца, 
или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати утицај на ову 
Гаранцију. 
 
Важност ове Гаранције почиње [датум обостраног потписа уговора] и траје 90 дана 
дуже од уговореног рока 
 
Уколико од Наручиоца 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.  
 
Наручилац 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 Извршиоца, као и изјаву 
да је Извршилац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору и да Наручилац има 
право, према одредбама поменутог Уговора. 
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) 

М.П. ________________________ 
                               Потпис 
 
                      ________________________ 
                           Име и презиме 
 

________________________ 
                    Гарант (Пун назив банке и адреса) 
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2.5  Банкарска гаранција за гарантни период  
 
 
Ми, доле потписани [име и презиме, 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: 
"Наручилац"), у име [пун назив извођача  и пуна адреса] (у даљем тексту: "Извршилац"), 
за износ средстава за гарантни период од [вредност 5% уговореног посла] у складу са 
Уговорном документацијом Наручиоца и Извршиоца за  уступање извођења радова на 
локацији насеља „Југовићево“ , објекти Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 у Новом Саду. Ова гаранција је 
безусловна, дељива и наплатива на први позив Наручиоца достављен у писаној форми. 
 
Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Наручиоца и Извршиоца, 
или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати утицај на ову 
Гаранцију. 
 
Важност ове Гаранције почиње [датум издавања Потврде о Завршетку радова] и траје 
2 године од издавања Потврде о завршетку радова 
 
Уколико од Наручиоца 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.  
 
Наручилац 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 Извршиоца, као и изјаву 
да је Извршилац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору и да Наручилац има 
право, према одредбама поменутог Уговора.. 
 
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) 

М.П. ________________________ 
                               Потпис 
 
                      ________________________ 
                           Име и презиме 
 

________________________ 
                    Гарант (Пун назив банке и адреса) 
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2.6  Р Е Ч Н И К      Т Е Р М И Н А 
 
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, без руковаоца, а све на основу утрошка по нормама. 

  
2. "Банкарска гаранција" значи гаранција банке :  

- за озбиљност Понуде 
- за повраћај примљеног аванса 
- за добро и квалитетно извршенје посла 
- за гарантни период 

3. "Ванредни радови и услови" значе радове које Извођач 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. ,,Вендор листа ,, је спецификација материјала и опреме по произвођачу и типу 
која се уграђује као грађевински производ у објекат. 

 
6. "Вишкови радова" значи количине радова које су веће од уговорених количина 

а Извођач је дужан да их изведе ради обезбеђења функционалности објекта, без 
обзира на проценат те количине у односу на уговорену количину и третман, 
сагласно процедури дефинисаној Делом 2.6 Услова за уговарање - Образац 
обрачуна Додатних радова. 

 
7. "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. 

 
8. "Грађевинско/монтажно постројење и опрема за извођење" означава све 

уређаје или средства било какве природе, која су потребна за извођење радова, 
али не обухвата материјале или друга средства која су предмет основних 
радова. 

 
9. "Дан" значи календарски дан. 
 
10. "Динамички план" значи терминисање извођења Радова, са свим ресурсима 

битним за извршење Уговора у току уговореног времена. 
 
11. „Додатни радови“ значе Накнадне, Непредвиђене и Вишкове радова, који се 

овим Речником термина посебно дефинишу. 
 
12. "Завршетак радова" значи завршетак свих Радова од стране Извођача за које  

Наручилац потврди да имају квалитет који се захтева за стамбено-пословни 
објекат, сагласно Техничкој документацији, Стандардима, нормативима, 
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правилима струке и Уговорној документацији. Пријем Радова биће потврђен 
Потврдом о Завршетку Радова.  

 
13. "Извшилац" 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”. 

 
14. "Искусан извођач" значи сваки Понуђач за кога се утврди из прилога: Референц 

листа да је извео објекте минималне површине дате у Јавном позиву.  
 
15. "Квалитет Радова" значи највиши квалитет сваког уграђеног материјала, 

опреме и извршеног Рада, одговарајући за стамбено-пословни објекат највише 
класе, према Стандардима, нормативима, правилима струке и Техничкој 
документацији сагласно којој Радови морају бити изведени.  
Потврду квалитета изведених Радова обезбеђује Извођач, 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. 

 
16. "Комисија за јавне набавке" значи Комисију, образовану Решењем Наручиоца, 

која се састоји од непарног броја чланова, најмање три.  
 
17. "Комуникација" значи сва обавештања, потврде, налоге, инструкције, 

објашњења дате у писаној форми, како је то дефинисано овом Конкурсном 
документацијом и Уговором. 

 
18. "Конкурсна документација" значи документацију коју припрема Наручилац и 

која садржи сва потребна документа за припрему и подношење Понуде, а за 
изабраног Понуђача-Извођача и комплетну Понуду, односно Уговорни документ 
за реализацију Радова. 

 
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 Извођач на извођењу Радова и која су неопходна за Завршетак 
радова на потпуно задовољство Наручиоца. 

 
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 (“Службени гласник РС” број 72/09,81/09,64/10,24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13) и Правилнику о садржини и начину вођења стручног 
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надзора (“Службени гласник РС” бр. 7/10)   
 
23. "Накнадни радови" значи радове који нису уговорени нити неопходни за 

испуњење Уговора, које Извођач треба да изведе по налогу Наручиоца, а 
сагласно процедури дефинисаној Делом  2.6 Општих услова– Образац обрачуна 
Додатних радова. 

 
24. "Налог" значи било коју инструкцију и/или налог Извођачу 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 Извођачем 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 неопходно 

извести за испуњење Уговора ради обезбеђења стабилности и функционалности 
објекта, а сагласно процедури дефинисаној Делом 2.6 Услова уговарања– 
Образац обрачуна Додатних радова.  

 
27. "Одобрено" значи одобрено у писаној форми, укључујући и накнадну писану 

потврду онога што је претходно усмено одобрено. "Одобрење" значи одобрење 
у писаној форми, укључујући и накнадно писано одобрење онога што је 
претходно усмено одобрено. 

 
28. "Оперативни план" значи детаљан Динамички план активности везаних за 

реализацију појединих радова и за одређени временски период, који Извођач 
доставља на захтев Наручиоца. 

 
29. "Опрема" значи сва опрема по прописима и техничкој документацији неопходна 

за употребу и функционалност објекта. 
 
30. "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. 

 
31. "Писана форма" значи сва документа руком писана, куцана на писаћој 

машини,рачунару,штампана, као и телеграме, телексе, телефаксе и сл. 
 

32. ,,ПМИ процедуре,, ,значе скуп поступака из области управљања пројектима 
,сачињених по методологији Пројект менадјмент института. 

 
33. "Подизвођач" значи специјализовано правно лице и/или стручњаке за извођење 

радова, испоруку робе, материјала или пружање услуга које ангажује Извођач уз 
претходну сагласност Наручиоца. 

 
34. "Понуђач" представља правно лице које подноси Понуду за извођење Радова 
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који су предмет ове Конкурсне документације, са циљем да буде изабран за 
Извођача. 

 
35. "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.  

 
36. "Представници органа власти" значе представнике органа власти на свим 

нивоима, представнике надлежних институција и представнике јавних и 
комуналних предузећа. 

 
37. "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 Извођач доставља на захтев Наручиоца. 

 
38. "Преузимање дела Радова" означава акт између Наручиоца и Извођача радова 

којим се врши квантитативно и квалитативно преузимање комплетних делова 
Радова. 

 
39. "Примопредаја Радова" означава грађевинскоправни акт коначног споразума 

између Наручиоца и Извођача радова којим се врши квантитативна и 
квалитативна предаја објекта Наручиоцу, а по добијању Употребне дозволе. 
Примопредаја Радова ће се извршити према процедури,  из ове конкурсне 
документације. 

 
40. "Пројекат" означава скуп пројеката за грађевинску дозволу, и/или главних и 

извођачких пројеката са извршеном техничком контролом чији је садржај 
дефинисан Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” бр. 72/09 , 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13,132/14 и 145/14) које обезбеђује 
Наручилац  и Извршилац и на основу којих се врши извршење посла. 

 
41. "Пројекат изведеног објекта" јесте пројекат који приказује изведено стање 

објекта и израђује се за потребе коришћења и одржавања објекта. Извођач 
Пројекат изведеног објекта предаје Наручиоцу приликом Примопредаје Радова. 

 
42. "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 Радовима. 

 
43. "Радови" обухватају све радове, неопходне за завршетак  обухваћених 

Уговорном документацијом. 
 
44. "Рокови" значе рок за завршетак Радова како је то одређено Уговором и 

динамичким планом извођења Радова. 
"Међурокови" значе рокове завршетка појединих фаза радова и набавке, 
допреме и уградње опреме, како је то одређено динамичким планом извођења 



 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
За уступање извођења радова на локацији насеља „Југовићево“ у Новом Саду 

О б ј е к т и  :  Ф1,Ф2,Ф3 и Ф4    
ВЈН 02/16 

Страна 59 од 64 

Радова. 
 
45. "Стандарди" значе важеће српске  и СРПС ИСО стандарде према којима је 

Извођач обавезан да изведе Радове. 
 
46. "Сукоб интереса" представља све што утиче на Понуђача и/или Извођача 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 Извођача, утицај његових осталих обавезе или било који 
други сукоб његових интереса. 

 
47. "Техничка документација" обухвата Пројекат, све спецификације, Цртеже, 

техничка решења и детаље којима се разрађују за потребе изградње технички, 
технолошко-производни и експлоатациони аспекти предметног грађевинског 
објекта, уређаја и опреме. 

 
48. "Уговор" значи писани споразум Уговорних страна којим се једна страна – 

Извођач обавезује да другој страни – Наручиоцу, према техничкој документацији 
са извршеном техничком контролом, у складу са Законским и подзаконским 
актима, прописима и правилима струке, у уговореном року и за уговорену 
вредност изведе радове.  

49. "Уговорна документација" значи Уговор, Предмер и предрачун уз Уговор, ову 
Конкурсну документацију, Техничку документацију, документацију Извођача, 
Динамички план извођења Радова, прилоге, као и другу документацију наведену 
у овој Конкурсној документацији и Уговору. Сви делови Уговорне документације 
су обавезујући за обе Уговорне стране. 

 
50. "Уговорна казна" значи износ одређен у овој Конкурсној документацији који 

Наручилац наплаћује за сваки дан прекорачења уговореног рока извођења 
Радова или неизвршења уговорних обавеза у уговореним роковима, узрокован 
кривицом Извођача. 

 
51. "Уговорни износ" значи износ наведен у Уговору, уз додавања или одбитке који 

могу бити извршени у складу са овом Конкурсном документацијом и/или 
Уговором. Наручилац ће платити Уговорни износ за радове који буду стварно 
изведени на начин дефинисан Уговорном документацијом. 

 
52.  "Цртежи" значе графичке и сликовне делове уговорне документације, који 

приказују објекат или неки његов део, а углавном обухватају планове, висинске 
коте, пресеке, детаље, листе и дијаграме и слично. 
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2.7 ОБРАЗАЦ ЦЕНА ЗА РАДНУ СНАГУ ПО ГРУПАМА 

 
Е) Радна снага: 
 
- 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 .................................................. 
 
 
Напомена: Све цене дати без урачунатог ПДВ-а  
 
  
                             ПОНУЂАЧ: 
                                                                                   
   
                                                            (М.П.)          ________________________ 

 (Потпис овлашћеног лица) 
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2.8 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 
 
 
 
2.7.1Обрачун разлике у цени  за извођење свих Радова  вршиће се по методологији: 
 
  Рц = К x В 
 
Где је: 
 
Рц – разлика у цени по основу промене курса EВРА. 
 
В – вредност радова по ценама из базног месеца,  
 
К – коефицијент разлике у цени који се израчунава применом следеће методологије: 
 

К =[ EВРO/(EВРO)b  ] -1,00   (>/<0,00) 
 
ЕВРО  - Вредност Eвра  на датум 25. у обрачунском месецу 
 
(ЕВРО)b - Базна вредност 1 ЕВРО = 123,2830 
 
Вредност EВРА на датум 25. у обрачунском месецу је средња вредност ЕВРА по курсу 
Народне банке Србије. 
 
Поступак за обрачун разлике у цени је следећи: 
 
Вредност разлике у цени у динарима за обрачунски месец у односу на базну вредност 
добија се множењем вредности за исплату по привременој ситуацији за месец у којем се 
врши обрачун, а по базним ценама, са израчунатим коефицијентом сагласно уговореној 
методологији. 
 
Уговорене стране стичу право на разлику у цени за Радове који се изврши у уговореним 
месечним међуроковима и крајњем року дефинисаним детаљним Динамичким планом уз 
Уговор, ако дође до промене вредности ЕВРА у односу на базну вредност       1 ЕВРО = 
123,2830 динара.  
 
Обрачун разлике у цени врши Извођач и доставља као саставни део привремене 
месечне ситуације, за стварно изведене радове у том месецу. 
 
Обрачун разлике у цени врши се месечно. 
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Уколико кривицом Извођача дође до кашњења у реализацији планираних позиција 
радова  у односу на уговорене месечне међурокове или крајњи рок, обрачун разлике у 
цени се замрзава на планираном-уговореном нивоу, сагласно Динамичком и 
Финансијском плану, без обзира колико износи то кашњење. 
 
Наручилац одобрава исплату износа по захтеву за наплату разлике у цени, оверавањем 
привремених месечних обрачуна разлике у цени унетих у привремене месечне ситуације, 
а коначна вредност се утврђује коначним обрачуном. 
 
 
                        ПОНУЂАЧ: 
 
 

(М.П.)  __________________________ 
   (Потпис овлашћеног лица) 
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2.9  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 јединичних цена материјала 
из Понуде. 

М2 – коштање потребног рада механизације по јединици мере, установљено 
на бази учинака (срачунатих према нормама и техничкој литератури) и 
цене рада механизације за један сат дате у Понуди (без руковаоца). 

Р – Вредност потребне радне снаге исказане у бруто износу за трећа лица, 
обрачунате по јединици мере на основу норматива из норми, односно 
учинака за руковаоце машина, а према ценама радне снаге по часу 
датим у Понуди помноженим са  режијским фактором.  

За позиције радова које су сличне са уговореним позицијама из Предмера и 
предрачуна примењиваће се исте јединичне цене, а за позиције радова које 
нису садржане у Предмеру и предрачуну Извођач је дужан да достави анализу 
јединичних цена. 

 
                      

ПОНУЂАЧ: 
 

(М.П.)  __________________________ 
 
   (Потпис овлашћеног лица) 
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2.10  ОБРАЗАЦ О ПРОЦЕДУРИ ПРИМОПРЕДАЈЕ РАДОВА 
 
У складу са чланом 51. Општих услова утврђује се следећа процедура према којој ће се 
између Наручиоца и Извођача извршити примопредаја Радова: 
1. Наручилац ће у року од седам (7) дана након прегледа радова образовати Комисију и 

донети Решење за Примопредају Радова. Комисију чине представници: 
- Наручиоца 
- Надзора 
- Извођача. 

Извођач ће доставити Наручиоцу Решење о именовању својих представника у Комисији 
за примопредају радова. 
 
2. Комисија ће у року од пет (5) дана поступити по Решењу Наручиоца и извршити 

преглед изведених Радова, градилишне и друге документације и сачинити Записник о 
истом. 

 
3. Када Комисија констатује да нема примедбе у вези са Радовима за које се врши 

примопредаја, Наручилац ће у року од пет (5) дана од добијања позитивног налаза 
Комисије издати Потврду о Завршетку Радова. 

 
4. Уколико Комисија констатује да постоје примедбе које је Извођач у обавези да 

отклони у складу са Уговором, Извођач ће те примедбе отклонити у примереном року 
одређеном од стране Комисије, са јасно дефинисаним датумом када ће почети са 
отклањањем примедби. 

 
5. Када Извођач 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, да су примедбе отклоњене у потпуности, Наручилац ће у року од 
пет (5) дана издати Потврду о Завршетку Радова. 

 
6. Уколико Извођач не почне и не отклони примедбе како је то Комисија дефинисала, 

Наручилац ће поступити у складу са чланом 51. Општих услова и ангажовати другог 
извођача, а трошкове који из тога проистекну трајно одбити Извођачу у моменту 
коначног обрачуна Радова. Уколико је износ ових трошкова већи од вредности дуга 
Наручиоца према Извођачу, Наручилац ће разлику између трошкова и дуга наплатити 
из депозита за добро и квалитетно извођење радова. 

 
ПОНУЂАЧ: 

 
(М.П.)  __________________________ 
   (Потпис овлашћеног лица) 



Грађевинска дирекција Србије

ИЗВЕШТАЈ О СЛОБОДНИМ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ПОНУДИ

Град: Београд

Површина m2 Укупна цена EUR

Укупно - Град 2.278,42 2.939.161,80

РБ Тип непокретности Спрат Број непокретности Структура
припадајућа 

гаражна места
Површина m2 Укупна цена EUR

1 Стан други спрат 18 двособан (Г2) 1 57,97 74.781,30

2 Стан приземље 2 двособан (Г2) 3 51,08 65.893,20

Укупно 109,05 140.674,50

РБ Тип непокретности Спрат Број непокретности Структура
припадајућа 

гаражна места
Површина m2 Укупна цена EUR

1 Стан приземље 7 двособан (Г1)7 50,94 65.712,60

2 Стан први спрат 11 двособан (Г1) 8 52,53 67.763,70

3 Стан први спрат 12 трособан (Г1) 1, 2 92,08 118.783,20

4 Стан први спрат 14 двособан (Г1) 9 50,94 65.712,60

5 Стан други спрат 18 двособан (Г1) 10 52,53 67.763,70

6 Стан други спрат 19 трособан (Г1) 3, 4 92,08 118.783,20

7 Стан трећи спрат 25 двособан (Г1) 11 52,53 67.763,70

8 Стан трећи спрат 26 трособан (Г1) 5, 6 92,08 118.783,20

9 Стан трећи спрат 28 двособан (Г1) 12 50,94 65.712,60

Укупно 586,65 756.778,50

РБ Тип непокретности Спрат Број непокретности Структура
припадајућа 

гаражна места
Површина m2 Укупна цена EUR

1 Стан приземље 7 двособан (Г5) 7 51,18 66.022,20

2 Стан први спрат 11 двособан (Г5) 8 52,37 67.557,30

3 Стан први спрат 12 трособан (Г5) 1, 2 86,15 111.133,50

4 Стан други спрат 19 трособан (Г5) 3, 4 86,15 111.133,50

5 Стан други спрат 21 двособан (Г5) 9 51,18 66.022,20

6 Стан трећи спрат 26 трособан (Г5) 5, 6 86,15 111.133,50

7 Стан трећи спрат 27 двособан (Г5) 10 51,98 67.054,20

8 Стан трећи спрат 28 двособан (Г5) 11 51,18 66.022,20

Укупно 516,34 666.078,60

РБ Тип непокретности Спрат Број непокретности Структура
припадајућа 

гаражна места
Површина m2 Укупна цена EUR

1 Стан приземље 2 двособан (Г6)1 52,23 67.376,70

2 Стан приземље 7 двособан (Г6)3 52,23 67.376,70

3 Стан први спрат 10 двособан (Г6)4 52,09 67.196,10

4 Стан први спрат 14 двособан (Г6)5 51,60 66.564,00

5 Стан други спрат 22 двособан (Г6)6 51,60 66.564,00

6 Стан други спрат 23 двособан (Г6)7 52,23 67.376,70

7 Стан трећи спрат 26 двособан (Г6)8 52,09 67.196,10

8 Стан трећи спрат 27 двособан (Г6)9 52,23 67.376,70

9 Стан трећи спрат 30 двособан (Г6)10 51,60 66.564,00

Укупно 467,90 603.591,00

РБ Тип непокретности Спрат Број непокретности Структура
припадајућа 

гаражна места
Површина m2 Укупна цена EUR

1 Стан приземље 3 трособан (Г6) 11,12 78,07 100.710,30

2 Стан први спрат 6 трособан (Г6) 13,14 85,99 110.927,10

3 Стан први спрат 7 трособан (Г6) 15,16 87,48 112.849,20

4 Стан други спрат 10 трособан (Г6) 18,19 85,99 110.927,10

5 Стан други спрат 11 трособан (Г4) 1,2 87,48 112.849,20

6 Стан трећи спрат 14 трособан (Г4) 3,4 85,99 110.927,10

7 Стан трећи спрат 15 трособан (Г4) 5,6 87,48 112.849,20

Укупно 598,48 772.039,20

Београд - Браће Јерковић-Падина

4, ул.Војводе Влаховића 53Л

5, ул.Војводе Влаховића 53Љ

2, ул.Војводе Влаховића 53Ј

3, ул.Војводе Влаховића 53К

1, ул. Војводе Влаховића 53И



Грађевинска дирекција Србије

ИЗВЕШТАЈ О СЛОБОДНИМ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ПОНУДИ

Град: Нови Сад

Површина m2 Укупна цена EUR

Укупно - Град 1.247,25 936.939,70

Укупно - Објекат 540,48 406.217,71

РБ Тип непокретности Спрат Број непокретности Структура Површина m2 Укупна цена EUR

1 Стан приземље 4 трособан 90,41 67.938,42

2 Стан поткровље 21 трособан-дуплекс 109,21 82.065,64

3 Стан поткровље 22 двоипособан-дуплекс 116,53 87.566,24

Укупно 316,15 237.570,29

РБ Тип непокретности Спрат Број непокретности Структура Површина m2 Укупна цена EUR

1 Стан поткровље 20 трособан-дуплекс 108,47 81.545,87

2 Стан поткровље 21 двоипособан-дуплекс 115,86 87.101,54

Укупно 224,33 168.647,41

Површина m2 Укупна цена EUR

Укупно - Објекат 198,86 149.145,00

РБ Тип непокретности Спрат Број непокретности Структура Површина m2 Укупна цена EUR

1 Стан поткровље 17 двоипособан 104,17 78.127,50

2 Стан поткровље 19 двоипособан 94,69 71.017,50

Укупно 198,86 149.145,00

Површина m2 Укупна цена EUR

Укупно - Објекат 85,33 64.136,14

РБ Тип непокретности Спрат Број непокретности Структура Површина m2 Укупна цена EUR

1 Стан поткровље 19 двоипособан 85,33 64.136,14

Укупно 85,33 64.136,14

Површина m2 Укупна цена EUR

Укупно - Објекат 422,58 317.440,85

РБ Тип непокретности Спрат Број непокретности Структура Површина m2 Укупна цена EUR

1 Стан поткровље 21 трособан-дуплекс 93,30 70.069,01

2 Стан поткровље 22 двоипособан-дуплекс 111,62 83.827,48

Укупно 204,92 153.896,49

РБ Тип непокретности Спрат Број непокретности Структура Површина m2 Укупна цена EUR

1 Стан поткровље 22 трособан-дуплекс 92,80 69.727,63

2 Стан поткровље 23 двоипособан-дуплекс 124,86 93.816,73

Укупно 217,66 163.544,36

Д4, ул. Павла Ивића 1

Ц1, ул.Бошка Петровића 1

Д1-Д2

Д3-Д4

Ц1-Ц2

Нови Сад - Југовићево

Ц3-Ц4

Ц2, ул.Бошка Петровића 3

Ц3, ул. Александра Бењака 4

Д1, ул. Бошка Петровића 2

Д3, ул. Павла Ивића 3



Грађевинска дирекција Србије

ИЗВЕШТАЈ О СЛОБОДНИМ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ПОНУДИ

Град: Нови Сад Ф

Површина м2 Укупна цена ЕУР

Укупно град 5.744,58 5.055.230,40

Р.Бр Тип непократности Спрат Структура Површина м2 Јединична цена Укупна цена ЕУР

1 Стан Приземље једнособан 33,19 880,00 29.207,20

2 Стан Приземље једнособан 28,32 880,00 24.921,60

3 Стан Приземље једнособан 37,67 880,00 33.149,60

4 Стан Приземље двособан 64,58 880,00 56.830,40

5 Стан Приземље трособан 87,51 880,00 77.008,80

6 Стан Приземље једнособан 39,13 880,00 34.434,40

7 Стан Први спрат једнособан 47,52 880,00 41.817,60

8 Стан Први спрат једнособан 37,66 880,00 33.140,80

9 Стан Први спрат двособан 63,62 880,00 55.985,60

10 Стан Први спрат трособан 87,68 880,00 77.158,40

11 Стан Први спрат једноипособан 48,16 880,00 42.380,80

12 Стан Други спрат једнособан 47,52 880,00 41.817,60

13 Стан Други спрат једнособан 37,66 880,00 33.140,80

14 Стан Други спрат двособан 63,62 880,00 55.985,60

15 Стан Други спрат трособан 87,68 880,00 77.158,40

16 Стан Други спрат једноипособан 48,16 880,00 42.380,80

17 Стан Трећи спрат једнособан 47,52 880,00 41.817,60

18 Стан Трећи спрат једнособан 37,66 880,00 33.140,80

19 Стан Трећи спрат двособан 63,62 880,00 55.985,60

20 Стан Трећи спрат трособан 87,68 880,00 77.158,40

21 Стан Трећи спрат једноипособан 48,16 880,00 42.380,80

22 Стан Повучени спрат двоипособан 65,69 880,00 57.807,20

23 Стан Повучени спрат двособан 53,03 880,00 46.666,40

24 Стан Повучени спрат двоипособан 65,56 880,00 57.692,80

25 Стан Повучени спрат једноипособан 41,76 880,00 36.748,80

1.370,36 1.205.916,80

Р.Бр Тип непократности Спрат Структура Површина м2 Јединична цена Укупна цена ЕУР

1 Стан приземље једнособан 28,32 880,00 24.921,60

2 Стан приземље једнособан 37,67 880,00 33.149,60

3 Стан приземље двособан 64,58 880,00 56.830,40

4 Стан приземље трособан 87,51 880,00 77.008,80

5 Стан Први спрат једнособан 47,52 880,00 41.817,60

6 Стан Први спрат једнособан 37,66 880,00 33.140,80

7 Стан Први спрат двособан 63,62 880,00 55.985,60

8 Стан Први спрат трособан 87,68 880,00 77.158,40

9 Стан Први спрат једноипособан 48,16 880,00 42.380,80

10 Стан Други спрат једнособан 47,52 880,00 41.817,60

11 Стан Други спрат једнособан 37,66 880,00 33.140,80

12 Стан Други спрат двособан 63,62 880,00 55.985,60

13 Стан Други спрат трособан 87,68 880,00 77.158,40

14 Стан Други спрат једноипособан 48,16 880,00 42.380,80

15 Стан Трећи спрат једнособан 47,52 880,00 41.817,60

16 Стан Трећи спрат једнособан 37,66 880,00 33.140,80

17 Стан Трећи спрат двособан 63,62 880,00 55.985,60

18 Стан Трећи спрат трособан 87,68 880,00 77.158,40

19 Стан Трећи спрат једноипособан 48,16 880,00 42.380,80

20 Стан Повучени спрат двоипособан 65,69 880,00 57.807,20

21 Стан Повучени спрат двособан 53,03 880,00 46.666,40

22 Стан Повучени спрат двоипособан 65,56 880,00 57.692,80

23 Стан Повучени спрат једноипособан 41,76 880,00 36.748,80

1.298,04 1.142.275,20

Нови Сад - Југовићево

Ламела ф1

Ламела ф2



Р.Бр Тип непократности Спрат Структура Површина м2 Јединична цена Укупна цена ЕУР

1 Стан приземље једнособан 47,44 880,00 41.747,20

2 Стан приземље једнособан 41,06 880,00 36.132,80

3 Стан приземље двособан 64,70 880,00 56.936,00

4 Стан приземље трособан 87,35 880,00 76.868,00

5 Стан Први спрат једнособан 49,48 880,00 43.542,40

6 Стан Први спрат једнособан 47,11 880,00 41.456,80

7 Стан Први спрат двоипособан 66,87 880,00 58.845,60

8 Стан Први спрат четворособан 109,19 880,00 96.087,20

9 Стан Први спрат двособан 51,09 880,00 44.959,20

10 Стан Други спрат једнособан 49,48 880,00 43.542,40

11 Стан Други спрат једнособан 47,11 880,00 41.456,80

12 Стан Други спрат двоипособан 66,87 880,00 58.845,60

13 Стан Други спрат четворособан 109,19 880,00 96.087,20

14 Стан Други спрат двособан 51,09 880,00 44.959,20

15 Стан Трећи спрат једнособан 49,48 880,00 43.542,40

16 Стан Трећи спрат једнособан 47,11 880,00 41.456,80

17 Стан Трећи спрат двоипособан 66,87 880,00 58.845,60

18 Стан Трећи спрат четворособан 109,19 880,00 96.087,20

19 Стан Трећи спрат двособан 51,09 880,00 44.959,20

20 Стан Повучени спрат двоипособан 82,17 880,00 72.309,60

21 Стан Повучени спрат двособан 68,44 880,00 60.227,20

22 Стан Повучени спрат четворособан 108,48 880,00 95.462,40

23 Стан Повучени спрат једнособан 47,04 880,00 41.395,20

1.517,90 1.335.752,00

Р.Бр Тип непократности Спрат Структура Површина м2 Јединична цена Укупна цена ЕУР

1 Стан приземље једнособан 47,44 880,00 41.747,20

2 Стан приземље једнособан 41,06 880,00 36.132,80

3 Стан приземље двособан 64,70 880,00 56.936,00

4 Стан приземље трособан 87,35 880,00 76.868,00

5 Стан приземље једнособан 40,38 880,00 35.534,40

6 Стан Први спрат једнособан 49,48 880,00 43.542,40

7 Стан Први спрат једнособан 47,11 880,00 41.456,80

8 Стан Први спрат двоипособан 66,87 880,00 58.845,60

9 Стан Први спрат четворособан 109,19 880,00 96.087,20

10 Стан Први спрат двособан 51,09 880,00 44.959,20

11 Стан Други спрат једнособан 49,48 880,00 43.542,40

12 Стан Други спрат једнособан 47,11 880,00 41.456,80

13 Стан Други спрат двоипособан 66,87 880,00 58.845,60

14 Стан Други спрат четворособан 109,19 880,00 96.087,20

15 Стан Други спрат двособан 51,09 880,00 44.959,20

16 Стан Трећи спрат једнособан 49,48 880,00 43.542,40

17 Стан Трећи спрат једнособан 47,11 880,00 41.456,80

18 Стан Трећи спрат двоипособан 66,87 880,00 58.845,60

19 Стан Трећи спрат четворособан 109,19 880,00 96.087,20

20 Стан Трећи спрат двособан 51,09 880,00 44.959,20

21 Стан Повучени спрат двоипособан 82,17 880,00 72.309,60

22 Стан Повучени спрат двособан 68,44 880,00 60.227,20

23 Стан Повучени спрат четворособан 108,48 880,00 95.462,40

24 Стан Повучени спрат једнособан 47,04 880,00 41.395,20

1.558,28 1.371.286,40

Ламела ф3

Ламела ф4
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  3.1  ТЕХНИЧКИ ОПИСИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

       ТЕХНИЧКИ ОПИС 

уз главни арх.грађ. пројекат 

за стамбени објекат ламела Ф1 и Ф2 у насељу Југовићево, Нови Сад  

 

 

1 ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

ОБЈЕКАТ:  “Стамбени објекат ламела Ф1 и Ф2 у Новом Саду” 

     локација насеље - Југовићево                         

                       ламела Ф1 и Ф2  

     спратност П+3+П пов. спрат  

 

ЛОКАЦИЈА:  Нови Сад , на катастарској парцели бр. 540/21  

    К.О. Нови Сад IV,  ламела Ф1 и Ф2 

     

ПРЕДМЕТ:    ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ  

 

ЛОКАЦИЈА 

 

Ламеле Ф1 и Ф2, представљају другу фазу развоја стамбеног насеља Југовићево 

у Новом Саду.  

Регулациона и грађевинска линија се поклапају са габаритом објекта.  

 

Објекат је лоциран на равном терену у оријентацији  југоисток - северозапад , у 

односу на доминантну осу.  

 

Габарит објекта је правоугаони, делимично разуђен, укупних димензија 

54,30х19,08 м. Састоји се од две осно симетричне ламеле, раздвојене 

дилатацијом ширине 5 цм. 

 

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГЛАВНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Основ за израду Главног  пројекта  је: 

 

а.    Анекс 1 идејног пројекта,  

б.    Пројектни задатак оверен од стране инвеститора, 

ц.  Решење о Одобрењу за изградњу број  V-351-557-747/05 од  

 16.01.2007.год. и измена рашења  бр. V-351- 3048/08 од 

 14.07.2008.год. издато  од стране Градске управе  за урбанизам и 

 стамбене послове. 

ц.    стања на терену изведених радова.  

 

 



   
 

На основу напред наведених параметара приступило се изради Главног 

пројекта за  стамбени објекат на грађевинској парцели  бр. 540/21  К.О. Нови 

Сад IV.  

 

Предмет пројекта је вишеетажни стамбени објекат ламеле Ф1и Ф2 , спратности 

Пр+3+Пк .  

 

Ламеле Ф1 и Ф2, представљају другу фазу развоја стамбеног насеља Југовићево 

у Новом Саду.  

 

 

3 ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

 

Пројекат је урађен  у складу  са одредбама Закона о планирању и изградњи 

објеката (Сл. гласник РС број 47 од 05.05.2003 године) важећом  редулативом, 

законима и прописима о изради техничке документације у зградарству, 

важећим стандардима  одлукама и уредбама и уредбама који регулишу 

материју пројектовања. 

 

Пројекат је урађен у складу са пројектним задатком Инвеститора и Техничким 

условима који су били саставни део  пројектног задатка усвојеним идејним 

решењем и Одобрењем  за изградњу број V-351-5567/05 од  16.01.2007.год. и 

измена рашења  бр. V-351- 3055/08 од 14.07.2008.год.  

 

 

4.ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ 

Главни архитектонски пројекат урађен је у складу са тачкама 2 и  3 са следећим 

поглављима :  

 

4.1 НАМЕНА , ФУНКЦИЈА  И  КОНЦЕПЦИЈА  ЗГРАДЕ 

 

Положај  грађевинске линије поклапа се са положајем регулационе линије  

 

Присзуп објекту:  Колски  и пешачки приступ су обезбеђени са јавних 

приступних саобраћајница унутар формираног комплекса.  

 

Објекат садржи две ламеле спојене дилатационом разделницом  ширине б=5цм 

по вертикали са  47 станова следеће структуре. 

 

 

Једнособан   м2   Једноипособан    м2   Двособан м2  Двоипособан м2 Трособан  м2 

   17   645.23   8      378.88    10    616.94     4     262.5    8          701.44  

 



   
 

 Укупно  нето површина станова (умањена за 3%)  : 2604.65М2 

 

 

Објекат је по функцији вишеетажни стамбени објекат са локалом у ламели Ф2 

спратности Пр+3+Пк. 

 

 

Објекту се прилази са новопројектованих саобраћајница и тротоара. Улаз у 

ламеле је остварен преко степеница и рампе за особе са инвалидитетом. 

Проласком кроз ветробран долази се до степенишног простора кроз који се 

прилази становима. 

 

 Приступ локалу у приземљу ламеле Ф2 је директно споља са улазног степеника 

на тротоару . 

 

У приземљу ламеле Ф2 се налазе 4 стана, локал и техничке просторије. 

Структура станова у приземљу ламеле Ф2 је 2 једнособна, 1 двособан, 1 

трособан.  

 

У оквиру степенишног простора налази се погон лифта ( испод степенишног 

крака ) и хидроцил. 

 

Топлотној подстаници се прилази предпростором који је повезан са 

степенишним простором. У склопу техничке просторије  налази се топлотна 

подстаница  и просторија за електроормар са предпростором. Све техничке 

просторије су одвојене на начин који задовољава прописе заштите од пожара и 

звучне заштите.. 

 

У приземљу ламеле Ф1се налазе 5 станова и погон лифта. Структура станова у 

приземљу ламеле Ф1 је 3 једнособна, 1 двособан, 1 трособан.  

 

Техничка просторија  испод степеништа је одвојена на начин који задовољава 

прописе заштите од пожара и звучне заштите. 

 

    Спеатови су типски. На спратовима у обе ламеле се налазе по 5 станова и то:  

    2 једнособна, 1 једноипособан ,  1 двособан  и 1 трособан  

 

  

На поткровљу у обе ламеле се налазе по 4 стана и то: 1 једноипособни  1 

двособни и 2 двоипособна стана 

 

Укупно у обе ламеле се налази 47 станова. 

 

 



   
 

4.2 БИЛАНС ПОВРШИНА ЗА ЦЕО ОБЈЕКАТ  

 

За обрачун корисних површина етажа и целог објекта коришћен је СРПС У 

Ц2.100 (усклађен састандардом ЈУС-ИСО 9836; 1996 и ЈУС ИСО  6707 - 1.1996). 

 

 Пројектован је број и структура станова у сагласности са инвеститором. 

 

 

 

  

4.3 ФУНДИРАЊЕ  ОБЈЕКТА 

 

Започетом  изградњом  објекта  радови на темељењу објекта завршени су 2000 

год. Објекат је фундиран на основу Геомеханичког елабората израђеног од 

стране Завода за геомеханику - Суботица. 

 

 Из наведеног елабората ЕГ-24112/5 од  јула 2000 год. закључци су 

следећи: 

 - ниво подземних вода мерених јуна 2000год налазили су се  на  1.0-1.4м 

испод  површине терена на релативној коти   терена  КНПВ = 98.00-98.25М 

 - на основу  добијених резултата добијених у лабараторији као и   

прорачуна  усвојена је фундирање објекта - путем дубоког  фундирања   

бушеним шиповима повезаних надглав ним    темељним гредама фундираним 

на коти  78.67 М које уједно   представљају темељне зидове.  

 

  Димензије греда су 30, односно 40 цм и висине 100 цм.  Висинска кота 

горње ивица греда је усвојена као кота - 0.12 цм. 

 

Предмет главног пројекта  је наставак  радова на изградњи ламела Ф1 и Ф1 

 

4.4 КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА: 

 

Због својих карактеристика објекат се изводи у скелетном конструктивном 

систему комбинованом са АБ сеизмичким платнима.  

 

Међуспратне конструкције су типа ЛМТ 16+4 цм са испуном од опекарских 

елемената и пуна коса АБ плоча за степениште.  

 

Степениште је пуна коса АБ плоча дељине д=15цм.  

 

Подна плоча приземља је арм. бетонска дебљине 15 цм изливена  на постојеће 

темељне зидове..  

 



   
 

Темељни зидови су постојећи  урађени као  арм. бет.наглавне греде  које су 

избетониране  преко побијених арм.бетонских шипова. 

 

Неопходно је  да се приликом почетка извођења радова на објекту изврши 

уклањање самониклог растиња у простору између темељних зидова и уклањање 

слоја тла до здравог носивог терена. 

 

Неопходно је извршити насипање: 

 - слоја шљунка  висине  х =20цм  од коте - 0.47до коте  - 0.27 ( а испод 

армирано бетонске плоче на тлу ), 

- слоја песка  висине х=65цм  од коте  -1.12 до коте  - 0.47  

 

У слоју насипа положити ПВЦ цеви за потребе инсталација лифтовског 

постројења према графичким прилозима.  

Извршити набијање тла механичким путем до потребне чврстине за потребе 

подне плоче и темељења вентилационих димњачких канала и гасног котла. 

Чиста висина просторија у приземљу и типским спратовима је 2,62 м а нa 

поткровљу 2,62 метра. Спратна висина је 2,90 метара.  

 

Преградни зидови у објекту су од гитер блокова дебљина 19 цм и 12 цм и пуне 

опеке дебљине 7 цм у зависности од положаја у објекту а у складу са 

прорачуном термичке и звучне заштите објекта и прописа заштите од пожара.  

 

 

4.5 КРОВ 

 

Кров објекта је двоводан са нагибом од 6% према фасадним зидовима објекта. 

Кровна конструкција је дрвена, описана у тесарским радовима а кровни 

покривач је лимени описан у лимарским радовима.  

 

У оквиру крова је предвиђена лантерна за осветљавање степенишног простора. 

У оквиру лантерне је предвиђен отвор за интервентни излаз на кров и 

одимљавање степенишног простора.  

 

Лантерна је од урађена од алуминијумских платифицираних профила са 

прекидом термо моста на алуминијумској потконструкцији застакљена  је 

термопан стаклом 6+12+6, од тога спољно стакло је каљено а унутрашње 

панплекс. 

 

Покретни део отвара се око слемене осе механизмом са подеста који је на 

висини 150цм од пода . Лантернa је снадбевена стандардним оковом. Делови 

лантерне који прелазе преко зидова и окапнице урађени су од алуминијумског 

пластифицираног лима.  Боја пластифицираног алуминијума је  белој боји. 

 



   
 

4.6 МОНТАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ 

 

Вентилациони канали и димњаци 

 

Димњак за топлотну подстаницу је од префабрикованих елемената типа 

"SCHIEDEL", трослојни једнострук, тип “UNI 30” са димензијом унутрашњег 

канала Ø30 цм и укупном димензијом са плаштом 55х55 цм.  

 

Сваки стан поседује димњак као резервни димњак од префабрикованих 

елемената типа "SCHIEDEL", трослојни једноструки, тип “UNI 16” са 

димензијом унутрашњег канала Ø16 цм и укупном димензијом са плаштом 

36х36 цм.  

 

Вентилација купатила и тоалета се врши помоћу вентилационих канала типа 

"Шунд".Сви вентилациони и димњачки канали су самоносећи, стоје на подној 

плочи, без ослањања на међуспратну конструкцију.  

 

Вентилациони канали се по етажама обзиђују пуном опеком на кант. Димњачки 

и вентилациони канали изнад плоче изнад поткроља и изнад кровне равни се 

обзиђују пуном опеком дебљине 12 цм. 

Кровну раван надвишују за 1 м, управно на ову раван и завршени су димњачким 

типским капама. 

 

 

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА  

 

У објекту предвиђено је централно грејање  са   котлом  на гас.  

Загревањем  воде  преко гасне котларнице   и  цевног развода врши се 

дистрибуција загрејане воде  и загревање простора објекта. 

   

Заштита објекта  у зависности  од намене просторија  и то: 

 

Просторије које се греју: 

 1) стамбени простор , 

 2) простор локала , 

 3) простор топлотне подстанице. 

 

просторије које се не греју:  

 1.ходници,  

 2.степениште и  

 3.техничке  просторије, 

 



   
 

Прорачуном грађевинске физике проверен је степен заштите (услед дејства 

спољашњих зимских и летњих температурних утицаја) фасаде, таванског 

простора, негрејаних делова објекта и топлотне подстанице.  

 

Термоизолациони материјали уграђују се истовремено са извођењем 

грађевинских радова, а у свему по прорачуну грађевинске физике.  

 

Термоизолација фасадних зидова објекта се изводи као сендвич зид. 

 

поз СЗ 1 малтер    2.0 цм 

  гитер блок            19.0 цм  

  стиропор       6.0 цм  

  шупљи блок   9.0 цм 

  малтер    3.0 цм 

 

поз СЗ 2 малтер    2.0 цм 

  армирани бетон            20.0 цм  

  стиропор        6.0 цм  

  шупљи блок    9.0цм 

  малтер     3.0 цм 

 

 

пос СЗ 3      малтер      2 .0цм 

  гитер блок                                 19.0 цм  

  тврде плоче мин. вуне    5 .0цм  

  цем.малтер + рабиц    3.0 цм 

 

 

 

поз СЗ 4      малтер      2 .0цм 

  гитер блок                       20.0 цм  

  полиетиленска фолија                0.02цм 

  стиропор         6 .0цм  

  силикатна  цепана опека   9.0 цм 

    

пос СЗ 5     малтер      2 .0цм 

  армирани бетон            20.0 цм  

  полиетиленска фолија                0.02цм 

  стиропор         6 .0цм  

  силикатна  цепана опека    9.0 цм 

 

 

  



   
 

Изолација простора испод тавана се врши постављањем плоча тврдо пресоване 

минералне вуне дебљине 10 цм преко међуспратне конструкције и 

полиетиленске фолије, поз Т1 

 

Изолација простора изнад улаза у објекат и део пода поткровља (еркер) се врши 

постављањем плоча тврдо пресоване минералне вуне дебљине 10 цм испод 

међуспратне конструкције са завршним слојем рабицираног малтера дебљине 3 

цм, поз Е1 и Е2. 

 

У дилатационом зиду се поставља термоизолација од минералне вуне ПТП 

дебљине 5 цм по ободу објекта у ширини 1 м, поз ДЗ1, ДЗ1а, ДЗ1б. 

 

Изолација степенишних зидова се врши постављањем плоча тврдо пресоване 

минералне вуне дебљине 3 цм са завршним слојем рабицираног малтера 

дебљине 3 цм, поз УЗ1. 

 

Изолација пода на тлу се изводи постављањем плоча тврдо пресоване 

минералне вуне дебљине 5 цм преко хидроизолације а преко које се поставља 

полиетиленска фолија и цементна кошуљица, поз ПТ1. 

 

Одвајање топлотне подстанице према бочним становима и локалу се врши 

постављањем сендвич зида који се састоји од слоја слоја минералне вуне ПТП 

дебљине 5 цм и зида од опеке дебљине 12 цм који се малтерише слојем малтера 

2 цм, поз УЗ4. 

Плафон топлотне подстанице се изводи као спуштени плафон на висећој 

потконструкцији спуштен за 10 цм и састоји се од перфорираних 

гипскартонских плоча, слоја минералне вуне 5 цм и слоја ваѕдуха 5 цм, поз 

МКС 3а. 

 

Термичка изолација тераса испод којих се налази стамбени простор се изводи 

постављањем слоја екструдираног полистирена дебљине 10 цм, поз РК 1. 

 

 

ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА  

 

Прорачуном грађевинске физике проверена је звучна заштита између станова по 

хоризонтали и по вертикали.  

Да би се станови заштитили од спољне буке потребно је доставити атест за 

уграђену столарију (врата, прозоре) а као заштиту од ударног звука урадити 

пливајуће подове преко међуспратне конструкције од азмафона дебљине 2 цм, 

поз МКС 1, МКС 1а и МКС 2. 

 

Преградни зидови између станова су од гитер блокова дебљине 19 цм и 

армирано бетонских зидова 20 цм, поз УЗ 2. 



   
 

 

 Између станова где сеналазе бучне просторије изводи се сендвич зид од два 

слоја опеке на кант и ваздушним простором 5 цм, поз УЗ 2а. 

 

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА  

 

Цео објекат изоловати од подземне влаге преко подне плоче у следећим 

слојевима: 

- хладан премаз битулитом ''А'' 

- врућ премаз битуменом 85/25  

- битуменска трака са улошком од стакл.воала ''кондор 4'' варен са 

преклопима 10 цм 

-  врућ премаз битуменом 85/25 

- битуменска трака са улошком од стакл.воала ''кондор 4'' варен са 

преклопима 10 цм 

- врућ премаз битуменом 85/25  

Све радове радити преко суве и чисте подлоге на температури вишој од 10 

степени. 

Хидроизолацију преко темељних зидова на местима стубова и АБ платана 

извести премазивањем пенетрата. 

 

Терасе и лође 

 

На наткрвеним лођама ( са пуним парапетима  и   металним оградама ) урадити 

хидроизолацију  типа " кондор 4" .  

 

Прво урадити слој бетона за пад са нагибом од 0.5 %    према "лули" и  према  

лименим окапницама на терасама  или лођама . 

 

Преко бетона урадити хидроизолацију са свим предрадњама 

При постављању изолације  водити рачуна да код  излива "у поље" на лођама. 

Лулице  на тераси посебним поступком обрадити да не пропуштају воду.  

 

Убетонирана лулица од бакарног лима  мора бити ојачана армираном стакленом 

мрежицом  (од стакленог воала)  и премазана  полиазбитолом на месту продора. 

 

Санитарни чворови 

 

У купатилима уградити хоризонталну хидроизолацију: заварени кондор 4 са 

пажљивом обрадом око места излива.  

 

Продоре вертикала армирати стакленом мрежицом  премазану полиазбитола 

коју треба подићи  вертикално 20цм од равни пода. 

 



   
 

Изолацију уз  ободне зидове санитарних просторија вертикално поставити 

висине  х= 20.0цм  а иза  каде  висине х=70цм са свим предрадњама за ову врсту 

радова.  

 

Хидроизолација повученог спрата завршно  јепокривена    хидроизолацијом  

типа Сика или еквивалентом завршном обрадом . 

  

Хидроизолација је  пвц еластична  хидроизолациона мембрана типа Сика или 

еквивалетна истој радити  са падом бетона од  1.0%  на  кровној тераси   према 

риголи,  и лули за одвод воде.  

Хидриоизолација се штити завршном обрадом тераса од терацо плоча  

постављених у цем. малтеру. 

 

Испод   лима на крову и опшивки кровних атика  и солбанака  поставља се  тер-

хартијуа.  

 

 

ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

 

Кровна конструкција је предвиђено да се изведе у виду бинд рамова од чамових 

дасака дебљине 2,4 цм.  

Рамови су димензионисани према статичком прорачуну и поставаљају се на 

растојању од 53 цм.  

 

Рамове прописно одвојити од димњака. Конструкцију подашчати ОСБ 

влагоотпорним плочама дебљине 18 мм.  

 

Преко ОСБ плоча пре постављања лима поставља се тер хартија. 

 

 

 

 

ЛИМАРСКИ РАДОВИ  

 

Предвиђено је да се покривање крова изведе равним челичним поцинкованим 

пластифицираним лимом дебљине 0.55 мм. Боја пластификације по избору 

инвеститора.  

. Сва опшивања надзидака, атика, вентилационих и димњачких канала, продоре 

канализационих вертикала извести равним челичним поцинкованим 

пластифицираним лимом дебљине 0.55 мм.  

 

Опшивање дилатационих спојница извести према прописима   

од равног челичног  поцинкованог пластифицираног лимоадебљине 0.5 мм у 

тону као фасада објекта.  



   
 

 

На споју два различита пода урадити  алуминијумску лајсну. 

 

Олучне вертикале су кружног пресека Ø100мм. Прописно извести уливање 

продора у олучне казанчиће путем челичне штуцне.. 

 

 

ФАСАДА  

 

Завршна обрада фасаде је комбинација : 

 

- цепане силикатне опеке  у натрон боји на свим удубљеним деловима фасаде ,  

постављене преко као обзида  термоизолације са фасадне стране ,   

-малтерисане  и бојене  фасаде акрилном бојом  у  тону по избору инвеститора, 

равне структуре постављене преко обзиде термоизолације блоковима д = 9.0цм 

- конзолни ипусти од црне браварије обложени алукобонд панелима.  

Конзолни ипусти анкеровани  су у армирано  бетонске стубове мин. на три 

места  по вертикали . 

 

Фасада је урађена у свему према пројекту, малтерисани делови урађени су у 

цементном малтеру размере  1: 3. 

 

Димњачки и вентилациони канали изнад кровне равни се малтеришу преко 

опеке дебљине 12 цм и завршно боје акрилном бојом.  

 

Све бетонске елементе пре малтерисања испрскати цементним млеком. Сви 

зидови који се малтеришу и пердаше. Омалтерисану површину глетовати масом 

за спољно глетовање. Маса за глетовање треба да буде исте боје као и боја којом 

ће се бојити. Након тога нанети  акрилну боју у 2 слоја.  

 

Фасада је урађена у свему према пројекту. 

 

Извођач је дужан да у сарадњи са инвеститором одреди боју из тон карте. 

 

Приземље и повучени спрат се малтерише и боје акрилном  фасадном бојом у 

светлијем тону а остали део фасаде  је у комбинацији цепане силикатне опеке  у 

натрон боји и малтерисаних бојених фасадних платана у светлијем тону у свему 

како је означено у графичким прилозима.  

 

Сокла објекта  

Обрада сокле  је кулирпластом или мозаик малтером , танкослојним акрилним 

малтером из вишебојног мермерног агрегата гранулације 3мм који се 

употребљава за декоративну заштиту фасадних површина.  

 



   
 

Малтерску смешу добро измешати а ако је потребно да се разреди исту 

разредити акрил емулзијом до15%.  

На зидну површину кулирпласт се наноси  и  заглади металном  нерђајућом 

глетелицом. 

 

Боја  кулирпласта по избору Пројектанта и Инвеститора. 

Извођач је дужан да у сарадњи са инвеститором одреди боју из тон карте. 

 

 

ФАСАДНА СТОЛАРИЈА 

 

Предвиђено је да се на становима фасадна столарија изведе високотпорних 

тврдих петокоморних ПВЦ профила са ојачањима од нерђајућих челичних 

прфила.  

 

Сва столарија је са унутрашњом еслингер ролетном према архитектонском 

детаљу. Сви елементи се дихтују трајно еластичном ЕПДМ гумом 

вулканизованом на угловима.  

Прозори и врата се застакљују термофлот стаклом 4+16+4 мм. Прозори и врата 

треба да задовољавају ЕН стандарде и коефицијент пролаза топлоте 

к=1.7w/m2k. 

  

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка прозора.  

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорну клупицу од универа д=18мм, 

пресвучена меламиниском фолијом у боји прозора, са спољне стране урадити 

солбанк од пластифицираног лима д=0.5мм.  

 

На улазу у објекат и локал предвиђено је да се врата изведу у конструкцији од 

алуминијумских пластифицираних профила са прекидом термо моста. 

Крила врата застаклити термопан стаклом 6+12+6, од тога спољно стакло је 

каљено а унутрашње панплекс.  

 

На улазним вратима у објекат обезбедити стандардни оков, цилиндар 

електричну тростепену браву повезану са интерфоном, аутомат за 

самозатварање и одбојник.  

 

Рукохват вертикални цевасти. Врата се отварају у поље. Мање крило се фиксира 

у под и надвратник шнапером. 

 Врата на улазу у локал се састоје од крила, надсветла и фиксонг излога. 

Обезбедити стандардни оков. 

Предвиђено је да се ветробранска врата изведу у конструкцији од 

алуминијумских пластифицираних профила без прекидом термо моста. 

Позицију извести у свему према шеми. 

 



   
 

На улазу у топлотну подстаницу се изводе врата од челичних кутијастих 

профила. Врата извести према шеми. Осветљавање топлотне подстанице 

извести уградњом прозора од челичних кутијастих профила.  

 

 

БРАВАРИЈА 

 

 

За израду и уградњу свих браварских елемената употребити црну браварију на 

начин како је то пројектом шема предвиђено.  

 

Заштитне ограде на француским прозорима , терасама и лођама  фасаде  

урадити од челичних цеви  и то: 

 

 - вертикале од кутијастих профила 40/40/4мм на размаку датом у шемама , 

 - рукохват ограде од бешавних цеви прашника Ø 50 мм према распореду као у 

шеми браварије. 

 

Испуна ограде је од памплекс  стакла дебљине д=6мм са обореним ивицама  

причвршћених инокс шрафовима са дистанцерима на два места по висини. 

Димензије стаклене табле ограде  је  73/85, 78/85,85/85 и 97 /85 цм. 

 

Ограда се анкерише  за зид преко металних плочица и анкера који се учвршћују 

цементним малтером. Анкере поставити тако да улазе 15 цм у зид. Монтажу 

ограде извести пре малтерисања  или облагања силикатном цепаном опеком 

фасаде  како би се сакриле анкер плочице.  

 

 

Сви метални делови на фасади после поступка одмашћивања боје се основном 

бојом, одн. минизирају и боје антикорозивном заштитном бојом у боји и тону по 

избору Пројектанта и Инвеститора. 

 

Рукохвате и заштитне ограде на степеништу на улазу у објекат и рампи за лица 

са инвалидитетом извести од бешавних челичних цеви Ø 60 мм. 

 

Ограда степеништа урађена је од  црне браварије, висине 1.10 м  мерено од 

почетка првог степеника, са рукохватом од бешавне челичне цеви Ø 50 мм. 

Конструкција ограде је од кутијастих профила  и то: 

- стубови  и доња хоризонтала од кутијатих профила 30/30/4мм , 

- испуна оградних платана је од кутијастих квадратних профила - кутија 

18/18/2мм на међусобном размакуод12.5цм. 

Стубови ограде се анкерују и шрафе бочно за степениште преко анкер плочица.  



   
 

Ограду степеништа претходно очистити од корозије , заштитити минијум бојом  

бојити прописно за ову врсту радова  емајл лаком два пута  као сву осталу 

браварију на објекту у боји и тону по избору  пројектанта и инвеститора.  

 

Рукохвате и заштитне ограде на степеништу на улазу у објекат и рампи за лица 

са инвалидитетом извести од бешавних челичних цеви Ø 60 мм. 

 

Отирач за обућу на улазу у објекат  

Рам  решетке  урађен је од   угаоника Л 50/70/5мм који се анкерују у арм. бет. 

плочу у који се поставља решетка. 

Решетка је урађена у раму од кутијатих профила 40/60/4мм са испуном од флах 

гвожђа 920/40/5мм  постављебих на одређеном размаку. 

Решетку обојити два пута са свим предрадњама. 

 

Отирач за обућу у ветробрану 

Уградни отирач од алуминијумских профила обложен и спојен гумом са 

уграђеним најлонким влакнима за блато и снег. 

 

Прозор и врата на топлптној подтаници  урађена су од челичних профила  и то: 

- прозор застакљен  равним термопан стаклом 4+16+4 отварање према шеми. 

- врата - крило врата је обострано обложено челичним лимом дебљине  д=1мм 

ојачано челичним шипкама са ипуном од тврдо пресоване минералне вуне. У 

свему према датој шеми . У горњем делу врата налази се фикно насветло . На 

дну врата уградити  предструјну решртку са жичаном мрежом против инсеката 

и глодара.. 

Све металне делове бојити завшно бојом за метал 2х уз све предрадње. 

 

За излаз на кров је предвиђена израда и уградња пењалица. Пењалице се 

израђују према шеми.  

 

Фиксна жалузина  у топлотној подстаници  урађена је од Л профила 30/30/3мм. 

Жалузина је од челичног лима дебљине д=0.55мм, са заштитном челичном 

мрежом против инсеката и глодара.  Све металне делове  одмастити , варове 

обрусити  очистити од рђе бојити минијум бојом и бојом за метал 2х. 

 

За улаз у станове је предвиђена израда и уградња сигурносних врата.  

Сва врата за улаз у станове су једнокрилна димезија 101/210 цм.  

 

Довратник и рам крила од профилисаних хладноваљаних лимова д =3 мм,  

Крило врата је обострано обложено челичним лимом д=0.8 мм, ојачано 

челичним шипкама и испуном од минералне вуне 3 цм. Финална обрада је 

плaстификација у тону по избору инвеститора.  



   
 

Врата анкеровати у зид, надвратник и под. Врата опремити сигурносном бравом 

са 3 кључа, квакама, шилдовима, шпијунком, оквиром за презиме, бројем стана 

и одбојником.  

Предвидети еластичне дихтунг траке по ободу штока. Врата снадбети дрвеним 

прагом из понуде понуђача врата. 

 

Врата морају одговарати ИСО 9001 стандарду и бити атестирана на звучну 

изолацију-30-34дб 

 

Противпожарна браварија у објекту се уграђује између техничких просторија 

међусобно и заједничких просторија и комуникација.  

 

Испројектована врата су једнокрилна димензија 101/210 и 91/210 цм 

ватротпорности 90 минута која задовољавају СРПС.У.Ј1.160. са атесном 

плочицом и дихтунг тракама  по ободу  врата.  

Фасадни конзолни испусти 

- изведени   су од црне браварије  и обложени алукобонд алуминијумским 

панелима. 

Испусти на фасади   су различитих   димензија у зависности где се налазе на 

фасади. 

 

Конструкцију конзолних испуста ширине б=14цм  чини рам од челичних 

угаоника 50/50/5мм  према датом детаљу. 

 

Рам  је варен за анкер плочице (анкерован по вертикали на мин. три места)  које 

су убетониране у арм. бет. стубове и обложен  је са спољне стране " Алукобонд 

композитним  панелима" дебљине д=5мм. у свему према датом детаљу. 

Пре постављања облоге од алукобонд панела конструкцију- рам  од челичних 

"Л" угаоника очистити од рђе хемијским и механичким путем, бојити минијум 

бојом и основном бојом два пута.  

 

Постављање панела према произвођачкој спецификацији у боји по избору 

Пројектанта и Инвеститора. 

 

Приликом набавке, израде и уградње придржавати се шема браварије. 

 

За вентилацију техничке просторије погона лифта, за довод свежег ваздуха 

неопходно је извести на фасади објекта отвор у темељном зиду у које уграђује 

челична бешавна цев Ø 200 мм са луком од 90° окренутим на доле. 

На крају лука се поставља плетиво против улаза инсеката. У просторији погона 

лифта у подну плочу се вертикално поставља челична бешавна цев Ø 200 мм са 

луком од 90°.  



   
 

На крају лука се поставља плетиво против улаза инсеката. Ова два елемента се 

повезују ПВЦ цевима Ø 200 мм постављеним испод подне плоче у нивоу насипа 

песка пре изливања исте.  

 

 

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА  

 

Сва унутрашња једнокрилна врата су дуплошперована са испуном од папирног 

саћа између дрвене потконструкције.  

 

Крила двокрилних врата се изводе од јелови масива. Штокови од дрвених 

масива у целој дебљини зида.  

 

Завршна обрада свих елемената је полиуретанским бојама са свим потребним 

предрадњама. Застакљивање врата извести равним мат стаклом дебљине 4 мм. 

Врата уградити у сувом поступку. 

 Након завршне обраде зидова поставити покривне декоративне лајсне на споју 

штока са зидом, профилација по детаљу, ширина 5цм, завршна обрада као крило 

врата. 

 Врата снабдети првокласним оковом, са три усадне шарке по висини, ПВЦ 

дихтунгом у фалцу штока и верхајм бравом са три кључа и одбојником у поду. 

 Код двокрилних врата помоћно крило се фиксира у под и надвратник 

шнапером. 

 

Све позиције изводити према шемама а радионичке цртеже доставити на 

сагласност. . 

 

 

УНУТРАШЊА ФИНАЛНА ОБРАДА  

 

Подови:  

 

Сви подови су проверени прорачуном грађевинске физике и зависно од 

диспозиције, намене просторије и звучне заштите приступа се њиховој обради. 

Сви подови у објекту су ''пливајући''.  

 

Преко међуспратне конструкције се поставља звучна изолација од азмафона 

дебљине 2 цм. Уз зидове по обиму свих просторија се постављају ивичне траке 

Преко изолације се поставља ПЕ фолија, а преко ње се лије цементна кошуљица 

у зависности од завршне обраде пода.  

 

На нивоу приземља се преко бетонске плоче и хидроизолације поставља 

тврдопресована минерална вуна дебљине 5 цм као термичка и звучна изолација. 



   
 

 Преко изолације се поставља ПЕ фолија, а преко ње се лије цементна 

кошуљица у зависности од завршне обраде пода.  

 

Детаљан текстуални и нумерички опис слојева подова се налази у графичким 

прилозима. 

 

- Улази, ветробрани, ходници, локал, лође у становима и терасе покривени су 

терацо плочицама. Димензије терацо плочица су 25х25х2,2 цм са 

противклизном поршином и соклом висине 10 цм.  

Испред улаза у објекат поставити уградни отирач димезија 100х60 цм у свему 

према шеми.   

 

- Завршна обрада газишта степеништа је од терацо талпи дебљине 4 цм која се 

постављају у слоју цементог малтера. Чела се малтеришу и боје акрилном бојом.  

 

- подове у купатилима, тоалетима, кухињама и оставама покрити керамичким 

плочицама I класе домаћег произвођача, оквирних дмезија 33х33 цм.  

Плочице се постављају у слоју лепка.  

Приликом постаљања извести фуге ширине 3 мм.  

Фуговање извести у нијанси као плочице.  

Тип керамичких плочица ће изабрати инвеститор на основу достављених 

узорака од стране извођача.  

Подове у купатилима и тоалетима извести са падом од 1% према сливнику. 

Плочице морају да задовољавају следеће техничке карактеристике: - упијање 

воде EN ISO 10545-3 (exEN9) ≤3% подне; калибрација EN ISO 10545-2 (exEN98) 

±0,6%; чврстоћа при лому EN ISO 10545-4 (exEN 100) мин 1100 N; отпорност на 

мрље EN ISO 10545-14 (ex EN 122) класа 1;  

 

- подови у трпезаријама, собама, дневном боравку, предсобљима и дегажманима 

покрити буковим паркетом ''С''. Димензије паркета 350х42х22 мм. Паркет 

поставити у слоју једнокомпонентног лепка.  

Паркет се хоблује и лакира полумат лаком  три пута са међухобловањем. 

Након завршне обраде по ободу просторија поставити лакирану букову соклу 

висине 8 цм са винер лајсном.  

 

- подове у техничким просторијама извести од цементне кошуљице углачане до 

црног сјаја. 

 

- тротоар уз објекат урадити неармираним бетоном МБ 20 преко слоја шљунка 

д=10.0цм.  

Лије се на лицу места са падом од објекта. Извести бетонирање са танким 

дилатационим фугама (на сваких 2,5 метра) које се пуне песком и заливају 

асфалтом.  

Испред места изливања олучних вертикала извести риголе 20х2 цм.  



   
 

 

 

Зидови:  

 

Сви зидови у објекту се малтеришу продужним малтером размере 1:3: 9. 

Дебљина малтера зависи од врсте зида.  

 

Све бетонске елементе пре малтерисања испрскати цементним млеком. Сви 

зидови који се малтеришу се пердаше осим зидова на које се постављају 

керамичке плочице.  

 

Зидове у улазном и степенишном простору, након шалтерисања, глетовати до 

потпуно равне површине и бојити полудисперзивном белом бојом.   

 

Предсобља, дегажмане, собе, оставе глетовати до потпуно равне површине и 

бојити полудисперзивном белом бојом.   

 

У кухињама од пода до висине од 160 цм иза стојећих кухињских елемената 

зидове обложити керамичким плочицама. Плочице се постављају у слоју лепка 

преко омалтерисане површине.  

 

У купатилима и тоалетима плочице се постављају преко омалтерисане 

површине у слоју лепка до плафона. Зидове иза каде предходно обрадити 

хидроизолацијом. Обложити плочицама обзидану каду и оставити вратанца за 

ревизију.  

Тип керамичких плочица ће изабрати инвеститор на основу достављених 

узорака од стране извођача. Плочице домаћих произвођача I класе, оквирних 

димензија 33х33 цм са бордурама и декорима.  

Плочице морају да задовољавају следеће техничке карактеристике: 

 - упијање воде EN ISO 10545-3 (ex EN 9) >10%; калибрација EN ISO 10545-2 (ex 

EN 98) ±0,5%; 

- чврстоћа при лому EN ISO 10545-4 (ex EN 100) мин 600 N;  

-отпорност на мрље EN ISO 10545-14 (ex EN 122) класа 1;  

 

На месту  ревизионог отвора на кадама уградити никлована вратанца, а на месту 

отвора за вентилацију  у кухињама , оставама  санитарним чворовима уградити 

вентилацијону решетку према спецификацији произвођа. 

 

 

Плафони: 

 

Сви плафони у становима и локалу се малтеришу продужним малтером 1: 3 : 9, 

глетују и боје полудисперзивном бојом осим у купатилима и тоалетима где се 



   
 

изводе плафони од влагоотпорних гипскартонских плоча д=12.5 на висећој 

потконструкцији.  

Ови плафони се бандажирају, глетују и боје полудисперзивном бојом.  

 

Плафони у степенишном простору се малтеришу продужним малтером, глетују 

и боје полудисперзивном бојом осим у приземљу где се изводи каскадни плафон 

од гипскартонских плоча д=12.5 мм на висећој потконструкцији.  

Овај плафон се бандажира, глетује и боји полудисперзивном бојом. Неопходно 

је извести ревизионе отворе.  

 

Плафони у техничким просторијама се малтеришу продужним малтером, 

глетују и боје полудисперзивном бојом осим у топлотној подстаници где се 

изводе плафон од гипскартонских плоча д=12.5 на висећој потконструкцији 

(термичка позиција МКС 3а).  

Тај плафон се бандажира, глетује и боји полудисперзивном бојом. Неопходно је 

извести ревизионе отворе. 

 У делу плафона хидроцила се изводи каскада као заштита хоризонталног дела 

вентилације од РФ гипс картонских ватротпорних плоча 2х12.5 мм. 

 

 

ОСТАЛИ РАДОВИ 

 

На месту  ревизионог отвора на кадама уградити никлована вратанца, а на месту 

отвора за вентилацију  у кухињама , оставама  санитарним чворовима уградити 

вентилацијону решетку према спецификацији произвођа. 

 

Објекат снадбети  

-плочицама за обележавање  спратова,  бројева станова, улице и броја,  

-металном конзолом - јарболом за заставе,  

-сандучићаима  за пошту 

а све према произвођачкој спецификацији 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ  

 

За овај објекат пројектоване су инсталације: 

 водовода и канализације, електроенергетских и громобранских инсталација, 

телекомуникационих инсталација, машинских инсталација, пројекат лифта и 

пројекат заштите од пожара у свему према важећим прописима и стандардима 

за ову врсту радова. 

 

Терен око објекта, осим тротоара, пешачке стазе и зелене површине нису 

предмет овог пројекта.  

 

 



   
 

       Одговорни пројектант архитектуре  

 

  

                       

                                                                      Георги  Крстановски, дипл.инж.арх.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИШТАМПАТИ ТАБЕЛЕ ЗА Ф1 и Ф2 
 

 

 

 

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СТАНОВА и нето КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ      ПО 

ЛАМЕЛАМА - ЛАМЕЛА Ф4 

 

 



   
 
 

ЛАМЕЛА  

Ф4                    

 

 

Једнособа
н  

 

м2 

 

двособан 

 

м2 

 

двоипособан 

  

 м2 

 

трособан 

 

 м2 

 

четворособа
н 

 

м2 

приземље 1 

1 

1 

47.4

4 

41.0

6 

40.3

8 

1 64.7

0 

- - 1 87.3

5 

- - 

1. Спрат 1 

1 

 

49.4

8 

47.1

1 

1 51.0

9 

1 66.8

7 

 

- - 1 109.19 

2 Спрат 1 

1 

 

49.4

8 

47.1

1 

1 51.0

9 

1 66.8

7 

 

- - 1 109.19 

3. Спрат 1 

1 

 

49.4

8 

47.1

1 

1 51.0

9 

1 66.8

7 

 

- - 1 109.19 

Повучени 

спрат 

1 48.5

3 

 

1 68.4

4 

1 82.7

4 

- - 1 108.48 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СТАНОВА и нето КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ      

 ПО ЛАМЕЛАМА - ЛАМЕЛА Ф3 

 
ЛАМЕЛА  

Ф3                    

 

Једнособан  м2 двособан м2 двоипособан   м2 трособан  м2 четворособан  м2 

приземље 1 

1 

 

47.4

4 

41.0

6 

 

1 64.70 - - 1 87.3

5 

- - 

1. Спрат 1 

1 

 

49.4

8 

47.1

1 

1 51.09 1 66.8

7 

 

- - 1 109.1

9 

2 Спрат 1 

1 

 

49.4

8 

47.1

1 

1 51.09 1 66.8

7 

 

- - 1 109.1

9 

3. Спрат 1 

1 

 

49.4

8 

47.1

1 51.09 1 66.8

7 

 

- - 1 109.1

9 



   
 

1 

Повучени 

спрат 

1 48.5

3 

 

1 68.44 1 82.7

4 

- - 1 108.4

8 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СТАНОВА и нето КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ      

 ПО СПРАТОВИМА  и  УКУПНО Ф4 

 

 
ЛАМЕЛА  Ф4                    

 

          

УКУПНО 

приземље 

        стан  

нето 

бруто 

5 

289.4

0390.

46 

УКУПНО 

1. Спрат 

        стан  

нето 

бруто 

5 

333.7

8 

423.2

4 

2 Спрат         стан  

нето 

бруто 

5 

333.7

8 

423.2

4 

3. Спрат         стан  

нето 

бруто 

5 

333.7

8 

423.2

4 

Повучени 

спрат 

        стан  

нето 

бруто 

4 

317.7

4423.

78. 

 

 

 

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СТАНОВА и нето КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ      

 ПО СПРАТОВИМА  и  УКУПНО Ф3 

 
ЛАМЕЛА  Ф3                    

 

          



   
 
УКУПНО 

приземље 

        стан  

нето 

бруто 

4 

248.0

2 

390.4

6 

УКУПНО 

1. Спрат 

        стан  

нето 

бруто 

5 

333.7

8423.

24 

2 Спрат         стан  

нето 

бруто 

5 

333.7

8423.

24 

3. Спрат         стан  

нето 

бруто 

5 

333.7

8423.

24 

Повучени 

спрат 

        стан  

нето 

бруто 

4 

317.7

4423.

77 

 

 

Једнособан   м2    Двособан    м2 Двоипособан      м2 Трособан  м2 Четворособан  м2 

  19   1193.23   10    508.12    8     566.58    2   174.7      8        872.1    

Укупно  нето површина станова ( умањена за 3%) : 3314.73м2 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СТАНОВА и нето КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ      

 ПО СПРАТОВИМА  и  УКУПНО Ф4 и Ф3 

 
УКУПНО 

приземље 

        стан  

нето 

бруто 

9 

649.68 

781.24 

УКУПНО 

1. Спрат 

2 Спрат 

3. Спрат 

        стан  

нето 

бруто 

30 

2151.36 

2542.38 

Повучени 

спрат 

        стан  

нето 

бруто 

8 

685.04 

855.04 

 

укупно станова: 47 

 

укупно локала : 1 

 

купна нето површина локала:         8.68М2 



   
 

 (  -3%        укупна површина   =      8.41М2) 

  

укупна нето површина заједничких пеосторија: 202.458 М2 

                         (  -3%        укупна површина   =    196.39М2) 

 

 

УКУПНА НЕТО КОРИСНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:   3485.84М2  

                                              (  -3%        укупна површина   =   3381.26М2) 

  

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:                      4178.66М2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОЦИЈАЛНО НЕПРОФИТНИ СТАНОВИ ОБЈЕКАТ НА  ГП 540/22.  "ЈУГОВИЋЕВО " у 

Новом Саду 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА ПРЕМА ГУП-у и ЈУС-у 

 

 

                                                        задати параметри                    остварени  параметри 

 

1. Адреса                                        насеље ЈУГОВИЋЕВО        насеље ЈУГОВИЋЕВО 

 

2. Број катастарске парцеле         540/22 К.О Нови Сад 

 

3. Намена објекта                          СТАНОВАЊЕ                                   СТАНОВАЊЕ 

    



   
 
4. Спратност                                   П+3+Ппов. спр                               .П+3+Ппов. спр. 

 

5.  Површина грађевинске  

    парцеле                                        2590.5м2                                              2590.5 м2 

 

6. Индекс иѕграђености                       1.6                                                          1.6 

 

7. Степен зауѕетости     

    Површина под објектом             30%  - 781.24 м2                         30% - 781.24 м2 

 

8. ГРГП која се може  

    радити на парцели   

   по ГУП - у                                   4178.66 м2                                             4178.66 м2 

 

9.Број паркинг места                      1 ПМ на 1 СТАН                             47 СТАНОВА 

                                                                                                                     47 ПМ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТАЉНА 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

ОСТВАРЕНИХ ПОВРШИНА 

 

  НАДЗЕМНИХ ЕТАЖА (ГРГП) 

 БРУТО РАЗВИЈЕНА 

ГРАЂ.   ПОВРШИНА  

 

(БРГП )према  ЈУС-у 

БРУТО РАЗВИЈЕНА 

ГРАЂ.   ПОВРШИНА  
 

(БРГП  )према ГУП-у 



   
 

ПРИЗЕМЉЕ        781.24М2               781.24М2 

1.СПРАТ        847.46М2               847.46М2 

2.СПРАТ        847.46М2               847.46М2 

3 СПРАТ        847.46М2               847.46М2 

ПОВУЧЕНИ СПРАТ        885.04М2              531.02М2 

 

 

УКУПНО :                                 4178.66М2                         3854.64М2 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штампати  уз опис табеле ѕа објекат Ф1 и 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СТАНОВА и нето КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ      ПО 

ЛАМЕЛАМА - ЛАМЕЛА Ф1 

 

 
 

ЛАМЕЛА  

Ф4                    

 

 
Једнособан  

 
м2 

 
Једноипособан 

 
м2 

 
Двособан 

  
 м2 

 
Двоипособан 

 
 м2 

 
Трособан 

 
м2 

приземље 1 

1 

1 

28.2

3 

37.6

7 

39.1

3 

- - 1 64.58 - - 1 87.51 

1. Спрат 1 

1 

 

47.5

2 

37.6

6 

 

1 48.16 1 63.62 - - 1 87.68 

2 Спрат 1 

1 

 

47.5

2 

37.6

6 

1 48.16 1 63.62 

 

- - 1 87.68 

3. Спрат 1 

1 

 

47.5

2 

37.6

6 

1 48.16 1 63.62 

 

- - 1 87.68 



   
 
Повучени 

спрат 

- - 

 

1 41.76 1 53.03 1 

1 

65.5

6 

65,6

9 

- - 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СТАНОВА и нето КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ      

 ПО ЛАМЕЛАМА - ЛАМЕЛА Ф2 

 

 

 
 

ЛАМЕЛА  

Ф4                    

 

 
Једнособан  

 
м2 

 
Једноипособан 

 
м2 

 
Двособан 

  
 м2 

 
Двоипособан 

 
 м2 

 
Трособан 

 
м2 

приземље 1 

1 

 

29.1

1 

37.6

7 

 

- - 1 64.58 - - 1 87.51 

1. Спрат 1 

1 

 

47.5

2 

37.6

6 

 

1 48.16 1 63.62 - - 1 87.68 

2 Спрат 1 

1 

 

47.5

2 

37.6

6 

1 48.16 1 63.62 

 

- - 1 87.68 

3. Спрат 1 

1 

 

47.5

2 

37.6

6 

1 48.16 1 63.62 

 

- - 1 87.68 

Повучени 

спрат 

- - 

 

1 41.76 1 53.03 1 65.5

6 

65.6

9 

- - 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СТАНОВА и нето КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ      

 ПО СПРАТОВИМА  и  УКУПНО Ф1 

 

 



   
 
ЛАМЕЛА  Ф1                   

 

          

УКУПНО 

приземље 

        стан  

нето 

бруто 

5 

290.26 

387.595 

УКУПНО 

1. Спрат 

        стан  

нето 

бруто 

5 

306.97 

387.595 

2 Спрат         стан  

нето 

бруто 

5 

306.97 

387.59 

3. Спрат         стан  

нето 

бруто 

5 

306.97 

387.59 

Повучени 

спрат 

        стан  

нето 

бруто 

4 

248.37 

315.01 

 

 

 

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СТАНОВА и нето КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ      

 ПО СПРАТОВИМА  и  УКУПНО Ф2 

 

 

 

 
ЛАМЕЛА  Ф1                   

 

          

УКУПНО 

приземље 

        стан  

нето 

бруто 

4 

290.21 

387.595 

УКУПНО 

1. Спрат 

        стан  

нето 

бруто 

5 

306.97 

387.595 

2 Спрат         стан  

нето 

бруто 

5 

306.97. 

387.59 

3. Спрат         стан  

нето 

бруто 

5 

306.97 

387.59 

Повучени 

спрат 

        стан  

нето 

бруто 

4 

248.37 

315.01 

 

Једнособан   м2   Једноипособан    м2   Двособан м2  Двоипособан м2 Трособан  м2 

 17   645.23   8      378.88    10    616.94     4     262.5    8          701.44 

    

 



   
 

Укупна нето површина станова :  2604.65М2 

 

 

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СТАНОВА и нето КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ      

 ПО СПРАТОВИМА  и  УКУПНО Ф1 и Ф2 

 
УКУПНО 

приземље 

        стан  

нето 

бруто 

9 

580.47 

775.19 

УКУПНО 

1. Спрат 

2 Спрат 

3. Спрат 

        стан  

нето 

бруто 

30 

1841.82 

3100.76 

 

Повучени 

спрат 

        стан  

нето 

бруто 

8 

496.74 

630.01 

 

укупно станова: 47 

 

укупно локала : 1 

 

укупна нето површина локала:         8.45М2 

     (  -3%        укупна површина   =   8.14М2) 

  

укупна нето површина техничких просторија:     97.21М2 

                           (  -3%        укупна површина   =     94.28М2) 

  

 

 

УКУПНА НЕТО КОРИСНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:    3152.47М2  

                                               (  -3%        укупна површина   =   3087.32М2) 

  

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:                       3730.77М2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 
СОЦИЈАЛНО НЕПРОФИТНИ СТАНОВИ ОБЈЕКАТ НА  ГП 540/22.  "ЈУГОВИЋЕВО " у 

Новом Саду 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА ПРЕМА  ГУП-у и ЈУС-у 

 

 

                                                        задати параметри                    остварени  параметри 

 

1. Адреса                                        насеље ЈУГОВИЋЕВО        насеље ЈУГОВИЋЕВО 

 

2. Број катастарске парцеле         540/21 К.О Нови Сад 

 

3. Намена објекта                          СТАНОВАЊЕ                                   СТАНОВАЊЕ 

    

4. Спратност                                   П+3+Ппов. спр                               .П+3+Ппов. спр. 

 

5.  Површина грађевинске  

    парцеле                                        2590.5м2                                              2590.5 м2 

 

6. Индекс иѕграђености                       1.6                                                          1.6 

 

7. Степен зауѕетости     

    Површина под објектом             30%  - 775.19м2                         30% - 775.19м2 

 

8. ГРГП која се може  

    радити на парцели   

   по ГУП - у                                       3565.87 м2                                        3565.67 м2 

 

9.Број паркинг места                      1 ПМ на 1 СТАН                             47 СТАНОВА 

                                                                                                                     47 ПМ   

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТАЉНА 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

ОСТВАРЕНИХ ПОВРШИНА 

 

  НАДЗЕМНИХ ЕТАЖА (ГРГП) 

 БРУТО РАЗВИЈЕНА 

ГРАЂ.   ПОВРШИНА  

 

(БРГП )према  ЈУС-у 

БРУТО РАЗВИЈЕНА 

ГРАЂ.   ПОВРШИНА  
 

(БРГП  )према ГУП-у 

ПРИЗЕМЉЕ      775.19М2             775.19М2 



   
 

1.СПРАТ       775.192М2             775.192М2 

2.СПРАТ       775.192М2            775.192М2 

3 СПРАТ       775.192М2            775.192М2 

ПОВУЧЕНИ СПРАТ       630.01М2            465.11М2 

                     

        УКУПНО :                3730.77М2                         3565.87М2 

 

           

 

 

штампати  уз опис табеле ѕа објекат Ф1 и 



   
 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

уз главни арх.грађ. пројекат 

за стамбени објекат ламела Ф3 и Ф4 у насељу Југовићево, Нови Сад  

 

 

1 ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

ОБЈЕКАТ:  “Стамбени објекат ламела Ф3 и Ф4 у Новом Саду” 

     локација насеље - Југовићево                         

                        ламела Ф3 и Ф4  

     спратност П+3+П пов. спрат  

 

ЛОКАЦИЈА:  Нови Сад , на катастарској парцели бр. 540/22  

    К.О. Нови Сад IV,  ламела Ф3 и Ф4  

     

ПРЕДМЕТ:    ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ  

 

 

ЛОКАЦИЈА 

 

Ламеле Ф3 и Ф4, представљају другу фазу развоја стамбеног насеља Југовићево 

у Новом Саду.  

Регулациона и грађевинска линија се поклапају са габаритом објекта.  

Објекат је лоциран на равном терену у оријентацији северозапад- југоисток у 

односу на доминантну осу. Габарит објекта је правоугаони, делимично разуђен, 

укупних димензија55.47х19,08 м. Састоји се од две осно симетричне ламеле, 

раздвојене дилатацијом ширине 5 цм.  

 

 

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГЛАВНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Основ за израду Главног  пројекта  је: 

 

а.    Анекс 1 идејног пројекта,  

б.    Пројектни задатак оверен од стране инвеститора, 

ц.  Решење о Одобрењу за изградњу број  V-351-5567/05 од  

 16.01.2007.год. и измена рашења  бр. V-351-3055/08 од 

 14.07.2008.год. издато  од стране Градске управе  за урбанизам и 

 стамбене послове. 

ц.    стања на терену изведених радова.  

 

 



   
 

На основу напред наведених параметара приступило се изради Главног 

пројекта за  стамбени објекат на грађевинској парцели  бр. 540/22  К.О. Нови 

Сад IV.  

 

Предмет пројекта је вишеетажни стамбени објекат ламеле Ф3 и Ф4 , спратности 

Пр+3+Пк .  

 

Ламеле Ф3 и Ф4, представљају другу фазу развоја стамбеног насеља Југовићево 

у Новом Саду.  

 

 

3 ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

 

Пројекат је урађен  у складу  са одредбама Закона о планирању и изградњи 

објеката (Сл. гласник РС број 47 од 05.05.2003 године) важећом  редулативом, 

законима и прописима о изради техничке документације у зградарству, 

важећим стандардима  одлукама и уредбама и уредбама који регулишу 

материју пројектовања. 

 

Пројекат је урађен у складу са пројектним задатком Инвеститора и Техничким 

условима који су били саставни део  пројектног задатка усвојеним идејним 

решењем и Одобрењем  за изградњу број V-351-5567/05 од  16.01.2007.год. и 

измена рашења  бр. V-351- 3055/08 од 14.07.2008.год.  

 

 

4.ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ 

Главни архитектонски пројекат урађен је у складу са тачкама 2 и  3 са следећим 

поглављима :  

 

4.1 НАМЕНА , ФУНКЦИЈА  И  КОНЦЕПЦИЈА  ЗГРАДЕ 

  

Положај  грађевинске линије поклапа се са положајем регулационе линије  

Присзуп објекту:  Колски  и пешачки приступ су обезбеђени са јавних 

присупних саобраћајница унутар формиеаног комплекса.  

 

Објекат садржи две ламеле спојене дилатационом разделницом  ширине б=5цм 

по вертикали са  47 станова следеће структуре. 

 

Једнособан   м2    Двособан    м2 Двоипособан      м2 Трособан  м2 Четворособан  м2 

   19   1190.25   10    508.12    8     563.60    2   174.7      8        872.1    

  

Укупно  нето површина станова ( умањена за 3%) : 3308.77м2 

 



   
 

Објекат је по функцији вишеетажни стамбени објекат са локалом у ламели Ф3 

спратности Пр+3+Пк. 

 

Објекту се прилази са новопројектованих саобраћајница и тротоара. Улаз у 

ламеле је остварен преко степеница и рампе за особе са инвалидитетом. 

Проласком кроз ветробран долази се до степенишног простора кроз који се 

прилази становима.  

Приступ локалу у приземљу ламеле Ф3 је директно споља са улазног степеника 

на тротоару . 

 

У приземљу ламеле Ф3 се налазе 4 стана, локал и техничке просторије. 

Структура станова у приземљу ламеле Ф3 је 2 једнособна, 1 двособан, 1 

трособан.  

 

У оквиру степенишног простора налази се погон лифта ( испод степенишног 

крака ) и хидроцил. 

 

Топлотној подстаници се прилази предпростором који је повезан са 

степенишним простором. 

У склопу техничке просторије  налази се топлотна подстаница  и просторија за 

електроормар са предпростором. Све техничке просторије су одвојене на начин 

који задовољава прописе заштите од пожара и звучне заштите.. 

У приземљу ламеле Ф4 се налазе 5 станова и погон лифта. Структура станова у 

приземљу ламеле Ф4 је 3 једнособна, 1 двособан, 1 трособан. Техничка 

просторија  испод степеништа је одвојена на начин који задовољава прописе 

заштите од пожара и звучне заштите. 

 

Спратови су типски. На спратовима у обе ламеле се налазе по 5 станова и то: 2 

једнособна, 1 двособна , 1 трособан и 1 четворособан. 

 

На поткровљу у обе ламеле се налазе по 4 стана и то: 1 једнособн 1 двособан ,  

1 трособан и 1 четворособан стан . 

 

Укупно у обе ламеле се налази 47 станова. 

 

4.2 БИЛАНС ПОВРШИНА ЗА ЦЕО ОБЈЕКАТ  

 

За обрачун корисних површина етажа и целог објекта коришћен је СРПС У 

Ц2.100 (усклађен састандардом ЈУС-ИСО 9836; 1996 и ЈУС ИСО  6707 - 1.1996). 

 Пројектован је број и структура станова у сагласности са инвеститором. 

  

 

4.3 ФУНДИРАЊЕ  ОБЈЕКТА 

 



   
 

Започетом  изградњом  објекта  радови на темељењу објекта завршени су 2000 

год. Објекат је фундиран на основу Геомеханичког елабората израђеног од 

стране Завода за геомеханику - Суботица. 

 

 Из наведеног елабората ЕГ-24112/5 од  јула 2000 год. закључци су 

следећи: 

 - ниво подземних вода мерених јуна 2000год налазили су се  на  1.0-1.4м 

испод  површине терена на релативној коти    терена  КНПВ=98.00-98.25М 

 - на основу  добијених резултата добијених у лабараторији као и   

прорачуна  усвојена је фундирање објекта - путем дубоког  фундирања   

бушеним шиповима повезаних надглав ним  темељним гредама фундираним на 

коти  78.67 М које уједно  представљају темељне зидове.  

 

  Димензије греда су 30, односно 40 цм и висине 100 цм.  Висинска кота 

горње ивица греда је усвојена као кота -0.12 цм. 

  

Предмет главног пројекта  је наставак  радова на изградњи ламела Ф3 и Ф4 

 

 

4.4 КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА: 

 

Због својих карактеристика објекат се изводи у мешовитом систему градње и то 

:  

-  у армирано бетонском скелетном конструктивном систему постављањем 

стубова на одређеном распону укрућених са АБ сеизмичким платнима у 

попречном правцу  и са испуном од од гитер блокова. 

  

Конструктивни склоп   укрућен  је у хоризонталном правцу   међуспратном 

конструкцијом , армирано бетонском  плочом дебљине  д=16цм  цм  и арм. 

бетонским гредама.  

 

Степениште је пуна коса АБ плоча дељине д=15цм.  

Подна плоча приземља је арм. бетонска дебљине 15 цм изливена  на постојеће 

темељне зидове..  

 

Темељни зидови су постојећи  урађени као  арм. бет.наглавне греде  које су 

избетониране  преко побијених арм.бетонских шипова. 

 

Неопходно је  да се приликом почетка извођења радова на објекту изврши 

уклањање самониклог растиња у простору између темељних зидова и уклањање 

слоја тла до здравог носивог терена. 

 

Неопходно је извршити насипање: 



   
 

- слоја шљунка  висине  х =20цм  од коте - 0.47до коте  - 0.27 ( а испод армирано 

бетонске плоче на тлу ), 

- слоја песка  висине х=65цм  од коте  -1.12 до коте  - 0.47  

 

У слоју насипа положити ПВЦ цеви за потребе инсталација лифтовског 

постројења према графичким прилозима.  

 

Извршити набијање тла механичким путем до потребне чврстине за потребе 

подне плоче и темељења вентилационих димњачких канала и гасног котла. 

 

Чиста висина просторија у приземљу и типским спратовима  и поткровљу je 

2,66м . Спратна висина је 2,90 метара. 

 

Преградни зидови у објекту су од гитер блокова дебљина 19 цм и 12 цм и пуне 

опеке дебљине 7 цм у зависности од положаја у објекту а у складу са 

прорачуном термичке и звучне заштите објекта и прописа заштите од пожара и 

звучне заштите.  

 

КРОВ 

 

Кров објекта  и  кров степенишног светларника је раван непроходан кров 

завршно покривен    хидроизолацијом  типа Сика (са   геотекстилном подлогом ) 

или еквивалентом нхидроиѕолацијо као завршном обрадом. 

 

Пергола терасе повученог спрата је  челична конзола урађена од кутијастих 

челичних профила  у свему према датој шеми. 

Равана проходна тераса   повученог спрата покривена је терацо плочама. 

Надзидци - атика на делу равног крова опшивени су   пластифицираним 

челичнм лимом. 

 

Вода са кровних равни  риголама одводи  се  у  олучне вертикале објекта.   

У оквиру  степенишног светларника предвиђено је постављање  кровних 

прозора који служе за оветљење   степеништа , за излазак на кровну терасу ( 

крило које се отвара у поље  кровне терасе) и  за одимњавање    степенишног 

простора.  

 

Прозор  за излаз на раван кров се отвара  у поље са металних  пењалица  

постављених на подесту степеништа повученог спрата. 

 

 Металне  пењалице    урађене су по фабричкој спецификацији за ову врсту 

браварских радова. 

 

Сви   остали прозорска крила отварају се према датим шемама у пројекту. 

 



   
 

МОНТАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ 

 

Вентилациони канали и димњаци 

 

Димњак за топлотну подстаницу је од префабрикованих елемената типа 

"SCHIEDEL", трослојни једнострук, тип “UNI 30” са димензијом унутрашњег 

канала Ø30 цм и укупном димензијом са плаштом 55х55 цм. 

 

Сваки стан поседује димњак као резервни димњак од префабрикованих 

елемената типа "SCHIEDEL", трослојни једноструки, тип “UNI 16” са 

димензијом унутрашњег канала Ø16 цм и укупном димензијом са плаштом 

36х36 цм.  

Вентилација купатила и тоалета се врши помоћу вентилационих канала типа 

"Шунд".Сви вентилациони и димњачки канали су самоносећи, стоје на подној 

плочи, без ослањања на међуспратну конструкцију. 

 

Вентилациони канали се по етажама обзиђују пуном опеком на кант. Димњачки 

и вентилациони канали изнад плоче изнад поткроља и изнад кровне равни се 

обзиђују пуном опеком дебљине 12 цм.  

Кровну раван надвишују за 1.5 м, управно на ову раван и 0.50м од кровне атике 

и завршени су димњачким типским капама. 

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА  

 

У објекту предвиђено је централно грејање  са   котлом  на гас. Загревањем  воде  

преко гасне котларнице   и  цевног развода врши се дистрибуција загрејане воде  

и загревање простора објекта.   Заштита објекта  у зависности  од намене 

просторија  и то: 

Просторије које се греју: 

 1) стамбени простор , 

 2) простор локала , 

 3) простор топлотне подстанице. 

 

 

просторије које се не греју:  

 1.ходници,  

 2.степениште и  

 3.техничке  просторије, 

  

Прорачуном грађевинске физике проверен је степен заштите (услед дејства 

спољашњих зимских и летњих температурних утицаја) фасаде, таванског 

простора, негрејаних делова објекта и топлотне подстанице.  

 

Термоизолациони материјали уграђују се истовремено са извођењем 

грађевинских радова, а у свему по прорачуну грађевинске физике.  



   
 

 

Термоизолација фасадних зидова објекта се изводи као сендвич зид. 

 

поз СЗ 2      малтер      2 .0цм 

  гитер блок                       20.0 цм  

  полиетиленска фолија                0.02цм 

  стиропор         6 .0цм  

  шупљи блок     9.0 цм 

  цем.малтер      3.0 цм 

 

поз СЗ 2 малтер      2 .0цм 

  армирани бетон            20.0 цм  

  полиетиленска фолија                0.02цм 

  стиропор         6 .0цм  

  шупљи блок     9.0 цм 

  цем.малтер      3.0 цм 

 

 

 

пос СЗ 3      малтер      2 .0цм 

  гитер блок                                 19.0 цм  

  тврде плоче мин. вуне    5 .0цм  

  цем.малтер + рабиц    3.0 цм 

 

 

 

поз СЗ 4      малтер      2 .0цм 

  гитер блок                       20.0 цм  

  полиетиленска фолија                0.02цм 

  стиропор         6 .0цм  

  силикатна  цепана опека   9.0 цм 

 

пос СЗ 5     малтер      2 .0цм 

  армирани бетон            20.0 цм  

  полиетиленска фолија                0.02цм 

  стиропор         6 .0цм  

  силикатна  цепана опека    9.0 цм 

Изолација простора испод тавана се врши постављањем плоча тврдо пресоване 

минералне вуне дебљине 10 цм преко међуспратне конструкције и 

полиетиленске фолије, поз Т1 

 

Изолација простора изнад улаза у објекат и део пода поткровља (еркер) се врши 

постављањем плоча тврдо пресоване минералне вуне дебљине 10 цм испод 



   
 

међуспратне конструкције са завршним слојем рабицираног малтера дебљине 3 

цм, поз Е1 и Е2. 

 

У дилатационом зиду се поставља термоизолација од минералне вуне ПТП 

дебљине 5 цм по ободу објекта у ширини 1 м, поз ДЗ1, ДЗ1а, ДЗ1б. 

 

Изолација степенишних зидова се врши постављањем плоча тврдо пресоване 

минералне вуне дебљине 3 цм са завршним слојем рабицираног малтера 

дебљине 3 цм, поз УЗ1. 

 

Изолација пода на тлу се изводи постављањем плоча тврдо пресоване 

минералне вуне дебљине 5 цм преко хидроизолације а преко које се поставља 

полиетиленска фолија и цементна кошуљица или цементна рабицирана цем 

кошуљица поз ПТ1. 

 

Одвајање топлотне подстанице према бочним становима и локалу се врши 

постављањем сендвич зида који се састоји од слоја слоја минералне вуне ПТП 

дебљине 5 цм и зида од опеке дебљине 12 цм који се малтерише слојем малтера 

2 цм, поз УЗ4. 

 

Плафон топлотне подстанице се изводи као спуштени плафон на висећој 

потконструкцији спуштен за 10 цм и састоји се од перфорираних 

гипскартонских плоча, слоја минералне вуне 5 цм и слоја ваѕдуха 5 цм, поз 

МКС 3а. 

 

Термичка изолација тераса повученог спрата  испод којих се налази стамбени 

простор се изводи постављањем слоја екструдираног полистирена дебљине 10 

цм, поз РК 1. 

 

 

ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА  

 

Прорачуном грађевинске физике проверена је звучна заштита између станова по 

хоризонтали и по вертикали.  

Да би се станови заштитили од спољне буке потребно је доставити атест за 

уграђену столарију (врата, прозоре) а као заштиту од ударног звука урадити 

пливајуће подове преко међуспратне конструкције од азмафона дебљине 2 цм, 

поз МКС 1, МКС 1а и МКС 2. 

 

Преградни зидови између станова су од гитер блокова дебљине 19 цм и 

армирано бетонских зидова 20 цм, поз УЗ 2.  

Између станова где сеналазе бучне просторије изводи се сендвич зид од два 

слоја опеке на кант и ваздушним простором 5 цм, поз УЗ 2а. 

 



   
 

 

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА  

 

Цео објекат изоловати од подземне влаге преко подне плоче у следећим 

слојевима: 

- хладан премаз битулитом ''А'' 

- врућ премаз битуменом 85/25  

- битуменска трака са улошком од стакл.воала ''кондор 4'' варен са 

преклопима 10 цм 

-  врућ премаз битуменом 85/25 

- битуменска трака са улошком од стакл.воала ''кондор 4'' варен са 

преклопима 10 цм 

- врућ премаз битуменом 85/25  

 

Све радове радити преко суве и чисте подлоге на температури вишој од 10 

степени. 

Хидроизолацију преко темељних зидова на местима стубова и АБ платана 

извести премазивањем пенетрата. 

 

Терасе и лође 

 

На наткрвеним лођама ( са пуним парапетима  и   металним оградама ) урадити 

хидроизолацију  типа " кондор 4" .  

 

Прво урадити слој бетона за пад са нагибом од 0.5 %    према "лули" и  према  

лименим окапницама на терасама  или лођама . 

 

Преко бетона урадити хидроизолацију са свим предрадњама 

При постављању изолације  водити рачуна да код  излива "у поље" на лођама. 

Лулице  на тераси посебним поступком обрадити да не пропуштају воду.  

 

Убетонирана лулица од бакарног лима  мора бити ојачана армираном стакленом 

мрежицом  (од стакленог воала)  и премазана  полиазбитолом на месту продора. 

Санитарни чворови 

 

У купатилима уградити хоризонталну хидроизолацију: заварени кондор 4 са 

пажљивом обрадом око места излива.  

 

Продоре вертикала армирати стакленом мрежицом  премазану полиазбитола 

коју треба подићи  вертикално 20цм од равни пода. 

 

Изолацију уз  ободне зидове санитарних просторија вертикално поставити 

висине  х= 20.0цм  а иза  каде  висине х=70цм са свим предрадњама за ову врсту 

радова.  



   
 

 

Хидроизолација равних кровова 

 

Раван кров објекта  и  кров степенисног светларника је раван непроходан кров 

завршно покривен   ПВЦ еластичном хидроизолацијоном  мембраном дебљине  

1.5мм типа    Сика план  (са   геотекстилном подлогом ) или еквивалентом 

завршном обрадом   

Завршно хидроизолација се  штити слојем шљунка висине х= 10.0цм по 

прописимам за ову врсту радова.. 

Хидроизолацију  типа Сика или еквивалетна истој радити  са падом бетона од  

2%  на непроходној кровној тераси   према риголи,  за одвод воде.  

Риголу  урадити са падом од 1% према олучној вертакили. 

Вода се преко  челичне штуцне  усмерава у водоскупљач - казанче  од 

пластифицираног челичног лима одакле се олучном вертикаалом     Ø100мм 

усмерава на околну зелену површину.   

   

Испод   лимених опшивки кровних атика  и солбанака  поставља се  тер-

хартијуа.  

 

 

ЛИМАРСКИ РАДОВИ  

 

. Сва опшивања надзидака, атика, вентилационих и димњачких канала, продоре 

канализационих вертикала извести равним челичним поцинкованим 

пластифицираним лимом дебљине 0.55 мм.  

 

 

Опшивање дилатационих спојница извести према прописима   

од равног челичног  поцинкованог пластифицираног лимоадебљине 0.5 мм у 

тону као фасада објекта.  

 

На споју два различита пода урадити  алуминијумску лајсну. 

 

Олучне вертикале су кружног пресека Ø100мм. Прописно извести уливање 

продора у олучне казанчиће путем челичне чтуцне..  

 

 

ФАСАДА  

 

Завршна обрада фасаде је комбинација : 

 

- цепане силикатне опеке  у натрон боји на свим удубљеним деловима фасаде ,  

постављене преко као обзида  термоизолације са фасадне стране ,   



   
 

-малтерисане  и бојене  фасаде акрилном бојом  у  тону по избору Инвеститора, 

равне структуре постављене преко обзиде термоизолације  

блоковима д = 9.0цн 

. 

Фасада је урађена у свему према пројекту, малтерисани делови урађени су у 

цементном малтеру размере  1: 3. 

 

Димњачки и вентилациони канали изнад кровне равни се малтеришу цем. 

малтером  размере  1:3 преко опеке дебљине 12 цм. и боје акрилном бојом . 

 

Све бетонске елементе пре малтерисања испрскати цементним млеком. Сви 

зидови који се малтеришу и пердаше. Омалтерисану површину глетовати масом 

за спољно глетовање. Маса за глетовање треба да буде исте боје као и боја којом 

ће се бојити. Након тога нанети  акрилну боју у 2 слоја.  

 

Фасада је урађена у свему према пројекту. 

 

Извођач је дужан да у сарадњи са инвеститором одреди боју из тон карте. 

 

 

Сокла објекта  

 

Обрада сокле  је кулирпластом или мозаик малтером, танкослојним акрилним 

малтером из вишебојног мермерног агрегата гранулације 3мм који се 

употребљава за декоративну заштиту фасадних површина.  

 

Малтерску смешу добро измешати а ако је потребно да се разреди исту 

разредити акрил емулзијом до15%.  

На зидну површину кулирпласт се наноси  и  заглади металном  нерђајућом 

глетелицом. 

 

Боја  кулирпласта по избору Пројектанта и Инвеститора. 

 

Извођач је дужан да у сарадњи са инвеститором одреди боју из тон карте. 

 

 

ФАСАДНА СТОЛАРИЈА 

 

Предвиђено је да се на становима фасадна столарија изведе високотпорних 

тврдих петокоморних ПВЦ профила са ојачањима од нерђајућих челичних 

прфила.  

Сва столарија је урађена  према архитектонском детаљу и датим шемама. Сви 

елементи се дихтују трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на 

угловима.  



   
 

 

Прозори и врата се застакљују термофлот стаклом 4+16+4 мм. Прозори и врата 

треба да задовољавају ЕН стандарде и коефицијент пролаза топлоте 

к=1.7w/m2k. 

 

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка прозора. 

 

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорну клупицу од универа д=18мм, 

пресвучена меламиниском фолијом у боји прозора, са спољне стране урадити 

солбанк од пластифицираног лима д=0.5мм.  

 

На улазу у објекат и локал предвиђено је да се врата изведу у конструкцији од 

алуминијумских пластифицираних профила са прекидом термо моста. Крила 

врата застаклити термопан стаклом 6+12+6, од тога спољно стакло је каљено а 

унутрашње панплекс. 

 

На улазним вратима у објекат обезбедити стандардни оков, цилиндар 

електричну тростепену браву повезану са интерфоном, аутомат за 

самозатварање и одбојник. Рукохват вертикални цевасти  Ø50мм. 

Врата се отварају у поље. Мање крило се фиксира у под и надвратник 

шнапером. 

Врата на улазу у локал се састоје од крила, надсветла и фиксонг излога.  

Обезбедити стандардни оков. 

 

Предвиђено је да се ветробранска врата изведу у конструкцији од 

алуминијумских пластифицираних профила без прекидом термо моста. 

Позицију извести у свему према шеми. 

 

На улазу у топлотну подстаницу се изводе врата од челичних кутијастих 

профила са уграђеном престројном решетком. Врата извести према шеми. 

Осветљавање топлотне подстанице извести уградњом прозора од челичних 

кутијастих профила.  

 

 

БРАВАРИЈА 

 

За израду и уградњу свих браварских елемената употребити црну браварију на 

начин како је то пројектом шема предвиђено.  

 

Заштитне ограде нана француским прозорима , терасама и лођама  фасаде 

урадити од челичних цеви  и то: 

 

 - вертикале од кутијастих профила 40/40/4мм на размаку 86цм , 



   
 

 - рукохват ограде од бешавних цеви прашника Ø 50 мм према распореду као у 

шеми браварије. 

 

Испуна ограде је од памплекс стакла дебљине д=6мм са обореним ивицама  

причвршћених инокс шрафовима са дистанцерима на два места по висини. 

Димензије стаклене табле ограде  је :78/77, 85/77, 87/77,88/77,91/77, 94/77 и 

95/77  цм.  у зависности где се налазе на тераси. 

 

Ограда се анкерише  за зид преко металних плочица и анкера који се учвршћују 

цементним малтером. Анкере поставити тако да улазе 15 цм у зид. Монтажу 

ограде извести пре малтерисања  или облагања силикатном цепаном опеком 

фасаде  како би се сакриле анкер плочице.  

 

Сви метални делови на фасади после поступка одмашћивања боје се основном 

бојом, одн. минизирају и боје антикорозивном заштитном бојом у боји и тону по 

избору пројектанта  

Рукохвате и заштитне ограде на степеништу на улазу у објекат и рампи за лица 

са инвалидитетом извести од бешавних челичних цеви Ø 60 мм. 

 

Ограда степеништа урађена је од  црне браварије, висине 1.10 м  мерено од 

почетка првог степеника, са рукохватом од бешавне челичне цеви Ø 50 мм. 

 

 Конструкција ограде је од кутијастих профила  и то: 

- стубови  и доња хоризонтала од кутијатих профила 30/30/4мм , 

- испуна оградних платана је од кутијастих квадратних профила - кутија 

18/18/2мм на међусобном размакуод12.5цм. 

 

Стубови ограде се анкерују и шрафе бочно за степениште преко анкер плочица. 

  

Ограду степеништа претходно очистити од корозије , заштитити минијум бојом  

бојити прописно за ову врсту радова  емајл лаком два пута  као сву осталу 

браварију на објекту у боји и тону по избору  пројектанта и инвеститора.  

 

Отирач за обућу на улазу у објекат  

Рам  решетке  урађен је од   угаоника Л 50/70/5мм који се анкерују у арм. бет. 

плочу у који се поставља решетка. 

Решетка је урађена у раму од кутијатих профила 40/60/4мм са испуном од флах 

гвожђа 920/40/5мм  постављебих на одређеном размаку. 

Решетку обојити два пута са свим предрадњама. 

 

Прозор и врата на топлптној подтаници  урађена су од челичних профила  и то: 

- прозор застакљен  равним термопан стаклом 4+16+4 отварање према шеми. 

- врата - крило врата је обострано обложено челичним лимом дебљине  д=1мм 

ојачано челичним шипкама са ипуном од тврдо пресоване минералне вуне. У 



   
 

свему према датој шеми . У горњем делу врата налази се фикно насветло . На 

дну врата уградити  предструјну решртку са жичаном мрежом против инсеката 

и глодара.. 

Све металне делове бојити завшно бојом за метал 2х уз све предрадње. 

 

За излаз на кров је предвиђена израда и уградња пењалица. Пењалице се 

израђују према шеми.  

 

Фиксна жалузина  у топлотној подстаници  урађена је од Л профила 30/30/3мм. 

Жалузина је од челичног лима дебљине д=0.55мм, са заштитном челичном 

мрежом против инсеката и глодара.  Све металне делове  одмастити , варове 

обрусити , очистити од рђе бојити минијум бојом и бојом за метал 2х. 

 

 

За улаз у станове је предвиђена израда и уградња сигурносних врата.  

Сва врата за улаз у станове су једнокрилна димезија 101/210 цм.  

 

Довратник и рам крила од профилисаних хладноваљаних лимова д =3 мм. 

Крило врата је обострано обложено челичним лимом д=0.8 мм, ојачано 

челичним шипкама и испуном од минералне вуне 3 цм. Финална обрада је 

плaстификација у тону по избору инвеститора.  

Врата анкеровати у зид, надвратник и под.  

Врата опремити сигурносном бравом са 3 кључа, квакама, шилдовима, 

шпијунком, оквиром за презиме, бројем стана и одбојником.  

Предвидети еластичне дихтунг траке по ободу штока. 

Врата снадбети дрвеним прагом из  понуде понуђача. 

 

Врата морају одговарати ИСО 9001 стандарду и бити атестирана на звучну 

изолацију-30-34дб 

Противпожарна браварија у објекту се уграђује између техничких просторија 

међусобно и заједничких просторија и комуникација.  

 

Испројектована врата су једнокрилна димензија 101/210 и 91/210 цм 

ватротпорности 90 минута која задовољавају СРПС.У.Ј1.160.  са атесном 

плочицом и дихтунг тракама по ободу  врата   

 

Приликом набавке, израде и уградње придржавати се шема браварије. 

За вентилацију техничке просторије погона лифта, за довод свежег ваздуха 

неопходно је извести на фасади објекта отвор у темељном зиду у које уграђује 

челична бешавна цев Ø 200 мм са луком од 90° окренутим на доле.  

 

На крају лука се поставља плетиво против улаза инсеката. У просторији погона 

лифта у подну плочу се вертикално поставља челична бешавна цев Ø 200 мм са 

луком од 90°.  



   
 

На крају лука се поставља плетиво против улаза инсеката. Ова два елемента се 

повезују ПВЦ цевима Ø 200 мм постављеним испод подне плоче у нивоу насипа 

песка пре изливања исте.  

 

 

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА  

 

Сва унутрашња једнокрилна врата су дуплошперована са испуном од папирног 

саћа између дрвене потконструкције. 

 

Крила двокрилних врата се изводе од јеловимасива.Штокови од дрвених масива 

у целој дебљини зида.  

 

Завршна обрада свих елемената је полиуретанским бојама са свим потребним 

предрадњама.  

Застакљивање врата извести равним мат стаклом дебљине 4 мм.  

Врата уградити у сувом поступку. Након завршне обраде зидова поставити 

покривне декоративне лајсне на споју штока са зидом, профилација по детаљу, 

ширина 5цм, завршна обрада као крило врата. 

 Врата снабдети првокласним оковом, са три усадне шарке по висини, ПВЦ 

дихтунгом у фалцу штока и верхајм бравом са три кључа и одбојником у поду. 

 

Код двокрилних врата помоћно крило се фиксира у под и надвратник шнапером. 

 

Све позиције изводити према шемама а радионичке цртеже доставити на 

сагласност. . 

 

 

УНУТРАШЊА ФИНАЛНА ОБРАДА  

 

Подови:  

 

Сви подови су проверени прорачуном грађевинске физике и зависно од 

диспозиције, намене просторије и звучне заштите приступа се њиховој обради. 

Сви подови у објекту су ''пливајући''. 

 

 Преко међуспратне конструкције се поставља звучна изолација од азмафона 

дебљине 2 цм. 

Уз зидове по обиму свих просторија се постављају ивичне траке  

Преко изолације се поставља ПЕ фолија, а преко ње се лије цементна кошуљица 

у зависности од завршне обраде пода. 

 

На нивоу приземља се преко бетонске плоче и хидроизолације поставља 

тврдопресована минерална вуна дебљине 5 цм као термичка и звучна изолација.  



   
 

Преко изолације се поставља ПЕ фолија, а преко ње се лије цементна кошуљица 

у зависности од завршне обраде пода.  

 

Детаљан текстуални и нумерички опис слојева подова се налази у графичким 

прилозима. 

 

- Улази, ветробрани, ходници, локал, лође у становима и терасе покривени су 

терацо плочицама. Димензије терацо плочица су 25х25х2,2 цм са 

противклизном поршином и соклом висине 10 цм. 

 

 Испред улаза у објекат поставити уградни отирач димезија 100х60 цм у свему 

према шеми.   

 

- Завршна обрада газишта степеништа је од терацо талпи дебљине 4 цм која се 

постављају у слоју цементог малтера. Чела се малтеришу и боје акрилном бојом.  

 

- подове у купатилима, тоалетима, кухињама и оставама покрити керамичким 

плочицама I класе домаћег произвођача, оквирних дмезија 33х33 цм. Плочице се 

постављају у слоју лепка.  

Приликом постаљања извести фуге ширине 3 мм.  

Фуговање извести у нијанси као плочице. 

Тип керамичких плочица ће изабрати инвеститор на основу достављених 

узорака од стране извођача. 

Подове у купатилима и тоалетима извести са падом од 0.5% према сливнику. 

Плочице морају да задовољавају следеће техничке карактеристике: - упијање 

воде EN ISO 10545-3 (exEN9) ≤3% подне; калибрација EN ISO 10545-2 (exEN98) 

±0,6%; чврстоћа при лому EN ISO 10545-4 (exEN 100) мин 1100 N; отпорност на 

мрље EN ISO 10545-14 (ex EN 122) класа 1;  

 

- подови у трпезаријама, собама, дневном боравку, предсобљима и дегажманима 

покрити буковим паркетом ''С''. Димензије паркета 350х42х22 мм.  

Паркет поставити у слоју једнокомпонентног лепка. Паркет се хоблује и лакира 

полумат лаком три пута са међухобловањем. 

Након завршне обраде по ободу просторија поставити лакирану букову соклу 

висине 8 цм са винер лајсном.  

 

- подове у техничким просторијама извести од цементне кошуљице углачане до 

црног сјаја. 

 

- тротоар уз објекат урадити неармираним бетоном МБ 20. Лије се на лицу места 

са падом од објекта. Извести бетонирање са танким дилатационим фугама (на 

сваких 2,5 метра) које се пуне песком и заливају асфалтом. Испред места 

изливања олучних вертикала извести риголе 20х2 цм.  



   
 

Спој два различита пода прекрити алуминијумском лајсном у свема према 

спецификацији  произвођача. 

 

 

Зидови:  

 

Сви зидови у објекту се малтеришу продужним малтером  размере 1:3:9. 

Дебљина малтера зависи од врсте зида. Све бетонске елементе пре малтерисања 

испрскати цементним млеком. Сви зидови који се малтеришу се пердаше осим 

зидова на које се постављају керамичке плочице.  

 

Зидове у улазном и степенишном простору, након шалтерисања, глетовати до 

потпуно равне површине и бојити полудисперзивном белом бојом.   

 

Предсобља, дегажмане, собе, оставе глетовати  уз све предрадње до потпуно 

равне површине и бојити полудисперзивном белом бојом.   

 

У кухињама од пода до висине од 160 цм иза стојећих кухињских елемената 

зидове обложити керамичким плочицама. Плочице се постављају у слоју лепка 

преко омалтерисане површине.  

У купатилима и тоалетима плочице се постављају преко омалтерисане 

површине у слоју лепка до плафона. Зидове иза каде предходно обрадити 

хидроизолацијом. Обложити плочицама обзидану каду и оставити вратанца од 

никлованог лима за ревизију.  

 

Тип керамичких плочица ће изабрати инвеститор на основу достављених 

узорака од стране извођача. Плочице домаћих произвођача I класе, оквирних 

димензија 33х33 цм са бордурама и декорима.  

 

Плочице морају да задовољавају следеће техничке карактеристике: 

 - упијање воде EN ISO 10545-3 (ex EN 9) >10%;  

-калибрација EN ISO 10545-2 (ex EN 98) ±0,5%;  

-чврстоћа при лому EN ISO 10545-4 (ex EN 100) мин 600 N;  

-отпорност на мрље EN ISO 10545-14 (ex EN 122) класа 1;  

 

На месту  ревизионог отвора на кадама уградити никлована вратанца, а на месту 

отвора за вентилацију  у кухињама , оставама  санитарним чворовима уградити 

вентилацијону решетку према спецификацији произвођа. 

  

 

Плафони: 

 

Сви плафони у становима и локалу се малтеришу продужним малтером, 1:3: 9 

глетују и боје полудисперзивном бојом осим у купатилима и тоалетима где се 



   
 

изводе плафони од влагоотпорних гипскартонских плоча д=12.5 на висећој 

потконструкцији.  

Плафони се бандажирају, глетују и боје полудисперзивном бојом.  

 

Плафони у степенишном простору се малтеришу продужним малтером, глетују 

и боје полудисперзивном бојом осим у приземљу где се изводи каскадни плафон 

од гипскартонских плоча д=12.5 мм на висећој потконструкцији. Тај плафон се 

бандажира, глетује и боји полудисперзивном бојом. Неопходно је извести 

ревизионе отворе.  

 

Плафони у техничким просторијама се малтеришу продужним малтером, 

глетују и боје полудисперзивном бојом осим у топлотној подстаници где се 

изводе плафон од гипскартонских плоча д=12.5 на висећој потконструкцији 

(термичка позиција МКС 3а). Тај плафон се бандажира, глетује и боји 

полудисперзивном бојом. Неопходно је извести ревизионе отворе. У делу 

плафона хидроцила се изводи каскада као заштита хоризонталног дела 

вентилације од РФ гипс картонских ватротпорних плоча 2х12.5 мм. 

 

 

ОСТАЛИ РАДОВИ 

 

На месту  ревизионог отвора на кадама уградити никлована вратанца, а на месту 

отвора за вентилацију  у кухињама , оставама  санитарним чворовима уградити 

вентилацијону решетку према спецификацији произвођа. 

 

Објекат снадбети  

-плочицама за обележавање  спратова,  бројева станова, улице и броја,  

-металних јарбола за заставе,  

-сандучићаима  за пошту 

а све према произвођачкој спецификацији 

 

 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ  

 

За овај објекат пројектоване су инсталације: 

водовода и канализације, електроенергетских и громобранских инсталација, 

телекомуникационих инсталација, машинских инсталација, пројекат лифта и 

пројекат заштите од пожара у свему према важећим прописима и стандардима 

за ову врсту радова. 

 

Терен око објекта, осим тротоара, пешачке стазе и зелене површине нису 

предмет овог пројекта.  

 



   
 

 

 

      Одговорни пројектант архитектуре  

 

                        

                                                              Мирјана Стојковић, дипл.инж.арх.  

 

 

 

 

         

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СТАНОВА и нето КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ  

     ПО ЛАМЕЛАМА - ЛАМЕЛА Ф4 

 

 
 

ЛАМЕЛА  

Ф4                    

 

 

Једнособа

н  

 

м2 

 

двособан 

 

м2 

 

двоипособан 

  

 м2 

 

трособан 

 

 м2 

 

четворособа

н 

 

м2 

приземље 1 

1 

1 

47.4

4 

41.0

6 

40.3

8 

1 64.7

0 

- - 1 87.3

5 

- - 

1. Спрат 1 

1 

 

49.4

8 

47.1

1 

1 51.0

9 

1 66.8

7 

 

- - 1 109.1

9 

2 Спрат 1 

1 

 

49.4

8 

47.1

1 

1 51.0

9 

1 66.8

7 

 

- - 1 109.1

9 

3. Спрат 1 

1 

 

49.4

8 

47.1

1 

1 51.0

9 

1 66.8

7 

 

- - 1 109.1

9 

Повучени 

спрат 

1 47.0

4 

1 68.4

4 

1 82.1

7 

- - 1 108.4

8 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СТАНОВА и нето КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ      

 ПО ЛАМЕЛАМА - ЛАМЕЛА Ф3 

 



   
 
ЛАМЕЛА  

Ф3                    

 

Једнособан  м2 двособан м2 двоипособан   м2 трособан  м2 четворособан  м2 

приземље 1 

1 

 

47.4

4 

41.0

6 

 

1 64.70 - - 1 87.3

5 

- - 

1. Спрат 1 

1 

 

49.4

8 

47.1

1 

1 51.09 1 66.8

7 

 

- - 1 109.1

9 

2 Спрат 1 

1 

 

49.4

8 

47.1

1 

1 51.09 1 66.8

7 

 

- - 1 109.1

9 

3. Спрат 1 

1 

 

49.4

8 

47.1

1 

1 51.09 1 66.8

7 

 

- - 1 109.1

9 

Повучени 

спрат 

1 47.0

4 

 

1 68.44 1 82.1

7 

- - 1 108.4

8 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СТАНОВА и нето КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ      

 ПО СПРАТОВИМА  и  УКУПНО Ф4 

 

 
ЛАМЕЛА  Ф4                    

 

          

УКУПНО 

приземље 

        стан  

нето 

бруто 

5 

289.4

0390.

46 

УКУПНО 

1. Спрат 

        стан  

нето 

бруто 

5 

333.7

8 

423.2

4 

2 Спрат         стан  

нето 

бруто 

5 

333.7

8 

423.2

4 



   
 
3. Спрат         стан  

нето 

бруто 

5 

333.7

8 

423.2

4 

Повучени 

спрат 

        стан  

нето 

бруто 

4 

315.5

8423.

78. 

 

 

 

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СТАНОВА и нето КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ      

 ПО СПРАТОВИМА  и  УКУПНО Ф3 

 
ЛАМЕЛА  Ф3                    

 

          

УКУПНО 

приземље 

        стан  

нето 

бруто 

4 

248.0

2 

390.4

6 

УКУПНО 

1. Спрат 

        стан  

нето 

бруто 

5 

333.7

8423.

24 

2 Спрат         стан  

нето 

бруто 

5 

333.7

8423.

24 

3. Спрат         стан  

нето 

бруто 

5 

333.7

8423.

24 

Повучени 

спрат 

        стан  

нето 

бруто 

4 

315.4

23.77 

 

 

 

Једнособан   м2    Двособан    м2 Двоипособан      м2 Трособан  м2 Четворособан  м2 

  19   1190.25   10    508.12    8     563.60    2   174.7      8        872.1    

Укупно  нето површина станова ( умањена за 3%) : 3308.77м2 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СТАНОВА и нето КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ      

 ПО СПРАТОВИМА  и  УКУПНО Ф4 и Ф3 



   
 

 
УКУПНО 

приземље 

        стан  

нето 

бруто 

9 

629.95 

781.24 

УКУПНО 

1. Спрат 

2 Спрат 

3. Спрат 

        стан  

нето 

бруто 

30 

2086.8 

2542.38 

Повучени 

спрат 

        стан  

нето 

бруто 

8 

660.36 

855.04 

 

укупно станова: 47 

 

укупно локала : 1 

 

купна нето површина локала:         8.68М2 

 (  -3%        укупна површина   =      8.41М2) 

  

укупна нето површина заједничких пеосторија: 202.458 М2 

                         (  -3%        укупна површина   =    196.39М2) 

 

 

УКУПНА НЕТО КОРИСНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:   3481.72М2  

                                              (  -3%        укупна површина   =   3377.11.М2) 

  

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:                      4178.66М2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

не треба  убацити ова два листа "! 
СОЦИЈАЛНО НЕПРОФИТНИ СТАНОВИ ОБЈЕКАТ НА  ГП 540/22.  "ЈУГОВИЋЕВО " у 

Новом Саду 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА ПРЕМА ГУП-у и ЈУС-у 

 

 

                                                        задати параметри                    остварени  параметри 

 

1. Адреса                                        насеље ЈУГОВИЋЕВО        насеље ЈУГОВИЋЕВО 

 

2. Број катастарске парцеле         540/22 К.О Нови Сад 

 

3. Намена објекта                          СТАНОВАЊЕ                                   СТАНОВАЊЕ 

    

4. Спратност                                   П+3+Ппов. спр                               .П+3+Ппов. спр. 

 

5.  Површина грађевинске  

    парцеле                                        2590.5м2                                              2590.5 м2 

 

6. Индекс иѕграђености                       1.6                                                          1.6 

 

7. Степен зауѕетости     

    Површина под објектом             30%  - 781.24 м2                         30% - 781.24 м2 

 

8. ГРГП која се може  

    радити на парцели   

   по ГУП - у                                   4178.66 м2                                             4178.66 м2 

 

9.Број паркинг места                      1 ПМ на 1 СТАН                             47 СТАНОВА 

                                                                                                                     47 ПМ   

 

 

 

 

 

ДЕТАЉНА 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

ОСТВАРЕНИХ ПОВРШИНА 

 

  НАДЗЕМНИХ ЕТАЖА (ГРГП) 

 БРУТО РАЗВИЈЕНА 

ГРАЂ.   ПОВРШИНА  

 

(БРГП )према  ЈУС-у 

БРУТО РАЗВИЈЕНА 

ГРАЂ.   ПОВРШИНА  
 

(БРГП  )према ГУП-у 

ПРИЗЕМЉЕ        781.24М2               781.24М2 

1.СПРАТ        847.46М2               847.46М2 

2.СПРАТ        847.46М2               847.46М2 

3 СПРАТ        847.46М2               847.46М2 

ПОВУЧЕНИ СПРАТ        885.04М2              531.02М2 



   
 

 

 

УКУПНО :                                 4178.66М2                         3854.64М2 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 



 
 

ТЕХНИЧКИ  ОПИС 
            
    
 
 

Главни машински пројекат инсталације централног грејања за стамбени објекат у насељу 
Југовићево израђен је на основу пројектног задатка датог од стране Инвеститора, Главног 
архитектонско-грађевинског пројекта, режима рада и техничких услова испоручиоца гаса, као и 
важећих стандарда и техничких норматива за ову врсту инсталације. 

Објекат се састоји из две ламеле Ф1 и Ф2, које су међусобно одвојене дилатационим 
зидом. 
 
 
Инсталација централног грејања 
 

При пројектовању инсталације централног грејања усвојени су коефицијенти пролаза 
топлоте и остали елементи грађевинске физике како су дати у Пројекту топлотне заштите 
објекта. Спољна пројектна температура и температуре унутрашњих просторија усвојене су према 
важећим нормативима за стамбене објекте и према пројектном задатку датом од стране 
Инвеститора. Објекат се налази на отвореном положају, у ветровитом пределу. 

− Спољна пројектна температура   -18 ОC 
− Карактеристика објекта    4.47 WhPa(2/3)/m3K 
− прекид загревања     9-12 h дневно 

 
Топлотни медиј је топла вода 90/70°C. Објекат се снабдева топлотном енергијом из 

централне котларнице која се налази у приземљу објекта, у ламели Ф2. Главни енергент за 
напајање котларнице је природни гас. 
 

У објекту је предвиђено радијаторско централно грејање. Грејна тела су алуминијумски 
чланкасти радијатори тип Calidor - Fondital "Exclusivo B3" у купатилима сушачи пешкира тип 
„NK Lux“ Неша Комерц. Величина свих грејних тела је усвојена на основу прорачуна топлотних 
губитака и висине парапета. 

 
На основу пројектног задатка усвојене су следеће унутрашње температуре: 

1. Просторије у стану 
− просторије за дневни боравак, спавање, припремање хране, ручавање, 

комуникације у стану        20OC 
− WC         15OC 
− купатило са или без WC шоље     22OC 

2. Заједничке просторије        20ОC 
3. Степениште и котларница се не греју 

При прорачуну губитака топлоте усвојене су следеће температуре негрејаних просторија 
− Степениште и ходници        0OC 
− Поткровље и таван       -12OC 

 
Радијатори се монтирају на конзоле уз одговарајуће држаче. Радијатори се не фарбају већ 

се испоручују у тону по жељи инвеститора.  
 
Топлотни конзум за станове и локал је приказан у табели. 



 

 
Ф1 Ф2 

ст бр  
Q stana 

ст бр  
Q стана 

[W] [W] 
1 4311 1 4291 
2 4229 2 4537 
3 6668 3 6725 
4 7509 4 8191 
5 7066 5 4200 
6 3850 6 4106 
7 4405 7 6038 
8 6048 8 7450 
9 7636 9 5326 

10 4652 10 4369 
11 3153 11 4759 
12 4405 12 6773 
13 5802 13 7758 
14 7380 14 4325 
15 4523 15 4200 
16 4115 16 4369 
17 4405 17 6148 
18 5586 18 7798 
19 7892 19 4380 
20 4155 20 9475 
21 9709 21 5566 
22 5812 22 8881 
23 9239 23 9239 
24 4551 локал 2580 

 
На радијаторима су предвиђени вентили за једноцевно грејање производ „DANFOSS“ или 

еквивалентно са успонском цеви и са by pass везом. Проток кроз грејно тело је до 50%. У 
прорачуну су одређене позиције предрегулације радијаторских вентила и уписане су на шемама 
успонских водова за свако грејно тело. 
 

Прикључци свих грејних тела на цевну мрежу изводе се са одговарајућим падом како би 
се ваздух могао одстранити из инсталације. 
 

Цевна мрежа у становима је предвиђена као једноцевна,  води се у поду алупласт цевима 
са одговарајућом изолацијом. Из котларнице се води цевна мрежа која се састоји из две гране (за 
сваки улаз посебно). У улазу ламеле Ф2 цевна мрежа се води директно из котларнице по ходнику 
зграде до етажних разделника и сабирника и одатле за сваки стан одговарајући круг. У 
зависности од распореда просторија у стану и прорачунате количине топлоте по становима се 
формира један или више кругова. Етажни разделници и сабирници се налазе у одговарајућим 
ормарићима који су смештени у ходнику сваког спрата. Цевна мрежа за ламелу Ф1 води се од 
котларнице до ходника ламеле Ф1 подземно поред објекта и једним делом испод стана бр 5. 
Цевна мрежа испод стана је у пластичној цеви, како би се у случају потребе лако извукла и 
заменила. У ходнику ламеле Ф1 развод цевне мреже је по већ описаном принципу. Цевна мрежа 



 

је израђена од челичних цеви у главном делу (до етажних ормарића), а по становима је изведена 
са метало-пластичним цевима, које су дате на основу пројектног задатка. Главни водови по 
ходницима се изолују минералном вуном најмање 40мм и облажу ригипсом. Цевна мрежа је 
израђена тако да сваки стан има засебан прикључак за централно грејање и могућност 
прикључења калориметра. Мерење потрошње топлотне енргије није дато пројектним задатком, 
те у складу са тим није ни предвиђено.  

 
Цевна мрежа се води са падом од 0,5% према одређеним местима где је предвиђено 

пражњење инсталације, као што је назначено у графичкој документацији. 
 
Компензација топлотних дилатација цевне мреже решена је самокомпензацијом, 

постављањем чврстих ослонаца на одговарајућим местима и на делу укопане хоризонталне 
деонице лиром. 

На местима одвајања огранака хоризонталне цевне мреже, као и на вертикалама, 
постављени су ручни регулациони вентили на повратном прикључку и запорни вентили на 
полазном прикључку вертикале. У прорачуну су одређени положаји предрегулације ових 
регулационих вентила за типове наведене у предмеру и уписани су на шемама успонских водова 
и на цртежима хоризонталне разводне мреже. Ако се Инвеститор одлучи да угради вентиле 
другог типа и произвођача, одредиће се, према датим потребним падовима притиска на 
вентилима, положаји предрегулације за тај тип вентила на основу података произвођача. 
 

Пражњење воде из инсталације врши се славинама постављеним на најнижим местима 
цевне мреже као и у котларници.  
 

У целом објекту одзрачивање цевне мреже врши се преко одзрачних вентила 
постављеним на сваком грејном телу, као и на разделницима и сабирницима. Одзрачивање је 
предвиђено и у котларници преко одговарајућих одзрачних судова. 
 

Топлотна дилатација воде обезбеђена је затвореним експанзионим судом са константним 
притиском смештеним у подстаници. Прикључни цевоводи се изолују минералном вуном у 
плашту од Ал лима.  
 

Циркулација воде у инсталацији централног грејања обезбеђује се циркулационим 
пумпама, а систем аутоматске регулације омогућава континуирану промену температуре топле 
воде у зависности од спољне температуре, уз ограничавање минималне и максималне 
температуре топле воде, као и заштиту од смрзавања. Пумпе и аутоматика су смештени у 
топлотној подстаници. 
 
Гасна котларница 
 

Гасна котларница је смештена у приземљу објекта и из ње се снабдева објекат топлотном 
енергијом за потребе инсталације централног грејања. Висине је 3,2м у складу са прописом о 
изградњи гасних котларница. 
 

Просторија у којој је смештена топлотна подстаница не користи се за друге сврхе, има 
метална врата за улаз, која се отварају према спољној страни и омогућава уношење и изношење 
свих уређаја и опреме који су у подстаници. У просторији је предвиђен прикључак водовода са 
вентилом ДН15 изнад лавабоа који је спојен са канализацијом, као и сливник у поду на средини 
просторије. 
 



 

На основу података из пројеката грејања, вентилације и водовода  количина топлоте коју 
треба да обезбеди топлотна подстаница у објекту износи : 
 1.   Инсталација централног грејања   

Инсталација централног грејања станова ламеле Ф1 QСТ =  137427  W 
Инсталација централног грејања станова ламеле Ф2 QСТ =  136797  W 

 
      Укупно : Q    = 274224 W 
 

Извор топлотне енргије је котao Hoval тип Uno-3 капацитета 350kW,  на гориво лож 
уље/гас. Тропромајни котао са CE-ознаком. За грејне системе са температурама потиса (= 
граничне температуре) do 110C премa DIN 4751. Котао се испоручује са вратима, 
термоизолацијом и оплатом, четком за чишћење котла, термоизолационом вуном (око пламене 
главе горионика) помоћним материјалом и котловским дневником. 

Уз кoтао се испоручује Hoval TopTronic® E/E13.4 за дигиталну регулацију, клизно вођење 
температуре воде у котлу према временским условима. Дигитална регулациона техника 
омогућава аутоматски и ручни рад котла, константну или клизну регулацију грејних кругова као 
и производњу санитарне топле воде, да при томе води горионик на најекономичнији начин. 
Прегледни дисплеј осетљив на додир. Монтира се бочно на котао. 

Вентилаторски горионик, производ Hoval HNG M2P EA , гориво природни гас, регулација 
- модулисана. Регулациони и контролни систем се састоји од електронске јединице са дуплим 
микропроцесором Сиеменс ЛМВ20 и од дисплеја за локално програмирање Сиеменс АЗЛ. 

Контролер садржи мноштво интегрисаних функција као што су подешавање капацитета 
горионика у 9 радних тачака, ПИД регулатор температуре и притиска, контрола непропусности 
гасне рампе, подешавање безбедносних временских циклуса и аутодијагностика (меморија 
грешака, број укључења горионика, време рада горионика, часовник, ...). Двоканални ЦАН Бус 
протокол комуникације између контролера и периферних мерних и извршних органа гарантује 
највећу безбедност и поузданост. 

Опсег испоруке: тело горионика са поклопцем, пригушивач буке на усису ваздуха, 
пламена цев, мешачка глава, електроде за паљење, електрода јонизације, ваздушна клапна, гасна 
клапна, електрични мотор, вентилатор, пресостат ваздуха, степенасти сервомотор гаса Сиеменс 
СQМ, степенасти сервомотор ваздуха Сиеменс СQМ, стакло за посматрање пламена, 
високонапонски трафо, микропроцесорски контролер, синоптички панел, ресет дугме, главни 
прекидач. 

Просторија има и спољни прозор димензија 150x100 цм. Прикључак гаса је од црних 
бешавних цеви пречника DN65. Котао је предвиђен са интегрисаном аутоматиком која регулише 
рад котла на основу спољашње температуре. Радни притисак гаса у котлу је 22 мбар.  

 
Унутрашње гасне инсталације су дефинисане посебним пројектом.  
Мерно регулациони сет и прикључак гасне инсталације нису предмет пројекта. 
 
Избацивање издувних гасова је предвиђено димњачним системом који се налази у 

просторији котларнице и води се кроз објекат до крова и иде директно у атмосферу. Димњак није 
дат у предмеру и предрачуну овог пројекта јер је део и грађевинског пројекта, па је дат у 
предмеру и предрачуну грађевинског дела.  

 
У просторији где се налази котао предвиђен је детектор гаса и намењен је за детекцију и 

сигнализирање концентрација токсичних и запаљивих и експлозивних гасова и пара изнад 
дозвољених. Предвиђен је за монтажу у котларницама, мерно регулационим станицама, 
фарбарама и другим просторима у којима су уређаји и направе који користе гас или се ради са 
лако запаљивим и испарљивим течностима и смешама. Садржи микропроцесорску централну 



 

јединицу монтирану у простору ван зоне опасности и једну сонду за гас монтирану у зони 
опасности.  

Вентилација котларнице је обезбеђена природним путем са отворима одговарајућих 
димензија на улазним вратима и на зиду котларнице. 
 

Температурски режим разводног постројења објекта је са параметрима температуре 90/70 
°C  притиска PN6. Такође се обезбеђује одговарајућа расподела и циркулација топле воде за 
различите намене. 
 

Главне циркулационе пумпе (радна и резервна) обезбеђују циркулацију топле воде у 
кругу котла, односно кућног разводног постројења, циркулационих кругова појединих 
потрошача. 

 
Централно грејање  грана 1 и 2 и локала имају засебан циркулациони круг. Избор свих 

пумпи и карактеристике изабраних типова дате су у прорачунима. 
 
На усису и потису свих циркулационих пумпи, као и испред и иза измењивача топлоте 

предвиђени су на грејним цевоводима прикључци ( муфови са славиницом Р 1/4") ради 
прикључења уређаја за мерење притиска (контролних диференцијалних манометара). 

 
Све циркулационе пумпе одвојене су од цевне мреже гуменим компензаторима за 

спречавање преношења буке и вибрација са пумпи на цевоводе . 
 

Цевоводи свих грана цевне мреже у топлотној подстаници опремљени су одговарајућом 
запорном и регулационом арматуром, одвајачима нечистоће, термометрима и манометрима на 
одговарајућим местима као и прикључцима за контролне инструменте за мерење притиска и 
протока. На повратној грани сваког циркулационог круга налази се ручни регулациони вентил са 
показивачем положаја, прикључцима за диференцијални манометар и вентилом за испуштање 
воде из те гране. Прорачуном је одређен потребан положај ових вентила такав да циркулациона 
пумпа ради у прорачунатој радној тачки чиме се обезбеђује контрола пројектованог протока по 
гранама цевне мреже. 
 

Топлотна дилатација топле воде 90/70 °C обезбеђена је затвореном мембранском 
експанзионом посудом смештеном у котларници.  
 

Пуњење и допуњавање инсталације централног грејања и осталих цевовода у секундарном 
делу постројења врши се хемијски припремљеном водом из водовода. 

 
У котларници се налази и постројење за хемијску припрему воде (омекшавање) у 

циркулационом кругу 
 

На највишим тачкама свих цевовода у топлотној подстаници предвиђени су одзрачни 
судови одговарајућих димензија са одзрачном цеви и вентилом ДН15 који се налази на лако 
доступном месту. 
 

Пражњење воде из унутрашње инсталације врши се преко испусних вентила на 
разделнику и сабирнику у подстаници. Заостали део воде у цевоводима подстанице испушта се 
преко испусних вентила који су постављени на најнижим тачкама цевовода у подстаници, 
називног пречнока ДН20, преко којих се врши и одмуљивање цевовода. 
 



 

Целокупна цевна мрежа, разделник, сабирник и остали антикорозионо незаштићени 
елементи инсталације се након чишћења премазују антиростом, а затим основном заштитином 
бојом у два премаза. Сви цевоводи и колектори у топлотној подстаници се изолују минералном 
вуном одговарајуће дебљине у заштитном омотачу од Ал лима. Остали делови инсталације се 
боје у два премаза лаком отпорним на радну температуру. 
 
        
Вентилација 
  
 Вентилацијом су обухваћене све блокиране просторије које немају природну вентилацију. 
Вентилација је изведена преко класичних шунт канала који се узиђују. Свака просторија има свој 
вентилатор. Пречника су 100 мм. Укључују се са светлом. Положај уградње вентилатора је на 50 
цм од плафона, а локација је дата у графичкој документацији. 
 Вентилација котларнице је предвиђена као природна вентилација и одвија се преко 
решетки 600х400 мм које се налазе у котларници и канала са отвором од 600х500 мм у 
котларници који води ваздух напоље према графичкој документацији. 
 
 
 
  

ПРОЈЕКТАНТ 
 
        _________________________ 



 
 

ТЕХНИЧКИ  ОПИС 
            
    
 
 

Главни машински пројекат инсталације централног грејања за стамбени објекат у насељу 
Југовићево израђен је на основу пројектног задатка датог од стране Инвеститора, Главног 
архитектонско-грађевинског пројекта, режима рада и техничких услова испоручиоца гаса, као и 
важећих стандарда и техничких норматива за ову врсту инсталације. 

Објекат се састоји из две ламеле Ф4 и Ф3, које су међусобно одвојене дилатационим 
зидом. 
 
 
Инсталација централног грејања 
 

При пројектовању инсталације централног грејања усвојени су коефицијенти пролаза 
топлоте и остали елементи грађевинске физике како су дати у Пројекту топлотне заштите 
објекта. Спољна пројектна температура и температуре унутрашњих просторија усвојене су према 
важећим нормативима за стамбене објекте и према пројектном задатку датом од стране 
Инвеститора. Објекат се налази на отвореном положају, у ветровитом пределу. 

− Спољна пројектна температура   -18 ОC 
− Карактеристика објекта    4.47 WhPa(2/3)/m3K 
− прекид загревања     9-12 h дневно 

 
Топлотни медиј је топла вода 90/70°C. Објекат се снабдева топлотном енергијом из 

централне котларнице која се налази у приземљу објекта, у ламели Ф3. Главни енергент за 
напајање котларнице је природни гас. 
 

У објекту је предвиђено радијаторско централно грејање. Грејна тела су алуминијумски 
чланкасти радијатори тип Calidor - Fondital "Exclusivo B3“ у купатилима сушачи пешкира тип 
„NK Lux“ Неша Комерц. Величина свих грејних тела је усвојена на основу прорачуна топлотних 
губитака и висине парапета. 

 
На основу пројектног задатка усвојене су следеће унутрашње температуре: 

1. Просторије у стану 
− просторије за дневни боравак, спавање, припремање хране, ручавање, 

комуникације у стану        20OC 
− WC         15OC 
− купатило са или без WC шоље     22OC 

2. Заједничке просторије        20ОC 
3. Степениште и котларница се не греју 

При прорачуну губитака топлоте усвојене су следеће температуре негрејаних просторија 
− Степениште и ходници        0OC 
− Поткровље и таван       -12OC 

 
Радијатори се монтирају на конзоле уз одговарајуће држаче. Радијатори се не фарбају већ 

се испоручују у тону по жељи инвеститора.  
 
Топлотни конзум за станове и локал је приказан у табели. 



 

 
Ф4 Ф3 

ст бр  
Q stana 

ст бр  
Q стана 

[W] [W] 
1 4311 1 5277 
2 4337 2 4337 
3 6648 3 6791 
4 6744 4 6471 
5 3468 5 4650 
6 4566 6 5068 
7 5220 7 6304 
8 6304 8 8551 
9 8551 9 5769 

10 4963 10 4650 
11 4566 11 5068 
12 5220 12 6304 
13 6304 13 8551 
14 8551 14 5581 
15 4941 15 4200 
16 4650 16 5068 
17 4899 17 7297 
18 6307 18 8551 
19 8551 19 5442 
20 4941 20 9550 
21 11842 21 5966 
22 5761 22 9502 
23 9584 23 4653 
24 5439 локал 1922 

 
На радијаторима су предвиђени вентили за једноцевно грејање производ „DANFOSS“ или 

еквивалентно са успонском цеви и са by pass везом. Проток кроз грејно тело је до 50%. У 
прорачуну су одређене позиције предрегулације радијаторских вентила и уписане су на шемама 
успонских водова за свако грејно тело. 
 

Прикључци свих грејних тела на цевну мрежу изводе се са одговарајућим падом како би 
се ваздух могао одстранити из инсталације. 
 

Цевна мрежа у становима је предвиђена као једноцевна,  води се у поду алупласт цевима 
са одговарајућом изолацијом.  Број грејних тела по кругу је регулисан тако да кочина топлоте по 
кругу не прелази 5 kW. Из котларнице се води цевна мрежа која се састоји из две гране (за сваки 
улаз посебно) У улазу ламеле Ф3 цевна мрежа се води директно из котларнице по ходнику зграде 
до етажних разделника и сабирника и одатле за сваки стан одговарајући круг. У зависности од 
распореда просторија у стану и прорачунате количине топлоте по становима се формира један 
или више кругова. Етажни разделници и сабирници се налазе у одговарајућим ормарићима који 
су смештени у ходнику сваког спрата. Цевна мрежа за ламелу Ф4 води се од котларнице до 
ходника ламеле Ф4 подземно поред објекта и једним делом испод стана бр 5. Цевна мрежа испод 
стана је у пластичној цеви, како би се у случају потребе лако извукла и заменила. У ходнику 



 

ламеле Ф4 развод цевне мреже је по већ описаном принципу. Цевна мрежа је израђена од 
челичних цеви у главном делу (до етажних ормарића), а по становима је изведена са метало-
пластичним цевима, које су дате на основу пројектног задатка. Цевна мрежа је израђена тако да 
сваки стан има засебан прикључак за централно грејање и могућност прикључења калориметра. 
Мерење потрошње топлотне енргије није дато пројектним задатком, те у складу са тим није ни 
предвиђено.  

 
Цевна мрежа се води са падом од 0,5% према одређеним местима где је предвиђено 

пражњење инсталације, као што је назначено у графичкој документацији. 
 
Компензација топлотних дилатација цевне мреже решена је самокомпензацијом, 

постављањем чврстих ослонаца на одговарајућим местима и на делу укопане хоризонталне 
деонице лиром. 

На местима одвајања огранака хоризонталне цевне мреже, као и на вертикалама, 
постављени су ручни регулациони вентили на повратном прикључку и запорни вентили на 
полазном прикључку вертикале. У прорачуну су одређени положаји предрегулације ових 
регулационих вентила за типове наведене у предмеру и уписани су на шемама успонских водова 
и на цртежима хоризонталне разводне мреже. Ако се Инвеститор одлучи да угради вентиле 
другог типа и произвођача, одредиће се, према датим потребним падовима притиска на 
вентилима, положаји предрегулације за тај тип вентила на основу података произвођача. 
 

Пражњење воде из инсталације врши се славинама постављеним на најнижим местима 
цевне мреже као и у котларници.  
 

У целом објекту одзрачивање цевне мреже врши се преко одзрачних вентила 
постављеним на сваком грејном телу, као и на разделницима и сабирницима. Одзрачивање је 
предвиђено и у котларници преко одговарајућих одзрачних судова. 
 

Топлотна дилатација воде обезбеђена је затвореним експанзионим судом са константним 
притиском смештеним у подстаници. Прикључни цевоводи се изолују минералном вуном у 
плашту од Ал лима.  
 

Циркулација воде у инсталацији централног грејања обезбеђује се циркулационим 
пумпама, а систем аутоматске регулације омогућава континуирану промену температуре топле 
воде у зависности од спољне температуре, уз ограничавање минималне и максималне 
температуре топле воде, као и заштиту од смрзавања. Пумпе и аутоматика су смештени у 
топлотној подстаници. 
 
Гасна котларница 
 

Гасна котларница је смештена у приземљу објекта и из ње се снабдева објекат топлотном 
енергијом за потребе инсталације централног грејања. Висине је 3,2м у складу са прописом о 
изградњи гасних котларница. 
 

Просторија у којој је смештена топлотна подстаница не користи се за друге сврхе, има 
метална врата за улаз, која се отварају према спољној страни и омогућава уношење и изношење 
свих уређаја и опреме који су у подстаници. У просторији је предвиђен прикључак водовода са 
вентилом ДН15 изнад лавабоа који је спојен са канализацијом, као и сливник у поду на средини 
просторије. 
 



 

На основу података из пројеката грејања, вентилације и водовода  количина топлоте коју 
треба да обезбеди топлотна подстаница у објекту износи : 
 1.   Инсталација централног грејања   

Инсталација централног грејања станова ламеле Ф4 QСТ =  146698  W 
Инсталација централног грејања станова ламеле Ф3 QСТ =  146309  W 

 
      Укупно : Q    = 293007 W 
 

Извор топлотне енргије је котao Hoval тип Uno-3 капацитета 350 kW,  на гориво лож 
уље/гас. Тропромајни котао са CE-ознаком. За грејне системе са температурама потиса (= 
граничне температуре) do 110C премa DIN 4751. Котао се испоручује са вратима, 
термоизолацијом и оплатом, четком за чишћење котла, термоизолационом вуном (око пламене 
главе горионика) помоћним материјалом и котловским дневником. 

Уз кoтао се испоручује Hoval TopTronic® E/E13.4 за дигиталну регулацију, клизно вођење 
температуре воде у котлу према временским условима. Дигитална регулациона техника 
омогућава аутоматски и ручни рад котла, константну или клизну регулацију грејних кругова као 
и производњу санитарне топле воде, да при томе води горионик на најекономичнији начин. 
Прегледни дисплеј осетљив на додир. Монтира се бочно на котао. 

Вентилаторски горионик, производ Hoval HNG M2P EA , гориво природни гас, регулација 
- модулисана. Регулациони и контролни систем се састоји од електронске јединице са дуплим 
микропроцесором Сиеменс ЛМВ20 и од дисплеја за локално програмирање Сиеменс АЗЛ. 

Контролер садржи мноштво интегрисаних функција као што су подешавање капацитета 
горионика у 9 радних тачака, ПИД регулатор температуре и притиска, контрола непропусности 
гасне рампе, подешавање безбедносних временских циклуса и аутодијагностика (меморија 
грешака, број укључења горионика, време рада горионика, часовник, ...). Двоканални ЦАН Бус 
протокол комуникације између контролера и периферних мерних и извршних органа гарантује 
највећу безбедност и поузданост. 

Опсег испоруке: тело горионика са поклопцем, пригушивач буке на усису ваздуха, 
пламена цев, мешачка глава, електроде за паљење, електрода јонизације, ваздушна клапна, гасна 
клапна, електрични мотор, вентилатор, пресостат ваздуха, степенасти сервомотор гаса Сиеменс 
СQМ, степенасти сервомотор ваздуха Сиеменс СQМ, стакло за посматрање пламена, 
високонапонски трафо, микропроцесорски контролер, синоптички панел, ресет дугме, главни 
прекидач. 

 
Просторија има и спољни прозор димензија 150x100 цм. Прикључак гаса је од црних 

бешавних цеви пречника DN65. Котао је предвиђен са интегрисаном аутоматиком која регулише 
рад котла на основу спољашње температуре. Радни притисак гаса у котлу је 22 мбар.  

 
Унутрашње гасне инсталације су дефинисане посебним пројектом.  
Мерно регулациони сет и прикључак гасне инсталације нису предмет пројекта. 
 
Избацивање издувних гасова је предвиђено димњачним системом који се налази у 

просторији котларнице и води се кроз објекат до крова и иде директно у атмосферу. Димњак није 
дат у предмеру и предрачуну овог пројекта јер је део и грађевинског пројекта, па је дат у 
предмеру и предрачуну грађевинског дела.  
 

У просторији где се налази котао предвиђен је детектор гаса и намењен је за детекцију и 
сигнализирање концентрација токсичних и запаљивих и експлозивних гасова и пара изнад 
дозвољених. Предвиђен је за монтажу у котларницама, мерно регулационим станицама, 
фарбарама и другим просторима у којима су уређаји и направе који користе гас или се ради са 
лако запаљивим и испарљивим течностима и смешама. Садржи микропроцесорску централну 



 

јединицу монтирану у простору ван зоне опасности и једну сонду за гас монтирану у зони 
опасности.  

Вентилација котларнице је обезбеђена природним путем са отворима одговарајућих 
димензија на улазним вратима и на зиду котларнице. 
 

Температурски режим разводног постројења објекта је са параметрима температуре 90/70 
°C  притиска PN6. Такође се обезбеђује одговарајућа расподела и циркулација топле воде за 
различите намене. 
 

Главне циркулационе пумпе (радна и резервна) обезбеђују циркулацију топле воде у кругу 
котла, односно кућног разводног постројења, циркулационих кругова појединих потрошача. 

 
Централно грејање  грана 1 и 2 и локала имају засебан циркулациони круг. Избор свих 

пумпи и карактеристике изабраних типова дате су у прорачунима. 
 
На усису и потису свих циркулационих пумпи, као и испред и иза измењивача топлоте 

предвиђени су на грејним цевоводима прикључци ( муфови са славиницом Р 1/4") ради 
прикључења уређаја за мерење притиска (контролних диференцијалних манометара). 

 
Све циркулационе пумпе одвојене су од цевне мреже гуменим компензаторима за 

спречавање преношења буке и вибрација са пумпи на цевоводе . 
 

Цевоводи свих грана цевне мреже у топлотној подстаници опремљени су одговарајућом 
запорном и регулационом арматуром, одвајачима нечистоће, термометрима и манометрима на 
одговарајућим местима као и прикључцима за контролне инструменте за мерење притиска и 
протока. На повратној грани сваког циркулационог круга налази се ручни регулациони вентил са 
показивачем положаја, прикључцима за диференцијални манометар и вентилом за испуштање 
воде из те гране. Прорачуном је одређен потребан положај ових вентила такав да циркулациона 
пумпа ради у прорачунатој радној тачки чиме се обезбеђује контрола пројектованог протока по 
гранама цевне мреже. 
 

Топлотна дилатација топле воде 90/70 °C обезбеђена је затвореном мембранском 
експанзионом посудом смештеном у котларници.  
 

Пуњење и допуњавање инсталације централног грејања и осталих цевовода у секундарном 
делу постројења врши се хемијски припремљеном водом из водовода. 

 
У котларници се налази и постројење за хемијску припрему воде (омекшавање) у 

циркулационом кругу 
 

На највишим тачкама свих цевовода у топлотној подстаници предвиђени су одзрачни 
судови одговарајућих димензија са одзрачном цеви и вентилом ДН15 који се налази на лако 
доступном месту. 
 

Пражњење воде из унутрашње инсталације врши се преко испусних вентила на 
разделнику и сабирнику у подстаници. Заостали део воде у цевоводима подстанице испушта се 
преко испусних вентила који су постављени на најнижим тачкама цевовода у подстаници, 
називног пречнока ДН20, преко којих се врши и одмуљивање цевовода. 
 

Cелокупна цевна мрежа, разделник, сабирник и остали антикорозионо незаштићени 
елементи инсталације се након чишћења премазују антиростом, а затим основном заштитином 



 

бојом у два премаза. Сви цевоводи и колектори у топлотној подстаници се изолују минералном 
вуном одговарајуће дебљине у заштитном омотачу од Ал лима. Остали делови инсталације се 
боје у два премаза лаком отпорним на радну температуру. 
 
        
Вентилација 
  
 Вентилацијом су обухваћене све блокиране просторије које немају природну вентилацију. 
Вентилација је изведена преко класичних шунт канала који се узиђују. Свака просторија има свој 
вентилатор. Пречника су 100 мм. Укључују се са светлом. Положај уградње вентилатора је на 50 
цм од плафона, а локација је дата у графичкој документацији. 
 Вентилација котларнице је предвиђена као природна вентилација и одвија се преко 
решетки 600х400 мм које се налазе у котларници и канала са отвором од 600х500 мм у 
котларници који води ваздух напоље према графичкој документацији. 
   
 
 
  

ПРОЈЕКТАНТ 
 
        _________________________ 



 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
 

За потребе вишепородичног стамбеног објекта у Новом Саду, локација „Југовићево“ – 
Ламела Ф2, на бр.кат.парц. 540/21 КО Нови Сад IV, урађен је Главни машински пројекат 
унутрашње гасне инсталације, све у складу са Пројектним задатком. 

Кућни гасни прикључак и Кућна мерно регулациона станица нису предмет овог 
пројекта већ ће бити дефинисани кроз пројекат дистрибутивне гасне мреже за локацију 
„Југовићево“. Радни притисак у дистрибутивној мрежи ће бити од 1 ÷ 3 бар, а кућни гасни 
прикључак ће бити  предвиђен од полиетиленских цеви. 

Кућна мерно регулациона станица ће бити лоцирана на бочном фасадном зиду 
котларнице од које се води унутрашња гасна инсталација до гасног потрошача – стабилног 
гасног котла капацитета 350 КW са вентилаторским гасним гориоником. Унутрашња гасна 
инсталација је димензионисана за радни притисак гасног трошила од 22 мбара. 
 
 КМРС је укупног максималног капацитета 40.0 Nm3/h и налази се у металном 
ормарићу са отворима за вентилацију и бравицом за закључавање.  По изласку гасне 
инсталације из КМРС предвиђена је и излазна ПП прирубничка славина у металном орману 
са застакљеним отвором за употребу ПП славине у случају потребе. 

 
Од мерача запремине гаса у КМРС води се унутрашња гасна инсталација до гасног 

трошила челичним бешавним цевима по фасади објекта, потом под плафоном котларнице све 
до гасног трошила. На месту проласка цеви кроз зид предвиђена је заштитна челична чаура. 
На крају инсталације, код гасног трошила  предвиђена је прирубничка кугласта славина и 
крута прирубничка веза са гориоником са аксијалним компензатором. 

 
Након завршене монтаже цевовод се испитује на херметичност и чврстоћу, премазују 

се основном бојом а потом жутом покривном бојом у два слоја. 
 
За припрему топле воде за грејање усвојен је стабилни тропромајни гасни котао Hoval 

тип Uno-3 капацитета 350 КW са гасним гориником производ Hoval HNG M2P EA. У режиму 
грејања котао ради у систему топле воде 90/700C. 

 
 За одвод димних гасова  предвиђен је димњак производ "Schiedel" димензија Ø 30 цм 

и висине 19 м. предвиђеним Главним грађевинским пројектом. 
 
Предвиђена је природна вентилација котларнице уградњом дозрачних отвора у 

вратима котларнице и одзрачног отвора под плафоном котларнице. Одсис ватдуха се 
обезбеђује поцинкованим каналом и одсисним решеткама на супротној страни дозрачног 
отвора. Предмерски је предвиђено у Главном пројекту централног грејања и котларнице. 

 
Предвиђена је и уградња централе стационарног детектора гаса у просторији електро 

разводног ормана са две сонде постављених  изнад котла (предвиђено Електро пројектом). 
 
Све остало непоменуто у овом техничком опису видно је у приложеној текстуалној и 

графичкој документацији. 
Пројекат је у свему урађен у складу са Законом о планирању и изградњи, Законима и 

прописима из области гасне технике и уобичајеним правилима струке.  
 



 
 
 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
 

За потребе вишепородичног стамбеног објекта у Новом Саду, локација „Југовићево“ – 
Ламела Ф3, на бр.кат.парц. 540/22 КО Нови Сад IV, урађен је Главни машински пројекат 
унутрашње гасне инсталације, све у складу са Пројектним задатком. 

Кућни гасни прикључак и Кућна мерно регулациона станица нису предмет овог 
пројекта већ ће бити дефинисани кроз пројекат дистрибутивне гасне мреже за локацију 
„Југовићево“. Радни притисак у дистрибутивној мрежи ће бити од 1 ÷ 3 бар, а кућни гасни 
прикључак ће бити  предвиђен од полиетиленских цеви. 

Кућна мерно регулациона станица ће бити лоцирана на бочном фасадном зиду 
котларнице од које се води унутрашња гасна инсталација до гасног потрошача – стабилног 
гасног котла капацитета 350 КW са вентилаторским гасним гориоником. Унутрашња гасна 
инсталација је димензионисана за радни притисак гасног трошила од 22 мбара. 
 
 КМРС је укупног максималног капацитета 40.0 Nm3/h и налази се у металном 
ормарићу са отворима за вентилацију и бравицом за закључавање.  По изласку гасне 
инсталације из КМРС предвиђена је и излазна ПП прирубничка славина у металном орману 
са застакљеним отвором за употребу ПП славине у случају потребе. 

 
Од мерача запремине гаса у КМРС води се унутрашња гасна инсталација до гасног 

трошила челичним бешавним цевима по фасади објекта, потом под плафоном котларнице све 
до гасног трошила. На месту проласка цеви кроз зид предвиђена је заштитна челична чаура. 
На крају инсталације, код гасног трошила  предвиђена је прирубничка кугласта славина и 
крута прирубничка веза са гориоником са аксијалним компензатором. 

 
Након завршене монтаже цевовод се испитује на херметичност и чврстоћу, премазују 

се основном бојом а потом жутом покривном бојом у два слоја. 
 
За припрему топле воде за грејање усвојен је стабилни тропромајни гасни котао Hoval 

тип Uno-3 капацитета 350 КW са гасним гориником производ Hoval HNG M2P EA. У режиму 
грејања котао ради у систему топле воде 90/700C. 

 
 За одвод димних гасова  предвиђен је димњак производ "Schiedel" димензија Ø 30 цм 

и висине 19 м. предвиђеним Главним грађевинским пројектом. 
 
Предвиђена је природна вентилација котларнице уградњом дозрачних отвора у 

вратима котларнице и одзрачног отвора под плафоном котларнице. Одсис ватдуха се 
обезбеђује поцинкованим каналом и одсисним решеткама на супротној страни дозрачног 
отвора. Предмерски је предвиђено у Главном пројекту централног грејања и котларнице. 

 
Предвиђена је и уградња централе стационарног детектора гаса у просторији електро 

разводног ормана са две сонде постављених  изнад котла (предвиђено Електро пројектом). 
 
Све остало непоменуто у овом техничком опису видно је у приложеној текстуалној и 

графичкој документацији. 
Пројекат је у свему урађен у складу са Законом о планирању и изградњи, Законима и 

прописима из области гасне технике и уобичајеним правилима струке.  



 
ТЕХНИЧКИ ОПИС ПУТНИЧКОГ ЛИФТА НА ЕЛЕКТРОХИДРАУЛИЧКИ ПОГОН: 

 

Овај лифт је намењен за превоз путника између нивоа 0 и Пк стамбеног објекта, уграђује се у  
бетонско возно окно. Погонски агрегат се поставља у машинску просторију која је смештена 
доле поред возног окна. 

 

Објекат : СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Ламела Ф1, Ф2; Југовићево, Нови Сад 

 

Инвеститор : ГРАÐЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ, Бул. Краља Александра бр. 84; Београд 

ОПИС ПОСТРОЈЕЊА 

 

Под лифтом се подразумева трајно уграђено постројење покретано електричном енергијом, 
намењено превозу лица односно терета са пратиоцем, којим се опслужују одређене станице 
коришћењем кабине чије мере  и конструкција омогућавају безбедан приступ лицима односно 
терету а која се креће у возном окну између најмање две чврсто уграђене вођице. 

Кабина лифта је уграђена на носећи рам који је израђен од савијених челичних лимова. Кабина 
се може кретати вертикално дуж возног окна, по стабилно уграђеним шинама вођицама, по 
којима је воде клизачи а погон остварује хидроагрегат преко цилиндра и система ужади и 
котурача. 

Носећи рам кабине је посредством ужади и котураче "окачен" на врх клипа. Хидраулички 
цилиндар је ослоњен на дно возног окна, преко додатног ослонца. Подизањем клипа, подиже 
се носећи рам кабине, односно кабина лифта са преносним односом 2:1. 

 

ПОГОНСКИ УРЕЂАЈ 

 

Погонски уређај се састоји из хидрауличне инсталације и носећих челичних ужади. У састав 
хидрауличке инсталације за погон улазе следећи елементи: 

- Хидраулички агрегат, који се састоји из пумпе високог притиска, електромотора, 
резорвоара за уље и прикључних елемената, припађућих челичних цеви и гумених црева, 
ручне пумпе и грејача уља. 

- Радни цилиндар је једноструког дејства, такозвани плужнер са блокирајућим вентилом 
у случају повећаног протока. Блокирајући вентил служи као осигурање од пада кабине у 
случају прскања цевовода. 



 
- Вентилска група са даљинском командом за командовање подизањем односно 
спуштањем са по две брзине у оба смера. У склопу вентилске групе налази се пригушник за 
подешавање брзине подизања односно спуштања, пилотски електромагнетни разводници за 
преношење даљинске команде, манометар са пригушником и славином, вентил сигурности 
који обезбеђује инсталацију од прекомерног повећања притиска, лоптаста славина на излазу у 
притисни прекидач, који у случају активирања искључује електромотор пумпе и команду. 

 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

КОМАНДЕ 

Извршне команде за покретање се преносе преко командних тастера, електромагнетних 
вентила и електромотора пумпе. На извршну команду, читав процес стартовања, кретања и 
заустављања се обавља аутоматски. Командовање подизањем врши се укључењем пумпе и 
преко вентила са даљинском командом за подизање. Командовање спуштањем постиже се 
посредством вентила са даљинском командом за спуштање, при чему је пумпа искључена. 
Спуштање се може командовати по потреби и ручно. 

СТАЊЕ  МИРОВАЊА 

Када лифт стоји, командни вентил за спуштање се налази у положају ЗАТВОРЕНО. Радни 
цилиндар је блокиран на стубу уља између свог блокирајућег вентила и командног вентила за 
спуштање. Потисни вод пумпе је растерећен. 

ПОДИЗАЊЕ 

Стартовање: Командовање ПОДИЗАЊЕМ постиже се притиском на дугме командног тастера са 
ознаком спрата на који желимо да идемо. При томе се истовремено укључују електромотор 
пумпе и временски релеј, одговарајући клип командног вентила, како би пумпа стартовала 
неоптерећена. Захваљујући могућности подешавања брзине затварања командног вентила, 
лифт стартује пуном брзином али благо. 

Пристајање: Заустављање на жељеној станици обавља се аутоматски. Када лифт доспе у зону 
станице, посредством одговарајућег микропрекидача и електромагнетног разводника лифт 
прелази из пуне брзине у брзину пристајања. Када лифт доспе на ниво жељене станице, 
посредством одговарајућег микропрекидача, искључује се пумпа и командни вентил, при чему 
се благо зауставља лифт. 

СПУШТАЊЕ 

Стартовање: СПУШТАЊЕМ се командује притиском на дугме командног тастера са ознаком 
станице на коју желимо да спустимо лифт. При томе се активира електромагнетни разводник 
стављајући у положај ОТВОРЕНО командни вентил за спуштање. Лифт стартује пуном брзином 
али благо. Благ старт је условљен конструкцијом вентила који се отвара са задршком. 



 
Пристајање:  Када  лифт  доспе  у  зону  станице,  посредством  одговарајућег  микропрекидача  
и електромагнетног разводника, лифт прелази из пуне брзине у брзину пристајања. Када се 
лифт спусти до жељене станице преко одговарајућег микропрекидача и електромагнетног 
разводника, командни вентил за спуштање се ставља у положај ЗАТВОРЕНО. Лифт се благо 
зауставља и остаје блокиран у том положају. 

 

ВОЗНО ОКНО 

 

Возно окно је бетонско. У врху возног окна постоји отвор за вентилацију окна, чија укупна 
повшина пресека најмање 1% од површине хоризонталног пресека возног окна. У возно окно 
се не смеју уграђивати инсталације и уређаји који нису саставни део лифта. 

На возном окну су следећи отвори: отвори врата возног окна, отвор за вентилацију, отвор 
између возног окна и машинске просторије. 

Возно окно мора да издржава оптерећења која настају при раду лифтовског постројења, при 
дејству хватачког уређаја на вођице, при наседању кабине на одбојнике. 

Зидови возног окна морају бити од материјала који је отпоран на механичка оштећења и ватру 
и који не ствара прашину већ спречава њено таложење. Зидови возног окна морају имати 
такву механичку чврстоћу да се деловањем управне силе од 300 Н не сме појавити угиб већи 
од 10 мм. Та сила може да делује са једне или 

друге стране зида, на било ком месту, под условом да је равномерно распоређена на 
површини од 5 цм2. 

Дно јаме возног окна мора бити заштићено од продирања воде. 

У нивоу најниже станице, уграђује се склопка "СТОЈ" са јасно обележеним положајима 
"УКЉУЧЕНО"  и "ИСКЉУЧЕНО", двополна прикључница са заштитним контактом и 
наизменична склопка за осветљење возног окна, наменски обележена, и везана са 
наизменичном склопком у машинској просторији. У возном окну уграђено је електрично 
осветљење и то на 0,5 м од дна јаме и таванице окна а између ових (максимално) на сваких 7 
м. 

Део вођеног пута који преостаје за кретање кабине на горе, слободна висина изнад крова 
кабине, и слободно растојање између најнижих делова таванице возног окна и највиших 
елемената на крову кабине су у дозвољеним  границама. 

Када кабина лифта мирује на потпуно сабијеним одбојницима: 

- у јами возног окна постоји простор који омогућава смештај квадра величине најмање 
0,5 x 0,6 x 0,8 м тако да лежи на једној од својих површина. 



 
- слободно растојање измећу дна јаме возног окна и најниже тачке кабине износи 
најмање 0,5 м а између дна јаме и најниже тачке уређаја за вођење кабине, делова хватачког 
уређаја, заштитног лима прага кабине више од 0,1 м. 

Најмања дужина подеста испред врата возног окна лифта мора бити најмање 1,5 пута већа од 
дужине најдуже странице кабине али не мање од 1,5 м. 

Сви прилазни отвори на возном окну лифта су затворени металним аутоматским вратима која 
се отварају на страну. У дно возног окна се постављају металне пењалице. 

За уношење тежих делова опреме лифта испод врха возног окна мора се уградити монтажни 
носач (кука), за дизалицу од минимум 1000 кг. На носачу мора бити означено највеће 
дозвољено оптерећење. 

 

ОДБОЈНК У ВОЗНОМ ОКНУ 

 

Ради ограничења хода кабине као и њеног сигурног заустављања у случају неисправног рада 
крајњих склопки, у дну возног окна се поставља одбојник. Он обезбеђује и потребан 
сигурносни простор у дну возног окна. За лифтове чија називна брзина није већа од 1 м/с 
уграђен је одбојник без пригушења. 

 

ВРАТА ВОЗНОГ ОКНА 

 

Врата возног окна су аутоматска централна. Врата возног окна су од метала, отпорна на 
деформације и израђена и уграђена тако да обезбеђују правилан рад забраве врата. 

Механичка чврстоћа и крутост врата возног окна је таква да их хоризонтална сила од 300 Н која 
делује нормално на површину од 5 цм2 на било кома месту крила забрављених врата са једне 
или друге стране не деформише трајно, да их не деформише еластично за више од 15 мм и да 
не проузрокује поремећај који ће утицати на исправан рад врата и забраве. 

На сваком прилазу возном окну мора се налазити праг који издржава сва оптерећења при 
уласку и изласку лица и при утовару и истовару терета. 

Кабина лифта неће се покренути нити кретати ако врата возног окна нису затворена и 
забрављена. Забрава врата делује кад су врата затворена пре него што се кабина покрене из 
станице. 

Елементи забраве и елементи за причвршћење забраве израђени су од метала или ојачани 
металом и отпорни су на удар. Забрава је заштићена од прашине. 



 
Веза  између  покретног  дела  сигурносног  контакта  који  прекида  сигурносно  струјно  коло  
и забрављивача је директна, без подешавања или накнадним подешавањем. Накнадно 
подешавање контакта може вршити само стручно лице које ради на одржавању или 
испитивању лифта. Забрављивач се држи у забрављеном положају силом опруга. 

Ако се насилно одбрављују врата возног окна кад се кабина креће, зауставиће се рад лифта. 

Врата возног окна имају електрични сигурносни уређај за контролу затворености врата. 

Сва врата возног окна израђена су тако да се могу одбравити споља помоћу специјалног 
(троугластог) кључа. 

Лифтовско  постројење  се  може  ставити  у  покрет  само  ако  су  врата  возног  окна  
затворена  и забрављена. Забрављивање се остварује помоћу вратних контакта и 
електромеханичких брава са механизмом за централно забрављивање. 

 

МАШИНСКА  ПРОСТОРИЈА 

 

Машинска просторија се налази доле поред возног окна на станици “0” и са свих страна је 
затворена зидовима, подом, таваницом и противпожарним вратима. 

Прилаз машинској просторији је лако приступачан и сигуран. Овај прилаз мора бити добро 
осветљен трајно уграђеним електричним осветљењем а под не сме бити клизав. Зидови и под 
машинске просторије морају бити звучно изоловани. 

На улазу у машинску просторију налази се бетонски праг висине 100 мм. 

Врата машинске просторије израђена су од метала, закључавају се  и отварају се ван  
машинске просторије. Ако су врата машинске просторије закључана, са унутрашње стране се 
отварају без употребе кључа. Врата машинске просторије морају бити отпорна на ватру у 
трајању од 90 минута. 

Машинска просторија има природну вентилацију која се остварује преко једног канала за 
довод свежег ваздуха и једног канала за одвод ваздуха. Отвори за вентилацију машинске 
просторије се налази у најнижој / највишој тачки машинске просторије. Они су спојени 
каналима који пролазе до спољног дела зграде. На отворима за вентилацију машинске 
просторије на спољном делу објекта налазе се металне жалузине. Отвори за проветравање 
машинске просторије изведени су тако да одводе гасове и дим у случају пожара. 

Кроз машинску просторију не проветравају се просторије које не припадају лифту. 
Температура у машинској просторији мора бити између +5°Ц и +40°Ц. 

У машинском простору обавезно је да се налази одговарајући апарат за гашење пожара (у 
свему према захтевима противпожарне заштите). 



 
Потрошни материјал (крпе за чишћење мазива и слично) морају да се држе у металним 
кантама или сандуцима са поклопцем од незапаљивог материјала. 

 

КАБИНА 

 

Кабина лифта има четири уређаја за вођење кабине - клизача. Уређаји за вођење кабине су 
израђени и постављени су тако да се не одвоје од вођица иако се оштете. 

Приликом прорачуна носећих елемената лифта узето је у обзир највеће оптерећење које 
настаје од терета при утовару или истовару. 

Кабина лифта је ограђена пуним зидовима, подом, таваницом и са аутоматским вратима. 

Зидови, под и таваница кабине, врата кабине, оквир кабине и уређај за вођење као целина 
имају довољну механичку чврстоћу да издрже ударе и оптерећења којима је кабина изложена 
за време рада лифта, кад делује хватачки уређај и кад кабина наседа на одбојник. 

Зидови кабине израђени су тако да без трајне деформације издрже силу од 300 Н која делује 
управно на било коју тачку зида, под условом да равномерно оптерећује кружну или 
квадратну површину од 5 цм2 а при овоме угиб не износи више од 15 мм. 

Зидови, под и таваница кабине су израђени од материјала који није лако запаљив и који не 
ствара велику количину дима и гасова опасних по живот. 

Под кабине је прорачунат са оптерећењем од 5 кН/м2. 

На праговима кабине налази се заштитни лим ширине једнаке најмање светлој ширини врата 
возног окна. 

Вертикални део заштитног лима прага је на доњем крају закошен под углом од 60° у односу на 
хоризонталу, а закошење износи 50 мм мерено хоризонтално. Укупна висина заштитног лима 
прага износи 0,75 м. 

На улазу у кабину налазе се прагови који издржавају сва оптерћења при уласку и изласку лица 
и при утовару и истовару терета. 

Кров кабине поред захтева за механичку чврстоћу зидова кабине испуњава и следеће услове: 

- да кров на сваком месту издржи најмање 2 лица или терет од 2 кН. 

- да постоји слободна равна површина од најмање 0,12 м дужине или ширине најмање 
0,25 м. 

Површина отвора за проветравање кабине у горњем и доњем делу износи 1% од корисне 
површине пода кабине. Отвори за проветравање израђени су тако да се из унутрашњости 
кабине кроз њих не може провући округли штап пречника 10 мм. 



 
Рам кабине је снабдевен уређајем за принудно кочење који се активира помоћу сигурносног 
ужета или адекватног уређаја који не сме имати електрични, пнеуматски или хидраулични 
погон. 

Рам кабине је преко специјалних вешалица повезан са носећим ужадима. На раму су уграђени 
сигурносни контакти који искључују рад лифта у случају: 

- лабављења макар једног од носећих ужади 

- преоптерећења кабине 

- ступања у дејство уређаја за принудно кочење ВОЂИЦЕ 

Кабина је вођена непокретним чврсто уграђеним челичним вођицама. Број вођица је паран. 
Дужине вођица су толике да их кабина не може напустити. 

Вођице, њихове конзоле и спојнице издржавају динамичка напрезања проузрокована 
дејством хватачког уређаја, као и савијање услед неравномерног оптерећења кабине. 
Савијање вођица не утиче на исправан рад лифта. Клизне површине вођица лифта обрађене су 
стругањем или хладним вучењем. 

 

КРАЈЊА СКЛОПКА 

 

Погон лифта после пролска кабине кроз крајњу станицу искључује се крајњом склопком. 
Крајња склопка ступа у дејство пре него што кабина додирне одбојник и пре него што кабина 
пређе крајње станице за највише 0,15 м. 

Дејство крајње склопке не престаје ни када кабина наседне на одбојник. Крајња склопка лифта 
не користи се као склопка за заустављање лифта у крајњој станици. После дејства крајње 
склопке, поновно стављање лифта у погон мора извршити стручно лице које ради на 
одржавању лифта. 

 

СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈ КОЈИ РАДИ КАДА КАБИНА У ВОЖЊИ ПРЕМА ДОЛЕ НАИЂЕ НА ПРЕПРЕКУ 

 

Лифт је снабдевен уређајем којим се зауставља погон лифта и лифт држи у стању мировања 
кад је спуштање кабине спречено неком препреком у возном окну. 

Овај електрични уређај ступа у дејство у времену које не прелази најмању од следећих 
вредности: 

- 45 секунди 

- време вожње потребно за целу висину дизања увећано за највише 10 секунди 



 
- време вожње потребно за целу висину дизања, увећано за највише 20 секунди кад 
време вожње за целу висину дизања не прелази 10 секунди. 

 

УПРАВЉАЊЕ 

 

Команде за вожњу кабине дају се електричним путем, помоћу дугмади на регистар кутији из 
кабине и на позивним кутијама споља. 

На крову кабине постављен је уређај за сервисно управљање лифтом. Укључењем уређаја за 
сервисно управљање искључује се спољно и кабинско управљање лифтом. Сервисна вожња 
кабине може се остварити само непрекидним притиском на дугме које је заштићено тако да се 
не може намерно притиснути. Смер вожње је означен "горе-доле". 

Сервисни управљачки уређај има склопку "СТОЈ" која је ближе од 1 м од врата возног окна. 
При управљању лифтом помоћу сервисног уређаја брзина кретања кабине није већа од 0,63 
м/с, при чему се ниједан од сигурносних уређаја не искључује. При сервисној вожњи кабина не 
прелази крајње станице. 

При сервисном управљању лифтом не сме се вршити премошћавање сигурносних контакта 
врата возног окна и искључивање крајњих станица и крајњих склопки. 

Склопка са натписом "СТОЈ" за нужно заустављање лифта је електрични сигурносни уређај. 
Поновно стављање лифта у погон помоћу склопке са натписом "СТОЈ" врши се само намерном 
радњом. 

У кабини лифта постављен је лако уочљив и приступачан уређај за узбуну. Уређај за узбуну 
напаја се са помоћног извора електричне енергије за нужно осветљење кабине и изведен је 
као звоно. Звучни сигнал уређаја за узбуну јасно се чује у кабини и на главној станици. На 
свакој станици стоји уочљив светлосни сигнал смера вожње. 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

ВОЗНОГ ОКНА 

 

У возном окну пластични канали за главни вертикални развод учвршћују се за зид или за 
металне држаче вођица кабине. Растојање између два учвршћења не сме износити више од 2 
м. Излаз проводника из пластичних канала изводи се помоћу пластичних цеви. За повезивање 
покретне кабине са осталим делом инсталације на средини возног окна и кабини постављене 
су разводне кутије са стезаљкама (обележеним према шеми) између којих се поставља 



 
савитљиви вишежилни кабл. Дужина кабла је тако одабрана да и када је кабина у крајњим 
станицама, има слободан лук и не додирује кабину нити делове возног окна. Инсталација на 
кабини изводи се такође кроз пластичне канале и цеви, који су учвршћени. 

На крову кабине, део инсталације који је изложен гажењу од стране монтера, је посебно 
заштићен. Везе проводника изводе се само стезаљкама или за то одговарајућим стезним 
вијцима. 

Прилази возном окну лифта морају бити осветљени за све време за које је лифт у погону, 
најмање као за расвету степеништа са слабијим прометом (50 lx). 

На нивоу најниже станице, унутар возног окна у близини врата и склопке СТОЈ, налази се 
прекидач за осветљење возног окна, двополна прикључница (за напон од 220 V) 

 

МАШИНСКА  ПРОСТОРИЈА 

 

У машински простор се постављају погонски уређаји, командо-управљачки уређаји, главни 
прекидач и противпожарни апарат за гашење електроинсталација С9. 

Машинска просторија мора имати електрично осветљење јачине најмање 200 лџ мерено на 
поду. 

Склопка за осветљење мора бити постављена са унутрашње стране, поред улазних врата. 

Струјно коло за осветљење машинске просторије мора бити независно од струјног кола за 
погон лифта. Струја се мора довести преко засебног струјног вода или везом испред главне 
склопке лифта. Једна прикључница са заштитним контактом постављена је у машинској 
просторији. Прикључница се везује на инсталацију објекта, преко посебног осугурача. 

 

ПОДЛОГЕ ЗА ПРОЈЕКТАНТА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКТА 

 

Напојни вод за напајање лифта електричном енергијом (није предмет овог пројекта) мора бити 
изведен од главног разводног ормана у објекту до машинске просторије и то до места главне 
склопке лифта, тј. непосредно поред улаза у машински простор. Напојни вод треба 
димензионисати према полазној струји погонског агрегата. 

За уземљење лифтовског постројења у машинском простору мора се довести прикључак са 
уземљивача објекта. У машински простор и дно возног окна мора се довести и прикључак 
громобранске инсталације објекта. 

Прорачун  главног  напојног  вода  за  напајање  лифтовских  постројења  врши  пројектант  
електричне инсталције објекта, а на бази података добијених од произвођача лифта. 



 
При одређивању пресека напојног вода рачунати на пад напона према полазној струји. Подаци 
за прорачун главног напојног вода су: 

Снага погонског агрегата за хидраулични лифт Q = 630 kg је П = 11 kW са номиналном струјом 

In = 28 А. 

Мотор стартује у систему Υ,∆ при јачини струје од  39,76  А.  Осигурачи  код  главне  склопке  су 
топљиви 3 x 50 А. 

Дужина главног напојног вода (у метрима), је растојање између машинског простора и главног 
разводног ормана објекта, чији положај одређује пројектант електричне инсталације објекта. 
Пад напона не сме бити већи од 5%. На основу ових података пројектант електричне 
инсталације ће извести прорачун главног напојног вода. 

Електрична инсталација се изводи између командне табле и свих елемената лифта који имају 
електричне прикључке према приложеној електро шеми лифта. Инсталација се изводи по 
зиду, а у канале у поду, поставља се савитљивим цевима а затим залива. 

Проводници се полажу у пластичне канале димензија 40x40 мм или 40x60 мм (зависно од 
броја проводника) или пластичне савитљиве цеви. Пластични канали или цеви морају бити 
завртњима односно обујмицама сигурно причвршћени, увек под правим углом на 
најпогоднији начин изведени. 

 

КАБИНА 

 

На вратима кабине налази се електрични сигурносни уређај за контролу затворености врата 
кабине којим се спречава кретање кабине ако врата кабине нису затворена. 

На крову кабине, на горњем носачу оквира кабине, налази се уређај за сервисно управљање и 
двополна прикључница са заштитним контактом. Уређај за сервисно управљање и прекидач за 
заустављање су приступачни а њихово растојање од предње ивице крова кабине је мање од 1 
м. 

Кабина лифта има електрично осветљење, а арматуре су монтиране тако да не могу да падну. 

Осветљење пода кабине и кутије за управљање у кабини износи 50 lx. За осветљење кабине 
служе два расветна тела везана паралелно. 

  

 

Ако се прекине нормално напајање светлосног извора, у кабини постоји помоћни извор 
електричне енергије за нужно светло, са сталним пуњењем, који се укључује аутоматски одмах 
по нестанку напона. Помоћни извор електричне енергије димензионисан је да најмање 1 сат 



 
напаја светлосни извор снаге 1 Њ. Тај извор електричне енергије употребљава се и за напајање 
уређаја за узбуну. Његова снага је пројектована према потребама потрошача. 

Електрична инсталација и уређаји односе се на главну склопку енергетског кола струје и на све 
што је иза ње прикључено, као и на склопку кола осветљења кабине и све што је иза ње 
прикључено. 

Отпор изолације између проводника, као и између проводника и земље, мора износити више 
од 1000 Ω али 

не мање од: 

1) 500 кΩ - за енергетско струјно коло и за сигурносно струјно коло 

2) 250 кΩ - за остала струјна кола (управљање, осветљење и др.) 

За електрична кола управљања и сигурносна струјна кола средња вредност једносмерног 
напона или ефективна вредност наизменичног напона између проводника и између 
проводника и земље не сме бити већа од 250 W. 

Нулти и заштитни проводник морају бити међусобно одвојени проводници. 

Главни контактори, као и контактори који служе за заустављање погонске машине, морају 
одговарати категорији употребе: 

1) АC3 - за контакторе наизменичних струјних кола 

2) DC2 - за контакторе једносмерних струјних кола 

Контактори морају бити димензионисани тако да се 10% од укупног броја укључивања и 
искључивања може извести са струјом покретања мотора. 

Ако помоћни контактори служе за управљање главним контакторима, они морају да 
одговарају употребној категорији: 

1) AC11 - за помоћне контакторе у наизменичним струјним колима 

2) DC11 - за помоћне контакторе у једносмерним струјним колима Главни и помоћни 
контактори морају испуњавати следеће услове: 

1) Ако је један од мирних контаката затворен, сви радни контакти морају бити отворени 

2) Ако је један од радник контаката затворен, сви мирни контакти морају бити отворени 

Ако се уместо помоћних контактора у сигурносно струјно коло за управљање главним 
контакторима употребљавају релеји, морају бити испуњени горњи услови. У том случају 
непотпуно привлачење котве не узима се у обзир при разматрању грешака. 

Погонски електромотори који се напајају директно и из мреже морају бити заштићени од 
преоптерећења и струје кратког споја. 



 
Ако откаже само једна фаза електричног напајања, мора се спречити оштећење на мотору. 

Заштита од преоптерећења електромотора који се напаја директно из мреже мора бити 
изведена помоћу уређаја којима се аутоматски прекидају сви активни (фазни) проводници 
напајања мотора. Поновно укључивање заштитног уређаја мора да изврши стручно лице које 
ради на одржавању лифта. 

Ако услед прекомерне струје дође до прекомерног повишења температуре и на намотајима 
мотора, уређајем за прекид напајања струјом искључује се струја, а после довољног хлађења 
мотора, може се аутоматски укључити довод струје. 

У машинској просторији, поред улаза мора постојати главна склопка, којом се истовремено на 
свим половима прекида довод струје лифта. Та склопка мора бити направљена за најјачу струју 
која је дозвољена при нормалном погону лифта. Она мора чврсто стајати у положају укључења 
или искључења. 

Главна склопка не сме прекидати струјна кола: 

1) за осветљење и проветравање кабине 

2) за прикључнице на крову кабине 

3) за прикључнице у машинској просторији 

4) за осветљење у машинској просторији 

5) за осветљење возног окна 

6) за проветравање машинске просторије 

7) прикључница у дну возног окна 

На главној склопки мора се налазити ознака "ГЛАВНА СКЛОПКА" и мора бити јасно обележен 
укључен и искључен положај. Главна склопка не сме се користити истовремено и као крајња 
склопка лифта. 

Сви електрични проводници и каблови у машинској просторији и возном окну осим пратећег 
кабла за кабину, ако су изложени механичком оштећењу, морају бити заштићени цевима, 
полагањем у канале и слично. Заштитни омотач може бити од метала, пластике или другог 
материјала. 

Напојни вод за лифтове мора долазити са главне разводне табле грађевинског објекта у који су 
лифтови уграђени. 

Напојни вод може бити заједнички за више лифтова ако они имају заједничку машинску 
просторију. 

Напојни вод који пролази изван возног окна мора се сместити у цев, ходник или сличне 
просторије. 



 
  

Напојни вод лифта мора бити димензионисан тако да при покретању лифта пад напона на 
њему не буде већи од 5%. 

Пресек проводника електричне инсталације лифта израђених од бакра који улазе у састав 
сигурносног струјног кола или неког другог кола прикљученог сигурносном струјном колу мора 
да износи најмање 0,75 мм2. 

Пресек проводника за управљање лифтом, за сигнализацију и телефон, као и проводника веза 
електронских управљачких уређаја ако су израђени од бакра, мора износити најмање 0,5 мм2. 

Искључењем осветљења кабине мора се искључити и управљање лифтом. 

Склопке за осветљење возног окна и машинске просторије морају се налазити у машинској 
просторији близу улаза. 

Метални делови електричних сигурносних уређаја морају бити уземљени прикључењем за 
заштитни вод, без обзира на висину напона. 

Најмањи пресек вода уземљења, који је везан за металне делове погонског мотора и металне 
оквире командне табле, не сме бити мањи од пресека напојних водова, стим што мора 
износити најмање 6 мм2, ако је вод од бакра, односно 25 мм2,ако је од поцинковане траке. 

Постројење лифта мора бити заштићено од атмосферског електричног пражњења према 
прописима о Српским стандардима за громобранске инсталације. 

 

ПРОРАЧУН ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА, ЗАШТИТА ОД ИНДИРЕКТНОГ ДОДИРА 

 

Објекат у коме се налази лифтовско постројење прикључује се на мрежу TN, а инсталација 
лифта изводи се у TN-C-S систему - неутрални и заштитни проводник се воде делимично 
заједно, а делимично посебно. Заштита од индиректног додира изведена је помоћу тромих 
топљивих осигурача. Да би заштита била ефикасна у случају настанка квара занемарљиве 
импедансе између фазног и заштитног проводника или изложеног проводног дела, треба да 
наступи аутоматско искључење напајања у прописаном времену прегоревањем топљивог 
уметка осигурача. Овај захтев је испуњен ако је: 

ЗS   ⋅ Iа   ≤ У0 

  

где је: 

 ЗS - импеданса петље квара која обухвата извор, проводник под напоном до тачке квара, и 
заштитни проводник од тачке квара до извора. 



 
Iа - струја прегоревања топљивог уметка осигурача и то: 

- у времену до 5 секунди за фиксне уређаје лифтовског постројења (електрични 
разводни орман КОЛ, електромотор, управљачка група). 

- у времену до 0,4 секунди за електрична кола прикључница са заштитним контактом 

У0 - називни напон према земљи (У0 = 220 V) 

За потребе прорачуна ефикасности заштите од електричног удара направљене су две табеле. 
Прва од њих представља очитане вредности струје искључења (прегоревања) топљивих 
уметака тромих осигурача са криве искључења за карактеристична времена од 0,4 и 5 секунди, 
а друга је добијена из прве прерачунавањем највеће дозвољене импедансе петље квара за 
очитане вредности према формули 

 

Табела струја искључења топљивих уметака Ia (А) 

Називна струја уметка In (А) 6 10 16 20 25 35 50 63 

тиск = 0,4 сец   34 60 86 108 140 240 340 510 

тиск = 5 сец   20 33 49 63 83 130 180 280 

 

 

Табела највеће дозвољене импедансе петље квара ЗСмаџ (Ω) 

Називна струја уметка In (А) 6 10 16 20 25 35 50 63 

тиск = 0,4 сец   6,47 3,67 2,56 2,04 1,57 0,92 0,65 0,43 

тиск = 5 сец   11 6,67 4,49 3,49 2,65 1,69 1,22 0,79 

 

Заштита од индиректног додира задовољава ако импеданса петље квара не прелази 
вредности: 

- за фиксне уређаје лифтовског постројења у главном разводном орману лифта, који су 
напојени струјним колом осигураним топљивим уметком од: Inp = 50 А, З S ≤ 1,22Ω 

- за прикључнице са заштитним контактом на крову кабине и у возном окну које су 
напојене струјним колима осигураним топљивим уметком од 10А: 

 

Пре пуштања лифтовског постројења у рад, потребно је измерити импедансе петље квара и 
утврдити да ли се налазе у дозвољеним границама. 



 
  

 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОРАЧУН КАПАЦИТЕТА ЛИФТА 

 

П = 3600 ⋅ χ ⋅ Е = 235 о / цас 

2 Х + ∑ т 

в н 

где је: 

П (особа/час) - капацитет лифта 

γ = 0,7÷1 - коефицијент испуњености лифта 

Е - број особа у кабини 

в (м/с) - брзина кретања кабине Х (м) - висина дизања 

∑тн = 60 с - сума временских губитака у току једне вожње 

 

ИСПИТИВАЊЕ ЛИФТА 

 

По завршеној монтажи лифтовско постројење се мора подвргнути испитивању у складу са 
важећим правилником о техничким норамтивима за лифтовска постројења за вертикални 
превоз терета и лица. Ово испитивање треба да изврши овлашћена установа, која је дужна да 
изда извештај о извршеној техничкој контроли. 

У току експлоатације лифтова, уколико се изврши замена било ког од следећих делова: носећа 
ужад, погонска машина, хватачки уређај, граничник брзине, управљачких уређаја, уређаја за 
кочење или уређаја за дизање, као и у случају када се при прегледу утврди неисправност која 
може довести до опасног погонског стања, не смеју се пустити у погон пре него што се 
техничком контролом лифта утврди да су испуњени сви прописани услови за његов безбедан 
рад. 

Путнички лифтови подлежу обавезној повременој техничкој контроли. 

Повремена техничка контрола лифтовског постројења мора се извршити најкасније по истеку 
једне године од претходне техничке контроле тог лифта. 

О извршеној техничкој контроли саставља се извештај о испитивању.  

 



 
 

ОДРЖАВАЊЕ 

Сваки лифт снабдевен је упутством произвођача о руковању лифтом и његовом одржавању. 
Редовно одржавање лифта мора се вршити најмање једанпут месечно. Сваки лифт мора имати 
књигу одржавања. 

 

ИСПРАВЕ КОЈЕ ПРАТЕ ЛИФТОВЕ У ПРОМЕТУ 

 

Лифт у промету, односно при испоруци, мора бити снабдевен гарантним листом. Гарантни рок 
за исправно функционисање лифта је две године. Лифт је снабдевен техничким упутством 
произвођача. Рок обезбеђеног сервисирања лифта је десет година, рачунајући од дана предаје 
новоуграђеног лифта. 

 

НАТПИСИ, ОБАВЕШТЕЊА И ОЗНАКЕ 

 

Сви натписи, обавештења и ознаке су уочљиви, читки и разумљиви. Израђени су од постојаног 
материјала и трајно причвршћени. 

У кабини лифта и на вратима возног окна поставља се натпис на коме су називна носивост у кг 
и дозвољени број лица. 

Тастер за стављање у дејство алармног уређаја је жуте боје, са трајним натписом "УЗБУНА", 
висине слова најмање 7 мм, или симбол у облику звона. 

На крову се стављају следећи натписи и ознаке: 

1) на склопки за заустављање или поред ње ознака "СТОЈ" 

2) на сервисној склопки или поред ње - ознака "НОРМАЛНО" и "СЕРВИС" 

3) на елементима за давање команде за сервисну вожњу или поред њих - ознака смера 
вожње 

На спољној страни врата за улаз у машинску просторију, постављају се натписи "ОПАСНО ПО 
ЖИВОТ", "ПОГОН ЛИФТА" и "НЕОВЛАШЋЕНИМА УЛАЗ ЗАБРАЊЕН". 

У машинској просторији постоји упутство за ручно покретање кабине и управљање и употребу 
кључа за принудно отварање врата возног окна. 



 
На склопки за осветљење кабине, возног окна и машинске просторије налази се таблица са 
натписом "ОСВЕТЉЕЊЕ КАБИНЕ", "ОСВЕТЉЕЊЕ ВОЗНОГ ОКНА" и "ОСВЕТЉЕЊЕ МАШИНСКЕ 
ПРОСТОРИЈЕ". 

На склопки "СТОЈ" у јами возног окна или поред ње налази се склопка "ИСКЉУЧЕНО". 

На погонском агрегату, на видном месту налази се метална таблица са следећим подацима: 

  

 

- фирма, техничке карактеристике, фабрички број и година производње.  

 

ОПШТИ УСЛОВИ 

У току гаранције, рачунајући од дана када је постројење стављено у исправан погон, сваки квар 
који се деси а проузрокован је слабим квалитетом материјала, слабом израдом или слабом 
монтажом, извођач мора да на позив инвеститора отклони настали квар и постројења доведе у 
исправан погон. 

За нестручно и небрижљиво руковање извођач није одговоран. 

По завршеној монтажи лифтовско постројење се мора подвргнути испитивању на основу 
Правилника о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз 
лица и терета. 

Након извршеног испитивања инвеститор је дужан да затражи дозволу за употребу лифта од 
надлежног органа за издавање употребне дозволе. 

Извођач радова обавезан је да инвеститору достави следеће атесте: 

- забраве врата 

- хидрауличних црева 

- сигурносног вентила 

- носећих средстава 

- хватачког уређаја 

- гумене простирке 

Инвеститор  односно корисник је дужан, истовремено са пуштањем лифта у употребу, да 
обезбеди одржавање лифта и то: 

- редовно одржавање, преко стручне организације за одржавање 

- редован технички преглед преко овлашћене установе 



 
 

 

 



 
ТЕХНИЧКИ ОПИС ПУТНИЧКОГ ЛИФТА НА ЕЛЕКТРОХИДРАУЛИЧКИ ПОГОН: 

 

Овај лифт је намењен за превоз путника између нивоа 0 и Пк стамбеног објекта, уграђује се у  
бетонско возно окно. Погонски агрегат се поставља у машинску просторију која је смештена 
доле поред возног окна. 

 

Објекат : СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, Ламела Ф3, Ф4; Југовићево, Нови Сад 

 

Инвеститор : ГРАÐЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ, Бул. Краља Александра бр. 84; Београд 

ОПИС ПОСТРОЈЕЊА 

 

Под лифтом се подразумева трајно уграђено постројење покретано електричном енергијом, 
намењено превозу лица односно терета са пратиоцем, којим се опслужују одређене станице 
коришћењем кабине чије мере  и конструкција омогућавају безбедан приступ лицима односно 
терету а која се креће у возном окну између најмање две чврсто уграђене вођице. 

Кабина лифта је уграђена на носећи рам који је израђен од савијених челичних лимова. Кабина 
се може кретати вертикално дуж возног окна, по стабилно уграђеним шинама вођицама, по 
којима је воде клизачи а погон остварује хидроагрегат преко цилиндра и система ужади и 
котурача. 

Носећи рам кабине је посредством ужади и котураче "окачен" на врх клипа. Хидраулички 
цилиндар је ослоњен на дно возног окна, преко додатног ослонца. Подизањем клипа, подиже 
се носећи рам кабине, односно кабина лифта са преносним односом 2:1. 

 

ПОГОНСКИ УРЕЂАЈ 

 

Погонски уређај се састоји из хидрауличне инсталације и носећих челичних ужади. У састав 
хидрауличке инсталације за погон улазе следећи елементи: 

- Хидраулички агрегат, који се састоји из пумпе високог притиска, електромотора, 
резорвоара за уље и прикључних елемената, припађућих челичних цеви и гумених црева, 
ручне пумпе и грејача уља. 

- Радни цилиндар је једноструког дејства, такозвани плужнер са блокирајућим вентилом 
у случају повећаног протока. Блокирајући вентил служи као осигурање од пада кабине у 
случају прскања цевовода. 



 
- Вентилска група са даљинском командом за командовање подизањем односно 
спуштањем са по две брзине у оба смера. У склопу вентилске групе налази се пригушник за 
подешавање брзине подизања односно спуштања, пилотски електромагнетни разводници за 
преношење даљинске команде, манометар са пригушником и славином, вентил сигурности 
који обезбеђује инсталацију од прекомерног повећања притиска, лоптаста славина на излазу у 
притисни прекидач, који у случају активирања искључује електромотор пумпе и команду. 

 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

КОМАНДЕ 

Извршне команде за покретање се преносе преко командних тастера, електромагнетних 
вентила и електромотора пумпе. На извршну команду, читав процес стартовања, кретања и 
заустављања се обавља аутоматски. Командовање подизањем врши се укључењем пумпе и 
преко вентила са даљинском командом за подизање. Командовање спуштањем постиже се 
посредством вентила са даљинском командом за спуштање, при чему је пумпа искључена. 
Спуштање се може командовати по потреби и ручно. 

СТАЊЕ  МИРОВАЊА 

Када лифт стоји, командни вентил за спуштање се налази у положају ЗАТВОРЕНО. Радни 
цилиндар је блокиран на стубу уља између свог блокирајућег вентила и командног вентила за 
спуштање. Потисни вод пумпе је растерећен. 

ПОДИЗАЊЕ 

Стартовање: Командовање ПОДИЗАЊЕМ постиже се притиском на дугме командног тастера са 
ознаком спрата на који желимо да идемо. При томе се истовремено укључују електромотор 
пумпе и временски релеј, одговарајући клип командног вентила, како би пумпа стартовала 
неоптерећена. Захваљујући могућности подешавања брзине затварања командног вентила, 
лифт стартује пуном брзином али благо. 

Пристајање: Заустављање на жељеној станици обавља се аутоматски. Када лифт доспе у зону 
станице, посредством одговарајућег микропрекидача и електромагнетног разводника лифт 
прелази из пуне брзине у брзину пристајања. Када лифт доспе на ниво жељене станице, 
посредством одговарајућег микропрекидача, искључује се пумпа и командни вентил, при чему 
се благо зауставља лифт. 

СПУШТАЊЕ 

Стартовање: СПУШТАЊЕМ се командује притиском на дугме командног тастера са ознаком 
станице на коју желимо да спустимо лифт. При томе се активира електромагнетни разводник 
стављајући у положај ОТВОРЕНО командни вентил за спуштање. Лифт стартује пуном брзином 
али благо. Благ старт је условљен конструкцијом вентила који се отвара са задршком. 



 
Пристајање:  Када  лифт  доспе  у  зону  станице,  посредством  одговарајућег  микропрекидача  
и електромагнетног разводника, лифт прелази из пуне брзине у брзину пристајања. Када се 
лифт спусти до жељене станице преко одговарајућег микропрекидача и електромагнетног 
разводника, командни вентил за спуштање се ставља у положај ЗАТВОРЕНО. Лифт се благо 
зауставља и остаје блокиран у том положају. 

 

ВОЗНО ОКНО 

 

Возно окно је бетонско. У врху возног окна постоји отвор за вентилацију окна, чија укупна 
повшина пресека најмање 1% од површине хоризонталног пресека возног окна. У возно окно 
се не смеју уграђивати инсталације и уређаји који нису саставни део лифта. 

На возном окну су следећи отвори: отвори врата возног окна, отвор за вентилацију, отвор 
између возног окна и машинске просторије. 

Возно окно мора да издржава оптерећења која настају при раду лифтовског постројења, при 
дејству хватачког уређаја на вођице, при наседању кабине на одбојнике. 

Зидови возног окна морају бити од материјала који је отпоран на механичка оштећења и ватру 
и који не ствара прашину већ спречава њено таложење. Зидови возног окна морају имати 
такву механичку чврстоћу да се деловањем управне силе од 300 Н не сме појавити угиб већи 
од 10 мм. Та сила може да делује са једне или 

друге стране зида, на било ком месту, под условом да је равномерно распоређена на 
површини од 5 цм2. 

Дно јаме возног окна мора бити заштићено од продирања воде. 

У нивоу најниже станице, уграђује се склопка "СТОЈ" са јасно обележеним положајима 
"УКЉУЧЕНО"  и "ИСКЉУЧЕНО", двополна прикључница са заштитним контактом и 
наизменична склопка за осветљење возног окна, наменски обележена, и везана са 
наизменичном склопком у машинској просторији. У возном окну уграђено је електрично 
осветљење и то на 0,5 м од дна јаме и таванице окна а између ових (максимално) на сваких 7 
м. 

Део вођеног пута који преостаје за кретање кабине на горе, слободна висина изнад крова 
кабине, и слободно растојање између најнижих делова таванице возног окна и највиших 
елемената на крову кабине су у дозвољеним  границама. 

Када кабина лифта мирује на потпуно сабијеним одбојницима: 

- у јами возног окна постоји простор који омогућава смештај квадра величине најмање 
0,5 x 0,6 x 0,8 м тако да лежи на једној од својих површина. 



 
- слободно растојање измећу дна јаме возног окна и најниже тачке кабине износи 
најмање 0,5 м а између дна јаме и најниже тачке уређаја за вођење кабине, делова хватачког 
уређаја, заштитног лима прага кабине више од 0,1 м. 

Најмања дужина подеста испред врата возног окна лифта мора бити најмање 1,5 пута већа од 
дужине најдуже странице кабине али не мање од 1,5 м. 

Сви прилазни отвори на возном окну лифта су затворени металним аутоматским вратима која 
се отварају на страну. У дно возног окна се постављају металне пењалице. 

За уношење тежих делова опреме лифта испод врха возног окна мора се уградити монтажни 
носач (кука), за дизалицу од минимум 1000 кг. На носачу мора бити означено највеће 
дозвољено оптерећење. 

 

ОДБОЈНК У ВОЗНОМ ОКНУ 

 

Ради ограничења хода кабине као и њеног сигурног заустављања у случају неисправног рада 
крајњих склопки, у дну возног окна се поставља одбојник. Он обезбеђује и потребан 
сигурносни простор у дну возног окна. За лифтове чија називна брзина није већа од 1 м/с 
уграђен је одбојник без пригушења. 

 

ВРАТА ВОЗНОГ ОКНА 

 

Врата возног окна су аутоматска централна. Врата возног окна су од метала, отпорна на 
деформације и израђена и уграђена тако да обезбеђују правилан рад забраве врата. 

Механичка чврстоћа и крутост врата возног окна је таква да их хоризонтална сила од 300 Н која 
делује нормално на површину од 5 цм2 на било кома месту крила забрављених врата са једне 
или друге стране не деформише трајно, да их не деформише еластично за више од 15 мм и да 
не проузрокује поремећај који ће утицати на исправан рад врата и забраве. 

На сваком прилазу возном окну мора се налазити праг који издржава сва оптерећења при 
уласку и изласку лица и при утовару и истовару терета. 

Кабина лифта неће се покренути нити кретати ако врата возног окна нису затворена и 
забрављена. Забрава врата делује кад су врата затворена пре него што се кабина покрене из 
станице. 

Елементи забраве и елементи за причвршћење забраве израђени су од метала или ојачани 
металом и отпорни су на удар. Забрава је заштићена од прашине. 



 
Веза  између  покретног  дела  сигурносног  контакта  који  прекида  сигурносно  струјно  коло  
и забрављивача је директна, без подешавања или накнадним подешавањем. Накнадно 
подешавање контакта може вршити само стручно лице које ради на одржавању или 
испитивању лифта. Забрављивач се држи у забрављеном положају силом опруга. 

Ако се насилно одбрављују врата возног окна кад се кабина креће, зауставиће се рад лифта. 

Врата возног окна имају електрични сигурносни уређај за контролу затворености врата. 

Сва врата возног окна израђена су тако да се могу одбравити споља помоћу специјалног 
(троугластог) кључа. 

Лифтовско  постројење  се  може  ставити  у  покрет  само  ако  су  врата  возног  окна  
затворена  и забрављена. Забрављивање се остварује помоћу вратних контакта и 
електромеханичких брава са механизмом за централно забрављивање. 

 

МАШИНСКА  ПРОСТОРИЈА 

 

Машинска просторија се налази доле поред возног окна на станици “0” и са свих страна је 
затворена зидовима, подом, таваницом и противпожарним вратима. 

Прилаз машинској просторији је лако приступачан и сигуран. Овај прилаз мора бити добро 
осветљен трајно уграђеним електричним осветљењем а под не сме бити клизав. Зидови и под 
машинске просторије морају бити звучно изоловани. 

На улазу у машинску просторију налази се бетонски праг висине 100 мм. 

Врата машинске просторије израђена су од метала, закључавају се  и отварају се ван  
машинске просторије. Ако су врата машинске просторије закључана, са унутрашње стране се 
отварају без употребе кључа. Врата машинске просторије морају бити отпорна на ватру у 
трајању од 90 минута. 

Машинска просторија има природну вентилацију која се остварује преко једног канала за 
довод свежег ваздуха и једног канала за одвод ваздуха. Отвори за вентилацију машинске 
просторије се налази у најнижој / највишој тачки машинске просторије. Они су спојени 
каналима који пролазе до спољног дела зграде. На отворима за вентилацију машинске 
просторије на спољном делу објекта налазе се металне жалузине. Отвори за проветравање 
машинске просторије изведени су тако да одводе гасове и дим у случају пожара. 

Кроз машинску просторију не проветравају се просторије које не припадају лифту. 
Температура у машинској просторији мора бити између +5°Ц и +40°Ц. 

У машинском простору обавезно је да се налази одговарајући апарат за гашење пожара (у 
свему према захтевима противпожарне заштите). 



 
Потрошни материјал (крпе за чишћење мазива и слично) морају да се држе у металним 
кантама или сандуцима са поклопцем од незапаљивог материјала. 

 

КАБИНА 

 

Кабина лифта има четири уређаја за вођење кабине - клизача. Уређаји за вођење кабине су 
израђени и постављени су тако да се не одвоје од вођица иако се оштете. 

Приликом прорачуна носећих елемената лифта узето је у обзир највеће оптерећење које 
настаје од терета при утовару или истовару. 

Кабина лифта је ограђена пуним зидовима, подом, таваницом и са аутоматским вратима. 

Зидови, под и таваница кабине, врата кабине, оквир кабине и уређај за вођење као целина 
имају довољну механичку чврстоћу да издрже ударе и оптерећења којима је кабина изложена 
за време рада лифта, кад делује хватачки уређај и кад кабина наседа на одбојник. 

Зидови кабине израђени су тако да без трајне деформације издрже силу од 300 Н која делује 
управно на било коју тачку зида, под условом да равномерно оптерећује кружну или 
квадратну површину од 5 цм2 а при овоме угиб не износи више од 15 мм. 

Зидови, под и таваница кабине су израђени од материјала који није лако запаљив и који не 
ствара велику количину дима и гасова опасних по живот. 

Под кабине је прорачунат са оптерећењем од 5 кН/м2. 

На праговима кабине налази се заштитни лим ширине једнаке најмање светлој ширини врата 
возног окна. 

Вертикални део заштитног лима прага је на доњем крају закошен под углом од 60° у односу на 
хоризонталу, а закошење износи 50 мм мерено хоризонтално. Укупна висина заштитног лима 
прага износи 0,75 м. 

На улазу у кабину налазе се прагови који издржавају сва оптерћења при уласку и изласку лица 
и при утовару и истовару терета. 

Кров кабине поред захтева за механичку чврстоћу зидова кабине испуњава и следеће услове: 

- да кров на сваком месту издржи најмање 2 лица или терет од 2 кН. 

- да постоји слободна равна површина од најмање 0,12 м дужине или ширине најмање 
0,25 м. 

Површина отвора за проветравање кабине у горњем и доњем делу износи 1% од корисне 
површине пода кабине. Отвори за проветравање израђени су тако да се из унутрашњости 
кабине кроз њих не може провући округли штап пречника 10 мм. 



 
Рам кабине је снабдевен уређајем за принудно кочење који се активира помоћу сигурносног 
ужета или адекватног уређаја који не сме имати електрични, пнеуматски или хидраулични 
погон. 

Рам кабине је преко специјалних вешалица повезан са носећим ужадима. На раму су уграђени 
сигурносни контакти који искључују рад лифта у случају: 

- лабављења макар једног од носећих ужади 

- преоптерећења кабине 

- ступања у дејство уређаја за принудно кочење ВОЂИЦЕ 

Кабина је вођена непокретним чврсто уграђеним челичним вођицама. Број вођица је паран. 
Дужине вођица су толике да их кабина не може напустити. 

Вођице, њихове конзоле и спојнице издржавају динамичка напрезања проузрокована 
дејством хватачког уређаја, као и савијање услед неравномерног оптерећења кабине. 
Савијање вођица не утиче на исправан рад лифта. Клизне површине вођица лифта обрађене су 
стругањем или хладним вучењем. 

 

КРАЈЊА СКЛОПКА 

 

Погон лифта после пролска кабине кроз крајњу станицу искључује се крајњом склопком. 
Крајња склопка ступа у дејство пре него што кабина додирне одбојник и пре него што кабина 
пређе крајње станице за највише 0,15 м. 

Дејство крајње склопке не престаје ни када кабина наседне на одбојник. Крајња склопка лифта 
не користи се као склопка за заустављање лифта у крајњој станици. После дејства крајње 
склопке, поновно стављање лифта у погон мора извршити стручно лице које ради на 
одржавању лифта. 

 

СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈ КОЈИ РАДИ КАДА КАБИНА У ВОЖЊИ ПРЕМА ДОЛЕ НАИЂЕ НА ПРЕПРЕКУ 

 

Лифт је снабдевен уређајем којим се зауставља погон лифта и лифт држи у стању мировања 
кад је спуштање кабине спречено неком препреком у возном окну. 

Овај електрични уређај ступа у дејство у времену које не прелази најмању од следећих 
вредности: 

- 45 секунди 

- време вожње потребно за целу висину дизања увећано за највише 10 секунди 



 
- време вожње потребно за целу висину дизања, увећано за највише 20 секунди кад 
време вожње за целу висину дизања не прелази 10 секунди. 

 

УПРАВЉАЊЕ 

 

Команде за вожњу кабине дају се електричним путем, помоћу дугмади на регистар кутији из 
кабине и на позивним кутијама споља. 

На крову кабине постављен је уређај за сервисно управљање лифтом. Укључењем уређаја за 
сервисно управљање искључује се спољно и кабинско управљање лифтом. Сервисна вожња 
кабине може се остварити само непрекидним притиском на дугме које је заштићено тако да се 
не може намерно притиснути. Смер вожње је означен "горе-доле". 

Сервисни управљачки уређај има склопку "СТОЈ" која је ближе од 1 м од врата возног окна. 
При управљању лифтом помоћу сервисног уређаја брзина кретања кабине није већа од 0,63 
м/с, при чему се ниједан од сигурносних уређаја не искључује. При сервисној вожњи кабина не 
прелази крајње станице. 

При сервисном управљању лифтом не сме се вршити премошћавање сигурносних контакта 
врата возног окна и искључивање крајњих станица и крајњих склопки. 

Склопка са натписом "СТОЈ" за нужно заустављање лифта је електрични сигурносни уређај. 
Поновно стављање лифта у погон помоћу склопке са натписом "СТОЈ" врши се само намерном 
радњом. 

У кабини лифта постављен је лако уочљив и приступачан уређај за узбуну. Уређај за узбуну 
напаја се са помоћног извора електричне енергије за нужно осветљење кабине и изведен је 
као звоно. Звучни сигнал уређаја за узбуну јасно се чује у кабини и на главној станици. На 
свакој станици стоји уочљив светлосни сигнал смера вожње. 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

ВОЗНОГ ОКНА 

 

У возном окну пластични канали за главни вертикални развод учвршћују се за зид или за 
металне држаче вођица кабине. Растојање између два учвршћења не сме износити више од 2 
м. Излаз проводника из пластичних канала изводи се помоћу пластичних цеви. За повезивање 
покретне кабине са осталим делом инсталације на средини возног окна и кабини постављене 
су разводне кутије са стезаљкама (обележеним према шеми) између којих се поставља 



 
савитљиви вишежилни кабл. Дужина кабла је тако одабрана да и када је кабина у крајњим 
станицама, има слободан лук и не додирује кабину нити делове возног окна. Инсталација на 
кабини изводи се такође кроз пластичне канале и цеви, који су учвршћени. 

На крову кабине, део инсталације који је изложен гажењу од стране монтера, је посебно 
заштићен. Везе проводника изводе се само стезаљкама или за то одговарајућим стезним 
вијцима. 

Прилази возном окну лифта морају бити осветљени за све време за које је лифт у погону, 
најмање као за расвету степеништа са слабијим прометом (50 lx). 

На нивоу најниже станице, унутар возног окна у близини врата и склопке СТОЈ, налази се 
прекидач за осветљење возног окна, двополна прикључница (за напон од 220 V) 

 

МАШИНСКА  ПРОСТОРИЈА 

 

У машински простор се постављају погонски уређаји, командо-управљачки уређаји, главни 
прекидач и противпожарни апарат за гашење електроинсталација С9. 

Машинска просторија мора имати електрично осветљење јачине најмање 200 лџ мерено на 
поду. 

Склопка за осветљење мора бити постављена са унутрашње стране, поред улазних врата. 

Струјно коло за осветљење машинске просторије мора бити независно од струјног кола за 
погон лифта. Струја се мора довести преко засебног струјног вода или везом испред главне 
склопке лифта. Једна прикључница са заштитним контактом постављена је у машинској 
просторији. Прикључница се везује на инсталацију објекта, преко посебног осугурача. 

 

ПОДЛОГЕ ЗА ПРОЈЕКТАНТА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКТА 

 

Напојни вод за напајање лифта електричном енергијом (није предмет овог пројекта) мора бити 
изведен од главног разводног ормана у објекту до машинске просторије и то до места главне 
склопке лифта, тј. непосредно поред улаза у машински простор. Напојни вод треба 
димензионисати према полазној струји погонског агрегата. 

За уземљење лифтовског постројења у машинском простору мора се довести прикључак са 
уземљивача објекта. У машински простор и дно возног окна мора се довести и прикључак 
громобранске инсталације објекта. 

Прорачун  главног  напојног  вода  за  напајање  лифтовских  постројења  врши  пројектант  
електричне инсталције објекта, а на бази података добијених од произвођача лифта. 



 
При одређивању пресека напојног вода рачунати на пад напона према полазној струји. Подаци 
за прорачун главног напојног вода су: 

Снага погонског агрегата за хидраулични лифт Q = 630 kg је П = 11 kW са номиналном струјом 

In = 28 А. 

Мотор стартује у систему Υ,∆ при јачини струје од  39,76  А.  Осигурачи  код  главне  склопке  су 
топљиви 3 x 50 А. 

Дужина главног напојног вода (у метрима), је растојање између машинског простора и главног 
разводног ормана објекта, чији положај одређује пројектант електричне инсталације објекта. 
Пад напона не сме бити већи од 5%. На основу ових података пројектант електричне 
инсталације ће извести прорачун главног напојног вода. 

Електрична инсталација се изводи између командне табле и свих елемената лифта који имају 
електричне прикључке према приложеној електро шеми лифта. Инсталација се изводи по 
зиду, а у канале у поду, поставља се савитљивим цевима а затим залива. 

Проводници се полажу у пластичне канале димензија 40x40 мм или 40x60 мм (зависно од 
броја проводника) или пластичне савитљиве цеви. Пластични канали или цеви морају бити 
завртњима односно обујмицама сигурно причвршћени, увек под правим углом на 
најпогоднији начин изведени. 

 

КАБИНА 

 

На вратима кабине налази се електрични сигурносни уређај за контролу затворености врата 
кабине којим се спречава кретање кабине ако врата кабине нису затворена. 

На крову кабине, на горњем носачу оквира кабине, налази се уређај за сервисно управљање и 
двополна прикључница са заштитним контактом. Уређај за сервисно управљање и прекидач за 
заустављање су приступачни а њихово растојање од предње ивице крова кабине је мање од 1 
м. 

Кабина лифта има електрично осветљење, а арматуре су монтиране тако да не могу да падну. 

Осветљење пода кабине и кутије за управљање у кабини износи 50 lx. За осветљење кабине 
служе два расветна тела везана паралелно. 

  

 

Ако се прекине нормално напајање светлосног извора, у кабини постоји помоћни извор 
електричне енергије за нужно светло, са сталним пуњењем, који се укључује аутоматски одмах 
по нестанку напона. Помоћни извор електричне енергије димензионисан је да најмање 1 сат 



 
напаја светлосни извор снаге 1 Њ. Тај извор електричне енергије употребљава се и за напајање 
уређаја за узбуну. Његова снага је пројектована према потребама потрошача. 

Електрична инсталација и уређаји односе се на главну склопку енергетског кола струје и на све 
што је иза ње прикључено, као и на склопку кола осветљења кабине и све што је иза ње 
прикључено. 

Отпор изолације између проводника, као и између проводника и земље, мора износити више 
од 1000 Ω али 

не мање од: 

1) 500 кΩ - за енергетско струјно коло и за сигурносно струјно коло 

2) 250 кΩ - за остала струјна кола (управљање, осветљење и др.) 

За електрична кола управљања и сигурносна струјна кола средња вредност једносмерног 
напона или ефективна вредност наизменичног напона између проводника и између 
проводника и земље не сме бити већа од 250 W. 

Нулти и заштитни проводник морају бити међусобно одвојени проводници. 

Главни контактори, као и контактори који служе за заустављање погонске машине, морају 
одговарати категорији употребе: 

1) АC3 - за контакторе наизменичних струјних кола 

2) DC2 - за контакторе једносмерних струјних кола 

Контактори морају бити димензионисани тако да се 10% од укупног броја укључивања и 
искључивања може извести са струјом покретања мотора. 

Ако помоћни контактори служе за управљање главним контакторима, они морају да 
одговарају употребној категорији: 

1) AC11 - за помоћне контакторе у наизменичним струјним колима 

2) DC11 - за помоћне контакторе у једносмерним струјним колима Главни и помоћни 
контактори морају испуњавати следеће услове: 

1) Ако је један од мирних контаката затворен, сви радни контакти морају бити отворени 

2) Ако је један од радник контаката затворен, сви мирни контакти морају бити отворени 

Ако се уместо помоћних контактора у сигурносно струјно коло за управљање главним 
контакторима употребљавају релеји, морају бити испуњени горњи услови. У том случају 
непотпуно привлачење котве не узима се у обзир при разматрању грешака. 

Погонски електромотори који се напајају директно и из мреже морају бити заштићени од 
преоптерећења и струје кратког споја. 



 
Ако откаже само једна фаза електричног напајања, мора се спречити оштећење на мотору. 

Заштита од преоптерећења електромотора који се напаја директно из мреже мора бити 
изведена помоћу уређаја којима се аутоматски прекидају сви активни (фазни) проводници 
напајања мотора. Поновно укључивање заштитног уређаја мора да изврши стручно лице које 
ради на одржавању лифта. 

Ако услед прекомерне струје дође до прекомерног повишења температуре и на намотајима 
мотора, уређајем за прекид напајања струјом искључује се струја, а после довољног хлађења 
мотора, може се аутоматски укључити довод струје. 

У машинској просторији, поред улаза мора постојати главна склопка, којом се истовремено на 
свим половима прекида довод струје лифта. Та склопка мора бити направљена за најјачу струју 
која је дозвољена при нормалном погону лифта. Она мора чврсто стајати у положају укључења 
или искључења. 

Главна склопка не сме прекидати струјна кола: 

1) за осветљење и проветравање кабине 

2) за прикључнице на крову кабине 

3) за прикључнице у машинској просторији 

4) за осветљење у машинској просторији 

5) за осветљење возног окна 

6) за проветравање машинске просторије 

7) прикључница у дну возног окна 

На главној склопки мора се налазити ознака "ГЛАВНА СКЛОПКА" и мора бити јасно обележен 
укључен и искључен положај. Главна склопка не сме се користити истовремено и као крајња 
склопка лифта. 

Сви електрични проводници и каблови у машинској просторији и возном окну осим пратећег 
кабла за кабину, ако су изложени механичком оштећењу, морају бити заштићени цевима, 
полагањем у канале и слично. Заштитни омотач може бити од метала, пластике или другог 
материјала. 

Напојни вод за лифтове мора долазити са главне разводне табле грађевинског објекта у који су 
лифтови уграђени. 

Напојни вод може бити заједнички за више лифтова ако они имају заједничку машинску 
просторију. 

Напојни вод који пролази изван возног окна мора се сместити у цев, ходник или сличне 
просторије. 



 
  

Напојни вод лифта мора бити димензионисан тако да при покретању лифта пад напона на 
њему не буде већи од 5%. 

Пресек проводника електричне инсталације лифта израђених од бакра који улазе у састав 
сигурносног струјног кола или неког другог кола прикљученог сигурносном струјном колу мора 
да износи најмање 0,75 мм2. 

Пресек проводника за управљање лифтом, за сигнализацију и телефон, као и проводника веза 
електронских управљачких уређаја ако су израђени од бакра, мора износити најмање 0,5 мм2. 

Искључењем осветљења кабине мора се искључити и управљање лифтом. 

Склопке за осветљење возног окна и машинске просторије морају се налазити у машинској 
просторији близу улаза. 

Метални делови електричних сигурносних уређаја морају бити уземљени прикључењем за 
заштитни вод, без обзира на висину напона. 

Најмањи пресек вода уземљења, који је везан за металне делове погонског мотора и металне 
оквире командне табле, не сме бити мањи од пресека напојних водова, стим што мора 
износити најмање 6 мм2, ако је вод од бакра, односно 25 мм2,ако је од поцинковане траке. 

Постројење лифта мора бити заштићено од атмосферског електричног пражњења према 
прописима о Српским стандардима за громобранске инсталације. 

 

ПРОРАЧУН ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА, ЗАШТИТА ОД ИНДИРЕКТНОГ ДОДИРА 

 

Објекат у коме се налази лифтовско постројење прикључује се на мрежу TN, а инсталација 
лифта изводи се у TN-C-S систему - неутрални и заштитни проводник се воде делимично 
заједно, а делимично посебно. Заштита од индиректног додира изведена је помоћу тромих 
топљивих осигурача. Да би заштита била ефикасна у случају настанка квара занемарљиве 
импедансе између фазног и заштитног проводника или изложеног проводног дела, треба да 
наступи аутоматско искључење напајања у прописаном времену прегоревањем топљивог 
уметка осигурача. Овај захтев је испуњен ако је: 

ЗS   ⋅ Iа   ≤ У0 

  

где је: 

 ЗS - импеданса петље квара која обухвата извор, проводник под напоном до тачке квара, и 
заштитни проводник од тачке квара до извора. 



 
Iа - струја прегоревања топљивог уметка осигурача и то: 

- у времену до 5 секунди за фиксне уређаје лифтовског постројења (електрични 
разводни орман КОЛ, електромотор, управљачка група). 

- у времену до 0,4 секунди за електрична кола прикључница са заштитним контактом 

У0 - називни напон према земљи (У0 = 220 V) 

За потребе прорачуна ефикасности заштите од електричног удара направљене су две табеле. 
Прва од њих представља очитане вредности струје искључења (прегоревања) топљивих 
уметака тромих осигурача са криве искључења за карактеристична времена од 0,4 и 5 секунди, 
а друга је добијена из прве прерачунавањем највеће дозвољене импедансе петље квара за 
очитане вредности према формули 

 

Табела струја искључења топљивих уметака Ia (А) 

Називна струја уметка In (А) 6 10 16 20 25 35 50 63 

тиск = 0,4 сец   34 60 86 108 140 240 340 510 

тиск = 5 сец   20 33 49 63 83 130 180 280 

 

 

Табела највеће дозвољене импедансе петље квара ЗСмаџ (Ω) 

Називна струја уметка In (А) 6 10 16 20 25 35 50 63 

тиск = 0,4 сец   6,47 3,67 2,56 2,04 1,57 0,92 0,65 0,43 

тиск = 5 сец   11 6,67 4,49 3,49 2,65 1,69 1,22 0,79 

 

Заштита од индиректног додира задовољава ако импеданса петље квара не прелази 
вредности: 

- за фиксне уређаје лифтовског постројења у главном разводном орману лифта, који су 
напојени струјним колом осигураним топљивим уметком од: Inp = 50 А, З S ≤ 1,22Ω 

- за прикључнице са заштитним контактом на крову кабине и у возном окну које су 
напојене струјним колима осигураним топљивим уметком од 10А: 

 

Пре пуштања лифтовског постројења у рад, потребно је измерити импедансе петље квара и 
утврдити да ли се налазе у дозвољеним границама. 



 
  

 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРОРАЧУН КАПАЦИТЕТА ЛИФТА 

 

П = 3600 ⋅ χ ⋅ Е = 235 о / цас 

2 Х + ∑ т 

в н 

где је: 

П (особа/час) - капацитет лифта 

γ = 0,7÷1 - коефицијент испуњености лифта 

Е - број особа у кабини 

в (м/с) - брзина кретања кабине Х (м) - висина дизања 

∑тн = 60 с - сума временских губитака у току једне вожње 

 

ИСПИТИВАЊЕ ЛИФТА 

 

По завршеној монтажи лифтовско постројење се мора подвргнути испитивању у складу са 
важећим правилником о техничким норамтивима за лифтовска постројења за вертикални 
превоз терета и лица. Ово испитивање треба да изврши овлашћена установа, која је дужна да 
изда извештај о извршеној техничкој контроли. 

У току експлоатације лифтова, уколико се изврши замена било ког од следећих делова: носећа 
ужад, погонска машина, хватачки уређај, граничник брзине, управљачких уређаја, уређаја за 
кочење или уређаја за дизање, као и у случају када се при прегледу утврди неисправност која 
може довести до опасног погонског стања, не смеју се пустити у погон пре него што се 
техничком контролом лифта утврди да су испуњени сви прописани услови за његов безбедан 
рад. 

Путнички лифтови подлежу обавезној повременој техничкој контроли. 

Повремена техничка контрола лифтовског постројења мора се извршити најкасније по истеку 
једне године од претходне техничке контроле тог лифта. 

О извршеној техничкој контроли саставља се извештај о испитивању.  

 



 
 

ОДРЖАВАЊЕ 

Сваки лифт снабдевен је упутством произвођача о руковању лифтом и његовом одржавању. 
Редовно одржавање лифта мора се вршити најмање једанпут месечно. Сваки лифт мора имати 
књигу одржавања. 

 

ИСПРАВЕ КОЈЕ ПРАТЕ ЛИФТОВЕ У ПРОМЕТУ 

 

Лифт у промету, односно при испоруци, мора бити снабдевен гарантним листом. Гарантни рок 
за исправно функционисање лифта је две године. Лифт је снабдевен техничким упутством 
произвођача. Рок обезбеђеног сервисирања лифта је десет година, рачунајући од дана предаје 
новоуграђеног лифта. 

 

НАТПИСИ, ОБАВЕШТЕЊА И ОЗНАКЕ 

 

Сви натписи, обавештења и ознаке су уочљиви, читки и разумљиви. Израђени су од постојаног 
материјала и трајно причвршћени. 

У кабини лифта и на вратима возног окна поставља се натпис на коме су називна носивост у кг 
и дозвољени број лица. 

Тастер за стављање у дејство алармног уређаја је жуте боје, са трајним натписом "УЗБУНА", 
висине слова најмање 7 мм, или симбол у облику звона. 

На крову се стављају следећи натписи и ознаке: 

1) на склопки за заустављање или поред ње ознака "СТОЈ" 

2) на сервисној склопки или поред ње - ознака "НОРМАЛНО" и "СЕРВИС" 

3) на елементима за давање команде за сервисну вожњу или поред њих - ознака смера 
вожње 

На спољној страни врата за улаз у машинску просторију, постављају се натписи "ОПАСНО ПО 
ЖИВОТ", "ПОГОН ЛИФТА" и "НЕОВЛАШЋЕНИМА УЛАЗ ЗАБРАЊЕН". 

У машинској просторији постоји упутство за ручно покретање кабине и управљање и употребу 
кључа за принудно отварање врата возног окна. 



 
На склопки за осветљење кабине, возног окна и машинске просторије налази се таблица са 
натписом "ОСВЕТЉЕЊЕ КАБИНЕ", "ОСВЕТЉЕЊЕ ВОЗНОГ ОКНА" и "ОСВЕТЉЕЊЕ МАШИНСКЕ 
ПРОСТОРИЈЕ". 

На склопки "СТОЈ" у јами возног окна или поред ње налази се склопка "ИСКЉУЧЕНО". 

На погонском агрегату, на видном месту налази се метална таблица са следећим подацима: 

  

 

- фирма, техничке карактеристике, фабрички број и година производње.  

 

ОПШТИ УСЛОВИ 

У току гаранције, рачунајући од дана када је постројење стављено у исправан погон, сваки квар 
који се деси а проузрокован је слабим квалитетом материјала, слабом израдом или слабом 
монтажом, извођач мора да на позив инвеститора отклони настали квар и постројења доведе у 
исправан погон. 

За нестручно и небрижљиво руковање извођач није одговоран. 

По завршеној монтажи лифтовско постројење се мора подвргнути испитивању на основу 
Правилника о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз 
лица и терета. 

Након извршеног испитивања инвеститор је дужан да затражи дозволу за употребу лифта од 
надлежног органа за издавање употребне дозволе. 

Извођач радова обавезан је да инвеститору достави следеће атесте: 

- забраве врата 

- хидрауличних црева 

- сигурносног вентила 

- носећих средстава 

- хватачког уређаја 

- гумене простирке 

Инвеститор  односно корисник је дужан, истовремено са пуштањем лифта у употребу, да 
обезбеди одржавање лифта и то: 

- редовно одржавање, преко стручне организације за одржавање 

- редован технички преглед преко овлашћене установе 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

електричне инсталације ниског напона 

 

1. Општи део – стамбени објекат Ф1 Ф2, Југовићево, Нови Сад 

 

Предмет пројекта су електричне инсталације ниског напона у стамбеном објекту Ф1Ф2, 

Југовићево, Нови Сад. Стамбени објекат има 02 ламеле Ф1 и Ф2,   спратности је P+3+Pk.  
 
Улаз у стамбени објекат је са новопројектованих саобраћајаца и тротоара. Исти је 
остварен преко степеника и рампе којом би се обезбедио приступ стамбеном објекту 
хендикепираним особама.  
 
Прикључење стамбеног објекта на нисконапонску дистрибутивну мрежу 
Електродистрибуције “Нови Сад” изведен је преко типских дистрибутивних кабловско 

прикључних кутија (KРK) типа EV-2P и EV-1P са нисконапонским високоучинским 

осигурачима (NVO).  KРК постављене су на  фасади стамбеног објекта и у исте је 

потребно поставити 03х PVC цеви пречника 110mm ради увода енергетског кабла. 
 

Од дистрибутивног КPК типа EV-2P до главног разводног ормана (GRO) поставља се 
развод каблова и то:  

 за станове кабл типа PP00 4x70mm
2
,  

 за напајање заједничких потрошача кабл типа PP00-4x25mm
2
.  

 
Исто важи за обе ламеле.  
 

На улазу где постоји хидроцил поставља се и KPK типа EV-1P која се напаја из KPK типа 

EV-2P каблом PP00 4x25mm
2
а од KPK типа EV-1P до ОММ за хидроцил полаже се кабл 

NHXHX FE180 4x6 mm
2
. 

 

GRO је уграђен у зид на означено место у приземљу и изграђен је од 2х декапираног 

лима дебљине 2mm. GRO је потребно поделити по вертикали на 2 дела:  

 потрошња станова   

 заједничка потрошња.  
 

Врата и рам за GRO су такође израђени од лима, офарбани сивом бојом, снабдевени 

“elzet” бравом и кључем E-4 у делу где су смештена бројила и осигурачи а на вратима са 

сабирницама уградити браву са кључем типа E-2. 
 

Део GRO потрошача електричне енергије станова састоји се из 03 дела:  

 у горњем делу смештени су осигурачи и редне стезаљке за прикључке успонских 
водова,  

 у средњем делу уграђена су електрична бројила и уклопни сат,  

 у доњем делу смештене су бакарне сабирнице за довод и развод електричне 

енергије димензије 25x4mm.  
 

Постављање електричних бројила извести на засебну етернит или пертинакс плочу 
помоћу 05 вијака, тако да пети вијак буде испод бројила.  
 

У горњем делу GRO заједничких потрошача такође су смештени топљиви осигурачи, у 
средњем степенишни аутомати, контактори, електрично бројило и главни прекидач а у 

доњем делу су сабирнице димензије Cu 25x4mm.  
Ради могућности искључења заједничких потрошача предвиђа се уградња гребенастог 

прекидача типа: 4F 40-10-U или слично али истих техничких карактеристика. 
 



 

 

2 –  5 
 

Мерење утрошка електричне енергије извести трофазним двотарифним бројилом 

3x380/220V, 10-40A.  
 

У непосредној близини GRO предвиђа се уградња ормана са шинама за изједначавање 

потенцијала  Cu 20x5mm (OIP) на који треба повезати  

 темељни уземљивач,  

 пету шину у GRO проводником PP-Y 1x50mm
2
,  

 разводне ормане слабе струје проводником P-Y 1x16mm
2
, 

  водоводне цеви иза водомера проводником P-Y 1x16mm
2
, 

 цеви грејања проводником P-Y 1x16mm
2
.  

 
Пo завршетку грубих радова на објекту извршити мерење прелазног отпора темељног 
уземљивача ради провере пројектованих параметара и сагледавања потребе за 

евентуалном корекцијом. Заштита од опасног напона додира предвиђа се TN-C-S 
системом. 
 
У купатилима за вод за напајање веш машине применити допунску заштиту заштитним 

уређајем диференцијалне струје (ZUDS). 
 
Ради изједначавања потенцијала у купатилима треба повезати све металне делове 
(водоводне цеви, каду, радијаторе итд.) на заједничку сабирницу у кутији за 

изједначавање потенцијала (PS-49) проводником P-Y 1x6mm
2
, коју треба повезати са 

шинама за изједначавање потенцијала, која се налази у OIP, проводником P-Y 1x16mm
2

. 
 

Разводне табле у становима (RT) садрже следећу опрему 

 одговарајући број аутоматских осигурача од 10A и 16A,  

 сигналну сијалицу тарифе,  

 заштитни уређај диференцијалне струје (ZUDS) за струјни круг веш машине у 
купатилу  

 и електрично звоно.   
 

Успонски водови од GRO до RT станова предвиђени су кабловима PP-Y 5x6mm
2

, чије 
вертикално полагање извести по зиду на местима како је то приказано у основама, а 
делимично по плафону ( где је то потребно).  
 

Поред успонских водова предвиђа се полагање сигналног вода од GRO до RT станова 

проводником типа: PP 7x1.5mm
2
 за сигнализацију друге тарифе. 

У посебним техничким просторијама за заједничко коришћење предвиђени су следећи 
разводни ормани: 

- разводни орман гасне котларнице, RO-kotl у ламели Ф2, 

- разводни орман хидроцила RO-h у ламели Ф2 
 
Напајање помоћних разводних ормана извести следећим кабловима: 

- разводни орман RO-kotl који се напаје каблом PP00-Y 5x6mm
2

, 

- разводни орман RT-tk који се напаје каблом PP00-Y 5x6mm
2

. 
 

Инсталацију свих струјних кругова станова извести проводницима типа : PP (или PP/R 

сем у купатилима) са или без заштитне (жуто-зелене) жиле, пресека 1.5mm
2

 за 

осветљење и 2.5mm
2
 за прикључнице, са одговарајућим бројем жила. Полагање 

проводника извести испод малтера по зиду или на таваници у PVC цевима. 
 
Интензитет осветљења у појединим просторијама је прорачунат на основу стандарда и 
препорука зависно од намене просторије. Усвојене светиљке су приказане у 
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одговарајућим основама а у трпезаријама, дневним и спаваћим собама избор светиљки 
је препуштен купцу. 
 
Инсталацију осветљења у улазном делу приземља као и у осталим заједничким 

просторијама извести по зиду или плафону, проводницима типа PP-Y одговарајућег 
пресека. У степенишном делу, предвиђа се осветљење преко степенишног аутомата и 

контактора. Поменути струјни кругови изводе се проводником типа PP-Y 3x1.5mm2, чије 
полагање извести на исти начин као и успонске водове за станове. 
 
У купатилима су предвиђени вентилатори који се укључују локално прекидачем поред 
улазних врата купатила. Пре постављања ових каблова потребно је проверити да ли ће 
бити постављени вентилатори у купатилима. 
 
Сви инсталациони прекидачи у становима су “микро” изведбе као и у заједничким 

просторијама приземља. Све инсталационе прекидаче поставити на висину 1.5m од коте 
пода.  
 
У свим собама и улазима прикључнице су са заштитним контактом “микро” изведбе, чије 

постављање извести на 0.4m oд коте пода, у кухињама на 1.10m сем трофазне 

прикључнице чије постављање извести на 0.6m од пода, и прикључнице напе чије 

постављање извести на 1.6m од пода. 
 
У купатилима прикључнице за веш машину и апарат за бријање, са заштитним поклопцем 

(IP44) поставити на 1.5m од пода а више од 60cm вертикално од каде, извод за грејалицу 

на 2.0m од пода, а извод за купатилску светиљку изнад лавабоа на 1.8m од пода. Изводи 
за прикључак грејалица у купатилима се завршавају у ОГ кутијама. 

 

Све светиљке у стамбеном објекту су у ЛЕД технологији. 

 

Напомена: 
Извођач електричну инсталација ниског напона у купатилима и кухињама изводе тек 
након постављања водоводних и канализационих цеви због могућег померања елемената 
(ел. шпорета, судопера, веш машина, бојлера и сл.).  
 
За осветлење у случају нестанка напона у мрежи у степеништу се предвиђа сигурносно 
осветљење (паник светиљке). Ове светиљке су са Ni-Cd батеријом који се аутоматски 
пуне а у случају нестанка напона се аутоматски укључују. У објекту је предвиђена 
сигнализација пожара помоћу ручних јављача пожара (RJP). Све прекидаче, RJP, тастере 
за ел. звона, тастере за укључивање расвете поставити на висини 1.5m од пода. 

 
Пројектом предвиђени електроенергетски радови треба да су изведени стручно и од 
стандардног материјала. 

 

2. Технички опис гасне котларнице 
Гасна котларница налази се у ламели F2 стамбеног објекта. 

За осветљење котларнице се користе ЛЕД светиљка у заштити IP65. Ниво осветљења је 
у складу са захтевима у погледу намене и прописаним односно препорученим 
вредностима. Резултат прорачуна је дат у прилогу. Осветљење се изводи кабловима 

типа PP00-Y 3x1.5mm2 полозеним по зиду на одстојним обујмицама. 
 

За напајање гасне котларнице се користи кабел типа PP00-Y 5x6mm2, а напаја се из 

разводног ормана GRO ламеле F2 који се налази у приземљу стамбеног објекта. 
 
Разводни орман котларнице је од 2х декапираног лима 2mm, заштићен од корозије и 
обојен према захтевима архитекте. Орман је предвиђен за монтажу на зид у посебној 



 

 

4 –  5 
 

просторији  у котларницу. RO-kotl израдити према једнополној шеми. Напајање разводног 
ормана је изведено преко AS склопке. 
 

Напојни водови за пумпе су изведени кабловима PP00-Y од RO-kotl до пумпи и то 
полагањем каблова на одстојним обујмицама, односно кроз челичне гибљиве цеви (сапа 
цеви). Напајање пумпи је предвидјено преко одговарајућих моторних контктора са 
биметалним релеима и гребенастим прекидачем. 

 

3. Технички опис громобранске инсталације 
 

Заштита од атмосферских пражњења на објекту предвиђена је класична громобранска 

инсталација Фарадејев кавез. Пројекат громобранске инсталације урађен је на основу 
правилника о техничким нормативима о заштити објеката од атмосферског пражњења, 
Службени лист SRJ бр.11/96, и југословенских стандарда за громобранске инсталације 
објављених у истом службеном листу: SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS 
N.B4.803, SRPS N.B4. 901-950. 
 
У складу са Табелом 1, SRPS IEC 1024-1-1, објекат се може сматрати као “уобичајени 

објекат”. Прорачунати ниво заштите је III.  
Као заштита од атмосферских пражњења, овим пројектом је предвиђена спољашња и 
унутрашња громобранска инсталација.  

 Спољашња громобранска инсталација: 
Спољашња громобранска инсталација је димензионисана према прорачунатом нивоу 
заштите и њене ефикасности. Спољна инсталација је сачињена од прихватног система, 
спусних проводника, и система уземљења. 
 

 Прихватни систем: 

Прихватни систем формира челично-поцинкована трака FeZn  25x4mm. 
 

 Спусни проводници: 

Спусне проводнике извести поцинковано-челичном траком FeZn 20x3mm постављене у 
армирано бетонске стубове,  галвански повезане са прихватним системом и темељним 

уземљивачем. Средња вредност растојања између спусних проводника је 20m a ширина 

окца мреже 10m.   
Извести 10 спусних проводника и то у осама  
 

А-1 Е-1 Г-2 Ј-1 Х-1 

Х-4 Ј-6 Г-5 E-6 А-4 

 

На свакој вертикали се на висини од 1.8m израђује контролни мерни спој. На месту 
преласка траке из земље у ваздух потребно је траку премазати антикорозивним 
премазом 30cm изнад и испод нивоа терена.  
 
Олуци се везују на громобранску инсталацију помоћу стезаљки за олук и служе као 
помоћни одводи громобранске инсталације. Поред горњег споја, олуци се у доњем делу 
обухватником везују за темељни уземљивач. Све контактне везе између стандардних 
поцинкованих елемената посебно заштитити од корозије. 
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 Систем уземљења: 

Као уземљење громобрана користи се темељни уземљивач са FeZn 25x4mm.  
 

 Унутрашња громобранска инсталација: 
Унутрашњу громобранску инсталацију чини еквипотенцијализација металних маса у 
стамбеном објекту и то цеви грејања, воде, евентуално канализације, гелендери на 

степеништу, ормани телефона и RTV инсталације, које се повезују проводником P-Y 16 

mm
2
 на сабирницу за изједначавање потенцијала која се налази у OIP. У купатилима је 

еквипотенцијализација металних маса урађена проводницима P-Y 6mm
2
 на локалној 

кутији PS-49 за изједначавање потенцијала, коју треба повезати са шином неутралног 

вода у RT стана проводником P-Y 1x6mm
2
. 

 
Галванско јединство прихватног система, спусних водова и темељног уземљивача ће се 
постићи међусобним спајањем уз помоћ укрсних комада, стезаљки и обујмица за олуке, 
закивањем, омотавањем и заваривањем. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

електричне инсталације ниског напона 

 

1. Општи део – стамбени објекат Ф3 Ф4, Југовићево, Нови Сад 

 

Предмет пројекта су електричне инсталације ниског напона у стамбеном објекту Ф3Ф4, 

Југовићево, Нови Сад. Стамбени објекат има 02 ламеле Ф3 и Ф4,   спратности је P+3+Pk.  
 
Улаз у стамбени објекат је са новопројектованих саобраћајаца и тротоара. Исти је 
остварен преко степеника и рампе којом би се обезбедио приступ стамбеном објекту 
хендикепираним особама.  
 
Прикључење стамбеног објекта на нисконапонску дистрибутивну мрежу 
Електродистрибуције “Нови Сад” изведен је преко типских дистрибутивних кабловско 

прикључних кутија (KРK) типа EV-2P и EV-1P са нисконапонским високоучинским 

осигурачима (NVO).  KРК постављене су на  фасади објекта и у сте је потребно поставити 

03х PVC цеви пречника 110mm ради увода енергетског кабла. 
 

Од дистрибутивног КPК типа EV-2P до главног разводног ормана (GRO) поставља се 
развод кабловима и то:  

 за станове кабл типа PP00 4x70mm
2
,  

 за напајање заједничких потрошача кабл типа PP00-4x25mm
2
.  

 
Исто важи за обе ламеле.  
 

На улазу где постоји хидроцил поставља се и KPK типа EV-1P која се напаја из KPK типа 

EV-2P каблом PP00 4x25mm
2
а од KPK типа EV-1P до ОММ за хидроцил полаже се кабл 

NHXHX FE180 4x6 mm
2
. 

 

GRO је уграђен у зид на означено место у приземљу и изграђен је од 2х декапираног 

лима дебљине 2mm. По вертикали потребно је поделити GRO на два дела:  

 потрошња станова   

 заједничка потрошња.  
 

Врата и рам за GRO су такође израђени од лима, офарбани сивом бојом, снабдевени 

“elzet” бравом и кључем E-4 у делу где су смештена бројила и осигурачи а на вратима са 

сабирницама уградити браву са кључем типа E-2. 
 

Део GRO потрошача електричне енергије станова састоји се из 03 дела:  

 у горњем делу смештени су осигурачи и редне стезаљке за прикључке успонских 
водова,  

 у средњем делу уграђена су електрична бројила и уклопни сат,  

 у доњем делу смештене су бакарне сабирнице за довод и развод електричне 

енергије димензије 25x4mm.  
 

Постављање електричних бројила извести на засебну етернит или пертинакс плочу 
помоћу 05 вијака, тако да пети вијак буде испод бројила.  
 

У горњем делу GRO заједничких потрошача такође су смештени топљиви осигурачи, у 
средњем степенишни аутомати, контактори, електрично бројило и главни прекидач а у 

доњем делу су сабирнице димензије Cu 25x4mm.  
Ради могућности искључења заједничких потрошача предвиђа се уградња гребенастог 

прекидача типа: 4F 40-10-U или слично али истих техничких карактеристика. 
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Мерење утрошка електричне енергије извести трофазним двотарифним бројилом 

3x380/220V, 10-40A.  
 

У непосредној близини GRO предвиђа се уградња ормана са шинама за изједначавање 

потенцијала  Cu 20x5mm (OIP) на који треба повезати  

 темељни уземљивач,  

 пету шину у GRO проводником PP-Y 1x50mm
2
,  

 разводне ормане слабе струје проводником P-Y 1x16mm
2
, 

  водоводне цеви иза водомера проводником P-Y 1x16mm
2
, 

 цеви грејања проводником P-Y 1x16mm
2
.  

 
Пo завршетку грубих радова на објекту извршити мерење прелазног отпора темељног 
уземљивача ради провере пројектованих параметара и сагледавања потребе за 

евентуалном корекцијом. Заштита од опасног напона додира предвиђа се TN-C-S 
системом. 
 
У купатилима за вод за напајање веш машине применити допунску заштиту заштитним 

уређајем диференцијалне струје (ZUDS). 
 
Ради изједначавања потенцијала у купатилима треба повезати све металне делове 
(водоводне цеви, каду, радијаторе итд.) на заједничку сабирницу у кутији за 

изједначавање потенцијала (PS-49) проводником P-Y 1x6mm
2
, коју треба повезати са 

шинама за изједначавање потенцијала, која се налази у OIP, проводником P-Y 1x16mm
2

. 
 

Разводне табле у становима (RT) садрже следећу опрему 

 одговарајући број аутоматских осигурача од 10A и 16A,  

 сигналну сијалицу тарифе,  

 заштитни уређај диференцијалне струје (ZUDS) за струјни круг веш машине у 
купатилу  

 и електрично звоно.   
 

Успонски водови од GRO до RT станова предвиђени су кабловима PP-Y 5x6mm
2

, чије 
вертикално полагање извести по зиду на местима како је то приказано у основама, а 
делимично по плафону ( где је то потребно).  
 

Поред успонских водова предвиђа се полагање сигналног вода од GRO до RT станова 

проводником типа: PP 7x1.5mm
2
 за сигнализацију друге тарифе. 

У посебним техничким просторијама за заједничко коришћење предвиђени су следећи 
разводни ормани: 

- разводни орман гасне котларнице, RO-kotl у ламели Ф2, 

- разводни орман хидроцила RO-h у ламели Ф2 
 
Напајање помоћних разводних ормана извести следећим кабловима: 

- разводни орман RO-kotl који се напаје каблом PP00-Y 5x6mm
2

, 

- разводни орман RT-tk који се напаје каблом PP00-Y 5x6mm
2

. 
 

Инсталацију свих струјних кругова станова извести проводницима типа : PP (или PP/R 

сем у купатилима) са или без заштитне (жуто-зелене) жиле, пресека 1.5mm
2

 за 

осветљење и 2.5mm
2
 за прикључнице, са одговарајућим бројем жила. Полагање 

проводника извести испод малтера по зиду или на таваници у PVC цевима. 
 
Интензитет осветљења у појединим просторијама је прорачунат на основу стандарда и 
препорука зависно од намене просторије. Усвојене светиљке су приказане у 
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одговарајућим основама а у трпезаријама, дневним и спаваћим собама избор светиљки 
је препуштен купцу. 
 
Инсталацију осветљења у улазном делу приземља као и у осталим заједничким 

просторијама извести по зиду или плафону, проводницима типа PP-Y одговарајућег 
пресека. У степенишном делу, предвиђа се осветљење преко степенишног аутомата и 

контактора. Поменути струјни кругови изводе се проводником типа PP-Y 3x1.5mm2, чије 
полагање извести на исти начин као и успонске водове за станове. 
 
У купатилима су предвиђени вентилатори који се укључују локално прекидачем поред 
улазних врата купатила. Пре постављања ових каблова потребно је проверити да ли ће 
бити постављени вентилатори у купатилима. 
 
Сви инсталациони прекидачи у становима су “микро” изведбе као и у заједничким 

просторијама приземља. Све инсталационе прекидаче поставити на висину 1.5m од коте 
пода.  
 
У свим собама и улазима прикључнице су са заштитним контактом “микро” изведбе, чије 

постављање извести на 0.4m oд коте пода, у кухињама на 1.10m сем трофазне 

прикључнице чије постављање извести на 0.6m од пода, и прикључнице напе чије 

постављање извести на 1.6m од пода. 
 
У купатилима прикључнице за веш машину и апарат за бријање, са заштитним поклопцем 

(IP44) поставити на 1.5m од пода а више од 60cm вертикално од каде, извод за грејалицу 

на 2.0m од пода, а извод за купатилску светиљку изнад лавабоа на 1.8m од пода. Изводи 
за прикључак грејалица у купатилима се завршавају у ОГ кутијама. 

 

Све светиљке у стамбеном објекту су у ЛЕД технологији. 

 

Напомена: 
Извођач електричну инсталација ниског напона у купатилима и кухињама изводе тек 
након постављања водоводних и канализационих цеви због могућег померања елемената 
(ел. шпорета, судопера, веш машина, бојлера и сл.).  
 
За осветлење у случају нестанка напона у мрежи у степеништу се предвиђа сигурносно 
осветљење (паник светиљке). Ове светиљке су са Ni-Cd батеријом који се аутоматски 
пуне а у случају нестанка напона се аутоматски укључују. У објекту је предвиђена 
сигнализација пожара помоћу ручних јављача пожара (RJP). Све прекидаче, RJP, тастере 
за ел. звона, тастере за укључивање расвете поставити на висини 1.5m од пода. 

 
Пројектом предвиђени електроенергетски радови треба да су изведени стручно и од 
стандардног материјала. 

 

2. Технички опис гасне котларнице 
Гасна котларница налази се у ламели F2 стамбеног објекта. 

За осветљење котларнице се користе ЛЕД светиљка у заштити IP65. Ниво осветљења је 
у складу са захтевима у погледу намене и прописаним односно препорученим 
вредностима. Резултат прорачуна је дат у прилогу. Осветљење се изводи кабловима 

типа PP00-Y 3x1.5mm2 полозеним по зиду на одстојним обујмицама. 
 

За напајање гасне котларнице се користи кабел типа PP00-Y 5x6mm2, а напаја се из 

разводног ормана GRO ламеле F2 који се налази у приземљу стамбеног објекта. 
 
Разводни орман котларнице је од 2х декапираног лима 2mm, заштићен од корозије и 
обојен према захтевима архитекте. Орман је предвиђен за монтажу на зид у посебној 
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просторији  у котларницу. RO-kotl израдити према једнополној шеми. Напајање разводног 
ормана је изведено преко AS склопке. 
 

Напојни водови за пумпе су изведени кабловима PP00-Y од RO-kotl до пумпи и то 
полагањем каблова на одстојним обујмицама, односно кроз челичне гибљиве цеви (сапа 
цеви). Напајање пумпи је предвидјено преко одговарајућих моторних контктора са 
биметалним релеима и гребенастим прекидачем. 

 

3. Технички опис громобранске инсталације 
 

Заштита од атмосферских пражњења на објекту предвиђена је класична громобранска 

инсталација Фарадејев кавез. Пројекат громобранске инсталације урађен је на основу 
правилника о техничким нормативима о заштити објеката од атмосферског пражњења, 
Службени лист SRJ бр.11/96, и југословенских стандарда за громобранске инсталације 
објављених у истом службеном листу: SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS 
N.B4.803, SRPS N.B4. 901-950. 
 
У складу са Табелом 1, SRPS IEC 1024-1-1, објекат се може сматрати као “уобичајени 

објекат”. Прорачунати ниво заштите је III.  
Као заштита од атмосферских пражњења, овим пројектом је предвиђена спољашња и 
унутрашња громобранска инсталација.  
 
 

 Спољашња громобранска инсталација: 
Спољашња громобранска инсталација је димензионисана према прорачунатом нивоу 
заштите и њене ефикасности. Спољна инсталација је сачињена од прихватног система, 
спусних проводника, и система уземљења. 
 

 Прихватни систем: 

Прихватни систем формира челично-поцинкована трака FeZn  25x4mm. 
 

 Спусни проводници: 

Спусне проводнике извести поцинковано-челичном траком FeZn 20x3mm постављене у 
армирано бетонске стубове,  галвански повезане са прихватним системом и темељним 

уземљивачем. Средња вредност растојања између спусних проводника је 20m a ширина 

окца мреже 10m.   
Извести 10 спусних проводника и то у осама  
 

А-1 Е-1 Г-2 Ј-1 Х-1 

Х-4 Ј-6 Г-5 E-6 А-4 

 
На свакој вертикали се на висини од 1.8m израђује мерни спој. На месту преласка траке 
из земље у ваздух потребно је траку премазати антикорозивним премазом 30cm изнад и 
испод нивоа терена.  
 
Олуци се везују на громобранску инсталацију помоћу стезаљки за олук и служе као 
помоћни одводи громобранске инсталације. Поред горњег споја, олуци се у доњем делу 
обухватником везују за темељни уземљивач. Све контактне везе између стандардних 
поцинкованих елемената посебно заштитити од корозије. 

 

 Систем уземљења: 

Као уземљење громобрана користи се темељни уземљивач са FeZn 25x4mm.  
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 Унутрашња громобранска инсталација: 
Унутрашњу громобранску инсталацију чини еквипотенцијализација металних маса у 
објекту и то цеви грејања, воде, евентуално канализације, гелендери на степеништу, 

ормани телефона и RTV инсталације, које се повезују проводником P-Y 16 mm
2
 на 

сабирницу за изједначавање потенцијала која се налази у OIP. У купатилима је 

еквипотенцијализација металних маса урађена проводницима P-Y 6mm
2
 на локалној 

кутији PS-49 за изједначавање потенцијала, коју треба повезати са шином неутралног 

вода у RT стана проводником P-Y 1x6mm
2
. 

 
Галванско јединство прихватног система, спусних водова и темељног уземљивача ће се 
постићи међусобним спајањем уз помоћ укрсних комада, стезаљки и обујмица за олуке, 
закивањем, омотавањем и заваривањем. 

 
 
 



  

 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

УВОД 
 
 Стамбени објекат у насељу Југовићево, ламела Ф1 и Ф2, у Новом Саду, је 
вишеспратница П+3+Пк са вертикалном комуникацијом у виду једнокраког степеништа и 
лифта. 
 Ламеле Ф1 и Ф2 су по концепцији идентичне, уз разлике у нивоу приземља. У 
ламели Ф2 у приземљу пројектована је гасна котларница, један локал и четири стамбене 
јединице, а у ламели Ф1 пет стамбених јединица. На првом, другом и трећем спрату у 
ламелама Ф1 и Ф2 пројектовано је по пет станова различите структуре, а у поткровљима 
по четири стана.  
 Предмет техничког описа су главни пројекти унутрашњих телекомуникационих и 
сигналних инсталација и то : 
  -  инсталација телефона 
  -  инсталација станске рачунарске мреже 
  -  инсталација за пријем и дистрибуцију ТВ сигнала 
  -  инсталација интерфона и 
  -  инсталација за дојаву пожара.  
 
 Списак прописа и подлога коришћених при изради главног пројекта даће се у виду 
прилога. 
 

ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА 
 
 Сагласно предпројектним условима Телекома Србија, Извршна јединица Нови Сад и 
Уговору о пословној сарадњи Телекома Србије и Грађевинске дирекције Србије, Београд, 
за спајање приводног кабла са изводним орманом ИТО у ламелама Ф1 и Ф2, пројектоване 
су по две  заштитне  PVC цеви Ф80мм, од изводног ИТО ормана до ревизионог ТТ окна 
испред улаза у сваку ламелу. Једна заштитна цев се затвара гуменим чепом. 
 За постављање спољне кабловске ТТ мреже, која се односи на објекат-ламеле Ф1 и 
Ф2- пројектоване су две PVC цеви Ф110мм и две PVC цеви Ф40мм, од регулационе 
грађевинске линије (код ламеле Ф2) кроз ревизионо ТТ окно испред улаза у ламелу Ф2 до 
ТТ окна испред улаза Ф1. 
 Спољни кабловски развод и приводни кабл до ИТО ормана није предмет овог 
пројекта. 
 Пројектовани изводни орман главне телефонске концентрације ИТО-Л3, димензија 
590x360x125мм, смештен у приземљу ламела Ф1 и Ф2, опремљен је са раставним и 
ранжирним реглетама капацитета 5x(10x2). Приводни инсталациони кабал ће се 
завршити на раставним реглетама, а на ранжирним реглетама се завршавају каблови 
унутрашње ТТ инсталације.  
 Ормани ИТО-Л3 се уграђују у зид у приземљу ламела Ф1 и Ф2. Инсталација по 
спратовима пројектована је кабловима типа JY(St)Y2x2x0,6mm, положеним у претходно 
постављане PVC цеви Ф 13,5мм. Каблови се од ормана ИТО-Л3 воде кроз две вертикалу 
у одговарајућим PVC цевима до разводних PVC кутија (100x100мм) на сваком спрату. Од 
разводних кутија, чији је положај дефинисан у пројекту, каблови се кроз PVC цеви 
Ф13,5мм воде до реглете 5x2 у мултимедијалном орману смештеном на зиду изнад 
улазних врата у сваки стан. Од мултимедијалног ормана (ММО) кабл се води до 
двоструке прикључнице (по једна у сваком стану). 
 Од ормана ИТО-Л3 до РК на спратовима предвиђене су одговарајуће флексибилне 
PVC цеви које се постављају по зиду испод малтера. Од РК до мултимедијалног ормана и 
даље до телефонских прикључница, PVC цеви Ф 13,5мм се постављају на међуспратну 
конструкцију пре бетонирања, а делимично по зиду испод малтера.  
 У свим становима је предвиђена по једна модуларна телефонска прикључница са 
два конектора RJ-11, монтирана у инсталационе кутије за два модула, постављене у зиду 



  

 

 
на висини 40цм од  пода. У становима је пројектовано укупно 47 прикључница и у локалу 
једна. 
 Сви пројектовани каблови се воде од ормана ИТО-Л3 до реглета у мултимедијалном 
орману, кроз вертикалне и хоризонталне PVC цеви без прекида, с тим да се из РК на 
сваком спрату одваја по један кабл (две парице) за сваки стан на том спрату. Преостали 
каблови  се кроз  вертикалне PVC цеви воде до наредних РК по спратовима  и  
пројектованих  ММО ормана, односно прикључница у становима. 
 Због евентуалних проширења инсталација за све станове у ламелама Ф1 и Ф2, 
пројектоване су празне (хоризонталне) PVC цеви Ф23мм од ММО сваког стана до 
одговарајуће РК на спрату, а од ИТО-Л3 до РК у поткровљу (вертикална) PVC цев Ф32.  
 Уземљење изводног ИТО-Л3 ормана предвиђено је у пројекту електроенергетских 
инсталација.  
 На  цртежима основа свих спратова приказују се места продора вертикала кроз 
међуспратну таваницу и хоризонтални развод каблова од РК до прикључница. У блок 
шеми телефонских инсталација даје се приказ вертикалног вођења каблова. 
 

ИНСТАЛАЦИЈА СТАНСКЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ 
 
 Инсталацију станске рачунарске мреже по овом пројекту, чине : 
 - мултимедијални орман 
 - кабловска инсталација 
  - комплет модуларних прикључница за станске рачунаре и ТВ. 
 У становима, у свакој соби, пројектоване су по две рачунарске прикључнице 
повезане на мини patch панел у мултимедијалном орману. 
 Мултимедијални орман типа IMO 12 INFOHOME уградни, димензија 400x300x100мм, 
у металном кућишту са пластичним нивелирајућим украсним оквиром, уграђује се на 
погодном месту изнад улазних врата у сваки стан. 
 Мултимедијални орман је опремљен са две LSA телефонске реглете 5x2, patch 
панелом 10” са 8 RJ-45 конектора цат 6, три енергетске прикључнице, одговарајућим 
коаксијалним разделником, patch кабловима за повезивање patch панела и активне 
опреме, и одговарајућим простором за смештај активне опреме. 
 Инсталација станске рачунарске мреже пројектована је са кабловима типа FTP цат 
6, положеним у PVC цеви Ф16мм. Од прикључница до мултимедијалног ормана PVC цеви 
се монтирају на међуспратну конструкцију пре бетонирања а делом по зиду испод 
малтера. 
 Прикључнице за рачунаре и телевизију пројектоване су у модуларном систему у 
комплетима који чине две прикључнице 220V/16А величине два модула, ТВ прикључница 
за звездасту кабловску инсталацију величине два модула и две прикључнице RJ-45, цат 
6, FTP са по једним модулом. Прикључнице се монтирају у PVC кутију за осам модула, 
постављену у зид, на висини 40цм од пода. 
 Напајање ММО ормана и енергетских прикључница са одговарајуће спратне табле 
предвиђено је у пројекту електроенергетских инсталација. 
 На цртежима основа свих спратова приказују се места продора вертикала кроз 
међуспратну таваницу и хоризонтални развод каблова од ММО до прикључница. У шеми 
развода рачунарских инсталација даје се приказ везе прикључница са ММО. 
 
 

ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРИЈЕМ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТВ СИГНАЛА 
 
 Сагласно Техничкким условима за израду пројектне документације РТВ инсталације 
за ламелама Ф1 и Ф2 у насељу Југовићево издати од стране Радиотелевизије Војводине, 
Одељење КДС, број 13797 од 13.07.2010 године пројектом се обезбеђује пријем радио 
(РА) и телевизијских (ТВ) програма РТС и РТВ на овом подручју. 
 За пријем и дистрибуцију ТВ и радио сигнала пројектована је инсталација за 
прикључење на заједнички антенски систем (ЗАС). 
 Инсталацију за дистрибуцију и пријем РТВ и РА сигнала у ламелама Ф1 и Ф2, по 
овом пројекту чине: 
     -    пријемни антенски систем   (ПАС) 



  

 

 
             -    заједнички антенски уређај  (ЗАУ) 
             -    финална дистрибуција - разводна мрежа са прикључницама 
 
  Пријемни антенски систем 
 
 Како за ову локацију нису вршена мерења јачине ЕМП-а, избор антенског система је 
извршен на бази искуства извођача сличних система у Новом Саду. Систем пријемних 
антена у ламелама Ф1 и Ф2 чине антене за пријем ТВ канала из различитих подручја и 
праваца, и антене за пријем УКТ радио таласа, на антенском стубу на крову објекта. 
 За пријем сигнала за девет ТВ канала (10,24,27,30,33,35,41,48,66) и радио станица 
из УКТ опсега, предвиђене су четири пријемне антене и то : 
 - FM , tip 1201, Televes    1 ком 
 - VHF+Combined, tip 1030,Televes   1 ком 
 - UHF, tip 1121, Televes    2 ком 
 Пријемне антене се монтирају на антенски стуб помоћу двокраких (NА 02) и 
једнокраких (NА01) носача антена.  
 Према укупном броју антена и њиховом међусобном распореду, изабран је антенски 
стуб висине 5м, чије механичке и статичке карактеристике одговарају антенском стубу 
типа АС 5000 К, Ниш. Положај стуба је дефинисан у графичкој документацији. Уземљење 
антенског стуба предвиђено је у пројекту енергетских електроинсталација. 
 За повезивање антена са ЗАУ (РО-ТВ1), пројектовани су коаксијални каблови типа 
RG-6 (CXT-1). Каблови се воде кроз антенски стуб, а даље до ЗАУ, кроз PVC цеви Ф40мм, 
постављене по зиду испод малтера.  
 
 Заједнички антенски уређај (ЗАУ) 
 
 За пријем, појачање и дистрибуцију ТВ и РА сигнала, пројектован је програмaбилни 
вишеканални појачавач типа HMB 10S, Hirschmann, који се примењује у мрежама са више 
различитих сигнала којe треба појачати и дистрибуирати.  
 Уређај је врло флексибилан јер располаже са 10 високоселективних и подесивих 
филтера.Сваки филтер има могућност подешавања пропусног опсега од 1-6 канала (8-
48MHz). 
 Одабрани уређај може да прими и појача аналогне и дигиталне сигнале са 
различитих TV, FM i SAT антена. Појачавач HMB 10S за пријем сигнала са антена има 
осам различитих улаза који зависе од типа сигнала (FM, BIII, VHF/UHF, 3xUHF i 2xSAT) и 
два излаза за дистрибуцију са нивоом сигнала од 116-120dBµV. Ниво сигнала се може 
подешавати ручно и аутоматски. 
 Програмирање појачавача HMB 10S се врши на уграђеном програматору, помоћу 
тастатуре, што се очитава на дисплеју. 
 Уређај је димензија 354x215x50мм, садржи DC предпојачавач 12V/60mA и напаја се 
са мреже 230V,50Hz. 
 Уређај HMB 10S је смештен у разводни орман РО-ТВ1, димензија 600x600x200мм,  
постављен на зид у приземљу ламеле Ф1, на висини 1,5м од пода. Орман РО-ТВ2, 
димензија 300x300x200мм, постављен је на зид у приземљу ламеле Ф2 на висини 1,5м од 
пода.    
 
  Финална дистрибуција - разводна мрежа са прикључницама 
 
 У орману РО-ТВ1 је поред појачавача HMB 10S уграђен један двограни разделник 
тип 4530 Televes и два шестограна разделника типа 4534 Televes, предвиђена за 
дистрибуцију ТВ сигнала у ламели Ф1, кроз две вертикале А и Б. ТВ сигнал, са излаза 
број 1 појачавача HMB 10S, се каблом RG-6 (CXT-1) преноси на улаз двограног 
разделника тип 4530 у РО-ТВ1, а излази из двогарног разделника се прикључују на улазе 
шестограних разделника.  
 Од шестограних разделника до одговарајућих разделника смештених у разводне 
кутије (РК) 150x150мм, на сваком спрату и даље преко одговарајућих разделника у ММО у 
сваком стану, до ТВ прикључница, инсталација се води кабловима типа RG-6 (CXT-1), 
положеним у PVC цеви Ф16мм. 



  

 

 
 ТВ сигнал се са излаза број 2 појачавача HMB 10S, са каблом RG-11 преноси на 
улаз двограног разделника типа 4530 у РО-ТВ2 у ламели Ф2. Коаксијални кабл RG-11 се 
од РО-ТВ1  кроз PVC цев Ф40 води до ревизионог ТТ окна испред ламеле Ф1, затим до 
ревизионог ТТ окна испред ламеле Ф2, па до ормана РО-ТВ2 у ламели Ф2.  
 Излази двограног разделника у РО-ТВ2 се прикључују на улазе шестограних 
разделника у том орману за вертикале А и Б, и даље до ТВ прикључница у ламели Ф2 
исто као у ламели Ф1. 
Излазне прикључнице су предвиђене у сваком стану и то у свакој соби по једна, у 
комплету са рачунарским прикључницама како је дато у делу техничког описа за станску 
рачунарску мрежу. У ламелама Ф1 и Ф2 пројектовано је укупно 89 ТВ прикључница. 
 Напајање разводних ТВ ормана и њихово уземљење предвиђено је у пројекту 
електроенергетских инсталација. 
 У пројекту је предвиђена могућност повезивања ТВ инсталације на градску мрежу 
КДС-а, тако што је од РО-ТВ до ревизионог ТТ окна испред ламеле Ф1 пројектована PVC 
цев Ф50мм. 
 У графичкој документацији - основе спратова и блок шеме ТВ система, даје се 
вертикални и хоризонтални приказ инсталационих каблова, место и положај 
пројектованог РО-ТВ, разводних кутија и прикључница.     
 

ИНСТАЛАЦИЈА  ИНТЕРФОНА 
 
 За комуникацију особа у стану са особама испред улазних врата у ламеле Ф1 и Ф2 и 
даљинско отварање врата, пројектована је интерфонска инсталација.  
 Испред улазних врата ламеле Ф1 и ламеле Ф2, смештен је позивни табло сличан 
типу М-150/151/10, тастатура са 25 тастера сличан типу CM-02NE-5, TEH-TEL, са 
интегрисаном црно-белом камером, и микрозвучником. Позивни табло се монтира у зид 
испред улазних врата на висини 1,5м од пода. Централни уређаји  интерфонског система 
са напојним јединицама, тип PS-5A, TEH-TEL, смештени у ходнику приземља ламеле Ф1 
и Ф2 на висини 2,5м од пода. Напајање централног уређаја предвиђено је у пројекту 
електроенергетских инсталација. 
 За пријем слике са камере испред улазних врата преко посебног ТВ канала, 
предвиђен  је AV/RF модулатор са појачавачем који се монтира у РО-ТВ, где се преко 
филтер скретнице типа CINS повезује са КДС системом.    
 У предсобљу сваког стана предвиђен је интерфонски апарат са  микрозвучником и 
тастерима за говор и отварање улазних врата типа SPARK,  TEH-TEL. Интерфонски 
апарат се поставља на висини 1,5м од пода. 
 На сваком спрату  предвиђене су по две PVC разводне кутије (100x100мм), 
вертикалe А и Б, у којима се врши превезивање и прелаз са вертикалног на хоризонтално 
вођење кабла до сваког стана. 
 Интерфонска инсталација од РК до интерфонских апарата пројектована је са 
инсталационим кабловима типа JY(St)Y 3x2x0,8mm, положеним у флексибилне PVC цеви 
Ф 13,5мм, које се постављају на оплату међуспратне конструкције пре бетонирања, а 
делимично по зиду испод малтера.  
 Инсталација, од позивног таблоа до РК на спратовима, пројектована је кабловима 
типа JY(St)Yпресека 0,8мм са потребним бројем проводника , који се у вертикалама А и Б, 
постављају у одговарајуће флексибилне PVC цеви по зиду испод малтера.  
 На цртежима основа спратова и блок шеми даје се хоризонтални и вертикални 
приказ положаја цеви, броја парица сваког кабла, пречници PVC цеви и положај 
интерфонских апарата. 
 

ИНСТАЛАЦИЈА  ЗА  ДОЈАВУ  ПОЖАРА 
 
 Систем за дојаву пожара пројектован као посебан аутономан систем за ламелу Ф1, 
односно ламелу Ф2, чине:  

- централа за дојаву пожара 
- ручни и аутоматски јављачи пожара 
- сирене и 
- кабловска инсталација 



  

 

 
 
 За аутоматско укључивање звучне сигнализације у случаја активирања ручних и 
аутоматских јављача пожара, пројектована је конвенционална централа за дојаву пожара. 
Одабрана централа тип Quattro, Quadel, Ниш, представља савремен микропроцесорски 
уређај за откривање пожара у најранијој фази, сигнализацију и предузимање одређених 
мера (извршне функције) у циљу санирања пожара. 
 Примена микропроцесорске технике у централи обезбеђује ефикасност и 
поузданост рада и једноставно руковање помоћу тастатура на предње панелу. Могућа је 
и примена уређаја за телефонску дојаву аларма. 
 Централа подржава све стандардне типове конвенционалних детектора или ручних 
јављача, располаже са четри дојавне зоне са највише 25 детектора по зони, једним 
излазом за сирене, два излаза за извршне функције и резервни извор напајања 
24VDC/7Ah. 
 Са  централе за дојаву пожара (ППЦ-1) у ламели Ф1 користе се две зоне, једна за 
ручне јављаче а друга за аутоматски јављач у окну лифта. 
 Са централе (ППЦ-2) у ламели Ф2 користе се три зоне, једна за ручне јављаче, 
друга за аутоматски јављач у окну лифта и трећа за дојаву пожара у котларници.  
Централе у ламели Ф1 и Ф2 се напајају електричном енергијом преко посебног осигурача 
у орману опште потрошње предвиђено у пројекту енергетских инсталација. Извршне 
функције централе се користе за искључење електричне енергије за напајање лифта,  

ППЦ димензија 320x280x95мм, монтира се на зид 1,5м од пода, у приземљу ламела 
Ф1 и Ф2.  
 Пројектовани ручни јављачи слични типу SPQ-2R, Kac, монтирају се на зидове 
ходника код степеништа на сваком спрату, на висини Х = 1,5м од пода.  
 Конвенционални оптички детектори са подножјем, сличан типу SLR-E, Quadel, 
предвиђени су по један у поткровљу у лифтовском окну ламеле Ф1 и Ф2, а у ламели Ф2 
још 2 комада у котларници (видети цртеж бр.2). 
 Предвиђене су алармне сирене сличне типу QAS-2, 114dB које се постављају у 
приземљу, на 2. и 3. спрату ламела Ф1 и Ф2, на висини 10цм од плафона. 
 Инсталација за дојаву пожара пројектована је са инсталационим кабловима типа J-
Y(St)Y 2x2x0,8mm за повезивање ручних и аутоматских јављача и сирена са ПП 
централама. За повезивање оптичког јављача у котларници у ламели Ф2 предвиђен је 
кабл J-H(St)H 2x2x0,8mm. Каблови се полажу у одговарајуће флексибилне PVC цеви 
Ф13,5 мм, које се постављају у зиду испод малтера. 
 За остваривање извршних функција ППЦ, пројектовани су каблови N2XH-Y 
3x1,5mm2, од ППЦ до разводних ормана лифтова. Каблови се полажу у зиду испод 
малтера. 
 У графичкој документацији - основе спратова и блок шеме дојаве пожара, даје се 
вертикални и хоризонтални приказ инсталационих каблова као и пројектоване опреме.     
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 СИСТЕМ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА 
 
 У просторији котларнице у приземљу предвиђена је детекција гаса - метана. Систем за 
детекцију гаса треба да обезбеди благовремену дојаву детекције гаса и места на коме је 
дошло до детекције,  као и алармирање, односно упозорење дежурних лица и запослених да је 
до његове појаве дошло.  
 Гас који се детектује је  метан CH4. Систем детекције гаса састоји се из: 
 -централног модула за детекцију гасова 
 -детектора гаса 
 -алармних уређаја и 
 -кабловске инсталације.  
 Централни уређај за детекцију гаса биће смештен на зид, у предпростору котларнице у 
приземљу зграде. 
 Детектори гаса ће се поставити на местима на којима је могуће истицање и појава гаса 
као последице хаварије или процеса када је систем у раду.  
 Управљање радом система за детекцију гасова могуће је само са централе. 

 
 ЦЕНТРАЛА ЗА ДОЈАВУ ГАСА  
 

 Централа представља основни елемент система за детекцију гаса. Она обезбеђује 
напајање и непрекидно надгледање сигналних - јављачких линија, сигнализацију прораде 
сигналних линија или настанка квара на њима, слање алармних сигнала до акустичнихи 
светлосних извора, као и управљање.  
 Централа  се напаја напоном 230V,50Hz из разводног ормана са посебног струјног 
круга. У случају испада овог напона располаже резервним извором напајања - уграђеним 
акумулаторским батеријама које обезбеђује аутономију система. 
 Предвиђени централни уређај за детекцију гаса је микропроцесорска централа за  
прикључење по 4 линије (зоне) детектора гаса, еквиваленна типу GMC Ecoline 8304 
Bieler+Lang, Немачка. 
 Модул садржи LCD дисплеј са позадинским осветљењем, преко кога се врши 
програмирање и приказ мерене вредности. LED-ови дају индикацију тренутног  алармног 
статуса  на мерним местима. Централа поседује излазне функције које се могу програмирати. 
 Централа се састоји се из кућишта на чијој је предњој страни се налазе оперативни 
елементи и напојне јединице за напајање, детектора гаса и алармних уређаја. 
 
 ГАСНИ ДЕТЕКТОР 
 

 Детекција гасова предвиђена је гасним детекторима еквивалентним типу GM Ecoline 
HC 50 Bieler Lang претходно калибрисаних за одговарајући гас. Повезивање детектора се 
врши у самом кућишту детектора.  
 Сходно мањој моларној маси гаса Метана CH4 у односу на ваздух, гасни детектор се 
поставља на највишу тачку просторије (плафон). 
 
 ЕЛЕМЕНТИ ЗА АЛАРМИРАЊЕ 
 

 Алармирање обавља сама централа аудио-визуелним сигналима и то сигналом на 10-
20%DEG и на 50%DEG. Предвиђено је да се у згради врши директно алармирање са централе 
светлосном бљескалицом и звучним сигналом алармне сирене која се налази у близини 
централе. 
Одабрана је сирена са интегрисаном бљескалицом је типа Sonos 451 излазне снаге 106dB. 
Алармна сирена и бљескалица се постављају на висини 2.2-2.5м од горњег слоја пода, а 
напајају се са централе.    
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА 
 

 Повезивање централе са детекторима ће се обавити кабловима JH(St)H 2x2x0.8mm. 
Сигнални елементи се повезују кабловима JH(St)Y 2x2x0.8mm FE 180 E30. Каблови ће се 
полагати највећим делом кроз безхалогене PVC кабловске каналице а делимично кроз 
гибљиве безхалогене ПВЦ цеви. 
 

 ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ ЦЕНТРАЛЕ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА 
 

  Предвиђено је аудио-визуелно алармирање на појаву гаса (на 10-20%DEG и на 50% 
DEG), на начин да детектор у подстаници на 10-20% DEG активира светлосну сигнализацију, а 
на 50% DEG алармирање се врши аудио-визуелним сигналима.  
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

УВОД 
 
 Стамбени објекат у насељу Југовићево, ламела Ф3 и Ф4, у Новом Саду, је 
вишеспратница П+3+Пк са вертикалном комуникацијом у виду једнокраког степеништа и 
лифта. 
 Ламеле Ф3 и Ф4 су по концепцији идентичне, уз разлике у нивоу приземља. У 
ламели Ф3 у приземљу пројектована је гасна котларница, један локал и четири стамбене 
јединице, а у ламели Ф4 пет стамбених јединица. На првом, другом и трећем спрату у 
ламелама Ф3 и Ф4 пројектовано је по пет станова различите структуре, а у поткровљима 
по четири стана.  
 Предмет техничког описа су главни пројекти унутрашњих телекомуникационих и 
сигналних инсталација и то : 
  -  инсталација телефона 
  -  инсталација станске рачунарске мреже 
  -  инсталација за пријем и дистрибуцију ТВ сигнала 
  -  инсталација интерфона и 
  -  инсталација за дојаву пожара.  
 
 Списак прописа и подлога коришћених при изради главног пројекта даће се у виду 
прилога. 
 

ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА 
 
 Сагласно предпројектним условима Телекома Србија, Извршна јединица Нови Сад и 
Уговору о пословној сарадњи Телекома Србије и Грађевинске дирекције Србије, Београд, 
за спајање приводног кабла са изводним орманом ИТО у ламелама Ф3 и Ф4, пројектоване 
су по две  заштитне  PVC цеви Ф80мм, од изводног ИТО ормана до ревизионог ТТ окна 
испред улаза у сваку ламелу. Једна заштитна цев се затвара гуменим чепом. 
 За постављање спољне кабловске ТТ мреже, која се односи на објекат-ламеле Ф3 и 
Ф4- пројектоване су две PVC цеви Ф110мм и две PVC цеви Ф40мм, од регулационе 
грађевинске линије (код ламеле Ф4) кроз ревизионо ТТ окно испред улаза у ламелу Ф4 до 
ТТ окна испред улаза Ф3. 
 Спољни кабловски развод и приводни кабл до ИТО ормана није предмет овог 
пројекта. 
 Пројектовани изводни орман главне телефонске концентрације ИТО-Л3, димензија 
590x360x125мм, смештен у приземљу ламела Ф4 и Ф3, опремљен је са раставним и 
ранжирним реглетама капацитета 5x(10x2). Приводни инсталациони кабал ће се 
завршити на раставним реглетама, а на ранжирним реглетама се завршавају каблови 
унутрашње ТТ инсталације.  
 Ормани ИТО-Л3 се уграђују у зид у приземљу ламела Ф4 и Ф3. Инсталација по 
спратовима пројектована је кабловима типа JY(St)Y2x2x0,6mm, положеним у претходно 
постављане PVC цеви Ф 13,5мм. Каблови се од ормана ИТО-Л3 воде кроз две вертикалу 
у одговарајућим PVC цевима до разводних PVC кутија (100x100мм) на сваком спрату. Од 
разводних кутија, чији је положај дефинисан у пројекту, каблови се кроз PVC цеви 
Ф13,5мм воде до реглете 5x2 у мултимедијалном орману смештеном на зиду изнад 
улазних врата у сваки стан. Од мултимедијалног ормана (ММО) кабл се води до 
двоструке прикључнице (по једна у сваком стану). 
 Од ормана ИТО-Л3 до РК на спратовима предвиђене су одговарајуће флексибилне 
PVC цеви које се постављају по зиду испод малтера. Од РК до мултимедијалног ормана и 
даље до телефонских прикључница, PVC цеви Ф 13,5мм се постављају на међуспратну 
конструкцију пре бетонирања, а делимично по зиду испод малтера.  
 У свим становима је предвиђена по једна модуларна телефонска прикључница са 
два конектора RJ-11, монтирана у инсталационе кутије за два модула, постављене у зиду 
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на висини 40цм од  пода. У становима је пројектовано укупно 47 прикључница и у локалу 
једна. 
 Сви пројектовани каблови се воде од ормана ИТО-Л3 до реглета у мултимедијалном 
орману, кроз вертикалне и хоризонталне PVC цеви без прекида, с тим да се из РК на 
сваком спрату одваја по један кабл (две парице) за сваки стан на том спрату. Преостали 
каблови  се кроз  вертикалне PVC цеви воде до наредних РК по спратовима  и  
пројектованих  ММО ормана, односно прикључница у становима. 
 Због евентуалних проширења инсталација за све станове у ламелама Ф4 и Ф3, 
пројектоване су празне (хоризонталне) PVC цеви Ф23мм од ММО сваког стана до 
одговарајуће РК на спрату, а од ИТО-Л3 до РК у поткровљу (вертикална) PVC цев Ф32.  
 Уземљење изводног ИТО-Л3 ормана предвиђено је у пројекту електроенергетских 
инсталација.  
 На  цртежима основа свих спратова приказују се места продора вертикала кроз 
међуспратну таваницу и хоризонтални развод каблова од РК до прикључница. У блок 
шеми телефонских инсталација даје се приказ вертикалног вођења каблова. 
 

ИНСТАЛАЦИЈА СТАНСКЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ 
 
 Инсталацију станске рачунарске мреже по овом пројекту, чине : 
 - мултимедијални орман 
 - кабловска инсталација 
  - комплет модуларних прикључница за станске рачунаре и ТВ. 
 У становима, у свакој соби, пројектоване су по две рачунарске прикључнице 
повезане на мини patch панел у мултимедијалном орману. 
 Мултимедијални орман типа IMO 12 INFOHOME уградни, димензија 400x300x100мм, 
у металном кућишту са пластичним нивелирајућим украсним оквиром, уграђује се на 
погодном месту изнад улазних врата у сваки стан. 
 Мултимедијални орман је опремљен са две LSA телефонске реглете 5x2, patch 
панелом 10” са 8 RJ-45 конектора цат 6, три енергетске прикључнице, одговарајућим 
коаксијалним разделником, patch кабловима за повезивање patch панела и активне 
опреме, и одговарајућим простором за смештај активне опреме. 
 Инсталација станске рачунарске мреже пројектована је са кабловима типа FTP цат 
6, положеним у PVC цеви Ф16мм. Од прикључница до мултимедијалног ормана PVC цеви 
се монтирају на међуспратну конструкцију пре бетонирања а делом по зиду испод 
малтера. 
 Прикључнице за рачунаре и телевизију пројектоване су у модуларном систему у 
комплетима који чине две прикључнице 220V/16А величине два модула, ТВ прикључница 
за звездасту кабловску инсталацију величине два модула и две прикључнице RJ-45, цат 
6, FTP са по једним модулом. Прикључнице се монтирају у PVC кутију за осам модула, 
постављену у зид, на висини 40цм од пода. 
 Напајање ММО ормана и енергетских прикључница са одговарајуће спратне табле 
предвиђено је у пројекту електроенергетских инсталација. 
 На цртежима основа свих спратова приказују се места продора вертикала кроз 
међуспратну таваницу и хоризонтални развод каблова од ММО до прикључница. У шеми 
развода рачунарских инсталација даје се приказ везе прикључница са ММО. 
 

ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРИЈЕМ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТВ СИГНАЛА 
 
 Сагласно Техничкким условима за израду пројектне документације РТВ инсталације 
за ламелама Ф4 и Ф3 у насељу Југовићево издати од стране Радиотелевизије Војводине, 
Одељење КДС, број 13796 од 13.07.2010 године пројектом се обезбеђује пријем радио 
(РА) и телевизијских (ТВ) програма РТС и РТВ на овом подручју. 
 За пријем и дистрибуцију ТВ и радио сигнала пројектована је инсталација за 
прикључење на заједнички антенски систем (ЗАС). 
 Инсталацију за дистрибуцију и пријем РТВ и РА сигнала у ламелама Ф4 и Ф3, по 
овом пројекту чине: 
 -    пријемни антенски систем   (ПАС) 
         -    заједнички антенски уређај  (ЗАУ) 
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         -    финална дистрибуција - разводна мрежа са прикључницама 
 
  Пријемни антенски систем 
 
 Како за ову локацију нису вршена мерења јачине ЕМП-а, избор антенског система је 
извршен на бази искуства извођача сличних система у Новом Саду. Систем пријемних 
антена у ламелама Ф4 и Ф3 чине антене за пријем ТВ канала из различитих подручја и 
праваца, и антене за пријем УКТ радио таласа, на антенском стубу на крову објекта. 
 За пријем сигнала за девет ТВ канала (10,24,27,30,33,35,41,48,66) и радио станица 
из УКТ опсега, предвиђене су четири пријемне антене и то : 
 - FM , tip 1201, Televes     1 ком 
 - VHF+Combined, tip 1030,Televes   1 ком 
 - UHF, tip 1121, Televes     2 ком 
 Пријемне антене се монтирају на антенски стуб помоћу двокраких (NА 02) и 
једнокраких (NА01) носача антена.  
 Према укупном броју антена и њиховом међусобном распореду, изабран је антенски 
стуб висине 5м, чије механичке и статичке карактеристике одговарају антенском стубу 
типа АС 5000 К, Ниш. Положај стуба је дефинисан у графичкој документацији. Уземљење 
антенског стуба предвиђено је у пројекту енергетских електроинсталација. 
 За повезивање антена са ЗАУ (РО-ТВ1), пројектовани су коаксијални каблови типа 
RG-6 (CXT-1). Каблови се воде кроз антенски стуб, а даље до ЗАУ, кроз PVC цеви Ф40мм, 
постављене по зиду испод малтера.  
 
  Заједнички антенски уређај (ЗАУ) 
 
 За пријем, појачање и дистрибуцију ТВ и РА сигнала, пројектован је програмaбилни 
вишеканални појачавач типа HMB 10S, Hirschmann, који се примењује у мрежама са више 
различитих сигнала којe треба појачати и дистрибуирати.  
 Уређај је врло флексибилан јер располаже са 10 високоселективних и подесивих 
филтера.Сваки филтер има могућност подешавања пропусног опсега од 1-6 канала (8-
48MHz). 
 Одабрани уређај може да прими и појача аналогне и дигиталне сигнале са 
различитих TV, FM i SAT антена. Појачавач HMB 10S за пријем сигнала са антена има 
осам различитих улаза који зависе од типа сигнала (FM, BIII, VHF/UHF, 3xUHF i 2xSAT) и 
два излаза за дистрибуцију са нивоом сигнала од 116-120dBµV. Ниво сигнала се може 
подешавати ручно и аутоматски. 
 Програмирање појачавача HMB 10S се врши на уграђеном програматору, помоћу 
тастатуре, што се очитава на дисплеју. 
 Уређај је димензија 354x215x50мм, садржи DC предпојачавач 12V/60mA и напаја се 
са мреже 230V,50Hz. 
 Уређај HMB 10S је смештен у разводни орман РО-ТВ1, димензија 600x600x200мм,  
постављен на зид у приземљу ламеле Ф4, на висини 1,5м од пода. Орман РО-ТВ2, 
димензија 300x300x200мм, постављен је на зид у приземљу ламеле Ф3 на висини 1,5м од 
пода.    
 
  Финална дистрибуција - разводна мрежа са прикључницама 
 
 У орману РО-ТВ1 је поред појачавача HMB 10S уграђен један двограни разделник 
тип 4530 Televes и два шестограна разделника типа 4534 Televes, предвиђена за 
дистрибуцију ТВ сигнала у ламели Ф4, кроз две вертикале А и Б. ТВ сигнал, са излаза 
број 1 појачавача HMB 10S, се каблом RG-6 (CXT-1) преноси на улаз двограног 
разделника тип 4530 у РО-ТВ1, а излази из двогарног разделника се прикључују на улазе 
шестограних разделника.  
 Од шестограних разделника до одговарајућих разделника смештених у разводне 
кутије (РК) 150x150мм, на сваком спрату и даље преко одговарајућих разделника у ММО у 
сваком стану, до ТВ прикључница, инсталација се води кабловима типа RG-6 (CXT-1), 
положеним у PVC цеви Ф16мм. 
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 ТВ сигнал се са излаза број 2 појачавача HMB 10S, са каблом RG-11 преноси на 
улаз двограног разделника типа 4530 у РО-ТВ2 у ламели Ф3. Коаксијални кабл RG-11 се 
од РО-ТВ1  кроз PVC цев Ф40 води до ревизионог ТТ окна испред ламеле Ф4, затим до 
ревизионог ТТ окна испред ламеле Ф3, па до ормана РО-ТВ2 у ламели Ф3.  
 Излази двограног разделника у РО-ТВ2 се прикључују на улазе шестограних 
разделника у том орману за вертикале А и Б, и даље до ТВ прикључница у ламели Ф3 
исто као у ламели Ф4. 
Излазне прикључнице су предвиђене у сваком стану и то у свакој соби по једна, у 
комплету са рачунарским прикључницама како је дато у делу техничког описа за станску 
рачунарску мрежу. У ламелама Ф4 и Ф3 пројектовано је укупно 93 ТВ прикључница. 
 Напајање разводних ТВ ормана и њихово уземљење предвиђено је у пројекту 
електроенергетских инсталација. 
 У пројекту је предвиђена могућност повезивања ТВ инсталације на градску мрежу 
КДС-а, тако што је од РО-ТВ до ревизионог ТТ окна испред ламеле Ф4 пројектована PVC 
цев Ф50мм. 
 У графичкој документацији - основе спратова и блок шеме ТВ система, даје се 
вертикални и хоризонтални приказ инсталационих каблова, место и положај 
пројектованог РО-ТВ, разводних кутија и прикључница.     
 

ИНСТАЛАЦИЈА  ИНТЕРФОНА 
 
 За комуникацију особа у стану са особама испред улазних врата у ламеле Ф4 и Ф3 и 
даљинско отварање врата, пројектована је интерфонска инсталација.  
 Испред улазних врата ламеле Ф4 и ламеле Ф3, смештен је позивни табло сличан 
типу М-150/151/10, тастатура са 25 тастера сличан типу CM-02NE-5, TEH-TEL, са 
интегрисаном црно-белом камером, и микрозвучником. Позивни табло се монтира у зид 
испред улазних врата на висини 1,5м од пода. Централни уређаји  интерфонског система 
са напојним јединицама, тип PS-5A, TEH-TEL, смештени у ходнику приземља ламеле Ф4 
и Ф3 на висини 2,5м од пода. Напајање централног уређаја предвиђено је у пројекту 
електроенергетских инсталација. 
 За пријем слике са камере испред улазних врата преко посебног ТВ канала, 
предвиђен  је AV/RF модулатор са појачавачем који се монтира у РО-ТВ, где се преко 
филтер скретнице типа CINS повезује са КДС системом.    
 У предсобљу сваког стана предвиђен је интерфонски апарат са  микрозвучником и 
тастерима за говор и отварање улазних врата типа SPARK,  TEH-TEL. Интерфонски 
апарат се поставља на висини 1,5м од пода. 
 На сваком спрату  предвиђене су по две PVC разводне кутије (100x100мм), 
вертикалe А и Б, у којима се врши превезивање и прелаз са вертикалног на хоризонтално 
вођење кабла до сваког стана. 
 Интерфонска инсталација од РК до интерфонских апарата пројектована је са 
инсталационим кабловима типа JY(St)Y 3x2x0,8mm, положеним у флексибилне PVC цеви 
Ф13,5мм, које се постављају на оплату међуспратне конструкције пре бетонирања, а 
делимично по зиду испод малтера.  
 Инсталација, од позивног таблоа до РК на спратовима, пројектована је кабловима 
типа JY(St)Y пресека 0,8мм са потребним бројем проводника , који се у вертикалама А и 
Б, постављају у одговарајуће флексибилне PVC цеви по зиду испод малтера.  
 На цртежима основа спратова и блок шеми даје се хоризонтални и вертикални 
приказ положаја цеви, броја парица сваког кабла, пречници PVC цеви и положај 
интерфонских апарата. 
 

ИНСТАЛАЦИЈА  ЗА  ДОЈАВУ  ПОЖАРА 
 
 Систем за дојаву пожара пројектован као посебан аутономан систем за ламелу Ф4, 
односно ламелу Ф3, чине:  

- централа за дојаву пожара 
- ручни и аутоматски јављачи пожара 
- сирене и 
- кабловска инсталација 
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 За аутоматско укључивање звучне сигнализације у случаја активирања ручних и 
аутоматских јављача пожара, пројектована је конвенционална централа за дојаву пожара. 
Одабрана централа тип Quattro, Quadel, Ниш, представља савремен микропроцесорски 
уређај за откривање пожара у најранијој фази, сигнализацију и предузимање одређених 
мера (извршне функције) у циљу санирања пожара. 
 Примена микропроцесорске технике у централи обезбеђује ефикасност и 
поузданост рада и једноставно руковање помоћу тастатура на предње панелу. Могућа је 
и примена уређаја за телефонску дојаву аларма. 
 Централа подржава све стандардне типове конвенционалних детектора или ручних 
јављача, располаже са четри дојавне зоне са највише 25 детектора по зони, једним 
излазом за сирене, два излаза за извршне функције и резервни извор напајања 
24VDC/7Ah. 
 Са  централе за дојаву пожара (ППЦ-1) у ламели Ф4 користе се две зоне, једна за 
ручне јављаче а друга за аутоматски јављач у окну лифта. 
 Са централе (ППЦ-2) у ламели Ф3 користе се три зоне, једна за ручне јављаче, 
друга за аутоматски јављач у окну лифта и трећа за дојаву пожара у котларници.  
Централе у ламели Ф4 и Ф3 се напајају електричном енергијом преко посебног осигурача 
у орману опште потрошње предвиђено у пројекту енергетских инсталација. Извршне 
функције централе се користе за искључење електричне енергије за напајање лифта,  
ППЦ димензија 320x280x95мм, монтира се на зид 1,5м од пода, у приземљу ламела Ф4 и 
Ф3.  
 Пројектовани ручни јављачи слични типу SPQ-2R, Kac, монтирају се на зидове 
ходника код степеништа на сваком спрату, на висини Х = 1,5м од пода.  
 Конвенционални оптички детектори са подножјем, сличан типу SLR-E, Quadel, 
предвиђени су по један у поткровљу у лифтовском окну ламеле Ф4 и Ф3, а у ламели Ф3 
још 2 комада у котларници (видети цртеж бр.2). 
 Предвиђене су алармне сирене сличне типу QAS-2, 114dB које се постављају у 
приземљу, на 2. и 3. спрату ламела Ф4 и Ф3, на висини 10цм од плафона. 
 Инсталација за дојаву пожара пројектована је са инсталационим кабловима типа J-
Y(St)Y 2x2x0,8mm за повезивање ручних и аутоматских јављача и сирена са ПП 
централама. За повезивање оптичког јављача у котларници у ламели Ф3 предвиђен је 
кабл J-H(St)H 2x2x0,8mm. Каблови се полажу у одговарајуће флексибилне PVC цеви 
Ф13,5 мм, које се постављају у зиду испод малтера. 
 За остваривање извршних функција ППЦ, пројектовани су каблови N2XH-Y 
3x1,5mm2, од ППЦ до разводних ормана лифтова. Каблови се полажу у зиду испод 
малтера. 
 У графичкој документацији - основе спратова и блок шеме дојаве пожара, даје се 
вертикални и хоризонтални приказ инсталационих каблова као и пројектоване опреме.     
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 СИСТЕМ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА 
 
 У просторији котларнице у приземљу предвиђена је детекција гаса - метана. Систем за 
детекцију гаса треба да обезбеди благовремену дојаву детекције гаса и места на коме је 
дошло до детекције,  као и алармирање, односно упозорење дежурних лица и запослених да је 
до његове појаве дошло.  
 Гас који се детектује је  метан CH4. Систем детекције гаса састоји се из: 
 -централног модула за детекцију гасова 
 -детектора гаса 
 -алармних уређаја и 
 -кабловске инсталације.  
 Централни уређај за детекцију гаса биће смештен на зид, у предпростору котларнице у 
приземљу зграде. 
 Детектори гаса ће се поставити на местима на којима је могуће истицање и појава гаса 
као последице хаварије или процеса када је систем у раду.  
 Управљање радом система за детекцију гасова могуће је само са централе. 

 
 ЦЕНТРАЛА ЗА ДОЈАВУ ГАСА  
 

 Централа представља основни елемент система за детекцију гаса. Она обезбеђује 
напајање и непрекидно надгледање сигналних - јављачких линија, сигнализацију прораде 
сигналних линија или настанка квара на њима, слање алармних сигнала до акустичнихи 
светлосних извора, као и управљање.  
 Централа  се напаја напоном 230V,50Hz из разводног ормана са посебног струјног 
круга. У случају испада овог напона располаже резервним извором напајања - уграђеним 
акумулаторским батеријама које обезбеђује аутономију система. 
 Предвиђени централни уређај за детекцију гаса је микропроцесорска централа за  
прикључење по 4 линије (зоне) детектора гаса, еквиваленна типу GMC Ecoline 8304 
Bieler+Lang, Немачка. 
 Модул садржи LCD дисплеј са позадинским осветљењем, преко кога се врши 
програмирање и приказ мерене вредности. LED-ови дају индикацију тренутног  алармног 
статуса  на мерним местима. Централа поседује излазне функције које се могу програмирати. 
 Централа се састоји се из кућишта на чијој је предњој страни се налазе оперативни 
елементи и напојне јединице за напајање, детектора гаса и алармних уређаја. 
 
 ГАСНИ ДЕТЕКТОР 
 

 Детекција гасова предвиђена је гасним детекторима еквивалентним типу GM Ecoline 
HC 50 Bieler Lang претходно калибрисаних за одговарајући гас. Повезивање детектора се 
врши у самом кућишту детектора.  
 Сходно мањој моларној маси гаса Метана CH4 у односу на ваздух, гасни детектор се 
поставља на највишу тачку просторије (плафон). 
 
 ЕЛЕМЕНТИ ЗА АЛАРМИРАЊЕ 
 

 Алармирање обавља сама централа аудио-визуелним сигналима и то сигналом на 10-
20%DEG и на 50%DEG. Предвиђено је да се у згради врши директно алармирање са централе 
светлосном бљескалицом и звучним сигналом алармне сирене која се налази у близини 
централе. 
Одабрана је сирена са интегрисаном бљескалицом је типа Sonos 451 излазне снаге 106dB. 
Алармна сирена и бљескалица се постављају на висини 2.2-2.5м од горњег слоја пода, а 
напајају се са централе.    
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА 
 

 Повезивање централе са детекторима ће се обавити кабловима JH(St)H 2x2x0.8mm. 
Сигнални елементи се повезују кабловима JH(St)Y 2x2x0.8mm FE 180 E30. Каблови ће се 
полагати највећим делом кроз безхалогене PVC кабловске каналице а делимично кроз 
гибљиве безхалогене ПВЦ цеви. 
 

 ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ ЦЕНТРАЛЕ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА 
 

  Предвиђено је аудио-визуелно алармирање на појаву гаса (на 10-20%DEG и на 50% 
DEG), на начин да детектор у подстаници на 10-20% DEG активира светлосну сигнализацију, а 
на 50% DEG алармирање се врши аудио-визуелним сигналима.  
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

ИНВЕСТИТОР:   ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

     Бул. Арсенија Чарнојевића 110, Београд 

 

ОБЈЕКАТ:    СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ – ЈУГОВИЋЕВО, НОВИ САД 

     ЛАМЕЛЕ Ф1 и Ф2 

 

ПРОЈЕКТАНТ:   “КРИП-ИНЖЕЊЕРИНГ” д.о.о, 

Трнска бр. 4, Београд 

 

ПРОЈЕКАТ: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ИНСТАЛАЦИЈА 

ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

Увод 

 

За потребе изградње стамбеног објекта у насељу Југовићево у Новом Саду урађен је главни 

пројекат унутрашњих инсталација водовода и канализације. 

 Објекат чине две ламеле (Ф1 и Ф2), а састоји се од приземља, три спрата и поткровља 

(повученог спрата). Укупна нето површина објекта износи око 3.000 m
2
. Ламеле су грађевински 

одвојене дилатацијом у осамама Г и Х и представљају независне целине, изузев зеједничких 

просторија подстанице за грејање и простора за смештај уређаја за повишење притиска у 

системима водовода. 

 Овим главним пројектом обухваћене су следеће унутрашње хидротехничке инсталаицје: 

- мрежа санитарне воде 

- мрежа противпожарне воде (хидрантска мрежа) и 

- мрежа фекалне канализације 

 Одвођење атмосферских вода са крова објекта решено је спољним олучним вертикалама и 

обрађено је у архитектонско-грађевинском пројекту. 

 У складу са Пројектним задатком, прикључци ламела на спољне мреже водовода и 

канализације су у надлежности ЈКП „Водовод и канализација“-Нови Сад и нису предмет ове 

техничке документације. 

Пројекат је урађен у складу са Уговором, Пројектним задатком, Техничким условима за 

прикључење на градске мреже водовода и канализације и прописима који важе за ову врсту 

инсталација. Пројекат је урађен на основу архитектонско-грађевинских подлога за пројектовање. 
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Водовод 

 

 Снабдевање објекта водом ће се вршити из уличног водовода PE Ø100 mm, који је 

пројектован за насеље Југовићево и који формира прстенове око објеката. На мрежи уличног 

водовода налазе се надземни хидранти за заштиту објеката од пожара. 

 Према техничким условима прикључења, расположив притисак у уличној мрежи износи 3,2 

bar.  

Снабдевање обе ламеле је предвиђено преко заједниочког прикључка и водомерног шахта у 

коме је извршено раздвајање инсталација. У складу са Техничким условима, водомерни шахт је 

лоциран 0,5 m иза регуалционе линије на месту приступачном за сервисирање и очитавање 

потрошње. За мерење потрошње воде предвиђена је уградња 4 oдвојена водомера: 

- за потрошњу санитарне воде за ламелу Ф1 - Ø 40 mm 

- за потрошњу санитарне воде за ламелу Ф2 - Ø 40 mm 

- за потрошњу санитарне воде у локалу ламеле Ф2 - Ø 15 mm и 

- за потрошњу противпожарне воде у ламели Ф2 – Ø 40 mm 

За уградњу водомера пројектован је водомерни шахт, чије су унутрашње димензије 2.5 m x 

1,7 m. 

Сагласно Пројектном задатку, граница техничке документације је на излазу инсталација 

водовода из водомерног шахта. Прикључак на градску мрежу, водомери и водоводне арматуре у 

шахту водомера нису предмет ове техничке документације и у надлежности су ЈКП „Водовод и 

канализација“ - Нови Сад. 

 Мреже хладне санитарне воде су пројектоване од водомера до свих предвиђених потрошача 

у ламелама Ф1 и Ф2.  

 Извођење спољних делова мреже (водоводних цеви које се полажу у земљи) предвиђено је 

од цеви и фазонских комада од полиетилена високе густине (PEHD – 80) за радни притисак од 10 

barа. 

 Главни хоризонтални разводи унутрашњих мрежа водовода санитарне воде пројектовани су 

под плафонима приземља, у ходницима ламела Ф1 и Ф2. Део инсталације за довод воде за лемелу 

Ф1, пројектован је под плафоном кухиње стана бр. 4 у приземљу, до улаза у заједнички ходник. 

Како цевоводи који се воде под плафоном не би били видни, предвиђено је њихово затварање 

гипсом, односно извођење “лажних греда” и спуштених плафона (обрађено у пројекту 

архитектуре). Пројектом је предвиђена заштита главних хоризонталних развода 

термоизолационим материјалом, чији је  коефицијент топлоте проводњивости 0,040 W/m°K, а 

дебљина термоизолације d=13 mm 

 Снабдевање водом санитарних чворова и кухиња у становима врши се преко водоводних 

вертикала, које се уграђују у вертикалним инсталационим шахтовима. За потребе сервисирања, 

односно искључивање довода воде, у санитарним чворовима је предвиђена уградња одговарајућих 

вентила. За искључивање довода воде у вертикале, пројектом је предвиђена уградња лоптастих 

вентила на главном хоризонталном разводу. Где год је то било могуће ови вентили су предвиђени 

у ходнику. На местима где није могућа уградња вентила у заједничком ходнику, њихова уградња 

је предвиђена у простору спуштених плафона у купатилима станова у приземљу. Оваздушење 

мрежa ће се вршити преко санитарних уређаја на највишем спрату објекта. Пражњење мрежа ће се 

вршити преко вентила за пражњење у техничком простору у коме су смештени уређаји за 

повишење притиска, односно преко санитарних уређаја у приземљу. 

 За припрему топле санитарне воде у становима предвиђени су локални електрични бојлери 

запремине 80 л у купатилима, односно електрични бојлери без притиска, запремине 10 л, за доњу 
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уградњу испод судопера у кухињама. У издвојеним тоалетима станова предвиђене су само славине 

за хладну воду на умиваоницима. 

 На основу резултата приложеног хидрауличког прорачуна добијене су следеће потрошње 

санитарне воде и потребни притисци на прикључку на уличну мрежу: 

- ламела Ф1:  Q = 2.38 l/s  p = 3,8 бар 

- ламела Ф2:  Q = 2.34 l/s  p = 3,6 бар 

- локал у ламели Ф2: Q = 0.18 l/s 

 Напомена: 

 Обзиром да је у локалу, који се налази у приземљу ламеле Ф2, предвиђен само један 

умиваоник, за ову инсталацију није рађен хидраулички прорачун. 

 Како су према резултатима приложеног хидрауличког прорачуна добијени већи потребни 

притисци од расположивог притиска у уличној мрежи, пројектом је предвиђена уградња уређаја за 

повишење притиска у мрежама санитарне воде Уређаји су смештени у заједнички технички 

простор који се нелази у приземљу ламеле Ф2.  

 У складу са захтевима Инвеститора пројектом су предвиђена два уређаја за повишење 

притиска (одвојени уређаји за сваку лемелу), типа Хидро НС Нови Сад или другог произвођача, 

следећих карактеристика: 

Q = 2,5 l/s 

H = 30,0 m 

N = 2,2 kW 

 Сваки уређај је опремљен једном вишестепеном центрифугалном пумпом са фреквентним 

регулатором, мембранском посудом, арматурама на усисној и потисној страни пумпе, 

манометрима, пресостима и орманом аутометике за управљање радом пумпе.  

 При пуштању у рад, односно при задавању константне висине дизања пумпи, неопходно је 

водити рачуна да задато H не пређе 3 barа, како би се бојлери за топлу воду у призмељу објекта 

заштитили од оштећења. 

 Уређаји за повишење притиска снабдевају се електричном енергијом преко одвојених 

бројила, односно сваки је повезан на бројило заједничке потрошње оне ламеле којој припада 

(обрађено у електротехничком пројекту). 

 Имајући у виду да се рачунски добијени потребни притисци на прикључку на уличну мрежу 

налазе врло близу расположивог притиска (према условима за прикључење), пре одлуке о набавци 

и монтажи пројектом предвиђених уређаја, препоручује се да се на терену изврши мерење 

реалниих притисака у уличној мрежи. 

 За извођење унутрашњих инсталација водовода санитарне воде предвиђене су 

полипропиленске (PPR) цеви, фазонски комади и арматуре, типа Пештан Аранђеловац, или другог 

произвођача одговарајућих карактеристика. 

 Обзиром да стамбени објекат има 4 спрата и да је максимална висина објекта од површине 

терена 16.20 m, за заштиту објекта од пожара није пројектована хидрантска мрежа, осим за 

подстаницу за грејање, где је предвиђена монтажа једног зидног хидранта. Хидрант се уграђује на 

висини 1,5 m од коте готовог пода, у стандардној кутији у којој се налазе: млазница 52 mm, 

тревира црево дужине 15 m са "шторц" спојком и угаони вентил ø 50. Потребан проток за гашење 

пожара износи 2,5 l/s. 

 Унутрашња мрежа противпожарне воде се изводи од челично-поцинкованих цеви и 

фитинга. 

 За заштиту од пожара стамбеног дела објекта предвиђено је постављање ручних апарата са 

прахом, типа S-6. Апарати се постављају поред степеништа и лифтова, по један на сваком спрату 

сваке лемеле. 
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 Канализација  

 

 За одвођење отпадних вода из објекта пројектоване су мреже фекалне канализације. 

Пројектом је предвиђено прикључење сваке ламеле посебно на уличну канализацију насеља 

Југовићево (Ø 500 mm). 

 У складу са Техничким условима, први ревизиони силази су пројектовани на 0,5 м иза 

регуалционе линије, на местима приступачним за интервенције. 

Сагласно Пројектном задатку, граница техничке документације је у првом ревизионом 

силазу, док су каскада и прикључак на градску мрежу у надлежности ЈКП „Водовод и 

канализација“ - Нови Сад. 

Уважавајући тип међуспратне конструкције, фекална канализација за одвођење отпадних 

вода из купатила је пројектована под плафонима доњих купатила (у простору спуштених 

плафона). У кухињама је предвиђена уградња канализационих цеви у зидовима изнад пода. На 

местима где то није било могуће, због армирано-бетонских стубова, инсталације је спуштена под 

плафон доњих кухиња. За заклањење ових делова инсталације предвиђено је њихово затварање 

гипсом, односно извођење “лажних греда” (обрађено у пројекту архитектуре).  

Вентилирање унутрашње канализационе мреже врши се преко вертикала које се изнад крова 

објекта завршавају вентилационим капама. Вертикале се уграђују у инсталационим шахтовима. На 

канализационим вертикалама је на приступачним местима предвиђена монтажа цевних ревизија за 

интервенције на мрежи. Приступ ревизијама је обезбеђен преко поклопаца на инсталационим 

шахтовима (обрађено у пројекту архитектуре). 

Доњи развод канализационе мреже је пројектован испод плоче приземља и то већим делом  

испод заједничког ходника. Траса доњег развода пројектована је водећи рачуна о положају 

темељних греда и шипова. Имајући у виду архитектонско-грађевинско решење објекта, односно 

чињеницу да се у зони улаза у заједничке ходнике поклапају грађевинска и регулациона линија, те 

да није било могуће први ревизиони силаз предвидети између оса Ц-Ц’ ламеле Ф1, и Л-Л’ ламеле 

Ф2, део доњег развода је пројектован испод кухиња станова бр. 4 обе ламеле. При томе се водило 

рачуна да овај део мреже буде што краћи. На местима неопходних скретања трасе испод ходника 

предвиђене су ревизије. Изнад ових ревизија је предвиђена уградња квадратних поклопаца (450 

mm x 450 mm) од поцинкованог челика, који се уграђују у равни пода и испуњавају материјалом 

истог типа као завршна обрада пода ходника. 

Према резултатима приложеног прорачуна укупан отицај отпадних вода из објекта износи: 

- ламела Ф1:  Q = 7.91 l/s  

- ламела Ф2:  Q = 7.54 l/s  

 У складу са захтевима Инвеститора, за извођење вертикала и мреже фекалне канлизације у 

становима предвиђене су трослојне полипропиленске цеви (PP) и фазонски комади, типа Пештан 

Аранђеловац, или другог произвођача истих карактеристика. За извођење доњег развода испод 

пода приземља предвиђене су PVC  канализационе цеви и фазонски комади, типа  PVC-Пештан 

SN 8, или другог произвођача истих карактеристика. Цеви се спајају помоћу наглавака и 

еластичних заптивних прстенова, према упутствима произвођача. 

 Као што је већ речено, одвођење атмосферских вода са крова објекта решено је спољним 

олучним вертикалама и обрађено је у архитектонско-грађевинском пројекту. 

 Укупан отицај атмсоферске воде са крова објекта износи: 

Q = 11,02 l/s 

 Сагласно условима ЈКП „Водовод и канализација“-Нови Сад атмосферске воде се изливају 

на јавне површине око објекта. 
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САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР 

 

Сву санитарију и санитарну арматуру бира и даје сагласност инвеститор , пројектант и 

ентеријериста. Санитарија мора задовољити захтеве корисника у погледу квалитета , изгледа и 

експлоатације. 

Сви санитарни објекти биће инсталирани према упутсвима и инструкцијама из теничких каталога 

произвођача  опреме, а према локацији која је показана у пројекту. 

Извођач је одговоран да контролише и прегледа сву санитарију да нема никаквих оштећења пре 

монтаже, а дужан је да отклони и замени сваки оштећени санитарни објекат до коначне 

примопредаје. 

                                                                          

 



 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
За уступање извођења радова на локацији насеља „Југовићево“ у Новом Саду 

О б ј е к т и  :  Ф1,Ф2,Ф3 и Ф4    
ВЈН 02/16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  3.2  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
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ОПШТИ, ТЕХНИЧКИ И ПОСЕБНИ  
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ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ  

И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА  

 

Сви ставоави предрачуна радова подразумевају извођење сваке позицију рада у свему према 

плановима, техничком опису, предрачуну радова, статистичком рачуну, детаљима, као и 

накнадним детаљима пројектаната, важећим техничким прописима, југоловенским стандардима и 

упутству надзорног органа и пројектаната, безусловно стручно и прецизно.    

 

Сви радови и материјали наведени у опису појединих позиција овог предрачуна морају бити 

обухваћени понуђеном ценом извођача. Цене уписане у предрачуну радова су продајне цене 

извођача и оне обухварају све издатке за рад, метеријал са уобичајеним растуром, спољни и 

унутрашњи транспорт, (хоризонтални и вертикални) отплату, подупираче, скелу за извођење 

радова уколико она за поједине (радове) позиције није посебно предрачуном предвиђена, воду, 

осветљење, употребу механизације, дизалице и др., погонски материјал и енергију за машине, 

магацине за ускладиштење материјала, привремене градилишне просторије, канцеларије, радничке 

просторије, све државне и општинске дажбине, зараду извођача, као и све остле издатке 

условљене постојећим прописима за формирање продајне цене грађевинског производа, 

укључујући ту и све издатке који потичу из посебних услова рада које предвиђају просечне норме 

у грађевинарству.     

 

Извођач нема право да захтева никакве доплате на понуђене и уговорене цене уписане у 

предрачуну радова, изузев ако је наведено у некој позицији овог предрачуна да се известан рад 

плаћа засебно, а није предвиђен у другој позицији. Такође се неће признавати никаква накнада 

односно доплата на цене уписане у предрачуну радова на име повећања номинираних вредности 

из просечних норми у грађевинарству 

 

Обрачун и класификација изведених радова вршиће се према нормама у грађевинарству, (то је 

обавезно и за извођача и за инвеститора, уколико у описима појединих позиција радова овога 

предрачуна не буде другачије назначено). Описи радова из просечних норми у грађевинарству су 

обавезни за извођача, укоклико описом за поједине тачке предрачуна нису допуњени.     

 

Општи опис дат је за једну врсту рада и материјал, обавезујући извођача да све такве врсте     

радова изводи у појединим позицијама по том опису без обзира да ли се у дотичнојпозицији 

позива на општи опис, сем уколико није у тој позицији друкчије предвиђено.      

 

Код свих грађевинско-занатских радова условљава се употребом квалитетног материјала    према 

постојећим техничким прописима, југолсовенским стандардима и опис одговарајућих позиција 

радова у предрачуну. Уграђивање материјала мора да одобри представник инвеститора. Материјал 

мора бити првокласан, предвиђене врсте, сем уколико позицијом предрачуна није прецизиран 

његов квалитет мење вредности.       

 

Сав метеријал за који представник инвеститора констатује да не одговара погодбеном предрачуну 

и условима, извођач је дужан да одмах уклони са градилишта, а инвеститор има права да обустави 

рад уколико извођач покуша да га употреби.            

 

За сваки материјал које се уграђује, извођач мора претходно поденети недзорном органу атест. 

Подразумевају се и материјали које уграђују произвођачи. У спорним случајевима, материјал 

треба слати Заводу за испитивање материјала. Чији је налаз меродаван и за инвеститора и за 
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извођача. Ако извођач и поред негативног налаза Завода за испигтивање материјала уграђује и 

даље неквалитетан материјал инвеститор ће наредити рушење, или демонтирање, а сва 

материјална штета од наредног рушења пада не терет извођача – без права рекламације и 

приговора на рушења или демолирања које у том смислу доноси инвститор или грађевинска 

инспекција.        

 

Код свих грађевинско-занстских радова условљава се ангажовање одговарајуће стручне 

квалификације радне снаге како је то за поједине позиције радова предвиђено Просечним нормама 

у грађевинарству. Извођач је дужан да на захтеб инвеститора удаљи са градилишта сваког 

несавесног и нестручног радника. 

 

Руководилац градилишт, као представник извођача, дужан је пре почетка сваког радног дана да 

благовремено затражи од представника инвеститора потребно објашњење планова и обавештење, 

за све радове који нису довољно дефинисани пројектним елаборатом.         

 

Ако би извођач не консултујући инвеститора поједине радове извео погрешно, или добијеном 

упутству преко грађевинског дневника, односно противно предвиђеном опису, плановима и датим 

детаљима, неће му се уважити некакво оправдање, већ је извођач дужан у оваквом случају да без 

обзира на количину завршеног посла све о свом трошку поруши и уклони, па поново на свој терет 

да изведе како је то предвиђено планом, описом и детаљима. Изузев ако овакве измене не буду 

биле преко грађевинског дневника од стране представника инвеститора одобрене.                 

 

Ако извођач неко посао буде извео боље и скупље од предвиђеног квалитета, нема права да 

захтева доплату, уколико је то на своју руку извршио, без претходно добијеног одобрења или 

наређења представника инвеститора преко грађевинског дневника. 

 

Објекат и цело градилиште извођач мора стално одржавати уредно и потпуно чисто, а по 

завршетку радова, пре предаје објекта, све рупе, вц јаме, рупе од скеле и ограде, извођач је дужан 

да затрпа, набије, поравна, целу површину нивелише и то све добро и солидно, да се доцније не 

јављају слегања.                 

 

За технички преглед и примопредају, извођач мора цео објекат и градилишну парцелу да очисти 

од шута, вишкова материјала и свих средстава рада и помоћних објеката. 

 

Сви прилази објекту, платои, степеништа и стзе, као и подови у свим просторијама морјау бити 

постпуно чисти, а такође и помплетна столарија, браварија, стаклене површине и све кровне 

површине.          

 

Коловоз и тротоари оштећени извођењем радова или транспортом, такође се морају довести у 

исправно стање за технички преглед и примопредају објекта.             

 

Сви наведени завршни радови посебно се не наплаћују, јер морају бити обухваћени ценама 

избођачких радова у погодбеном предрачуну.                        

 

Евентуалну штету, коју би избођач у току подизања објекта учинио у кругу градилишта или на 

суседним зградама, или је дужан да отклони и да доведе оштећени објекат у исправно стање о 

свом трошку.       

                      

Посебно се скреће пажња извођачу да је једино од одговоран за сву штету коју би нанео својим 

непажљивим и неодговорним радом разним постојећим објектима.              

 

У случају измена у пројекту, као и у случају повећања, смањења или стонирања појединих радова 

из предрачуна – настале вишкове или мањкове, обавезан је извођач да усвоји без примедбе и 
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ограничења, као и без права на одштету, с тим што ће му се било вишак било мањак обрачунати по 

погодбеним ценама.                . 

 

У случају да наступи потреба за радовима који намају погодбену цену у овом предрачуну, извођач 

је дужан да за исте утврди цену, а према ценовнику свих материјала и радне снаге, који је дужан 

да приложи и уз понуду и добије одобрење инвеститора, да склопи анекс уговора, а подтом да их 

изведе.                                    

 

Инвеститор има право да за специјалне радове (на фундирању, разне врсте излација, нови 

материјали и друго) захтева од извођача писмену гаранцију да ће изведени радови бити трајни и 

квалитетни.                                

 

Извођач је дужан да усклади рад појединих фирми које самостално изводе поједине врсте радова, 

како једене не би штетиле радовима других, а уколико би до тога дошло, дужан је да одмах 

ретулише отклањање и накнаду штете на терет кривца. У противном, трошкове за отклањање 

оваквих штета сносиће сам извођач. Ово се односи и на све сметње и птете које би настале због 

непридржавања договореног редоследа и временског плана извођења појединих радова. Надзорни 

орган има право да захтева да извођач за нове материјале поднесе на увид узорке на основу којих 

ће (надзорни орган) извршити избор. Набавка ових узорака не плаћа се посебно.                             . 

 

Поред свих привремених објеката који су извођачу потребни за извођење радова, извођач је дужан 

да обезбеди просторију за канцеларију надзорног органа и да је за време градње објекта одржава у 

реду уз потребно осигурање светла, грејања, чишћења, као и неопходног канцеларијског 

материјала.                          

 

Уколико је извођачу потребно да заузме ради организације градилишта и ускладиштења 

материјала, поред градилишне парцела још и суседна земљишта и тротоаре, извођач ће за ово 

коришћење прибавити одобрење од надлежних органа власти, односно сопственика, с тим да 

потребне издатке за ово коришћење не може посебно да зарачунава инвеститору.                                    

 

Извођач радова обавезан је да изради елаборат о заштити на раду на градилишту, а према 

Правилнику о заштити на раду у грађевинарству.                                  

 

Извођач је дужан да код техничког прегледа преда инвеститору све потврде које су Законом и 

прописима предвиђене (о постављању објекта на регулационој линију, и евентуалним 

прикључцима на енергетске изворе, водоводну и канализациону мрежу итд.).                           

 

Сви издаци око добијања ове документације падају на терет извођача.  

 

Књигу инспркције и грађевински дневник водиће извођач на основу постојећих законских 

прописа, свакодневно, уписујући потребне податке, које представник инвеститора свакодневно 

прегледа и оверава својим потписом на свакој страни.                              

у случajу пoгoдбе пo принципу "пoд кључ", извoђaч jе oбaвезaн дa изврши претхoдну кoнтрoлу 

кoличинa рaдoвa дaтих у предрaчуну. 

 

Свакодневни део уговора су поред ових "Општих услова" такође, посебни услови инвеститора, 

постојећа техничка и законска регулатива, као и комплетан елаборат техничке документације.                         

 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 

Припремни радови јесу радови који претходе грађењу објекта и односе се нарочито на: грађење и 

постављање објеката и инсталација привременог карактера за потребе извођења радова; 

обезбеђење простора за допрему и смештај грађевинског материјала и друге радове којима се 
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обезбеђује сигурност суседних објеката, санирање терена и обезбеђење несметаног одвијања 

саобраћаја и коришћење околног простора. 

Припремни радови подразумевају ограђивање градилишта, обезбеђење прикључака, израду 

градилишних путева, постављање знакова упозорења, монтажу и демонтажу привремене заштитне 

металне ограде до краја градње објеката, монтажу градилишне табле у складу са прописима, 

поставиљање капије и табли са упозорењем за пролазнике, привремено осветљење градилишта и 

улаза...   

 

Припремни радови нарочито обухватају: 

 

1.1 ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 

 

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 
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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 који би на било који начин могли да 

ометају извођење радова. 

 

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 

 

3.1.1  

Машинско уклањање хумуса  заједно са травом и корењем, и другим органским састојцима који су 

неупотребљиви за грађење извршити у складу са правилима струке за ту врсту посла. 

Складиштење материјала 

Ископани материјали, класификовани од стране акредитоване лабораторије као задовољавајући 

земљишни материјали се складиштe на за то  предвиђено место, до потребе за насипањем или 

затрпавањем. 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). 

 

 

1.4.1      ИСПИТИВАЊЕ УГРАЂЕНИХ МАТЕРИЈАЛА И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

4.1.1. Испитивање шипова и уграђених материјала 

 

У складу са захтевима Геомеханичког елабората за локацију потребно је извршити пробно 

вертикално оптерећење шипова. 
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Такође потребно је извршити испитивање постојеће уграђене арматуре у објекте која је, 

неконзервирана изложена атмосферским утицајим више од деценије ради комплетног сагледавања 

свих параметара наставка изградње. 

Потребно је да акредитована институција сачини програм свих испитивања, начин узорковања, 

само испитивање и израду елабората и извештаја. 

 

1.5.1.    КВАЛИТЕТ 

 

5.1.1.     Квалитет израде 

 

Сви радови у склопу предрадњи наведених у овом поглављу треба да буду извршени у складу са 

захтеваним квалитетом за поједине радове у одговарајућим пројектима према овим посебним 

техничким условима и према упутствима надзорног инжењера. 

 

5.1.2       Контрола квалитета 

 

Квалитет свих извршених припремних радова у склопу пројектне документације треба да провери 

надзорни инжењер. У случају да надзорни инжењер утврди да извођење припремних радова 

наведених у  претходним тачкама није у складу са пројектном документацијом и прописима за ту 

врсту посла, он може да обустави рад и да тражи отклањање недостатака. 

 

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 

-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. 
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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. 

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. 

 

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.  

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 
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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 (  ̴1,6 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 

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 

Морају 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. 

Ферт носачи (гредице) 

Морају бити у сагласности са СРПС ЕН 15037:2012. 

Ферт испуна 
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Морају бити у сагласности са СРПС Б.Д1.030:1987 и СРПС ЕН 15037:2012. 

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. Исцурели малтер из спојница 

окресати мистријом док је још свеж и такво место обрисати саргијом. 

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 20, армиран са 4Ø10, узенгије Ø6 на 20цм, анкерован у бочне 

конструктивне зидове.  

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. 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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.) 

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 
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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 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 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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.  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. 

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. 

4.2. МАТЕРИЈАЛИ 

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. 

 

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:  



   
 

19 

 

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. 

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. 
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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. 

 

 

ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ 

 

Oпшти услови 

 

Подне облоге од паркета морају бити квалитетно и стручно постављене у свему према техничким 

прописима, нормативима и стандардима у просторијама где је то пројектом предвиђено. Радови се 

имају извести одговарајућим алатом и материјалом који одговара у свему технички прописима, 

нормативима и стандардима – јУС Д.Д 5.022. У противном извођач је дужан да их уклони са 

градилишта о свом трошку. Само квалитетно изведени радови иса квалитетним материјалима 

узеће се у обрачун. Извођач радова је дужан да пре почетка радова прегледа подлогу, констатује 

недостатке и о свему обавести наручиоца и надзорног органа. Извођач је дужан да изврши фино 

чишћење и припреми подлогу за извођење пакетарских радова, чишћење подлоге од грубих 

нечистоћа, шута и гипса, остатка боје и сл. обавеза је наручиоца радова. Извођач пакетарских 

радова је дужан да исписта квалитет подлоге и да евентуалне примедбе достави наручиоцу посла. 

Подлога мора бити чврста (без пукотина и оштећења), равна (без већих улегнуће), сува (не може 

садржати више од 3% влаге) и чиста (да нема на површини механичких нечистоћа и масноћа). 

Температура у просторији мора бити најмање +10°Ц.  

 

За изравнање мањих неравнина употребити одговарајући материјал – масу за изравнање, а 

препоручује се ради уђтеде лепола изравнање свих површина и све се не плаћа посебно. Посебно 

обратити пажњу на рок трајања масе и у свему се придржавати упутстава произвођача исте.                                

 

За учвршћење паркета употребити лепило повећане чврстоће на смицање. Стругање паркета 

отпочети после потпуног везивања али никако пре 24 сата после постављања паркета. Остругана 

површина мора бити изравната и глатка, а стругање извести брусним папиром бр. 120 – 150. одмах 

по завршеном стругању извршити лакирање паркета уз претходно укањање површине. Лакирана 

површина мора бити глатка и равномерна. Лакирање вршити у три слоја, правилних размера 

компонетнти и врши се меком пљоснатом четком или прскањем, али за сваки слој употребити 120 

– 130 гр/м. После сушења од 11 – 12 часова првог слоја површину фино избрусити ситнозрним 

брусом и флис папиром ради уклањања храпавости од уздигнутих влакана дрвета. Пре нанаошења 

другого слоја обавезбно је уклонити прашину са површине паркета. Други слој извести на исти 

начин као и први. После наношења трећег слоја од 48 сати паркет се може користити. 

 

За подне облоге од ламел паркета употребити искључиво храстова паркет у таблама од 40*40 и 

50*50цм и дебљине 8 мм. Извођач радова испоручује ламел паркет нов упакован у кутијама са 

ознакама уговорене класе. Проценат влаге не сме бити већи од дозвољерног по југсловенским 

стандардима. За квлитет покривних уградних лајсни служе одредбе за паркет. Употребљено 

лепило мора да буде таквог квлитета да се њиме постиже трајна и чврста веза, не сме да утиче 
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хемијски на подлогу, на слој за изравнавање, да има атест на постојање, отпорност на воду и према 

средствима за чишћење. 

 

јединична цена обухвата: 

- сав материјал и рад 

- спољни и унутрашњи транспорт 

- изравнавајућу масу 

- услове о запаљивим материјалима и ХТЗ заштита 

- гаранцију о дуготрајности паркета и лака 

- трошкове евентуалне порравке, настручно изведених радова код украјања и обимних завршетака 

- уземање узорака и трошкове испитивања 

- трошкове евентуалних поправки у гарантном року 

 

Обрачун изведених радова вршиће се по м² завршне облоге или по захтеву описа из сваке позиције 

одговарајућих радова. 

 

 

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 

Општи опис 

 

Извођење ових радова вршити у свему према "Правилнику о техничким нормативима за 

угљоводоничне хидроизоалције", ако и према техничким условима за извођење завршних радова у 

грађевинарсту.  

 

Код хидроизолације подова угљоводоничним производима који се изводе од импрењгнисаних и 

битуменом обложених уложака разних врста у комбинацији са врућим премазима битумена који 

не сме омекшавати на температури нижој55ц, употербити материјале прописане јУС-ом, као и 

првокласну радну снагу са искуством. 

 

Слојеви премаза за лепљење битуменских уложака не смеју бити мање масе од 1,4 - 1,7 кг/м
2
. 

 

Код покривања подова поред зидова извршити повијање изолације уз зид мин. 150 мм, мерено од 

горње површине заштите хидроизолације и подвући је испод зида, тако да се спречи појава 

преноса капиларне влаге. 

 

Пре израде изолације обавезно је поставити сливнике и канализационе цеви јер није дозвољено 

никакво оштећење изведене изолације. Продоре кроз изолацију обезбедити повијањем изолације 

уз цев односно сливник.       

 

Битуменске улошки – траке лепити са преклопима од по 100 мм. 

 

Термоизолатерске радове изводити минералном вуном, изолационим материјалом неорганског 

порекла. 

 

Материјал мора да задовољи карактеристике према стандардима з топлотну технику у 

грађевинарству  (јУС.У.ј 5. 600). 

 

Дебљина термоизолационих плоча треба да одговара термичком прорачуну, детаљима и опису у 

предмеру и предрачуну радова. 

 

Материјал, који се употребљава за извођење елемената и конструкција зграда мора бити снабдевен 

атестом стручног предузећа, регистрованог за делатности у коју спада испитивање топлотне и 
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звучне изолације материјала. Атести морају бити издати од стране установе овлашћене за ову 

врсту радова и не смеју бити старији од 1 године од дана издавања атеста до дана када је извђач 

отпочео са извођењем радова. 

 

Одобрење за употребу објекта може се издати смо ако је атестом, издатим од стране стручног 

предузећа регистрованог за делатност у коју спада испитивање термо и звучних особина елемената 

и конструкција – зграда, потврђено да су елементи и конструкције зграда изграђени у складу са 

одредмбама овог Правилика.                                                                                          

 

Гарантни рок за све уговорене позиције изолтерских радова, осим за термо и хидро 

изолацијуравних кровова одређује се по важећим законским прописима. За термо и хидро 

изолацију кровова, проходних и непроходних тераса гарантни рок је 10 год., рачунајући од дана 

добијања употребне дозволе за објекат.          

 

Сходно датоја алтернативи условљава се посебна обавеза специјализованог извођача свих 

изолатерских радвоа на равним крововима: 

- Изолатерски радови моарају бити изведиени у свему према исправним детаљима, у складу 

са важећим прописима, упутствима и исправним 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 или занатски радови који претходе изолатерским радовима или могу 

својим извођењем оштетити изолацију морају се извршити пре ових и то према 

одговарајућем технолошком редоследу 

- Пре почетка извођења изолатерскихе радова мора се проверити и констатовати исправност 

већ извршених грађевинско – занарских радова који би могли утицати на квалитет и 

трајност изолатерских радова 

- Допремљени материјал мора бити исправан, без оштећења или умањеног квалитета иначе 

се не сме уградиди. 

 

Извођење изолатерских радова мора бити тако да поједини делову и слојеви изолације у 

потпуности одговарају својој намени, квалитету и дуготрајности. 

 

Изолациона заштита се не сме полагати на бетонске подлоге ако процес везивања ниеј завршен. 

Припрема подлоге мора бити извршена у потпуности, нарочито  да чишћење буде детаљно, све 

честице прашине уклоњене, евентуално мрље од масти, уља киселина острањена хенмијским 

путем и испрене водом. У време почетка извођења изолатерских радова подлога мора бити сува. 

 

Угардња битуменских трака, избођење преклопа, начин наношења и дебљина врућих намаза као и 

број слојева обавезно извести према пројекту и опису, а све детаље који се односе на пароотираче, 

дилатационе траке, завршетке холкера и њихова димензија обавезно се раде према детаљима и 

упутствима без икаквих одступања. Све битуменске траке маорају имати декларисну количину 

битумена и тежину улошка по м² површине. 

 

За хидроизолцију крова и свих спољних површина (дихтовање пролаза и уласка инсталационих 

цеви у објекат) употребити материјале за које је атестом доказана могућност коришћења од -18 до 

+35С°. 

 

Све радове на равним крововима извести према важећим прописима и сувојеној документацији ид 

етаљима. На месту продора зицова, надзидака, решетки, сливника, вентилационих канала и цеви, 

олука, дилатација, извести правилну обраду хидроизолације према приложеним детаљима.  

 

Пре почетка извођења било које од уговорених позиција изолатерких радова, подлога се мора 

отпрашити и добро и пажљиво очистити од свих нечистоћа, независних честица прашине, 
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евентуалних разних мрља од уља, масти, киселин и сл. Уколико се не очист и не отклоне, ове 

нечистоће ће образовати међуслој између подлоге и предвиђене изолације и спречити њихово 

чврсто повезивање. Сем тога, уља и масти растварају битуменске материје, те убрзавају слабљење 

и пропадање изолација и угрожавају њену непропустљивост. Због тога чишћење подлоге обавити 

по могућности индустријским усисивачем за прашину, а затим опрати раствором каустичне соде и 

воде или неким другим ефикасним и одобреним средством, потом подлогу обавезно опрати водом 

без обзира на порекло нечистоће и на суву површину нанети премаз од хладне битуменске 

емулзије. 

 

Oснoвни премaз извoди се хлaдним и течним мaтериjaлoм кaкo би премaз штo бoље пенетрирao у 

пoре и у нajситниjе шупљине у пoдлoзи. нaкoн нaнoшењa хлaднoг битуменскoг премaзa, 

рaзређивaч испaри, a нa пoдлoзи oстajе тaнaк слoj битуменa непрoмењенoг сaстaвa сa 

кaрaктеристикaмa кojе jе битумен имao joш пре негo штo jе упoтребљен зa прoизвoдњу хлaднoг 

премaзa. циљ oснoвнoг премaзa jе дa прoдирaњем у пoдлoгу кoнзервирa пoвршину кoнструкциjе. 

Oснoвни премaз мoрa бити oтпoрaн нa прoмене темперaтуре и aтмoсферске утицajе и не сме се 

извoдити нa темперaтури нижoj oд +8
0
ц, нити пo кишнoм и влaжнoм времену. Oснoвни премaзи сa 

мaтериjaлимa нa бaзи oргaнских рaствaрaчa извoде се нa темперaтури прекo +5
0
ц, a нa бaзи 

емулзиja нa темперaтури прекo +10
0
ц. 

 

хoлкери се oбрaђуjу зajеднo сa изoлaциjoм, мoрajу бити дoбрo зaлепљени зa пoдлoгу, сем нa 

местимa предвиђеним зa oтпaривaње.   

 

изрaдa крoвне хидрoизoлaциjе мoрa бити пoверенa специjaлизoвaнoj фирми oвлaш}енoj зa oву 

врсту рaдoвa кoja }е зa све хидрoизoлaтерске рaдoве дaти извoђaчку гaрaнциjу нa мaтериjaле и 

детaље. извoђaч jе дужaн дa прибaви трaжене aтесте oвлaш}ених дoмa}их лaбoрaтoриja и дoстaви 

прojектaнту нa oверу детaље изoлaциjе кojу }е угрaђивaти. 

 

 

КЕРAМИЧAРСКИ РAДOВИ 

 

Oпшти oпис 

 

Oпшти oпис се oднoси нa oблaгaње керaмичким плoчицaмa свих врстa зидoвa и пoдoвa у 

унутрaшњoсти oбjектa и извaн његa. 

 

рaдoви се извoде у свему премa техничким услoвимa зa извoђење зaвршних рaдoвa у 

грaђевинaрству. керaмичке плoчице мoрajу бити висoкoг квaлитетa и клaсе, димензиjе и бojе пo 

избoру прojектaнтa и мoрajу бити нoве, неупoтребљивaне oсим aкo пojединaчним oписoм рaдoвa 

ниjе другaчиjе предвиђенo и мoрajу дa зaдoвoљaвajу пoстojе}е стaндaрде у пoгледу квaлитетa и 

димензиja: 

 

- дa имa пaрaлелне, прaве, oштре и неoште}ене ивице 

- не сме дa сaдржи рaствoрљиве сoли и/или друге штетне сaстojке 

- дa им jе виднa пoвршинa без мехури}a и зaрезa 

- дa им jе бoja уjеднaченa 

- дa имajу упиjaње вoде у грaницaмa стaндaрдa зa oдгoвaрajу}у врсту плoчицa 

 

везивни мaтериjaли, цементни мaлтери и лепилa мoрajу пo квaлитету oдгoвaрaти Jус-у. нaнoсе се у 

слojу прoписaне дебљине премa прoспекту прoизвoђaчa. пoлaгaње пoдних плoчицa врши се у 

мaлтеру кojи мoрa бити припремљен oд мешaвине цементa и пескa у oднoсу 1:3, a пo пoтреби се 

дoдajу aдитиви зa убрзaнo везивaње или плaстификaтoри. 
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зa лепљење керaмичких плoчицa мoгу се упoтребити сaмo oнa лепилa кoja су oд стрaне 

прoизвoђaчa деклaрисaнa зa ту врсту рaдoвa и aтестирaнa у oвлaш}енoм институту. прoизвoђaч 

мoрa дaти детaљнa упутствa зa угрaдњу и пoтребне предрaдње зa лепљење нa oдређену врсту 

зидoвa. 

 

кoд oблaгaњa у унутрaшњoсти oбjектa, керaмичaрски рaдoви се извoде пoштo су прoстoриjе 

oмaлтерисaне, пoстaвљени рaмoви зa стoлaриjу и спрoведене и испитaне инстaлaциjе. све ивице, 

углoви и зидне рaвни, мoрajу се извести пoтпунo вертикaлнo.  

 

пoплoплoчaвaње пoдних пoвршинa извoди се хoризoнтaлнo, без тaлaсa, избoчинa, сa рaвним 

пoвршинaмa или пoд пoтребним нaгибoм, сa уjеднaченим и дoвoљнo ширoким спojницaмa. 

дoзвoљенa oдступaњa кoд пoдoвa сa керaмичким плoчицaмa су ± 3 мм меренo летвoм дужине 4,0 

м’. у циљу зaштите урaђених пoдoвa зaбрaњен jе билo кaкaв сaoбрa}aj и кретaње људи у трajaњу 

oд нajмaње три дaнa oд мoментa зaвршеткa рaдoвa нa пoплoчaвaњу. 

 

зaптивни мaтериjaл зa зaптивaње спojницa мoрa oдгoвaрaти свojoj нaмени и мoрa се кoристити 

стриктнo пo упутству прoизвoђaчa. сa испуњaвaњем спojницa мoже се пoчети тек пoштo пoдлoгa 

сaсвим oчврсне, a нaкoн фугoвaњa плoчице oчистити oд вишкa мaтериjaлa. зa oбезбеђење пoтребне 

ширине спojницa пoстaвљajу се пвц крсти}и кojи се пре фугoвaњa oбaвезнo мoрajу уклoнити. кaдa 

се спojнице пoтпунo oсуше плoчице пребрисaти сувoм крпoм. 

 

пре пoчеткa рaдoвa oбaвезнo jе прoверити дa ли су пoвршине кojе се oблaжу oчиш}ене oд прaшине 

и шутa, дa ли су рaвне, суве и припремљене зa рaд. пoдлoгa зa пoстaвљaње пoдних плoчицa у 

цементнoм мaлтеру мoрa бити нa кoти кoja oбезбеђуjе пoтребну дебљину цементнoг мaлтерa, сувa 

и oчиш}енa, рaвнa сa дoзвoљенoм тoлерaнциjoм oд ± 10 мм меренo летвoм дужине 4,0 м’, a aкo се 

пoлaжу лепљењем тoлерaнциja jе ± 3 мм меренa летвoм исте дужине. 

 

Oбрaчун се врши пo м
2
 ствaрнo изведених пoвршинa или м’ при чему се нaвoди рaзвиjенa ширинa 

пoзициjе. 

 

 

ТЕРAЦЕРСКИ РAДOВИ 

 

Oпшти oпис 

 

зa извoђење терaцерских рaдoвa у свему вaже oдредбе из Oпштих услoвa зa извoђење грaђевинскo 

зaнaтских рaдoвa и "технички услoви" зa зaвршне рaдoве у грaђевинaрству, кao и премa 

грaђевинским нoрмaмa гн 420. 

 

сви терaцерски рaдoви се рaде нa лицу местa, oд квaлитетних мaтериjaлa: кaменa, цементa, пескa. 

 

кoд oблaгaњa у унутрaшнjoсти oбjектa, терaцерски рaдoви се извoде пoштo су прoстoриjе 

oмaлтерисaне, пoстaвљени рaмoви зa стoлaриjу и спрoведене и испитaне инстaлaциjе. 

 

терaцерски рaдoви се извoде нa пoстojе}им пoдoвимa oд терaцa у смислу пoпрaвки и дoрaдa, услед 

сaдaшњих oште}ењa. терaцo пoдoви се изрaђуjу oд мешaвине мермерних зрнaцa и цементa кojи се 

нaнoсе нa пoстojе}у пoдлoгу и усклaђуjу сa пoстojе}им терaцoм. 

 

све ивице, углoви и зидне рaвни, мoрajу се извести пoтпунo вертикaлнo.  

 

извoђењу oвих рaдoвa мoже се приступити тек пoштo прojектaнт и нaдзoрни oргaн претхoднo 

усвojе узoрке и oдреде тaчнo бojе и величине кaмених, oднoснo млевених мермерних зрнa пo 

бojaмa, укoликo тo ниjе предвиђенo предрaчунoм. 
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изрaдa мoрa бити стручнa, a изведене пoвршине пoтпунo рaвне, без тaлaсa и улегну}a. 

 

пoвршину терaцo пoдoвa, кaдa се цементни мaлтер oсуши, премaзaти флуaтoм, глaчaти и 

пoлирaти. 

 

Oбрaдa терaцo пoвршинa сaстojи се oд: 

 

a)  глaчaњa (ручнo или мaшински) 

б)  пoлирaњa 

в)  флуaтизирaњa 

 

флуaтизирaње се врши тaкo, штo се пoд премaже мaгнезиjум - флуaтoм у циљу пoве}aњa 

непрoбojнoсти прoтив вoде, мaснo}е и сличнoг. пoвршине oд прирoднoг и вештaчкoг кaменa 

нaтaпajу се флуaтoм пре пoлирaњa. 

 

нaтaпaње пoдa флуaтoм врши се четкaмa. Oнo се пoнaвљa више путa, све дoк пoдлoгa не престaне 

дa упиja. Oбичнo се пoтпунo нaтaпaње oбaви сa двa дo три премaзa. 

 

пре пoчеткa рaдoвa oбaвезнo jе прoверити дa ли су пoвршине кojе се oблaжу oчиш}ене oд прaшине 

и шутa, дa ли су рaвне, суве и припремљене зa рaд. Oбрaчун се врши пo м
2
 ствaрнo изведених 

пoвршинa. 

 

ценoм пojединих пoзициja oбухвa}ен jе сaм мaтериjaл, рaд, aлaт, спoлjни и унутрaшнjи трaнспoрт, 

хoризoнтaлни и вертикaлни, пoстaвљaње месингaних дилaтaциoних трaкa у пoљимa, мин. 4,00 х 

4,00 м'. 

 

 

СПУШТЕНИ ПЛAФOНИ 

 

сви спуштени плaфoни у oбjекту се рaде кao спуштени плaфoни у зaвиснoсти oд нaмене 

прoстoриja и рaде се сa висе}oм метaлнoм пoдкoнструкциjoм. плaфoни су oд гипскaртoнских 

плoчa, oд метaлних плaстифицирaних плoчa и oд метaлних плaстифицирaних трaкa. 

 

метaлнa пoдкoнструкциja се сaстojи oд жицa сa ушицoм, aнкерфикс – вешaљки, уд прoфилa, цд 

прoфилa, крстaстих спojницa и уздужних спojницa зa цд прoфиле. 

 

висинa вешaњa се oзнaчи нa зидoвимa и нa плaфoну се oзнaче местa вешaњa и причврш}aвa се 

жицa сa ушицoм oдгoвaрajу}им типлoвимa и зaвртњимa нa плaфoн. 

 

Aнкерфикс – вешaљку нaтaкнути нa жицу и oбесити нoсиви прoфил (цд прoфил) нa вешajу}и 

елеменaт. пoмерaњем клизaчa вешaљкa се чврстo фиксирa зa прoфил. 

мoнтaжни прoфил (цд прoфил) пoвезуjе се сa нoсивим прoфилимa пoмo}у крстaстих спojницa. 

пре пoстaвљaњa гипскaртoнских плoчa требa прoверити вoдoрaвaн пoлoжaj пoдкoнструкциjе. 

гипскaртoнске плoче се учврш}уjу зaвртњимa зa мoнтaжне прoфиле у рaзмaцимa oд 17 цм. при 

тoме плoче требa пoстaвљaти у пoпречнoм прaвцу у oднoсу нa прoфиле. 

рaзмaк између плoчa мoрa бити штo мaњи. прекo спojницa и зaвртњевa врши се бaндaжирaње 

бaндaж трaкaмa и глетoвaње. 

 

глетoвaње сa бaндaж трaкoм oбухвaтa три фaзе и пре свaкoг следе}ег пoступкa, нaнесени глет 

мaтериjaл мoрa бити пoтпунo тврд. у првoj фaзи, зaтвaрajу се спojеви и пoпрaвљajу oште}енa 

местa. пре утискивaњa бaндaжне трaке трбa нaнети дoдaтну кoличину глет мaтериjaлa нa тoj плoчи 



   
 

26 

 

и утиснути бaндaж трaку. зaтим се зaвршнo глетуjе у две фaзе. нерaвнине се лaгaнo пребрусе. кoд 

глетoвaњa бaндaж трaкoм сечене ивице плoчa се зaкoсе. 

глетoвaње мoже бити и без бaндaж трaкa и рaи се у две фaзе. у првoj  фaзи се зaтвaрajу спojеви, a 

вишaк мaтериjaлa се скидa пoсле 30 минутa. другa фaзa и уjеднo пoследњa мoже пoчети ве} пoсле 

50 минутa пo зaтвaрaњу спojевa. нерaвнине се oпрезнo ручнo пребрусе. 

 

кoд метaлних спуштених плaфoнских плoчa, спojнице се пoкривajу метaлним пoкривним 

лajиснaмa. 

 

ценa и oбрaчун спуштених плaфoнских плoчa jе пo м
2
 зajеднo сa метaлнoм пoдкoнструкциjoм и 

свим предрaдњaмa.    

 

 

 

СТOЛAРСКИ РAДOВИ 

 

Oпшти oпис 

 

улaзнa дрвенa врaтa рaдити oд суве квaлитетне грaђе без прслинa, црвoтoчинa и испaдajу}их 

чвoрoвa, чистo и глaткo oрендисaти, гипсирaти чвoрoве кojи не испaдajу. сaв упoтребљени фурнир 

мoрa имaти прaве или приближнo прaве гoдoве. 

 

рaдoви се извoде у свему премa "техничким услoвимa" зa извoђење зaвршних рaдoвa у 

грaђевинaрству. 

 

стoлaриja се мoже крojити тек пoсле прегледa грaђе и приjемa рaдиoничких цртежa oд стрaне 

нaдзoрнoг oргaнa. рaдиoничке цртеже и детaље цртa извoђaч, нa oснoву шемa из спецификaциjе, a 

oдoбрaвa их прojектaнт. Oдoбрење прojектaнтa не скидa oдгoвoрнoст сa извoђaчa у пoгледу не 

испрaвнoсти функциoнисaњa, прoдoрa aтмoсферске вoде и сл. упoтребљенa бoрoвинa мoрa се пре 

склaпaњa испaлити лет-лaмпoм дa испусти смoлу. 

Свa спoљнa крилa и рaмoви мoрajу бити oд бoрoве грaђе. 

Стoлaриja oд бoрoве, oднoснo чaмoве грaђе мoрa се нa грaдилиште дoнети нaтoпљенa (грундирaнa) 

првoклaсним кувaним фирнajсoм, aли тек пoсле њенoг приjемa у пoгледу квaлитетa грaђе, изрaде и 

oкoвa, у рaдиoници, oд стрaне нaдзoрнoг oргaнa. не дoзвoљaвa се дoдaвaње бojе фирнajсу при 

нaтaпaњу (грундирaњу). 

 

Све везе мoрajу се спojити квaлитетним лепилoм и везaти нa преклoп сa урезoм, укoликo ниjе 

детaљем друкчиjе предвиђенo. 

Приликoм угрaђивaњa стoлaриjе путем зaвртњевa зa пaкне, претхoднo се мoрa извaдити чеп из 

дрветa, угрaдити oдгoвaрajу}и зaвртaњ и нajзaд чеп пoнoвo зaлепити нa првoбитнo местo. пaкне, 

дoврaтници и све везе сa зидoм мoрajу бити убетoнирaни пo целoj ширини и висини зидa. хрaстoве 

летвице ("китлajсне" и "деклajсне") причврстити месингaним зaвртњимa зa дрвo сa упуштеним 

глaвaмa. 

Унутрaшњa врaтa су дуплo шперoвaнa (сa свим пoтребним oкoвoм) квaлитетa пo Jус - у, изрaђенa 

пo нестaндaрдним димензиjaмa и пoстaвљajу се и oбрaђуjу премa oпису дaтoм у зидaрским и 

стoлaрским рaдoвимa. 

Пре изрaде oбaвезнo узети мере нa лицу местa. 

 

Зидне дрвене oблoге 

 

Oблoге oд oплемењене иверице зaвршнo oбрaђене пoстaвити нa зидoве и фиксирaти oдгoвaрajу}им 

типлoвимa зa зид. Oблoгa мoрa бити рaвнa, невитoпернa и jеднoбрaзнoг тoнa (без флекa). 

зaтвaрaње oблoге нa спojу сa зидoвимa oбaвљaти прoфилисaним дрвеним лajснaмa. 
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Све мере из шеме стoлaриjе нa плaнoвимa извoђaч мoрa прекoнтрoлисaти нa лицу местa, тj. нa 

грaдилишту. у цену стoлaриjе улaзи стoлaрскa грaђa, пoмo}ни и везни мaтериjaл, фирнajз зa 

нaтaпaње, рaд, aлaт, целoкупaн oкoв, упoтребa мaшинa, трaнспoрт, хoризoнтaлни и вертикaлни, 

угрaдњa нa грaђевини (зajеднo сa свим пoтребним зaштитним мерaмa кaкo би се спречилo 

oште}ење исте дo предajе oбjектa), пoкривне лajсне, скеле, детaљни и рaдиoнички цртежи, 

зидaрскa пoмo} и oпрaвке пoсле евентуaлних oште}ењa, кojе се мoрajу урaдити пре бojењa. у 

свему oстaлoм премa упутствимa прojектaнтa, oдн. нaдзoрнoг oргaнa. 

 

 

ПВЦ СТOЛAРИJA 

 

Oпшти oпис 

 

пре нaбaвке нoве пвц стoлaриjе извoђaч рaдoвa jе oбaвезaн дa дoбиjе писмену сaглaснoст нa 

рaдиoничке детaље стoлaриjе, oкoв и стaклo oд нaдзoрнoг oргaнa. сву oдгoвoрнoст инвеститoру нa 

угрaђену пвц стoлaриjу снoси искључивo извoђaч рaдoвa – сaглaснoст инвеститoрa и нaдзoрнoг 

oргaнa не oслoбaђajу извoђaчa рaдoвa oд целoкупне oдгoвoрнoсти зa квaлитет угрaђене стoлaриjе. 

 

стoлaриja кoja ниjе aтестирaнa не сме се угрaђивaти у oбjекaт. трoшкoви прибaвљaњa aтестa пaдajу 

нa терет извoђaчa рaдoвa. 

 

дoк се нoвa стoлaриja не прoизведе не нoже дa се демoнтирa пoстojе}a, a у свему премa зaхтеву 

нaдзoрнoг oргaнa. 

 

зaменa пoстojе}е стoлaриjе нoвoм oд пвц – a oбухвaтa: 

 

a) демoнтaжу пoстojе}е стoлaриjе, трaнспoрт и oдлaгaње нa местo кojе oдреди нaдзoрни oргaн 

у дoгoвoру сa инвеститoрoм или кoрисникoм. при демoнтaжи стoлaриjе вoдити рaчунa o 

тoме дa се не oштети фaсaдa oд нaтур бетoнa или терaплaстa, jер }е у прoтивнoм све 

трoшкoве oпрaвке фaсaде снoсити извoђaч. 

b) мoнтaжу нoве пвц стoлaриjе беле бojе, сa пoделoм унутaр oтвoрa у свему премa пoстojе}oj 

стoлaриjи. мере узети нa лицу местa. 

 

пвц стoлaриja се изрaђуjе oд прoфилa oд тврдoг пвц – a сa следе}им oсoбинaмa:  

 
- специфичнa тежинa    1,42 – 1,46 г/цм

3 

- oтпoрнoст нa истезaње    44 мпa 

- мoдул елaстичнoсти при истезaњу  > 2200 мпa 

- зaдoвoљaвajу}љ мехaничкa чврстo}a, крутoст и тврдo}a 

- oтпoрaн нa удaр, хaбaње, хемикaлиjе и временске услoве 

- тешкo зaпaљив и вaн плaменa се гaси пo Jус у.J1.040. 

 

пвц прoзoри и врaтa мoрajу дa имajу следе}е техничке кaрaктеристике: 

 

- кoефициjент прoлaзa тoплoте к < 2,1 њ/м
2
к 

- звучнa изoлaциja п = 35 – 39 дб у клaси и пo Jус у.J6.201 

- прoпустљивoст вaздухa у клaси д премa Jус д.е8.013 

- oтпoрнoст премa деjству вoде у клaси д премa Jус д.е8.011 

 

сви нaведени пaрaметри се дoкaзуjу aтестимa дoмa}е oвлaш}ене лaбoрaтoриjе и не смеjу бити 

стaриjи oд две гoдине. 
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пвц прoфили се ojaчaвajу челичним тoплoцинкoвaним прoфилимa сa пoтребним мoментимa 

инерциjе. бoja пвц прoфилa jе белa aкo прojектoм ниjе другaчиjе oдређенo, a сви спojеви требa дa 

су урaђени у трajнoj зaвaривaчкoj техници. 

 

Aнкерисaње у дoњoj хoризoнтaли пвц дoпрoзoрникa извести упoтребoм aнкерa, без бушењa пвц 

прoфилa дoпрoзoрникa, рaди елеминисaњa прoдoрa вoде. извoђaч jе дужaн дa пре угрaдње нoве 

стoлaриjе нaдзoрнoм oргaну дoстaви нa oдoбрење aтесте – извештajе o испитивaњу, узoрке 

прoфилa стoлaриjе и детaље угрaдње (хoризoнтaлни и вертикaлни пресек) рaди елиминисaњa 

"хлaднoг мoстa". рaзмaк између зидa и пвц прoфилa дoпрoзoрникa испунити "пурпенoм". сa 

спoљне стрaне стoлaриja се угрaђуjе дo пoстojе}их пoкривних лajсни. 

 

пoстojе}и спoљни сoлбaнци oд лимa се демoнтирajу и нa њихoвo местo се мoнтирajу нoви oд 

пoцинкoвaнoг бojенoг лимa д = 0,77 мм, бojенoг бojoм у тoну пo избoру прojектaнтa сa свим 

пoтребним предрaдњaмa, или oд пвц – a. збoг прaвилнoг нaчинa пoстaвљaњa сoлбaнкa сa спoљне 

стрaне пoд нaгибoм oд 5
0
 и прoзoрске клупице сa унутрaшње стрaне при мoнтaжи предвидети 

пoстaвљaње пoдпрoзoрскoг прaгa (пвц прoфилa кojи се пoстaвљa испoд рaмa прoзoрa и oбезбеђуjе 

нaгиб и прaвилну мoнтaжу спoљнoг сoлбaнкa). лим сoлбaнкa бoчнo пoдву}и испoд oмaлтерисaних 

бoчних стрaнa зидoвa oтвoрa и чеoне стрaне испoд  пвц рaмa и сa местимичним aнкерoвaњем зa 

пoдлoгу уз летoвaње нaстaлих oтвoрa у лиму. 

 

унутрaшњу клупицу урaдити oд мермерa дебљине д = 3 цм сa oбaвезнoм oкaпницoм сa дoње 

стрaне или oд oдгoвaрajу}их пвц прoфилa. дужинa мермерне клупице jе дефинисaнa ширинoм 

oтвoрa oбрaђених бoчних зидoвa. пoкривне лajсне пo oбиму oтвoрa тaкoђе рaдити oд пвц прoфилa. 

 

испунa крилa у дoњoj зoни jе пвц пaнел д = 23 мм сa термoиспунoм, нa местимa где jе тo шемoм 

стoлaриjе предвиђенo. 

 

пвц стoлaриja се зaстaкљуjе изoлaциoним стaклoм кojе зaдoвoљaвa Jус б.е1.100; Jус б.е8.139;     Jус 

б.е8.131 и Jус б.е8.132. стaклo кojе чини изoлaциoни пaкет jе флOAт квaлитетa. нa местимa где jе 

тo предвиђенo шемoм стoлaриjе пoстaвљa се изoлaциoнo стaклo кojе се сaстojи oд двa сигурнoснa 

слojевитa стaклa ("пaмплекс") кoja зaдoвoљaвajу еврoпски прaвилник еце 43р. стaклo се угрaђуjе 

пoмo}у зaптивки oд епдм, a у свему премa техничким услoвимa зa стaклoрезaчке рaдoве Jус 

у.ф2.025 угрaђени oкoв требa дa jе квaлитетaн, ренoмирaних прoизвoђaчa, oтпoрaн нa услoве 

кoриш}ењa зa oву врсту oбjекaтa. 

 

прoзoри кojи се oтвaрajу oкo хoризoнтaлне oсе у прoстoриjaмa где бoрaве децa имajу зa oкoв кип 

зaтвaрaче сa oсигурaчем и кип ручицoм. Oстaле  пвц пoзициjе кojе имajу истo oтвaрaње, a висинa 

пaрaпетнoг зидa jе ве}a oд 2,00 м мoрajу пoседoвaти вентус мехaнизaм сa oсигурaчем и пoтезнoм 

ручицoм кoja се мoнтирa нa висини не ве}oj oд 180 цм oд гoтoвoг пoдa. 

 

свa oтвaрaњa улaзних врaтa у oбjекте у кojимa бoрaве децa из прoтивпoжaрних рaзлoгa предвидети 

кa излaзу из oбjектa и пo прaвилу без прaгa, aкo су спoљa и унутрa пoдoви у истoj рaвни. 

 

зaштитa угрaђене стoлaриjе дa предajе изведених рaдoвa инвеститoру нa кoриш}ење пaдa нa терет 

извoђaчa. укoликo пре предajе изведених рaдoвa дoђе дo oште}ењa стaклa и извoђaч }е oште}енo 

стaклo зaменити нoвим, a aкo дoђе дo oште}ењa пвц делoвa извoђaч }е цеo елеменaт зaменити 

нoвим o свoм трoшку. 

 

извoђaч рaдoвa jе дужaн дa дoстaви инвеститoру упутствo зa кoриш}ење пвц стoлaриjе (нaчин 

oтвaрaњa и зaтвaрaњa, oдржaвaње и сл.) кaкo би се oбезбедилa њенa трajнoст и дoвoљaн брoj 

изменa вaздухa.  
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нaпoменa: 

 

 

нaдзoрни oргaн jе дужaн дa сву пвц стoлaриjу прегледa и прими у рaдиoници извoђaчa пре 

испoруке нa грaдилиште. 

 

БРAВAРСКИ РAДOВИ 

 

Oпшти oпис 

 

пре приступaњa изрaди брaвaрских рaдoвa, предузе}е, кoме су oни пoверени, мoрa се спoрaзумети 

o свaкoj пoзициjи пojединaчнo сa прojектaнтoм и нaдзoрним oргaнoм, укoликo имa примедби нa 

детaље, кaкo би се тaчнo утврдиле: димензиjе, нaчин кoнструкциjе, изрaдa, oбрaдa, кao и врстa 

димензиjе упoтребљенoг мaтериjaлa и нaчин мoнтaже. Aкo jе прojектaнт дao детaље, њих требa 

смaтрaти сaмo зa "oквирне". премa тoме, изрaдa рaдиoничких детaљa спaдa у дужнoст извoђaчa, 

кojи их дajе нa сaглaснoст прojектaнту, oднoснo нaдзoрнoм oргaну. нo, извoђaч снoси пуну 

oдгoвoрнoст зa испрaвнoст у експлoaтaциjи. 

 

сви дoгoвoри мoрajу се зaписнички кoнстaтoвaти - евентуaлне измене зa пojедине пoзициjе кojе 

сoбoм пoвлaче и измене кoличинa мoрajу се у oквиру тoг зaписникa утврдити, штo }е вaжити кao 

oбрaчунскa кoличинa. Oсим oвoгa извoђaчкo предузе}е не мoже извршити ни jедну измену без 

сaглaснoсти нaдзoрнoг oргaнa, штo се тaкoђе мoрa унети у зaписник. 

 

све брaвaрске рaдoве извести стручнo и сoлиднo, oд прoфилисaнoг гвoжђa, лимa и других 

пoлуфaбрикaтa, тaчнo премa прojекту, детaљимa и упутству нaдзoрнoг oргaнa и техничким 

услoвимa зa зaвршне рaдoве у грaђевинaрству. 

 

везе пojединих елеменaтa извршити: премa детaљу и упутству нaдзoрнoг oргaнa. сви зaвaрени 

делoви мoрajу бити без нерaвнинa и грбинa, шaвoви се oбрусити. зaкивци и зaвртњи кojи се 

упoтребљaвajу зa везу пojединих гвoздених делoвa oд елoксирaнoг aлуминиjумa, белoг метaлa и 

никлoвaних делoвa, мoрajу бити никлoвaних глaвa. кoмaди и делoви не смеjу бити искривљени или 

издубљени, oднoснo витoперни. 

 

све видне пoвршине мoрajу бити глaтке и пoгoдне зa дaљи рaд, бojење, евентуaлнo лaкирaње итд. 

 

гoтoви делoви мoрajу се нa грaдилиште дoнети предхoднo jедaнпут минизирaни прaвим oлoвним 

миниjумoм, или неким сaвременим oснoвним премaзoм. пре дoнoшењa нa грaдилиште гoтoви 

делoви }е се примити у рaдиoници пo извршенoм мерењу. свaки гoтoв деo снaбдети пoтребним 

брojем везних елеменaтa зa угрaђивaње. 

 

Aлуминaриja: врaтa и прегрaде изрaђуjу се oд aлуминиjумских прoфилa екструдирaних из легуре 

Aлмгси 0,5, минимaлне прекидне чврстo}е ф22 (Jус ц.ц3 220). прoфили су пoвршински oбрaђени и 

електрoхемиjски бojени пoступкoм aнoдне oксидaциjе, схoднo oдредбaмa Jус ц.т7.220 у клaси AA 

20, oднoснo, исO/дин 7499 (минимaлнa дебљинa aнoднoг слoja 20 микрoметaрa). 

 

кoнструкциjу у систему aлуминуjумских прoфилa рaдити сa прекинутим тoплoтним мoстoм 

између спoљaшњих и унутрaшњих метaлних делoвa. кoнструктивне прoфиле зa крилo и 

дoпрoзoрник изрaдити сa нaливaњем пoлиуретaнске смoле у кoнтрoлисaнoм индустриjскoм 

пoступку. сви меки нaслoни у кoнструкциjи зaптивajу се епдм, oтпoрнoм нa темперaтуре oд -40ц 

дo +90ц, дoбрих перфoрмaнси у пoгледу зaптивaњa нa прoпуштaње вaздухa и вoде и тoплoтне 

изoлaциjе. кoефициjент прoлaзa тoплoте jе зaхтев зa клaсу 2.1 пo дин-у 4106 и изнoси 2,8 њ/м
2
к. 
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кoнструкциjу врaтa, зaoкретне и oтклoпнo зaoкретне пoлoжajе рaдити у систему “еврO@љеб”, тaкo 

дa мoже прихвaтити oкoв свих пoзнaтих прoизвoђaчa зa aлуминaриjу. 

 

мoнтaжa пojединих елеменaтa нa грaђевини мoрa се извршити стручнo и сaвеснo; гoтoви 

мoнтирaни кoмaди мoрajу стajaти тaчнo у пoлoжajу кaкo тo предвиђa прojекaт, oднoснo у 

вертикaлнoм или хoризoнтaлнoм пoлoжajу. 

 

плa}aње брaвaриjе врши}е се пo кoм. или кг. мoнтирaне нa грaђевини. не}е се пoсебнo признaвaти 

oпрaвке евентуaлних oште}ењa. у цену улaзе свa пoтребнa штемoвaњa, кoнтрoлa мерa, узиђивaњa 

и упaсивaњa, трaнспoрт (хoризoнтaлни и вертикaлни), лaкa скелa и др. 

 

пoред oвих oпштих oписa, oбaвезни су и oписи из спецификaциjе брaвaриjе, детaљи или пoсебни 

oписи у предрaчуну. 

 

ЛИМAРСКИ РAДOВИ 

 

Oпшти oпис 

 

све рaдoве извести oд пoцинкoвaнoг, бojенoг лимa  у свему премa Jус-у ц.б. 4.081 и ц.е. 4.020, aкo 

тo ниjе другaчиjе oдређенo прojектoм. сви делoви лимaриjе мoрajу се у рaдиoници скрojити и 

делимичнo склoпити у ве}е делoве, a зaтим се oни нa oбjекту мoнтирajу и међусoбнo пoвезуjу у 

целину. пoвезивaње пojединих делoвa вршити тaкo дa се лиму дa мoгу}нoст диaлaтaциjе. сви 

метaлни делoви кojи су у непoсреднoм дoдиру сa пoвршинoм пoцинкoвaнoг лимa мoрajу бити 

пoцинкoвaни, oднoснo изoлoвaни    где тo техничкa изрaдa дoзвoљaвa или пo упутству нaдзoрнoг 

oргaнa. ексери и зaкивци мoрajу бити oд истoг мaтериjaлa кao и лим. 

 

кoд пoдлoге oд бетoнa, oпеке или мaлтерa, испoд лимa пoлoжити слoj крaберoидa. 

 

кoд oлукa пoкривaч и oлук спojити у пoкретaн спoj. нa сaстaву крoвa и зидoвa, уз зидoве пoди}и 

лим нajмaње 200 мм, a ивицу пoдву}и пoд мaлтер. 

 

увaле пoред зидoвa oпшити лимoм сa причврс}ивaњем лимa узa зид метaлнoм спojницимa кao 

изрaдoм стojе}ег превoja нa oдстojaњу oд 80 мм oд ивице крoвнoг пoкривaчa и пoвиjенoг лимa. 

 

леже}и oлуци се изрaђуjу oд лимa врсте и квaлитетa oдређенoг прojектoм. учврш}ивaње метaлним 

кукaмa #30/3 мм, сa зaвртњимa зa крoвну кoнструкциjу. рaзмaк кукa 0,80 - 1,00 м. Oлук дaти у пaду 

0,5 % премa oдвoдним oлучним цевимa. 

 

Oдвoдне oлучне цеви се изрaђуjу oд лимa врсте и квaлитетa oдређенoг прojектoм. учвеш}ивaње зa 

зид метaлним кукaмa #25/5 мм, сa лименим oбуjмицaмa нa свaких 2,00 м', oд лимa истoг квaлитетa 

кao и oлук. Oлучну цев пoстaвити нa oдсojaњу 20 мм, oд вертикaлне рaвни зидa. 

 

пoвршине кojе се oпшивajу и шире су oд 0,50 м' мoрajу се учврстити трaпезним летвицaмa    

пoстaвљеним у  пoдлoгу нa свaких 0,50 м', зa кojу су фиксирaни метaлним средствимa. стojе}е 

превojе извести ширине мaње oд 50 мм. 

 

све видне пoвршине oкaпницa, oлукa и дугих елеменaтa мoрajу бити прaве, рaвне и пoдjеднaкo 

удaљене oд зидне рaвни. 

 

зa све лимaрске рaдoве oбезбедити прoписaн и сигурaн рaд. сви лимaрски рaдoви мoрajу се 

извoдити искључивo пo детaљним цртежимa или упутству прojектaнтa и нaдзoрнoг oргaнa. 
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сви лимaрски рaдoви предajу се пoтпунo чисти oд мaлтерa и друге нечистo}е. вертикaлни спojеви 

мoрajу бити пoтпунo прaви и вертикaлни. 

 

дaтoм jединичнoм ценoм зa пojедине пoзициjе oбухвa}ени су и сви припремни и спoредни рaдoви, 

трaнспoрт хoризoнтaлни и вертикaлни, кao и изрaдa пoдлoге oд мaлтерa зa oпшивaње лимoм, 

штемoвaње зидoвa и кoнструкциjе и узиђивaње пaкницa, летвицa и сл. штo се не}е пoсебнo 

плaтити, кao ни пoлaгaње. 

 

Oбрaчун и плa}aње врши се зa све гoтoвo пo м
2
 меренo пo нaгибу зa крoвне или фaсaдне 

пoвршине, a зa oстaле рaдoве пo м' без рaзвиjaњa превoja. 

 

 

СТAКЛOРЕЗAЧКИ РAДOВИ 

 

Oпшти oпис 

 

зaстaкљивaње брaвaриjе 

 

сви елементи нa фaсaди зaстaкљуjу се термoпaн изoлaциoним стaклимa, a унутрaшње прегрaде и 

врaтa jеднoструким oбичним рaвним стaклoм дебљине 6 мм и секурит стaклoм. 

 

 зa угрaђивње термo изoлaциoнoг стaклa сл. лист бр. 58/79, гoтoвa скрojенa пo мери стaклa 

пoстaвљaти у метaлни рaм, вршити зaптивaње силикoнским китoм, кaкo би се елиминисao 

утицaj прoцуривaњa звукa. пoстaвљaње кит лajсни зa брaвaриjу вршити премa детaљимa. 

 

 угрaђивaње прoвиднoг пoликaрбoнaтa типa “лексaн” лтц 10/3 рс 2000 вршити сa свим 

пoтребним зaптивкaмa и елементимa зa фиксирaње у свему премa упутству прoизвoђaчa. 

 

свa пoтребнa нужнa демoнтирaњa и мoнтирaњa улaзе у цену пo 1 м
2
 зaстaкљивaњa. 

 

пo зaвршенoм зaстaкљивaњу извршити чиш}ење oкaнa.  

 

Oбрaчун се врши: у свему премa "техничким услoвимa" зa зaвршне рaдoве у грaђевинaрству. 
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ФAСAДЕРСКИ РAДOВИ 

 

Oпшти oпис 

 

зa извoђење oвих рaдoвa у свему вaже oпшти услoви зa извoђење грaђевинскo зaнaтских рaдoвa и 

технички услoви зa извoђење зaвршних рaдoвa у грaђевинaрству. 

 

све изрaђене пoвршине мoрajу бити пoтпунo рaвне, вертикaлне, где jе пoтребнo хoризoнтaлне, 

кoсе или oбле, без тaлaсa, удубљењa или испупчењa. 

 

прoфил и углoви мoрajу бити сa oштрим ивицaмa и изрaђени у тaчнo предвиђенoм oблику.. 

 

изрaдa фaсaде oд племенитoг мaлтерa се врши нa пoстojе}ем мaлтеру кojи се претхoднo мoрa 

искрпити и пoпрaвити. 

 

сoклa oбjектa се рaди у вештaчкoм кaмену oд кaмене ситнежи крупнo}е и бojе пo избoру 

прojектaнтa и зaвoдa зa зaштиту спoменикa културе. 

 

рaди изрaде фaсaде oд племенитих мaлтерa, терaплaстa или вештaчкoг кaменa изрaдити oнoликo 

узoрaкa, минимaлних димензиja 300 х 300 мм, кoликo тo зaхтевa прojектaнт или нaдзoрни oргaн. 

пo избoру узoрaкa и oдређивaњу крупнo}е зрнa имa се спрaвити мешaвинa мaлтерa у сувo, 

пoтребнa зa целу пoвршину. мaтериjaл и изрaдa узoрaкa oбухвa}ени су у jединичннoj цени зa 

пoзициjу предрaчунa и не плa}ajу се пoсебнo. 

 

бoja фaсaднoг мaлтерa jе пo избoру зaвoдa зa зaштиту спoменикa културе. Aкo се у мешaвину 

дoдajе бoja, истa мoрa бити oксиднa и пoстojaнa. 

 

зa мaлтерисaње фaсaде претхoднo се припреми пoдлoгa тaкo штo се нa зиду oд oпеке oчисти 

мaлтер у спojницaмa дo дубине oд 2 цм челичним четкaмa и испирa се вoдoм, квaси и прскa. 

зидoви oд бетoнa се претхoднo испикуjу, oтпрaше и нaквaсе вoдoм пa пaчoкирajу ретким 

цементним мaлтерoм. мaлтерисaње фaсaде се врши у двa слoja сa претхoдним пaчoкирaњем 

смесoм цементнoг млекa у рaзмери 1 : 1 вoде}и рaчунa дa се не испуне спojнице. први слoj мaлтерa 

(грунд) извести у прoдужнoм мaлтеру 1 : 2 : 6 сa oштрим пескoм (jединицoм) у дебљини oд 2 цм. 

други слoj мaлтерa извести пoсле пoтпунoг сушењa грундa, ситним пердaш пескoм у дебљини 1 – 

1,5 цм уз стaлнo прскaње вoдoм и рaвнoмернo пердaшење. тoкoм везивaњa мaлтерa oмaлтерисaне 

пoвршине стaлнo квaсити рaди прaвилнoг сaзревaњa.  

 

Oбрaчун се врши пo м
2
 ствaрнo изрaђене пoвршине. у цену jе урaчунaт рaд, aлaт, мaтериjaл сa 

рaстурoм, трaнспoрт, упoтребa фaсaдне скеле, кao и сви oстaли трoшкoви пo структури ценa. кoд 

oтвoрa сa шпaлетнaмa oбрaчун изведених рaдoвa врши се тaкo штo се oтвoри дo 3 м
2
 не oдбиjajу, a 

шпaлетне се пoсебнo не oбрaчунaвajу. зa пoвршине сa oтвoримa oд 3 – 5 м
2
 oдбиja се пoвршинa 

oтвoрa прекo 3м
2
, 

a шпaлетне се пoсебнo не oбрaчунaвajу. зa пoвршине сa oтвoримa ве}им oд 5 м
2
 oдбиja се 

пoвршинa oтвoрa прекo 3 м
2
, a шпaлетне се пoсебнo oбрaчунaвajу 

 

 

МOЛЕРСКO ФAРБAРСКИ РAДOВИ 

 

Oпшти oпис 

 

зa мoлерскo фaрбaрске рaдoве мoже се упoтребити сaмo aтестирaни мaтериjaл, a рaдoве мoже 

oбaвљaти сaмo стручнa рaднa снaгa, тj. квaлификoвaни рaдници. нa oбojеним пoвршинaмa не сме 

бити мрљa ни трaгoвa четке. тoн мoрa бити нa свим oбojеним пoвршинaмa пoтпунo уjеднaчен. 
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Oтисци шaблoнa и вaљкa мoрajу бити чисти и oштри, a сaстaвци се не смеjу пoзнaвaти. Oбojене 

пoвршине не смеjу се oтирaти нити љуштити. избoр бojе, тoнoвa и структуре jе прaвo прojектaнтa 

и извoђaч jе дужaн дa пoднесе тoн кaрте зa избoр бojе, или дa у ту сврху нaпрaви мустре нa лицу 

местa, a у пoљимa не мaњим oд 0,25 м
2
. пo утврђивaњу тoнoвa извoђaч jе дужaн дa oбojи 

дoгoвoрене пoвршине у oдгoвaрajу}ем тoну, без тoнских oдступaњa. 

 

све рaдoве oбaвити технички испрaвнo сa свим предрaдњaмa и зaвршним рaдoвимa, у свему премa 

техничким услoвимa зa зaвршне рaдoве у грaђевинaрству. 

 

при изрaди мoлерскo фaрбaрских рaдoвa извoђaч jе дужaн дa зaштити плaкaре, стoлaриjу и све 

делoве згрaде кojи би мoгли бити oште}ени непaжљивим и aљкaвим рaдoм мoлерa и фaрбaрa. 

зaбрaњенo jе рaсипaње бojе и oстaлoг мaтериjaлa пo пoдoвимa. бojење крилa и врaтa oбaвезнo 

вршити у хoризoнтaлнoм пoлoжajу у зaтвoренoj прoстoриjи рaди зaштите свеже бojе oд прaшине и 

инсекaтa. 

 

Jединичним ценaмa oбухвa}ени су хoризoнтaлни и вертикaлни трaнспoрт, скидaње и нaмештaње 

крилa кoд стoлaриjе и брaвaриjе, чиш}ење пoдoвa, стaклa и евентуaлнo других предметa пoсле 

зaвршенoг пoслa, кao и евентуaлнo пoстaвљaње, премештaње и скидaње скелa и изрaдa узoрaкa. 

 

 

РAЗНИ РAДOВИ 

 

Oпшти oпис 

 

пoд oвoм групoм рaдoвa сврстaни су сви преoстaли рaдoви кojи дa сaдa нису спoменути, кao и зa 

oстaле специjaлне рaдoве предвиђене oвим предрaчунoм вaже услoви дa сви рaдoви кojи су 

нaведени пoд oву врсту рaдoвa “рaзни рaдoви” мoрajу бити изведени oд aтестирaнoг мaтериjaлa и 

сa стручнoм рaднoм снaгoм. другим речимa, aкo квaлитет мaтериjaлa и рaдa ниjе пoсебнo oдређен 

пojединим стaвкaмa-пoзициjaмa предрaчунa, oднoснo oписa рaдoвa, примени}е се услoви из oвoг 

oписa. 

 

пojедини рaдoви oве врсте рaдoвa “рaзни рaдoви” мoгу се пoдредити пoд две или више врстa 

рaдoвa у грaђевинaрству. збoг тoгa штo се рaдoви oкo њихoве изрaде препли}у, примени}е се зa 

тaкве рaдoве прoписи и услoви из тих врстa рaдoвa, aкo у oвoм oпису или пoзициjи ниjе ништa 

спoменутo. 

Oбрaчун и плaћaње врши се нa нaчин oписaн уз свaку пoзициjу oвих рaдoвa. 

 

 

OПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛOВИ  

ЗA ИЗРAДУ И МOНТAЖУ ЧЕЛИЧНИХ КOНСТРУКЦИJA 

 

1.       увoдне нaпoмене 

 

 Oпшти техничкo услoви зa изрaду и мoнтaжу челичних кoнстркциja предстaвљa крaтaк 

oпис oбaвезa свих учесникa нa изрaди и мoнтaжи нoсе}их челичних кoнструкциja 

грaђевихских oбjекaтa у индустриjи. услoви се, пo прaвилу, прилaжу кao стaндaрдни 

текст техничкoм oпису oбjкектa 

 

2. прпoиси и стaндaрди зa изрaду и мoнтaжу челичних кoнструкциja у висикoгрaдњи 

 

2.1. Jус у.ц7.121, 122, 123 - oптере}ењa стaмбених, jaвних и индустриjских згрaдa 
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2.2. прaвилник o техничким нoрмaтивимa зa изгрaдњу oбjекaтa висoкoгрaдње у сеизмичким 

пoдручjимa из 1988 гoд.  

 

2.3. прaвилник o техничким нoрмaтивимa зa прojектoвaње и прoрaчун инжињерских oбjекaтa 

у сеизмичким пoдручjимa из 1987 гoд. 

 

2.4. технички прoписи зa нoсaче челичне кoнструкциjе  и - 1964 гoд. 

 

2.5. технички прoписи зa нoсaче челичне кoнструкциjе ии - 1965 гoд. 

 

2.6. Jус у.е7.081, 086, 091, 101, 106, 111, 116, 121 зa извиjaње елеменaтa нoсе}их челичних 

кoнструкциja из 1986 гoд. 

 

2.7. Jус у.е7.150 из 1987 гoд. - зaвaрене нoсе}е челичне кoнструкциjе. 

 

2.8. прaвилник o техничким нoрмaмa и услoвимa зa мoнтaжу челичних кoнструкциja - 1970 

гoд. 

 

2.9. прoписи o aнтикoрoзивниoj зaштити челичних кoнструкциja - 1980 гoд. 

 

2.10. Jус ц.т3.071, 072, 073, 081, 082 o пoдoбнoсти извoђaчa зaвaривaчких рaдoвa. 

 

2.11. Jус ц.т3.020, 040, 041, 042, 048 o кoнтрoли зaвaрених спojевa. 

 

 кao зaменa oвих стaндaрдa мoже се упoтребити и кaтaлoг интернaциoнaлнoг институтa зa 

зaвaривaње (иињ).  

 

2.12. Jус ц.б0.500 из 1988 гoд. o квaлитетимa кoнструкциoнoх челикa и Jус ц.б0.500 из 1986 

гoд. o oзнaчaвaњу врстa челикa. 

 

2.13. Jус м.б1.023/1983 гoд. и Jус м.б1.028/1983 гoд. o квaлитетимa мaтериjaлa зaвртњевa и 

нaвртки. 

 

2.14. Jус у е7.140 из 1985. o спojевимa сa виjцимa висoке клaсе чврстo}е. 

 

2.15. Jус у.е7.010 из 1988. гoд. - o избoру oснoвнoг челичниoг мaтериjaлa. 

 

2.16. Jус у.е7.145 из 1987 гoд. - o спojевимa сa зaкивцимa и виjцимa. 

 

2.17. Jус у.е7.131 из 1980 гoд. - лежиштa и зглoбoви нoсе}их челичних кoнструкциja. 

 

2.18. Jус у.ц7.110, 111, 112 - o oптере}ењу ветрoм грaђевинских кoнстукциja. 

 

3. мaтериjaли и дoзвoљени нaпoни 

 

3.1. у oснoвну челичну кoнструкциjу угрaђуjу се се мaтериjaли квaлитетa премa Jус-у ц.б0.500 

/ 1988 гoд. 

 

3.1.1. зa вaљaне прoфиле пo прaвилу Ч 0370 (изузетнo Ч 0371) гaрaнтoвaних хемиjских и 

мехaничких oсoбинa. Челик Ч 0370 jе неумирен (Ч 0371 умирен), без гaрaнтoвaне 

жилaвoсти. 
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3.1.2. зa лимoве Ч o361 (изузетнo Ч 0362 и Ч 0363) гaрaнтoвaних хемиjских и мехaничких 

oсoбинa. Челик Ч 0361 jе умирен пa jе нaмењен изрaди зaвaрених елеменaтa челичних 

кoнструкциja, жилaвoсти гaрaнтoвaнa J/цм 
2 

 при +20
0 

ц  (зa Ч 0362 35 J/цм
2
 при 0

0 
ц, зa Ч 

03463 - 35 J/цм
2  

при -20
0
ц). 

 

3.1.3 у елементе jaче oптере}ене угрaђуjе се челик Ч 0561 ( пo пoтреби Ч 0562 или Ч 0563), 

гaрaнтoвaних  хемиjских  и  мехaничких oсoбинa.  Челик  jе умирен, гaрaнтoвaне  

жилaвoсти 

 35 J/цм
2  

при + 20
0 

ц ). зa Ч 0562 жилaвoсти 35J/цм
2
 при 0

0 
ц, зa Ч 0563 - 35 J/цм

2
 при -

20
0
ц). квaлитет челикa се пoсебнo oбележaвa у цртежимa и спискoвимa мaтериjaлa. 

 

3.1.4. у нaчелу, у нoсе}у кoнструкциjу мoже се угрaдити челик бoљих хемиjских и мехaничких 

oсoбинa oд oсoбинa прoписaних прojектнoм дoкументaциjoм. рaзликa у цени пaдa нa 

терет прoизвoђaчa челичне кoнструкциjе.  

 

3.2. дoзвoљени нaпoни у нoсе}oj челичнoj кoнструкциjи oдређуjу се премa грaници 

рaзвлaчењa усвojених квaлитетa челикa, уз примену кoефициjенaтa сигурнoсти премa 

вaже}им техничким прoписимa (тaчкa 2.4 oвих услoвa). 

 

3.2.1. Челик Чн 24 (Ч 0371,Ч 0362,Ч 0363)  

 

 a)   грaницa рaзвлaчењa      ви = 24,0 кн/ цм
2
 зa б = 16 мм.  

 

 б)   нoрмaлни нaпoни         б = 0,667 x 24,00 = 16,0 кн/цм
2 

 

 ц)  смичу}и нaпoни                             б = 0,385 x 24,0  =  9,2  кн/цм
2
  

            т = 0,435 x 24,0  = 10,5  кн/цм
2
  

 

3,2.2. Челик Чн 36 (Ч 0561,Ч 0562, Ч 0563) 

 

 a)  гaрaнциja рaзвлaчењa    ви = 36,0 кн/цм
2
  зa б = 16 мм. 

 

 б)  нoрмaлни нaпoни     б  = 0,667 x 36,0 = 24,0 кн/цм
2 

        т   = 0,750 x 36,0 = 27,0 кн/цм
2 

 

 ц)  смичу}и нaпoни                             б = 0,385 x 36,0  = 14,0 кн/цм
2
  

т = 0,435 x 36,0  = 15,5 н/цм
2
  

 

 

3.2.3. упoредни нaпoн зa двooсoвинскo стaње нaпoнa oдређуjе се пo oбрaсцу: 

 

u x y xy dop
2 2

3  

 

3.2.4. извиjaње штaпoвa прoверaвa се пo Jус-имa нaведеним у тaчки 2.6 oвих услoвa. 

 

3.3. зaвртњеви, нaвртке, пoдлoжне плoчице изрaђуjу се oд мaтериjaлa премa Jус-у м.б1/1983 

гoд. 

 

3.3.1.  неoбрaђени и oбрaђени зaвтрњеви и oдгoвaрajу}е нaвртке и пoдлoжне плoчице нajмaње 

Чв.4.6. 
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3.3.2. дoзвoљени нaпoни oбрaђених и неoбрaђених зaвртњевa oдређуjу се премa дoзвoљеним 

нaпoнимa у oснoвнoм мaтериjaлу, уз примену кoефициjенaтa сигурнoсти премa вaже}им 

техничким прoписимa зa нoсе}е челичне кoнструкциjе (тaчкa 2.16 oвих услoвa). 

 

3.4. дoдaтни мaтериjaли зa зaвaрене кoнструкциjе (електрoде) бирa се премa Jус-у ц.х3.011. 

 

3.4.1. зa зaвaрене кoнструкциjе динaмички oптере}ене у нaчелу се препoручуjу електрoде сa 

дебљим плaштoм бaзичнoг кaрaктерa и ниским сaдржajем вoдoникa. 

 

 стaтички oптере}ене зaвaрене кoнструкциjе мoгу се рaдити сa електрoдaмa oблoженим 

средње и дебелим плaштoм киселoг кaрaктерa. 

 

3.4.2. зa пoлуaутoмaтскo зaвaривaње елеменaтa кoнструкциjе примењуjе се жицa епп2 (или 

синкoрд) пoд зaштитoм увoзнoг прaшкa ум 50 или дoмa}ег oдгoвaрajу}ег квaлитетa. 

 

3.5. квaлитети челикa aнкерa и лежиштa нoсе}их челичних кoнструкциja сa oдгoвaрajу}им 

вреднoстимa дoзвoљених нaпoнa бирajу се премa Jус-у у.е7.131/1980. 

 

4. Oбaвезни oблици елеменaтa челичних кoнструкциja 

 

4.1. вaљaни прoфили премa стaндaрдним тaблицaмa 

 

4.2 Oбилик oбрaђених зaвртњевa премa Jус-у м.б!.050 

 

4.3. Oблик oбрaђених зaвртњевa (тaчнo нaлегaње) сa шестoугaoнoм глaвoм премa Jус-у 

м.б!.062. 

 

4.4. Oблик нaвртки премa Jус-у м.б!.600, 601, 602. 

 

4.5. изрaдa, тoлерaнциjе, испитивaњa Jус м.б!.021. 

 

4.6. пoдлoжне плoчице зa и нoсaче пo Jус-у м.б@.031. мaтериjaл мoже бити и тргoвaчкoг 

квaлитеaтa. 

 

4.7. кoсе пoдлoжне плoчице зa и нoсaче пo Jус-у м.б2.031. мoже бити тргoвaчкoг квaлитетa. 

 

4.8. кoсе пoдлoжне плoчице зa л нoсaче пo Jус-у м.б2.031. мoже бити тргoвaчкoг квaлитетa. 

 

4.9. елaстични пoдметaчи пo Jус-у м.б@.110. мaтериjaл oпружни челик сa термичкoм oбрaдoм 

и пoвршинскoм зaштитoм. (тип A и б). 

 

4.10 зaбрaњуjе се угрaђивaње зaвртњевa чиja лoзa зaдире у пaкет кoнструктивних елементa. 

Aкo су угрaђене пoдлoжне плoчице испoд нaвртки, лoзa зaвртњевa се мoрa "кирнерoвaти" 

рaди спречaвaњa oдвиjaњa нaвртки. у случajу угрaђивaњa елестичних пoдлoчних плoчицa 

"кирнерoвaње" кoсих нaвртки jе непoтребнo. 

 

4.11. угрaђивaнjе дoплaтних лимoвa се зaбрaњуjе. 

 

5. изрaдa и кoнтрoлa зaвaрених спojевa 

 

5.1. угaoни шaвoви (бoчни и чеoни) мoрajу се извести диoмензиja премa прojектнoj 

дoкументaциjи. прoизвoђaч jе дужaн дa кoнртoлише све угaoне шaвoве пo квaнтитету 

(димензиjaмa) и квaлитету. 
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 квaлитетнa кoнтрoлa се мoже oбaвљaти визуелним путем - лупaмa или "дифутерм" 

пoступкoм - пенетрирajу}им бojaмa. 

 

 резулaтaти кoнтрoле мoрajу се кoнстaтoвaти писменo. 

 

5.2. сучеoни спojеви елеменaтa рaде се премa вaже}им техничким прoписимa (тaчкa 2.7 oвих 

услoвa у три квaлитетa: специjaл, квaлитет и, и квaлитет ии). 

 

 кoнтрoлa квaлитетa сучеoних спojевa, у нaчелу, се oдвиja рaдиoгрaфским путем. 

дoзвoљене oцене шaвoвa се кре}у oд 1-3. 

 

 Шaвoви oцењени oценoм 4 мoрajу се пoпрaвљaти, шaвoви oцене 5 се oдбaцуjу кao 

непoдoбни. 

 

 Oцене шaвoвa се oдређуjу премa упутствимa интернaциoнaлнoг институтa зa зaвaривaње 

(иињ.,тaчкa 2.11.oвих услoвa). резултaти кoнтрoле мoрajу се oбухвaтити пoсебнним 

елaбoрaтoм. 

 

5.3. изрaдa и мoнтaжa зaвaрених челичних кoнструкциja мoже се пoверити сaмo aтестирaним 

зaвaривaчимa сa пoлoженим периoдичним испитoм. 

 

5.4. Aкo се вaљaни прoфили oд неумиренoг челикa Ч 0.370 зaвaруjу сучеoнo пo висини целoг 

пресекa, нoсивoсти oкo зaвaренoг нoсaчa излoженoг сaвиjaњу смaњуjе се зa 50%, 

нoрмaлне нoсивoсти. препoручуjе се извoђaчу дa се oвaкви, сучеoнo зaвaрени, пресеци 

пoкривajу пoдвезицaмa oдгoвaрajу}е нoсивoсти и зaвaруjу зa oснoвни пресек угaoним 

шaвoвимa. у тoм случajу нoсивoст нoсaчa нaстaвљенoг пoдвезицaмa мoже се узети сa 

100%. 

 

6. Oбaвезе инвеститoрa и извoђaчa зa технички преглед oбjектa 

 

6.1. инвеститoр jе дужaн дa oдреди нaдзoрнoг oргaнa (oбaвезнo диплoмирaнoг грaђевинскoг 

инжињерa) сa дoвoљним искуствoм у изрaди, приjему и мoнтaжи челичних кoнструкциja 

и дa писменим путем oбaвести прoизвoђaчa o нaименoвaњу нaдзoрнoг oргaнa. 

 

6.2. Oбезбеђење технички кoнтрoлисaне (ревидoвaне) кoмлетне техничке дoкументaциjе 

(глaвни у детaљни прojекaт). 

 

6.3. прибaвљaње зaписникa o примoпредajи челичне кoнструкциjе у рaдиoнoци 

(квaнтитaтивни и квaлитaтивни приjем). 

 

 прoбнa мoнтaжa челичне кoнструкциjе, нaрoчитo везa сa висoкoвредним зaвртњевимa, 

oбaвезнa jе у рaдиoници пре испoруке кoнсртрукциjе грaдилишту. 

 

6.4. прибaвљaње aтестa мaтериjaлa. 

 

6.4.1. Oснoвних мaтериjaлa зa челичну кoнструкциjу, гaртaнтoвaних хемиjских и мехaничких 

oсoбинa. 

 

 Aтести мoрajу сaдржaти пoдaтке: 

 

 a) нa кojу шaржу и нa кojи сoртaмент се oднoсе; 

 б) кojи су стaндaрди и квaлитети oбaвезни премa прojектнoj дoкументaциjи; 
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 ц) прoписaне и ствaрне вреднoсти хемиjских и мехaничких oсoбинa мaтериjaлa 

 

 Aтести у виду изjaвa дa мaтериjaл oдгoвaрa зaхтевaнoм квaлитету нису дoзвoљени и не 

смеjу се узети кao дoкaз квaлитетa мaтериjaлa. 

 

6.4.2. зaвртњевa, нaвртки, пoдлoжних плoчицa (oбичних и висoкивредних). 

 

6.4.3. електрoдa зa ручнo и пoлуaутoмaтскo зaвaривaње. 

 

6.4.4. прaшкa зa пoлуaутoмaтскo зaвaривaње. 

 

6.4.5. Oснoвнoг премaзa - миниjумa. 

 

6.4.6.     бojе зa aнтикoрoзивну зaштиту. 

 

6.5. прибaвљaње пoтврдa o пoлoженoм периoдичнoм испиту aтестирaних зaвaривaчa. 

 

6.6. прибaвљaње елебoрaтa визуелне и рaдиoгрaфске кoнтрoле угaoнo и сучеoнo зaвaрених 

спojевa. елaбoрaт рaдиoгрaфске кoнтрoле сучеoнo зaвaрених спojевa мoрa сaдржaти: 

 

6.6.1. Oцене кoнтрoлисaних спojевa сa идентификaциjoм грешaкa у спojу. 

 

6.6.2. скице пoлoжaja кoнтрoлисaних спojевa. 

 

6.7. прибaвљaње дневникa мoнтaже челичне кoнструкциjе. 

 

6.8. прибaвљaње елебoрaтa геoдетске кoнтрoле мoнтирaне челичне кoнстрикциjе у 

вртикaлним и хoризoнтaлним рaвнимa. 

 

6.9. дневникa грaђењa. 

 

6.10. прибaвљaње oстaле дoкументaциjе знaчajне зa квaлитет и стaбилнoст кoнструкциjе. 

 

7. услoви и упутствa зa изрaду и мoнтaжу челичних кoнструкциja 

 

7.1. извoђaч рaдoвa jе дужaн дa све рaдoве извoди премa прojектнoj дoкументaциjи, уз 

свестрaну и свaкoдневну кoнтрoлу нaдзoрнoг oргaнa. директивни нaдзoр прojектaнтa 

oбaвезaн jе. 

 

7.2. зa мoнтaжу челичне кoнструкциjе (oреме) извoђaч jе дужaн дa изрaди прojекaт мoнтaже  и 

пoдврдне гa техничкoj кoнтрoли (ревизиjи) уз дoбиjaње сaглaснoсти нaдзoрнoг oргaнa 

инвеститoрa. Oдступaње у редoследу мoнтaже елеменaтa у oднoсу нa прojекaт мoнтaже 

недoзвoљенo jе. кoнструкциja мoрa бити стaбилнa у свим прaвцимa, у тoку мoнтaже, уз 

пуну oдгoвoрнoст извoђaчa рaдoвa. 

 

7.3. изрaдa челичне кoнстукциjе мoже се пoвертити сaмo квaлификoвaнoм извoђaчу oвих 

врстa рaдoвa, кojи мoрa дoкaзaти свojе квaлификaциjе спискoм успешнo извршених 

сличних пoслoвa, спискoм рaспoлoживих aлaтa и мaшинa, спискoм стручнoг кaдрa у 

стaлнoм рaднoм oднoсу. 

 

7.4. извoђaч рaдoвa jе дужaн дa се, пре пoчеткa рaдoвa нa изрaди челичне кoнструкциjе 

детaљнo упoзнa сa техничкoм дoкументaциjoм (пoсебнo сa везaмa сa висoкoвредним 
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зaвртњевимa) и дa oбaвести инвеститoрa o евентуaлнo уoченим недoстaцимa у 

дoкументaциjи, кaкo би oвaj, прекo прojектне oргaнизaциjе, блaгoвременo oтклoниo. 

 

 Oдступaњa oд прojектне дoкументaциjе без писмене сaглaснoсти инвеститoрa ниjе 

дoзвoљенo. 

 

7.5. мaтериjaл нaбaвљен кoд прoизвoђaчa челикa мoрa: 

 

7.5.1. бити oбележен бojoм у пoгледу димензиja. 

 

7.5.2. имaти утиснут брoj шaрже и брoj пoзициjе премa нaруxбини. 

 

 прекo oвaквих oзбнaкa jе jединo мoгу}е успoстaвити везу између нaрученoг мaтериjaлa и 

aтестa. 

 

7.6. извoђaч рaдoвa не сме дa угрaди никaкaв мaтериjaл без oдгoвaрajу}ег aтестa. при сечењу 

пojединих пoзициja из нaбaвљених ве}их димензиja тaбли лимa, зa све пoзициjе кojе 

oбрaзуjу нoсе}е делoве кoнструкциjе, брoj утиснуте шaрже и брoj нaруxбинске пoзициjе 

мoрajу се пренети нa пojединaчне пoзициjе. 

 

 из мoнтaжнoг дневникa извoђaчa мoрa бити видљивo кojе су пoзициjе крojене из jедне 

нaруxбинске пoзициjе. 

 

7.7. свa евиденциja o мaтериjaлу, пoчевши oд нaбaвке дo угрaђивaњa, мoрa се уреднo вoдити и 

прилaже се кao дoкумент при испoруци кинструкциjе. без oвaквoг дoкументa 

кoнструкциja се не сме преузети. 

 

7.8. при изрaди кoнструкциjе у рaдиoници, извoђaaч рaдoвa мoрa испуњaвaти зaхтеве зaкoнa, 

прoписa стaндaрдa и oстaлих техничких нoрмaтивa (тaчкa 2 oвих услoвa), кojи вaже зa 

тип кoнструкциjе кojи се нaлaзе у oбрaди, кao штo су: 

 

7.8.1. сечене ивице лaмелa мoрajу бити брушењем дoтерaне и ивице "oбoрене". 

 

7.8.2.    зaвaрени елементи мoрajу, пoсле зaвaривaњa, имaти прojектoвaни oблик и рaвне пoвршине. 

 

7.8.3. елементи у везaмa сa висикoвредним зaвртњевимa мoрajу имaти зaзoре у грaницaмa 

нaведеним у техничким упутствимa зa изрaду и мoнтaжу везе сa висoкoвредним 

зaвртњимa. у супрoтнoм, везе се смaтрajу непoдoбним, a oбjекaт нестaбилним. 

 

7.8.4. рупе зa зaвртњеве мoрajу се бушити a не прoбиjaти. кoд извеснoг брoja везa сa 

висoкoвредним зaвртњимa, пречник рупе мoже бити и дo 3 мм  ве}и oд стaблa зaвртњa, 

штo }е пoсебнo бити нaзнaченo нa цртежимa a у склaду сa стaтичким прoрaчунoм. 

 

7.8.5. при изрaди зaвaрених пoдсклoпoвa и склoпoвa извoђaч мoрa изрaдити технoлoшки плaн 

зaвaривaњa, сaстaвљен пo нaчелу штo мaњег унoшењa тoплoтнoг утицaja у кoнструкциjу. 

 

7.8.6. кoд зaвaрених кoнструкциja преднoст дaти пoлуaутoмaтскoм "елирa" пoступку у oднoсу 

нa ручни пoступaк зaвaривaњa. 

 

7.8.7. лoзе зaвртњевa не смеjу зaдирaти у пaкет кoнструктивних елеменaтa. нaручивaти дужину 

зaвртњевa зa свaку везу пoнaoсoб, премa дебљини пaкетa кoнструктивних елеменaтa. 
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 дужину висикoвредних зaвртњевa oдређивaти премa прилoженoj тaбели сa техничким 

упутствимa зa изрaду и мoнтaжу везa сa висoкoвредним зaвртњевимa, пoд услoвoм дa се 

пoдлoжне плoчице угрaђуjу испoд глaве зaвртњa и нaвртке. 

 

7.8.8. сaстaвљени склoпoви мoрajу oстaти у грaницaмa тoлерaнциja, прикaзaним у прoписимa 

(тaчкa 2.4 oвих услoвa). 

 

 кoнструкциja се мoрa тaкo изрaдити дa дoзвoли мoнтaжу без нaсилниoг нaвлaчењa 

(пoсебнo у oблaсти везa сa висoкoвредним зaвртњевимa). 

 

7.8.9. Oбaвезнa jе прoбнa мoнтaжa кoнструкциjе у рaдиoници, пре испoруке грaдилишту. 

 

7.8.10. извoђaч рaдoвa jе дужaн дa oргaнизуjе и спрoвoди стaлну кoнтрoлу у свим фaзaмa 

прoизвoдње и мoнтaже, пoсебнo нa пoљу зaвaрених кoнструкциja и спojевa сa 

висoкoвредним зaвртњевимa. 

 

 

 

 

 



 
 

5. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 
 

 
5.1  ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА 
 
 

5.1.1 ОПШТИ ДЕО 
 
1. Инсталација мора бити изведена у свему према пројекту и може се уступити само оном 

извођачу који је у стању да се обавеже и докаже да је у могућности да комплетну инсталацију 
испоручи, монтира, испита и пусти у погон. 

2. Пре почетка радова извођач је дужан да прегледа пројекат и упореди га са објектом и да о 
евентуалним недостацима пројетка или битним потребним променама обавесит инвеститора и 
затражи његова даље упутства. 

3. Инвеститор је дужан да извођачу обезбеди затворен простор на градилишту, за ускладиштење 
и припрему материјала 

4. Извођач инсталације може бити само оно предузеће које располаже знањем и могућностима 
који се захтевају за израду ове врсте инсталација, тј. 

 -да може набавити, испоручити и монтирати све елементе инсталације предвиђене пројектом и 
да има начина  да за ову опрему прибави комплетну техничку документацију 

 -да располаже знањем и могућностима решавања свих детаља потребних за монтажу 
инсталације централног грејања, на одговарајући технички и естетски начин 

 -да располаже потребном контролном, мерном и регулационом опремом како би извршио 
добру регулацију свих елемената израђене инсталације. 

5. Сви елементи предвиђени пројектом за уградњу у двоцевни систем морајуимати одговарајући 
сертификат. 

6. Елементи инсталације који нису серијски производ, већ се израђују посебно морају бити 
израђени од материјала доброг квалитета и на најбољи начин који се предвиђа за ту врсту 
радова. Површинска заштита мора бити изведена тачно како је назначено у пројекту, а на 
местима где то није назначено, на начин уобичајен за ту врсту радова и у складу са прописима 
о  квалитету. 

7. Пројектант објекта, као и извођач грађевинских радова, морају у договору са пројеткантом и 
извођачем инсталације предвидети у зидовима довољно велике отворе и продоре за уградњу 
вертикалних и хоризонталх развода. 

8. Извођач инсталације централног грејања мора координирати извођење својих инсталација са 
извођачима осталих инсталација, да не би дошло до неспоразума и до оштећења инсталације. 

 
5.1.2 ГРЕЈНА ТЕЛА 
 
1. Као грејна тела могу се користити радијатори, конвектори, калорифери, цевни регистри од 

глатких цеви, као и остала грејна тела савремене конструкције. Уколико се при извођењу 
појединачна грејна тела замењују другим типовима, обавезна је сагласност инвеститора. 

2. За сва грејна која се уграђују мора се прибавити атест о квалитету и радним карактеристикама 
издат од за то меродавна институције. 



 
 

 

3. Грејно тело треба по правилу сместити слободно на конзоле у парапетном зиду прозора, 
изузетно другачије у случају када је то нужно због грађевинских разлога или због самог грејног 
тела. Уколико се испред грејног тела ставља маска, она мора омогућити што боље струјање 
ваздуха и мора се лако скидати. 

4. Санитарно-хигијенски захтеви при уградњи грејних тела су прегледност и доступност свих 
површина и елемената грејних тела ради одржавања њихове чистоће. 

5. Монтажно-грађевински захтеви су следећи: 
 -да величина грејних тела не прелази габарите прозора и прозорске нише 
 -да се прикључци грејних тела на успонске водове изводе без сувишних савијања 
 -да се грејна тела уграде у хоризонталном положају. 
6. Уколико се као грејна тела користе радијатори, приликом њихове уградње морају бити испуњени 

следећи услови: 
 -одстојање задње стране радијатора од зида треба да износи 20-70 мм, зависно од врсте    

радијатора 
 -висина радијатора од пода треба да буде 100-150 мм, зависно од висине парапета 
 -ако је радијатор уграђен у нишу, или је изнад радијатора постављена даска, онда минимално 

растојање од горње површине радијатора до свода нише, односно до доње ивице даске треба 
да буде 70-120 мм. 

7. При уградњи радијатора на конзоле оне се морају поставити тако да се радијатор ослања, а не 
да виси на њима. Број конзола треба одредити у принципу тако да за радијатор до десет 
чланака (ребара) долазе две, а на сваких наредних десет чланака још по једна конзола. Број 
држача треба да буде за један мањи од броја конзола. 

8. Треба тежити да у једном објекту буду уграђени радијатори само једног произвођача при чему 
треба настојати да радијатори по дубини и висини буду идентични. 

9. Након формирања радијаторских батерија од потребног броја чланака, оне се морају добро 
опрати млазом воде од унутрашњих нечистоћа. 

10. Након завршетка монтаже и након успеле пробе на притисак, радијаторе треба демонтирати, 
добро очистити од рђе и нечистоће и заштитити темељном бојом уколико нису фабрички 
лакирани. Лакирање радијатора врши се након поновне монтаже при температури радијатора 
од најмање 500Ц. За фарбање радијатора треба употребити специјалне боје и лакове отпорне на 
високе температуре. Употреба различитих металних (бронзаних) боја не препоручује се због 
смањења коефицијента зрачења површине, а тиме и мањег одавања топлоте. Лакирање се не 
врши у случају да су радијатори фабрички офарбани.  

11. Калорифери као грејна тела првенствено се користе за загревање радионичких просторија, а 
нарочито у случају када је осим загревања простор потребно и вентилирати. Прикључци 
калорифера за свеж ваздух треба да буду што краћи, по пресеку једнаки или већи од 
прикључка на калориферу. Бука коју производи калорифер у току рада мора да буде у 
границама предвиђеним у прописима за вентилационе уређаје. 

12. Поред осталих грејних тела дозвољена је и употреба конвектора. Не препоручује се на истом 
објекту уграђивање и конвекторских и радијаторских тела. 

13. Конвектори се уграђују у посебне конвекторске кутије, или у зидне нише, уз уградњу предње 
маске. Између конвектора и маске, као и задње стране, не сме постојати слободан простор. При 
уградњи конвектора, треба се придржавати препорука произвођача конвектора. 

14. Приликом допремања на објекат, конвектори треба да буду заштићени таласастим картоном 
или сличном амбалажом, а ову заштиту треба скинути тек након уградње конвектора и по 
завршетку грађевинских радова. 

 
5.1.3 ЦЕВНА МРЕЖА 
 



 
 

 

1. Све цеви хоризонталног и вертикалног цевовода морају имати атест и одговарати стандардима 
СРПС Ц.Б5.221, ДИН 2440, ДИН 2441 односно ДИН 2448. 

2. Траса вођења цевних водова и распоред ослонаца не смеју се мењати без сагласности 
пројектанта. 

3. Хоризонталну цевну мрежу уобјектима са подрумом треба вешати о плафон подрума или 
ослањати на зидне конзоле. У објектима без подрума дозвољава се полагање цевне мреже у 
подне канале, који на растојању од 8 до 10 м имају лагане контролне поклопце. Пре затварања 
канала, треба га очистити и цевну мрежу заштитити од корозије и на одговарајући начин 
изоловати. 

4. На пролазу кроз грађевинску конструкцију цеви не смеју бити чврсто узидане, већ увек мора 
бити довољно места за слободну дилатацију цеви услед промена температуре. 

5. Вертикалне цевне водове и прикључке на грејна тела треба водити слободно уз зид. На 
вертикалним водовима одмах иза прикључака на хоризонталну цевну мрежу, треба уградити 
засуне или пролазне вентиле, а изнад њих славине за пражњење. 

6. На месту укрштања прикључка за грејно тело са вертикалним водом, прикључак мора да има 
одговарајући заобилазни лук који се обавезно изводи у хоризонталној равни. 

7. Прикључци за грејна тела не могу бити краћи од 30 цм. 
8. Успонски напојни вод увек се поставља са леве стране и мора бити фиксиран одговарајућим 

бројем цевних обујмица. 
9. За израду цевне мреже која се монтира у беотнски слој пода употребиће се пластифицирана 

бакарна цев СРПС Ц.Д5.502. Приликом савијања цеви, светли отвор се не сме смањити, за све 
наставке и спојеве морају се употребити фитинзи за бакарне цеви. 

10. Одзрачивање инсталације треба решавати у принципу централно, са одзрачном мрежом преко 
одзрачних или експанзионих посуда. 

11. На местима проласка успонских водова кроз међуспратну констуркцију, цеви треба обавити 
таласастом хартијом, изузев у мокрим чворовима где се на пролазима посталвјају металне 
чахуре већег пречника ради слободног кретања цеви. Простор између цеви и чахуре попунити 
заптивном масом постојаном на радној температури. У подним пролазима ове чахуре треба да 
буду издигнуте 5 цм изнад пода. 

12. За праве цевне водове дужине преко 30 м, по правилу морају се предвидети компензационе 
лире. 

13. Делови цеви који нису предвиђени за одавање топлоте, а пролазе кроз негрејане просторије, 
морају се изоловати добром терничком изолацијом. Изолацију поставити тако да при ширењу 
цеви услед загревања не дође до њеног оштећења. 

14. Хоризонтална мрежа у свим деловима треба да се води нагибом од 0,5 до 1% у смеру 
одзрачних посуда, односно вентила и славина за пражњење. 

15. Спајање цеви врши се заваривањем или уколико је потребно остварити раздвојиву везу, 
помоћуприрубница. Заварена места морају бити добро обрађена, са довољном дебљином вара, 
али тако изведеним да се пресек цеви не смањи. Квалитет вара мора бити првокласан. 

16. При сваком спајању  заваривањем морају се обавити следећи радови: 
-турпијање (закошавање) рубова на деловима цеви које се спајају. Цеви са зидовима дебљине 
мање од 3 мм заварују се без закошења ивица. За цеви са дебљином зида већом од 3 мм угао 
закошења ивица мора износити 60-70о 

 -чишћење шавова од рђе и нечистоће 
 -скидање шљаке са изведених варова и њихова антикорозивна заштита основним премазом. 
17. Цеви се учвршћују покретним и непокретним ослонцима, једноделним и дводелним цевним 

обујмицама и конзолама. Максимално дозвољени размаци између ослонаца наведени су у 
следећој табели: 



 
 

 

Димензије цеви 
(мм) 

Максимално растојање 
(м) 

17,2 x 1,8 2,0 
21,3 x 2,0 2,0 
26,9 x 2,3 2,0 
33,7 x 2,6 2,0 
42,4 x 2,6 2,5 
48,3 x 2,6 2,5 
57,0 x 2,9 2,5 
60,3 x 2,9 2,5 
70,0 x 2,9 3,0 
76,1 x 2,9 3,0 

18. При изради прирубничких спојева користити стандардне прирубнице прописаних димензија и 
за одговарајући радни притисак. При спајању цевовода и арматуре прирубницама обавезна је 
употреба заптивних прстенова од клингерита, минималне дебљине 3 мм, или графитно-
азбестне плетенице четвртастог пресека. Плетенице се морају сећи под углом од 45о а никако 
вертикално. 

19. Конзоле и вешаљке на које се ослања цевовод морају омогућити његово слободно кретање 
услед топлотних дилатација, без могућности стварања угиба. Ослонци и конзоле морају бити 
уграђени у зидове помоћу цементног малтера, а никако гипсом. 

20. Израда кривина и фазонских делова на цевним водовоима може бити изведена савијањем цеви 
(за пречнике до 26,9 мм) или употребом одговарајућих лукова начињених од истог материјала. 
Арматура и фасонски делови не смеју се постављати унутар грађевинских елемената. На 
местима продора цевних водова кроз зидове и међуспратну конструкцију, а у просторијама за 
боравак људи, са обе стране поставити розете. 

21. Све цеви, арматура и остали метални делови морају се након завршене монтаже и обављених 
прописаних испитивања темељно очистити од корозије и заштитити одговарајућим темељним 
премазима. Након тога цеви се могу у зиду омотати таласастим папиром изоловати или бојити 
уљаним лак-бојама отпорним на високе температуре. 

22. Уградњу засуна, славина и вентила извести тако да се вретено са точком постави вертикално 
на хоризонталне водове. Свој арматури мора бити обезбеђен прилаз ради евентуалних 
интервенција. Сви радијаторски вентили морају бити подешени према подацима из пројекта. 

23. На свој уграђеној арматури мора бити стрелицама видно означен смер кретања грејног флуида. 
24. На одговарајућим местима потребно је обезбедити простор за уградњу ормана за смештај 

прикључне арматуре и мерача утрошка топлотне енергије за сваки стан или једну целину 
пословног простора. 

25. Ормани за смештај прикључне арматуре морају бити типски, са унифицираном бравом за цело 
насеље. Такође, морају бити довољних димензија да омогућавају нормалну монтажу и 
демонтажу елемената. Висина разделника и сабирника смештених у орман мора износити х = 
1,5 м од коте пода просторија у којима су смештена грејна тела. Детаљ ормана, место и простор 
за његову уградњу морају бити усаглашени са архитектонско-грађевинским пројектом а 
потврда о овој усаглашености, оверена печатом и потписима пројетканата, треба да буде 
приложена инвестиционо-технишкој документцији. 

 
5.1.4 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
2. Електрична инсталација се мора израдити уз употребу водонепропустљивих елемената и 

арматура, а на основу посебног пројекта који је израђен према подацима о пројектној 
инсталацији. 

3. Центрифугалне циркулационе пумпе морају радити са минимумом буке и вибрација, а на 



 
 

 

местима где је то немогуће, потребно је уградити пригушиваче буке и вибрација. Пумпе се 
испоручују заједно са електромотором затворене конструкције. а за прикључеје на струју 
напона 220/380В и фреквенције 50 Хз. 

4. Електромотори треба да буду испоручени заједно са одговарајућим упуштачима и 
осигурачима. Такође, електричне команде разводне табле, треба да садрже све потребне 
упуштаче и осигураче. 

5. На табли треба да буду монтирани уређаји за мерење ампераже и напона струке, као и сигнали 
рада и квара. Исто тако, на табли треба да буду минтирани сви потребни релеји и остали 
елементи који спадају уоквир аутоматике и контроле посторјења, или су део опреме која чини 
везу измејду аутоматике и електромоторног погона. 

 
5.1.5 МОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
1. Извођач је дужан да целокупну опрему предвиђену овим пројектом монтира на начин утврђен 

графичком документацијом, техничким описом  и овим техничким условима. 
2. Монтажа обухвата целокупну инсталацију за грејање, повезивање цевима са топлотном 

подстаницом, повезивање са прикључцима водовода и канализације који ће бити доведени до 
подстанице од стране извођача радова на водоводу и канализацију. 

3. Сви зидарски радови потребни за причвршћивање држача, носача, обујмица за ношење канала 
и других елемената инсталације, спаадају у  обавезу извођача радова на водоводу и 
канализацију. 

4. Пре сваког штемовања или бушења бетона потребно је тражити сагласност надзорног органа 
грађевинских радова, односно захтевати да се грађевински посао изведе и дати  упутство како 
да се изведе. Извођач је дужан да након уграђивања елемената изврши затварање рупа на 
начин који одговара врсти уграђених елемената. 

 
5.1.6 ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
1. Све уређаје, цевоводе и арматуру треба подвргнути пуном техничком испитивању на притисак 

које има за циљ да установи усклађеност конструкције уређаја, цевовода и арматуре са 
пројуектним захтевима техничке сигурности. Успешност обављања ових испитивања уписује 
се у грађевински дневник. 

2. Пуно техничко испитивање се врши: спољним прегледом, испитивањем на чврстоћу, 
унутрашњим прегледом и испитивањем на заптивеност. 

3. Спољни преглед се врши без прекида у раду посторјења, а при том се обраћа пажња на целу 
инсталацију, као и на њене поједине елементе, а посебно арматуру. 

4. Испитивање на чврстоћу врши се пре пуштања постројења у пробни погон. Пре испитивања на 
чврстоћу постројење мора бити очишћено, а сви елементи инстлације чвртсо постављени, да не 
би дошло до цурења или оштећења приликом испитивања.  Вредност пробног притиска 
одређује се на основу обрасца:  

ппр = 2,0 + ппум + пст  , бар  
 где је ппум напор пумпе а пст статички притисак воденог стуба у инсталацији. 
 Мерење вредности притиска врши се помоћу контролног манометра, чиме се контролишу 

истовремено и сви инсталисани манометри. Пробни притисак се одржава 180 минута, а потом 
се врши осматрање постројења у току 60 минута. Сматра се да су уређаји и цевоводи издржали 
ово испитивање ако не покажу знаке оштећења и ако нема деформација на елементима 
инсталације. Резултат испитивања сматра се успешним ако се сем горњих услова притисак за 
првих 120 минута по постизању вредности пробног притиска не смањи за више од 2%. Пробно 
испитивање се на захтев комисије за технички преглед и пријем објекта може вршити и за 
време обављања техничког прегледа. 



 
 

 

5. При унутрашњем прегледу уређаја (тамо где је то могуће урадити) треба посебну пажњу 
обратити а стање зидова, шавова, веза и спојева. 

6. Испитивање на заптивеност врши се непосредно након испитивања на чврстоћу. Притисак при 
овом испитивању једнак је радном притиску. Сматра се да је постројење издржало испитивање 
на заптивеност ако притисак не падне више од 2% у току наредна 24 сата. 

7. Након завршетка пробног испитиваја на чврстоћу, потребно је извршити испитивање 
инсталације у смислу постизања свих радних параметара, односно такозвану "топлу пробу". 
Овим испитивањем посебно се проверава: 

 -да ли су у свим деловима инсталације постигнути пројектовани параметри 
 -да ли арматура и уређаји уредно дејствују и да ли систем делује без удара и шумова 
 -да ли грејна тела греју равномерно по целој површини 
 -да ли су сви елементи инсталације стабилно изведени и отпорни на термичке дилатације 
 -да ли се мрежа нормално одзрачује. 
 У оквиру овог испитивања врши се и мерење унутрашњих температура у свим загреваним 

просторијама. Мерење унутрашњих температура вршити при спољној температури 
минимално т = 50Ц. Мерење се обавља на висини х = 1,2 м од пода, термометром класе 
тачности 0,50Ц, а након три часа од почетка рада инсталације. 

8. Потребно гориво, електричну енергију и остале трошкове пробног испитивања, сем радне 
снаге, плаћа и обезбеђује инвеститор. 

9. Након успешног завршетка функционалне пробе, инсталација се предаје инвеститору. Том 
приликом извођач је дужан да преда два приемрка писаних упутстава за руковање 
интсалацијом, од којих један примерак треба да буде урамљен и обешен на видљивом месту у 
котларници. 

 
5.2 ЈЕДНОЦЕВНИ СИСТЕМ ГРЕЈАЊА 

 
 

Грејна тела 
 
 
1. За грејна тела која ће се уградити мора постојати проспект са подацима о одавању топлоте, 

димензијама, тежини, огревној површини, садржају воде и дозвољеном максималном радном 
притиску. 

2. Грејна тела морају имати атест надлежне установе за испитивање термичких и технолошких 
квалитета. 

3. При уградњи радијатора водити рачуна о следећем: 
² Одстојање од задњег дела радијатора до зида мора износити најмање  5 цм. 
² Одстојање доње површине радијатора од пода одредити према условима које захтева 

произвођача вентила за једноцевни систем грејања. 
² Одстојање од горње површине радијатора до свода нише, односно до доње површине даске 

парапета, мора да износи  7 до  12 цм. 
4. Грејна тела морају бити постављена у хоризонталној и вертикалној равни. 
5. Радијатори морају бити тако постављени да се ослањају на конзоле, а не да висе на конзоли. 
6. Радијаторе до  9 чланака поставити на  2 горње и  1 доњу конзолу. За сваких  6 следећих 

чланака број    конзола повећати на један. 
7. Сви радијатори морају имати вентил за испуштање ваздуха. 
8. Сва грејна тела морају бити добро причвршћена, приступачна и да се лако демонтирају. 
 
 
 
 



 
 

 

Цевна мрежа 
 
 
а ) Хоризонтални и вертикални челични развод 
 
9. Све цеви челичног хоризонталног и вериткалног развода морају имати атест и одговарати 

према  СРПС Ц.Б5.221 и  ДИН-у  2440 и  2441 односно  2448. 
10. Хоризонтални челични цевовод мора бити тако положен да омогућава уздужно и попречно 

померање које настаје услед топлотног издужења цеви и мора имати нагиб у смеру кретања 
повратне воде од  5 %. 

11. За носаче елемената цевовода који служе као ослонци, међусобно растојање мора се узети у 
зависности од пречника цевовода и то: 

 
Спољни пречник цеви Неизоловане  Изоловане 
25( 1 “)       2,4 m 1,9 m 
38( 5 / 4 “ ) 2,8 m 2,1 m 
44,5( 6 / 4 “ ) 3,2 m 2,4 m 
57( 2 “) 3,9 m 2,9 m 
76,1  5,2 m 3,9 m 
88,9  5,6 m 4,1 m 
108  6,1 m 4,7 m 
133 6,8 m 5,2 m 
159 7,5 m 5,7 m 
 
12. Хоризонтални цевовод који пролази кроз незагрејане просторије мора бити изолован. 
13. Успонски водови који су постављени у жљебовима или зиду морају се после успешно 

извршене пробе на притисак очистити од површинске корозије и нечистоће, премазати 
минијумом, а затим обавити таласастом хартијом која се за цев причвршћује жицом. 

14. Успонски водови који се воде слободно у вертикалном каналу (шахту) морају бити термички 
изоловани. 

15. Успонски водови морају бити фиксирани одговарајућим бројем цевних обујмица. 
16. Успонски разводни вод увек поставити са леве стране у односу на сабирни вод. 
17. На местима пролаза успонских водова кроз међуспратну конструкцију цеви обмотати 

таласастом хартијом или поставити цевне чауре ради слободног кретања цевовода. 
18. На местима пролаза цеви кроз преградне зидове поставити розетне. 
 
19. Одвођења ваздуха из инсталације вршити преко одзрачних судова постављених на крају 

успонских водова на највишим етажама објекта. 
20. Цеви спојити заваривањем, прирубницама или фазонским деловима. Заварена места не смеју 

бити у међуспратној конструкцији или у зиду. 
21. Инсталационе цевне мреже извести по пројекту, техничком опису, техничким условима и 

предмеру и предрачуну. 
 
 
б ) Хоризонтални развод изведен од бакарних  или Ал Пеx цеви 
 
22. Цеви хоризонталног развода по становима морају бити израђене од квалитетног бакра и 

заштићене пресвлаком од  ПВЦ пластике. Дебљина изолације треба да износи  2 мм. Профил 
пластике треба да је такав да онемогући скупљање кондензата између спољњег зида цеви и 
пластике. 



 
 

 

23. Код полагања хоризонталног цевовода добро очистити површину бетонске плоче на коју се 
цеви полажу, па према приложеном пројекту грејна тела повезати са разделником и 
сабирником. 

24. Код резања цеви на одређену дужину крајеве савити да буду усмерени ка месту где треба 
поставити вентил у радијатор. 

25. Постављање  цевовода у поду извести према детаљу који је приложен у пројекту. 
26. Ако спољна површина бакарне цеви није претходно пластифицирана, исти се мора пре 

полагања у под звучно изоловати ради заштите против преношења ударног шума у објекту. 
27. Полагање цевовода у слоју пода мора бити изведено тако да се омогући несметано гибање 

цевовода услед топлотних дилатација. 
28. За топловодно грејање до  90° Ц равне деонице цевовода (до  10 м) могу се изводити без 

компензације топлотног ширења. Све што прелази горе поменуту дужину препоручује се 
израда природне самокомпензације. 

29. Цеви на потребну дужину резати тестером за метал са најфинијим зупцима или специјалним 
алатом. 

30. За прикључење вентила мора дужина правог дела цеви од њеног колена бити најмање  40 мм. 
31. РадиСРПС кривине код савијања  цеви треба да износи  мин. 100 мм. 
 
 

Арматура 
 
 
32. За уграђену арматуру морају постојати проспекти произвођача са свим потребним подацима и 

атест о квалитету арматуре једне од надлежних установа за испитивање квалитета. 
33. Монтажу засуна, славина и вентила извести тако да се вретено са тачком постави у положај 

најповољнији за руковање. 
34. Целокупна арматура мора одговарати захтеваном притиску. 
35. Арматура се мора правилно поставити према пројекту како би инсталација нормално 

функционисала. 
36. Сва грејна тела морају се спојити са цевном мрежом преко одговарајућег вентила за 

једноцевни систем грејања. 
37. Отварање и затварање арматуре мора бити лако а заптивање добро. 
38. При монтажи вентила за једноцевни систем грејања уронску цев прилагодити дужини 

радијатора према препоруци произвођача вентила тако да се омогући што правилнија 
циркулација дотока топле и одвода охлађене воде. 

39. Ако једноцевни систем има термостатску главу онда се она монтира после обављања свих 
заптивних и зидарских радова. 

 
Изолација 

 
 
40. Сви делови инсталације грејања чија одавања топлоте представља топлотне губитке морају се 

топлотно изоловати. 
41. Цеви које се топлотно изолују морају се претходно очистити од површинске корозије и 

нечистоће свих врста, затим премазати антикорозивним средством у два слоја, а затим ставити 
у топлотну изолацију. 

42. За изолацију употребити савремени изолациони материјал одговарајуће дебљине који се лако 
и брзо поставља, отпоран на механичке ударе, не утиче штетно на цеви, естетски задовољава 
и да не захтева накнадне радове. 

43. Код изолације стакленом вуном у облози од тер хартије учвршћене жицом завршетке 
изолације обезбедити од осипања. 

44. Дебљина изолационог слоја мора бити равномерна по целој дужини. 



 
 

 

45. Изолацију треба урадити тако да се при ширењу цеви не оштети. 
46. Изоловани део цевовода који се види мора бити у облози од лима. 
 

Бојење 
 
 
47. Све челичне цевоводе видно положене који се не изолују, арматуру, конзоле, држаче и 

обујмице очистити од површинске корозије и нечистоће свих врста. 
48. Два пута премазати заштитним средством против корозије, а затим обојити лак бојом која је 

постојана на температуру у тону према избору инвеститора. 
49. Премази се наносе тако да од претходног до следећег наношења прође најмање  24 часа, ако 

произвођач премаза није другачије предвидео. 
50. Лак боја мора добро да покрива целу површину која се боји, мора бити равномерно наношена, 

а површина глатка. 
51. Бојење цевовода и припадајуће арматуре у подстаници или котларници извршити 

одговарајућом бојом према важећим прописима, а у зависности од врсте флуида који струји 
кроз одређени цевовод  (Сл. лист 19/76, 19/67). 

52. Уколико је цевовод изолован у плашту од лима, тада се врста флуида који струји кроз цевовод 
обележава траком одговарајуће боје на почетку, на крају и између на одређеним растојањима. 
Ширина обојене траке је  3 цм. 

 
 

Испитивање инсталације 
 
 
53. По завршеној монтажи целе инсталације, а пре затварања отвора, шлицева и сл. и пре 

бетонирања завршног слоја пода извршити пробу на непропустљивост. Ову пробу извршити 
хладном водом из водовода уколико је притисак довољан, а уколико није, онда помоћу пумпе 
Пробни притисак треба да износи  2 бар плус максимални хидростатички притисак увећан за 
притисак циркулационе пумпе. Проба се може сматрати успешном ако притисак не спадне у 
року од  30 минута. 

54. После завршетка свих радова на инсталацији, а пре пробе на топло, потребно је испрати целу 
инсталацију. 

55. Топлу пробу извршити при спољној температури  - 5° C, уз претходно непрекидно загревање 
од  24 часа. Мерење температуре извршити у најмање  10 просторија у средини просторије на 
висини од 1,2 м од пода. Разлика стварне од пројектне температуре не сме бити већа од  1° C 
за одређену просторију. 

56. Сва грејна тела морају се загревати равномерно и истовремено тихо и без удара. 
57. Испитати да ли је исправно и лако регулисање свих елемената за затварање. 
58. Извођач је дужан да изврши детаљно испитивање и регулисање, а у случају потребе има 

отклонити све недостатке. После испитивања ставити инсталацију у пробни рад. 
59. Ако једноцевни систем грејања има мерно-регулациону групу за мерење утрошка топлотне 

енергије онда је извођач радова обавезан ангажовати испоручиоце мерно-регулационе опреме 
који ће дати упутство за урегулисавање и начин обрачуна утрошка топлотне енергије. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5.3 ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТОПЛОВОДА  
 
 
 
5.3.1 ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 

Радови се имају извести према овом пројекту уз поштовање свих важећих прописа и 
стандарда као и правила добре инжењерске праксе. Осим тога, морају се поштовати и евентуални 
интерни прописи, нормативи, стандарди као и упутства произвођача, односно испоручиоца опреме 
и материјала. Треба посебно напоменути да нису донети југословенски прописи за овакву врсту 
цевовода, какви постоје у многим земљама. Због тога су коришћени 
неки општи прописи, који дефини.у неки од аспеката везаних за пројектовање оваквих 
инсталација, као што су прописи за заваривање, прописи за швне цеви, правилник за судове под 
притиском итд. Списак релевантних домаћих стандарда и прописа дат је на крају ових услова, у 
тачки 1.22. 
 
5.3.2. ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА 

 
Под овом активно.ћу подразумева се организација и спровођење свих послова које треба 

обавити пре почетка директних монтажних радова. Први у низу ових послова свакако је детаљно 
проучавање пројекта цевовода и пратеће документације. На основу тога извођач ће сагледати обим 
и детаље посла које треба реализовати. Извођач је дужан да пре почетка машинске монтаже 
прегледа све грађевинске радове који су у вези са овом послом и утврди да ли су изведени по 
пројекту и да ли одговарају намени. Имајући у виду потребан рок и расположив технички и 
кадровски потенцијал извођач ће припремити план реализације посла. У том смислу Извођач, пре 
почетка радова, треба да припреми, а Инвеститор 
(наручилац) овери следећа документа: 
 
Спецификација поступка заваривања 

Ова спецификација треба да је у складу са одговарајућим југословенским прописима, према 
тачки 1.22. ових техничких услова. 

Спецификација ће обухватити следеће: 
1. Начин сечења цеви; 
2. Облик и начин припреме крајева цеви, према СРПС Ц.Т3.030.; 
3. Величина монтажног зазора; 
4. Дозвољена одступања положаја крајева припремљеног споја пре почетка заваривања; 
5. Начин заваривања: ручно, полуаутоматски, аутоматски или комбинација наведених начина; 
6. Тип и димензије електрода; 
7. Електричне карактеристике; 
8. Карактеристике пламена; 
9. Положај: ротациони или у месту или комбинација оба поступка; 
10. Правац кретања при заваривању; 
11. Број пролаза; 
12. Брзина кретања при наношењу материјала; 
13. Време између пролаза; 
14. Врсте помоћних алата; 
15. Предгревање и одпуштање; 
16. Класификација и квантификација дефеката; 
17. Поступак, начин и обим контроле и поправке завареног споја са констатованом грешком. 
Утврдиће се и критеријуми које и колике грешке се могу поправљати, односно у којим 
случајевима је неопходно завар у потпуности заменити; 
18. Потребно време за извођење завара (временски нормативи); 



 
 

 

19. Минимални временски услови испод којих се прекидају заваривачки радови, укључујући и 
минималну температуру испод које је обавезно предгревање. Начелно, распоред операција при 
спајању и њихов кратак опис дефинисани су у поглављу 1.7. ових услова. 
 
План монтажних радова 

Извођач ће, пре почетка радова, на основу овог пројекта и пратеће документације, на 
основу генералног плана изградње објекта, на основу свог искуства и својих кадровских и 
техничких могућности и захтевних рокова припремити план монтажних радова са структурном и 
временском анализом и поднети га Инвеститору (наручиоцу) радова на сагласност. 
 
План организације градилишта 

С обзиром да је реч о изградњи нове инсталације чија траса пролази једним делом кроз: 
индустријски комплекс, насељена места и уз пругу, градили.те се мора тако организовати да не 
дође до било каквих оштећења инсталација или објеката дуж трасе цевовода. 
И поред тога, неопходно је да Извођач на основу сагледавања свих монтажних послова и посебно 
на основу обављене техничке припреме дефинисане управо овим поглављем, припреми детаљан 
план организације градилишта, односно радионица, канцеларија, магацина, санитарних и осталих 
помоћних објеката, затим саобраћајница и пратећих инсталација. 

Предвидеће се начин и динамика набавке материјала, унутрашњи транспортни токови 
градилишта, начин коришћења механизације, место и начин одпреме вишка ископане земље, као и 
начин уклањања и расчишћавања градилишта после завршетка радова. 
 
Спецификација испитивања цевоводне инсталације 

Ову спецификацју извођач ће припремити у складу са посебним поглављем ових техничких 
услова. 
 
Поступак тестирања заваривача 

Овај поступак, по коме ће се заваривачи квалификовати за извођење радова на монтажи 
цевоводне инсталације, биће припремљен у складу са одредбама СРПС Ц.Т3.061. 
 
Потребан састав монтажне екипе 

Извођач ће специфицирати састав монтажне екипе, као и временске нормативе за извођење 
појединих монтажних радова. 
 
План продувавања цевовода 

Пошто ће извођач радова продувавање извршити својом расположивом опремом, а овим 
пројектом то није могуће предвидети и решити из разлога недефинисаности опреме, а при 
операцији продувавања, према позицији 1.16. ових услова мо.е доћи до озбиљних преоптерећења и 
трајних оштећења цевовода, то је неопходно да извођач припреми детаљан план (пројекат) 
продувавања са прорачуном реактивних сила и привременим ослонцима за њихово прихватање. 
Овакав план треба, уз консултацију са пројектантом цевовода, да одобри Инвеститор. 
 
 
5.3.3. УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ЦЕВИ 
 

За изградњу овог цевовода биће примењене предизоловане цеви које су фабрички 
предизоловане челичне цеви са изолацијом од тврдог полиуретана просечне густине око 80 кг/м3 
за температурско подручије до 130°Ц (ПУР систем). Заштитне цеви су од тврдог полиетилена. 

Дебљина заштитне цеви и изолације дате су према проспектима произвођача. 
 
5.3.4. МАНИПУЛАЦИЈА ОПРЕМОМ И МАТЕРИЈАЛОМ 
 



 
 

 

Све цеви, опрему и материјал који треба уградити у топловод Извођач монтажних радова  
допрема на трасу, а уколико уговори и испоруку материјала и опреме, испоручује сам. Инвеститор 
мора да има атесте добијене од испоручиоца опреме за сав материјал и опрему која се уграђује. 

Атести се односе на: 
- квалитет уграђеног материјала (цеви, изолација, опрема) 
- извршена испитивања у фабрици. 

Атести се дају на увид представнику извођача приликом преузимања опреме ако је 
преузима, а уколико извођач испоручује материјал и опрему наведене атесте даје инвеститору. 

Од тренутка преузимања, одговорност за опрему сноси Извођач монтажних радова све до 
завршене примопредаје топловода. 

Утовар, транспорт, истовар и евентуално складиштење цеви и арматуре мора да се врши 
пажљиво тако да не дође до оштећења антикорозионе заштите и фабрички урађене изолације. 

Комплетно руковање мора се обавити са максималном пажњом, уз стриктно поштовање 
ових техничких услова, упутстава испоручилаца опреме као и правила добре инжењерске праксе 
за ову врсту радова: 
 
5.3.5. РАЗВЛАЧЕЊЕ (НИЗАЊЕ) ЦЕВИ ДУЖ ТРАСЕ ТОПЛОВОДА 
 

Низање цеви по траси се врши на слободној, радној страни радног појаса трасе, на око 1 м 
од ближе ивице рова. 

Код полагања предизолованих цеви копање рова може се изводити и непосредно испред 
монтажних операција. 

Цеви се одлажу на ослонце. Висина ових ослонаца треба да је довољна да омогући приступ 
између тла и цеви ради заваривања и осталих монтажних операција, најмање 300 мм. За спајање 
цевовода, које се мора обављати у рову испод споја, мора имати довољно простора којим се 
омогућује нормални приступ при заваривању. При распоређивању цеви дуж трасе треба на 
потребним растојањима и погодним местима остављати простор за приступ рову ради обављања 
неких других радова који се морају радити током монтаже цевовода. 
 
5.3.6. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И ОШТЕЋЕЊА ЦЕВИ 
 

Пре уградње треба проверити квалитет цеви ицевних елемената. Цеви, односно цевни 
елементи који имају било какав дефект или о.тећење, зарез, огреботину, избочину, удубљење, ако 
су неправилног облика, недовољне или неравномерне дебљине зида морају се одбацити. 
 
5.3.7. ЗАВАРИВАЊЕ ЦЕВНОГ СПОЈА 
 

Заваривању треба посветити посебну пажњу, како самој припреми и стручној 
квалификацији заваривача тако и организацији заваривача тако и организацији и извођењу радова. 

Пре почетка заваривања Извођач је дужан да Инвеститору преда Спецификацију и 
Елаборат (План, Технологију) заваривања у коме ће детаљно образложити комплетну технологију 
и све потребне процедуре око заваривања, почев од избора начина заваривања, избора електрода, 
чувања и складиштења електрода, опреме за заваривање, алате за чишћење завара и изрезивање 
лоших заварених спојева и поправке спојева који нису прошли захтеве контроле, до мера заштите 
од пожара на привременим местима за заваривање. У даљем тексту дају се само основне смернице 
за извођење заваривачких радова будући да ће сви детаљи бити садржани у Спецификацији 
поступака заваривања и Елаборату заваривања. Спецификација поступака заваривања и Елаборат 
заваривања се предају Инвеститору у три примерка, од којих је Инвеститор дужан да један, 
оверенпримерак врати Извођачу. 

Сви цевни спојеви осим прирубничких прикључака опреме и арматуре биће сучеоно 
заварени, ручно или аутоматски, електролучним поступком осим цеви мале дебљине зида (обично 
испод 3 мм) који ће се заварити гасним поступком. 



 
 

 

Електролучно заваривање цеви, колена, Т-комада, компензатора и евентуално арматуре без 
прирубница у склопу вреловода, као и испитивање заварених шавова и квалификације заваривача 
вршити у складу са стандардом СРПС Ц.Т3.001. 

Електроде за електролучно заваривање морају одговарати захтевима СРПС Ц.Х3.011. - 
челичне електроде за електролучно заваривање.  Број слојева у завареном споју је следећи: 
 
дебљина     зида                 до 3 мм                  3 -6 мм                        6 - 9 мм 
број слојева                              1                             2                                   3 
 
Заваривање могу обавити само атестирани заваривачи.  
 
Спуштање заварених секција у земљани ров 

Равна непрекинута линија вреловода између појединих тачака, затворена на крајевима, 
спушта се континуирано у земљани ров, помоћу дизалица или других одговарајућих направа. За 
предизоловане цеви није дозвољено директно везивање сајли преко полиетиленске облоге цеви 
већ је потребно предвидети сајле са заштитном меком облогом или носивом траком од меканог и 
савитљивог материјала како не би дошло до оштећења полиетиленске цеви или антикорозивне 
заштите. 

Ров мора бити претходно уређен и очи.ћен како је то описано у техничком опису 
грађевинског пројекта. Цеви на својим крајевима морају имати заштитне капе од пластике (даје 
произвођач) или прихефтан танки лим како би се избегло да се у цеви појаве крупнији предмети, 
животиње или алати после чишћења, односно да се у случају већих падавина цеви не напуне 
земљом, шљунком и сл. Капе или лимови се уклањају непосредно пред заваривање. 

Земљани ров за предизоловане цеви, такође, мора бити претходно уређен, очишћен а дно 
рова насуто ситним песком који не сме имати крупнијих фракција због опасности од оштећења 
облоге цеви. 

Најправилније и најлакше спуштање топловода у земљани ров се обавља помоћу две до три 
дизалице. Приликом спуштања треба нарочиту пажњу обратити на то да услед присилног 
затезања, не настану превелика напрезања у материјалу цеви. Размак држача цеви (носача) цеви не 
би смео бити већи од дужине једне цеви, а по могућству би требало да се држачи налазе покрај 
суседних заварених шавова  цевовода. 

Код спуштања треба пазити да се цев не таре о рубове земљаног рова или да не удари у 
било који предмет који може оштетити антикозоривну заштиту или изолацију. 

Код предизолованих цеви мора се обратити пажња да се при затрпавању рова оствари 
равномерно оптерећење цевовода. Да би се ово постигло мора се водити рачуна о следећем: 
- површина дна рова мора бити потпуно равна и без икаквих комада, камења, осулина са зидова 
рова, 
- подлогу од песка дебљине минимално 10 цм равномерно распоредити и ручно набити тако да се 
добије равна површина. 

Предизоловане цеви се постављају на подлогу од песка, с тим да се на местима спојница 
направе удубљења у песку (« нише »). Нише су проширена места у рову која су довољно велика да 
заваривач може несметано да завари две цеви или секције, електричар повеже жице алармног 
система и изоларер да постави изолациону спојницу. 

Посебна пажња се мора обратити на положај и орјентацију цеви и предизолованих лукова 
обзиром да жице система за дојаву цурења и телекомуникације треба довести у правилан положај 
и то: бакарно бојену према бакарно бојеној а бакарно поцинковану према бакарно поцинкованој. 
Због лакшег спајања жица, цеви се постављају у ров тако да жице буду са горње стране ако се ради 
о непарном броју пари жица а ако је паран бој пари жица онда се парови жица постављају са 
бочних страна цеви. 

Цев се не сме монтирати тако да жице алармног система буду са доње стране цеви. 
Приликом постављања телекомуникационог кабла треба усвојити принцип да кабал увек 

иде поред хладније (повратне) цеви. Изнад кабла извођачи постављају заштитне корубе а изнад 



 
 

 

песка и упозоравајућу заштитну траку. 
Затрпавање цевовода песком се изводи у слојевима: 
- први слој извести у висини од 10 цм са пажљивим набијањем и подбијањем песка по целој 
дужини цевовода; 
- други слој извести до горње ивице цеви ручним набијањем; 
- следећи слој састоји се од песка који се поставља 10 цм изнад цеви. Изнад овог слоја треба 
ставити упозоравајућу траку са натписом « топловод ». 

Следећи слој се састоји од материјала из ископа, уколико се ради о невезаном материјалу 
без већих комада камена који се поставља изнад песка. Висина овог слоја је минимално 20 цм и 
набијање се врши ручно. Следећи слојеви могу се набијати машински. Никада не треба затрпавати 
цевоводе смрзнутим материјалом, јер после одмрзавања материјала долази до слегања земљишта и 
евентуалне деформације цеви.  

На местима где цев пролази кроз зидове .ахтова и сл. треба оставити известан међупростор 
између зида и цеви ради уградње пролаза кроз зид. Уколико се шахт и комора лију, након 
постављања цевовода монтирати пролазе кроз зид, центрирати га и приступити изливању коморе. 

Пролаз кроз зид је неопходно извести као заштиту од продора влаге а уједено пролаз треба 
да омогући дилатациона померања. Пролаз кроз зид је направљен од концентричне гумене 
заптивке са унутрашњим и спољашњимзаптивним прстеновима. Спољашњи заптивни прстенови 
имају задатак да спрече аксијално померање гуме након заливања у зид (према графичкој 
документацији). У случају изразито великих подземних вода уградити две гуме. 
 
 
 
5.3.8. МОНТАЖА КОМПЕНЗАТОРА 
 

Компензатори су деликатни, танкозидни цевни елементи, који при ограниченом броју 
циклуса, што је за овакве топловоде случај, и уз исправан рад, без додатних оптерећења, могу 
надживети цевовод, пошто су по правилу од квалитетнијег материјала. 

Да би се обезбедили оптимални радни услови пројектом је предвиђен низ мера које се при 
монтажи морају реализовати. Основно је правило да све монтажне операције морају бити 
пажљивије и педантније спроведене него за “ обичне” цевоводе, без оваквих компензатора. 

Компензаторе на предизолованим цевима треба уградити на средини распона између 
фиксних ослонаца ако то посебно не компликује ситуација на терену. 

Приликом постављања У компензатора посветити посебну пажњу њиховом предзатезању. 
Прорачун предзатезања се изводи повећањем растојања између кракова У компензатора пре 

уградње. 
Аксијалност 

Деонице у којима је предвиђен аксијални компензатор морају бити потпуно аксијалне, што 
подразумева: 
- Крајеви цеви који се спајају морају бити апсолутно ортогонално одсечени, обрађени и међусобно 
подешени  без икаквих усецања, украјања, натезања итд. При томе водити рачуна да деонице са 
аксијалним компензаторима морају бити праволинијске али не морају бити хоризонталне. 
 
 
Аксијални компензатори 
Укупна дилатација коју компензатор треба да прими одговара температурском дијапазону од 
минималне -10°Ц до максималне +130°Ц. Компензациона способност аксијалног компензатора је 
подељена на два дела: пола, односно 50% компензатор прима сабијањем (скраћењем) од 
неутралног положаја, а другу половину, односно следећих 50%, истезањем (издужењем) од 
неутралног положаја. Ово значи да се исправном монтажом морају обезбедити услови да 
компензатор на температури -10°Ц не буде истегнут преко 50% од своје компезационе вредности, 
да на температури +130°Ц не буде сабијен преко 50% од своје компезационе вредности и да 



 
 

 

неискоришћен компензациони капацитет буде равномерно распоређена на хладну и топлу страну. 
Ово ће се постићи правилним преднапрезањем компензатора, зависно од температуре цевовода 
при монтажи, на следећи начин: 
1. Укупна дилатација коју компензатор прима, према прилогу који је дат у пројекту. 
На температури -10°Ц компензатор треба да је истегнут за Дл/2, на температури +70°Ц треба да је 
у неутралном положају, а на температури +130°Ц треба да је сабијен за Дл/2. 
2. Цевна деоница на којој се поставља аксијални компензатор у потпуности се монтира, 
укључујући и мотажу компезатора. 
3. Измери се температура цевовода (не ваздуха) Т (°Ц). Компензатор је најбоље преднапрегнути 
после дужег периода стабилне непромењене температуре. 
4. Потребно преднапрезање компензатора за монтажну температуру одредити по следећој 
формули: 
 
DLmont= DL*(0,5 - (Tmon - Tmin) / (Tmax - Tmin)) 
 
Тмон = температура цевовода при монта.и (°Ц) 
Тмин = минимална температура цевовода које се може остварити при монтажи или ремонту (°Ц) 
Тмаx = максимална радна температура (°Ц) 
ДЛ = издужење цевовода посматране деонице при загревању од Тмин до Тмаx (мм) 
5. Измери се уградбена дужина компензатора у неутралном, неоптерећеном положају Лк. 
6. Цевовод за уградњу компензатора поставља се са размаком који је једнак збиру неутралне 
дужине компензатора (Лк) и израчунатог преднапрезања компезатора према температури при 
монтажи. 
 
Длцеви = Лк + ДЛмонт = Лк + ДЛ*(0,5 - (Тмон - Тмин) / (Тмаx - Тмин)) 
 
7. Компензатор се уграђује између припремљених цеви и при том се истеже за ДЛмонт. За ово 
истезање потребна је сила која се израчунава из добијене карактеристике компезатора и величине 
предапрезања. 
8. Непосредно по извр.еној монта.и проверава се да ли је дужина уграђеног компезатора једнака  
Lk + DLmont. 
9. На највећој радној температури проверити да ли је спољна дужина компензатора једнака: 
Lk . 0,5*DL 
 
5.3.9. МОНТАЖА ВЕНТИЛА И ПРИРУБНИЧКИХ СПОЈЕВА 
 
Монтажа вентила 

Пре уградње вентил обавезно проверити да ли је исправан у смислу затварања и заптивања. 
Место налегања заптивке добро очистити а пре монтаже заптивке намазати графитном машћу. Пре 
притезања везних завртњева и навртки прирубница вентила проверити начин на који је потребан 
међуположај постигнут, односно да није извр.ено никакво натезање цевовода ни силама ни 
моментима. Код свих прирубничких спојева пре монтаже, потребно је све вијке намазати машћу 
погодном за више температуре, што спречава стварање рђе на вијку и навртки и омогућава лаку 
демонтажу. Сва арматура се испоручује према  « Техничким прописима за израду и испоруку 
цевних затварача », СРПС М.Ц5.010. 

У спецификацији су наведени сви подаци о арматури: називни пречник, називни притисак, 
материјал итд. Изабрана је арматура са малим коефицијентом локалног отпора, са лако 
изводљивим чишћењем и са малим силама потребним за послуживање. 
Монтажа прирубничких спојева 

Све прирубнице морају бити у складу са СРПС М.Б6.007. и СРПС М.Б6.020 са распоредом 
рупа за вијке према СРПС М.Б6.010. 

Грло прирубнице мора бити прилагођено својим обликом захтевима заваривања. 



 
 

 

Заптивне површине треба да буду по СРПС М.Б6.008. 
Квалитет обраде прирубница треба да буде по СРПС М.А0.065. 
Заптивни материјал је Ит (.Паролит.) по ДИН 3754 који издржава температуре до 300°Ц. 
Завртњи за прирубнице су од челика 4Д (ДИН 267) димензија по СРПС М.Б1.600. 
Све прирубнице су ПН 16. 

 
5.3.10. МОНТАЖА ОСЛОНАЦА 
 

Конструкција ослонаца је таква да ослонци у потпуности одговарају својој намени. 
Конструктивно решење комплетних непокретних предизолованих ослонаца решено је у оквиру 
грађевинског и машинског пројекта. Облик и мере непокретних предизолованих ослонаца дати су 
у графичкој документацији. Ови ослонци су за предметне цевоводе изузетно важни, пошто су 
један од елемената који треба да прихвате у неким случајевима значајна оптерећења. Сви ослонци 
цевовода и опреме треба да буду геодетски нивелисани а зазори, аксијални и попречни, треба да се 
изведу у пројектованим величинама. 

Пројектом предвиђен положај непокретних предизолованих ослонаца мора се стриктно 
поштовати и не сме се мењати без сагласности пројектанта. 

Сви елементи ослонаца у коморама и шахтама заштићују се против корозије са два премаза 
двокомпонентним, антикорозивним средством, отпорним на температуре до 150°Ц. 

Предизоловани фиксни ослонац састоји се од челичне цеви са завареном челичном плочом 
на средини, спољашењег омотача од тврде полиетиленске цеви и изведене хидроизолације траком, 
као заштите од корозије. Димензије предизолованих ослонаца одговарају каталозима произвођача. 
 
5.3.11. АНТИКОРОЗИОНА ЗАШТИТА 
 

Чишћење спољне површине од свих страних материјала: прашине, рђе, уља, остатака 
сечења или заваривања, влаге итд. Осим ручног алата и прибора примениће се машинске четке и 
брусилице а, по потреби, и пескарење. Спољна површина цеви мора, пре наношења антикорозионе 
заштите, бити савршено чиста и глатка. 
 
 
5.3.12. ИЗВОЂЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ 
 
Извођење топлотне изолације цеви 

Термичка изолација предизолованог топловода (за бесканално постављене цеви) врши се 
полиуретанском пеном стишљивости 70- 80 кг/м3 отпорном на температуре до 130°Ц са 
заштитном облогом од тврде полиетиленске цеви у фабричким условима. 

Дебљина термичке изолације и обложних цеви одређују се према стандардима произвођача 
предизолованих цеви. 

Обавезна је уградња предизолованих цеви са системом за дојаву влаге у термоизолацији и 
мрежом за телекомуникације у топлификационом систему која може бити уграђена у 
термоизолацију цеви или положена у ров (канал) као хидроизоловани сигнални кабал поред 
повратне цеви. Пре почетка радова Извођач ће, припремити детаљну спецификацију извођења 
топлотне изолације, са детаљима изолације лукова, компензатора и ослонаца, а нашта Инвеститор 
даје сагласност. 
 
5.3.13. ИСПИТИВАЊЕ ЦЕВОВОДА 
 
Овом спецификацијом дати су минимални захтеви који морају битизадовољени при испитивању 
цевовода.  
 
Припрема система за испитивање 



 
 

 

Сви заварени и други спојеви који нису претходно фабрички испитани не смеју се 
изоловати, бојити и покрити земљом пре успешно изведеног испитивања на пробни притисак. Пре 
испитивања сви цевоводи морају бити изнутра очишцени од металних опиљака, песка, рђе, 
заосталих електрода и других страних премаза. Сви пројектом предвиђени елементи цевне линије 
као што су прирубнице, проточни вентили, засуни, заварени прикључци за мерне и регулационе 
инструменте, носачи, држачи, клизачи, чврсти ослонци и томе слично, морају бити финално 
монтирани пре испитивања. 

Следећа опрема и елементи ако су у саставу цевне инсталације не смеју бити подвргнути 
пробном притиску: 
- пумпе, 
- улазна страна отпустних или сигурносних вентила, 
- сва опрема код које није утврђена величина пробног притиска, 
- топлотне подстанице у зградама. 

Ову опрему треба пре испитивања инсталације раздвојити слепим прирубницама. Слепе 
прирубнице морају бити уочљиве како не би после испитивања остале уграђене у инсталацији. По 
правилу, слепе прирубнице морају имати пречник који одговара спољњем пречнику површине 
налегања прикључне прирубнице, дебљине која одговара величини пробног притиска и ручицу на 
њеном обиму која маркантно вири између прикључних прирубница. 

Манометри чији су мерни опсези мањи од пробног притиска морају се за време пробног 
испитивања одстранити. Пролазни вентили морају бити у отвореном положају осим ако није 
другачије одређено. 

Аутоматски регулациони вентили морају увек бити у отвореном положају осим ако нису 
снабдевени обилазним водом. Систем мора бити снабдевен отворима за одзрачивање на свим 
највишим тачкама где постоји могућност задржавања ваздуха. На свим најнижим тачкама система 
и иза сваке неповратне клапне морају бити постављени испусни отвори за пражњење система. 
Напајање система испитним флуидом вршити на најнижој тачки система и обавезно испред свих 
повратних клапни. 

Повећање притиска у цевоводу прати се и мери помоћу два манометра од којих је један 
радни а други је, на основу исправе о баждарењу, одређен као контролни. Контролни манометар 
мора бити класе тачности 1,6 за радне притиске до 40 бар, односно класе тачности 1 за веће радне 
притиске. 

У нормалним условима горње границе мерења на бројчаницима мора да износе 50% ви.е од 
вредности највећег дозвољеног радног притиска, уз усвајање следеће веће стандардне вредности 
опсега мерења манометра. Манометре са одговарајућим запорним органом поставити на горњи део 
цевовода, по могућности на место видљиво са места одакле се управља пумпом или вентилом за 
повећање притиска. 
 
Испитивање 

Пре пуњања система испитним флуидом обавезно преконтролисати да ли су све цевне 
линије припремљене, односно комплетиране за испитивање. Испитивање се може вршити када је 
температура воде и опреме најмање 10°Ц. 
 
Одређивање величине пробног притиска 

Прво испитивање цевовода притском треба извршити према СРПС.М.Е2.200. Исправно 
проведен поступак прегледа и испитивања према наведеном стандарду сматра се превентивном 
мером заштите од појаве оштећења која могу бити резултат грешака конструктивног решења, 
уграђеног материјала или израде. 

У складу са горе наведеним испитни притисак течности износи: 
Pi = 1,3 x Pr (bar) 
где је:  
Pi - Испитни притисак (бар) 
Pr - Прорачунски притисак (бар) 



 
 

 

Приликом одређивања испитног притиска мора се узети у обзир и висина стуба течности за 
испитивање у колико је хидростатички притисак виши од 5% вредности прорачунског. 
За топловод ПН 16 је: 
Pi = 1,3 x 16 = 20.8 bar 
 
Трајање испитивања 

Време држања система на пробном притиску одређује се договорно између надлежних 
представника, Надзорног органа и Извођача радова за свакисистем посебно. Време одржавања 
пробног притиска не може да траје мање од 60 минута. 

По правилу, време одржавања пробног притиска треба да буде довољно дуго да се 
евентуална критично ослабљена места на спојевима покажу и да се може извршити преглед свих 
спојева. 
 
Накнадне поправке и измене на цевоводу 

У колико се за време испитивања примети цурење воде на завареним спојевима или 
осталом материјалу, систем се мора изпразнити и после извршених поправки испитивање 
поновити. 

У колико се примети цурење воде на спојевима са навојем систем се мора растеретити до 
атмосферског притиска и после извршене поправке испитивање наставити. 

Ако су потребна само лакша притезања споља, која не би угрозила механичку чврстоћу, 
притисак се не мора спустити. 

У колико за време држања на пробном притиску дође до пада притиска на манометру треба 
систематски утврдити узрок. Обично до пада притиска долази због јачег отицања воде из система 
или заосталог ваздуха. 

После отклањања узрока, испитивање поновити. По правилу, после успешно извршеног 
испитивања неке линије на њој се више не смеју изводити накнадни заваривачки радови односно 
ако је то ипак неопходно, испитивање се мора поновити. У посебним случајевима, када је такво 
испитивање тешко изводљиво, накнадна заваривања се дозвољавају само уз посебну сагласност 
надзорног органа. Тако заваривање се мора брижљиво надзирати, дозвољава се само амбијентална 
температура изнад +5°Ц и по завршетку заварени спој се мора 100 % радиографисати. 
 
Присуствовање испитивању и записници 

Главни организатор испитивања је Надзорни орган Инвеститора, одговоран за дотичне 
инсталације. Испитивање се врши комисијски. Комисију сачињавају: 
- Одговорни представник Извођача радова и 
- Одговорни представник Инвеститора (Надзорни орган) 

Испитивање мора бити тако организовано да не ремети нормално одвијање монтажних 
радова. У колико је неко од одговорних представника спречен да присуствује испитивању 
надлежна служба мора одредити заменика. 

Уколико на споразумно заказано испитивање неки одговорни представник не дође, 
испитивање ће се извршити без њега. 

Ако се у договору између одговорних представника купца и Извођача оцени за потребно 
испитивању могу да присуствују и: 
- Представник заштите на раду, 
- Одговорни представник службе сигурности или друга овлашћена лица из одговарајућих служби.  

О извршеном испитивању ће се сачинити записник који потписују сви званично 
присутни чланови комисије. 

Записник се пише на стандардном обрасцу.По један примерак оригиналног потписаног 
записника доставља се свим потписницима. 

Овај се записник чува и служи за евентуално презентирање званичним инспенкцијским 
ораганима. 
При испитивању се имају поштовати одредбе прописа за Инспекцију парних котлова. 



 
 

 

 
5.3.14. ПРОДУВАВАЊЕ ЦЕВОВОДА 
 

По извршеној монтажи и испитивању цевовода врши се његово продувавање ваздухом или 
воденом паром. Сврха ове операције је да се из цевовода уклоне све заостале нечистоће, трагови 
обављених монтажних радова, посебно заваривања. 

Да би ова операција била успешна потребно је остварити значајне брзине продувавања 
чиме се изазивају озбиљне реактивне силе. За прихватање, односно неутралисање ових реактивних 
сила Извођач мора предвидети привремене ослонце. У том смислу ради се и посебан план 
продувавања. 
 
5.3.15. ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ 
 

Када се заврше сви радови наведени у претходним тачкама овог поглавља, Извођач ће 
припремити сву документацију која је за технички пријем уговором дефинисана. Ова 
документација обухвата атесте и сертификате о уграђеној опреми и материјалу, атесте свих 
заваривача, протоколе о обављеним заваривачким радовима, уредно вођену грађевинску 
књигу,регистроване све монтажне измене у техничкој документацији, извештај о извршеном 
испитивању итд. 
 
5.3.16. ПУШТАЊЕ ЦЕВОВОДА И ОПРЕМЕ У РАД 
 

По извршеном комплетном испитивају може се, према припремљеним погонским 
упутствима за комплетан објекат, приступити пуштању целокупног система у рад. 

Пре пуштања у рад потребно је извршити чишћење топловода. чишћење топловода се 
изводи у две фазе.  

Прва фаза чишћења је одмашћивање и одмуљивање. Ова фаза се изводи раствором фосфата 
и детерxента који отклањају из цевовода све масноће.н Након завршеног одмашћивања приступа 
се испирању цевовода благим раствором киселине (флуороводоничне, сумпорне, лимунске или 
хлороводоничне). 

Испирање цевовода киселинским раствором у потпуности одстрањује оксидни слој, 
заосталу шљаку од заваривања и остале нечистоће настале хемијском везом метала са агресивним 
материјалима из атмосфере. 

У раствор киселине треба додати овбавезно инхибитор који мора бити такав да штити 
основни материјал цеви од даљег нагризања по завршеном испитивању. 

У овом пројекту се не прецизирају количине материјала и потребан уређај за испирање 
цевовода, већ се Инвеститор упућује на специјализоване фирме за испирање. 
При испирању топловод се пуни водом квалитета по СРПС М.Е2.011, која је радни флуид и 
топловод је спреман за пуштање у рад. 

Упутсто за пуштање у рад дужан је да изради Извођач радова који изводи и прво пуштање у 
рад под надзором Надзорног органа. По успешно обављеном пуштању сачињава се записник који 
обострано потписују Извођач и Надзорни орган. 

 
 

5.4. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ 
КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ПРОВЕТРАВАЊА 

 
 

1. Цевоводе треба поставити тако да се цеви могу слободно истезати, без напрезања. Ход цеви 
услед истезања не сме довести до тргања или оштећења елемената који носе цевоводе, нити 
оштетити грађевинске елементе зграде. Сви непокретни делови (чврсте тачке) морају бити 



 
 

 

солидно изведени тако да се цевовод не може кретати на тим местима. У продоре цеви кроз 
зидове и међуспратне констуркције уградити цевне чахуре. Спајање цеви које се изводе 
заваривањем, претходно припремити, а након заваривања обрадити вар, с тим да се светли отвор 
цеви не промени. Холендери морају бити приступачни. 
 

2. Развод цеви извести тако да цеви буду постављене са потребним нагибом и причвршћене 
вешаљкама, обујмицама и конзолама. Размак између конзола, односно вешаљки, уколико у 
документацији није другачије одређено, усвојити према следећој табели: 

 

Ознака цеви Растојање између ослонаца 
(м) 

ДН 10 1,5 
ДН 15 - ДН 20 2,0 
ДН 25 - ДН 32 2,5 
ДН 40 - ДН 50 3,0 
ДН 65 - ДН 80 3,0 
ДН 100 4,5 
ДН 125 и 
више 

5,0 

 
3. За израду равних и фазонских делова канала мора се употребити поцинковани лим следећих 

дебљина: 
Већа ивица канала 

(мм) 
Дебљина лима (мм) 

до 250 0,5 
251 - 499 0,75 
500 - 999 1,0 
преко 1000 1,25 

За редуцире и друге фазонске делове за одређивање дебљине лима важи димензија веће 
ивице на крају мањег пресека. 
 

4. За израду прирубница мора се употребити ваљани профилисани челик и то: 
a) за делове од лима дебљине 0,5 до 0,75 мм             Л 25 x 25 x 4 мм 
b) за делове до лима дебљине 1,0 до 1,25 мм             Л 30 x 30 x 4 мм 
 

5. Спајање лимова равних и фазонских делова лимених ваздушних канала треба извести помоћу 
двоструко повијеног шава. На крајевима равних и фазонских делова треба поставити 
прирубнице од угаоног гвожђа. Крајеви лима појединих делова морају бити повијени преко 
прирубнице (пертловани). Између прирубница треба ставити заптивач од азбестне плетенице 
5+8 мм или од азбестних лепенки дебљине 3-4 мм. За спајање прирубница употребити завртње 
∅1/4" са шестоугаоном главом. 

 
6. Вешалице и конзоле за канале морају бити израђене од ваљаног челика ∅10 мм и Л рофила 

димензија од 25 x 25 x 3 мм до 35 x 35 x 3 мм, са употребом навртке М 10 и подметача. 
 

7. Канали треба да су изведени са што је могуће мање оштрих скретања. Свако колено канала 
треба да буде изведено са лопатицама за усмеравање, а исто важи и за рачвање. Канали са 
дужном димензијом пресека већег од 500 мм треба да буду "нашпановани", како би се избегло 
бубњање. 

 



 
 

 

8. Клапне за регулацију количине ваздуха морају бити чврсте констуркције са укрућењима на 
доњој и горњој ивици, да би се избегло њихово вибрирање у било ком правцу. Клапне имају 
осовине изван канала, односно коморе и могу бити ручно покретане или са моторним погоном. 

 
9. Сви вентилатори у инсталацији морају бити капацитета статичког притиска и броја обртаја као 

што је назначено у спецификацији, и таквих димензија да се могу уградити у за њих предвиђен 
простор. Вентилатори морају да спадају у класу "бешумних", тј. да имају најмањи могући шум 
при датом броју обртаја. Вентилатори треба да буду спојени са електромоторима преко 
клинастих каишева и преко спојница. Клинасти каишеви и ременице морају бити опремљени 
штитницима. 

 
Електормотори за погон вентилатора морају бити израђени за прикључак на трофазни систем 
наизменичне струје 380 В, 50 Хз. Електормотори треба да буду потпуно затворене 
конструкције, са клизним колутовима и морају бити снабдевени са одговарајућим роторским 
упуштачима. Електромотори се постављају на клизне шине од ливеног гвожђа или пресованог 
челика. 

 
10. Расхладна постројења треба да су капацитета и карактеристика дефинисаних пројектом, 

опремљени свим потребним уређајима за пуштање у рад, регулацију и одржавање радних 
параметара и сигурносно-заштитним елементима. Расхладно постројење у свему према условима 
и захтевима произвођача. 

 
11. Опрему која захтева фундирање поставити на одговарајуће темеље чије се дефинитивне мере 

одређују према димензијама испоручене опреме. 
 

12. Опрему у машинским салама монтирати у свему према пројекту, водећи рачуна о могућности 
приступа појединим елементима и уређајима ради руковања и о могућности њихове демонтаже. 
Посебну пажњу посветити монтажи сигурносно-техничке и заштитне опреме као што је повезивање 
експанзионих посуда, вентила сигурности, постављање противпожарних клапни и осталих 
противпожарних уређаја, пригушивача звука и сл. придржавајући се при томе пројектне 
документације и наведених закона и прописа коришћених при изради пројекта. 

 
13. Испитивање, херметичности врши се како на воденом, тако и на ваздужном делу инсталације. 

Водени део испитује се хладном водом на пробни притисак који се одређује као збир 
хидростатичког притиска и напора пумпе, увећан за 2 бар. Инсталација се држи на пробном 
притиску два часа. За то време не сме доћи до цурења и пропуштања, односно до пада 
притиска на контролним местима. 

 
14. Херметичност ваздушног дела инсталација које раде са високим притиском испитују се 

мерењем протока на излазном прикључку клима-коморе и код струјних елемената. При томе, 
биланс количина ваздуха не сме да се разликује више од 10%. На инсталацијама ниског 
притиска врши се само преглед заптивености ваздушног дела инсталације. 

 
15. При техничком испитивању инсталације проверава се да ли уграђена опрема, уређаји и 

аутоматика одговара пројекту. Исто тако, утврђује се квалитет монтажних радова и 
проверавају се пројектовани параметри на инсталацији и у климатизованим просторијама. 

 
16. Температура просторија у зимском режиму рада проверава се када је спољна температура -5оС 

или нижа, а у летњем режиму рада када је спољна температура 29оС или виша, а време сунчано. 
После три часа непкредног рада инсталације, уколико су просторије претходног дана биле 
нормално климатизоване, морају се у свим просторијама постићи температуре предвиђене 
пројектом. Мерење температура врши се на средини просторије на висини 1,2 м од пода. При 



 
 

 

овом мерењу потребно је извршити и мерење свих осталих параметара на инсталацији 
потребних за њихово прерачунавање на услове спољних пројектних температура 

 
5.5. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ КУЋНОГ ГАСНОГ 

ПРИКЉУЧКА (КГП) 
 
1. КГП се полаже на приступачним местима и мора бити заштићен од оштећења. Од подземних 
инсталација најмање растојање износи 0,2m. Обично се полаже на дубини укопавања 0,6 до 1м изузетно 
од 0,5 до 2м без посебних мера заштите. Положај и дубина гасовода се снимају геодетски. 
 
2. Димензионише се према радном притиску дистрибутивног гасовода са којим се спаја  
 
3. Води се најкраћим путем  од дистрибутивног гасовода до зграде. Ако се кроз зграду води испод 
степеништа и тераса мора се поставити у заштитну цев. Просторија и делови зграде где се води гасовод 
морају бити увек лако приступачни и заштићени од корозије 
 
4. КГП се не постављају : 

− у просторије за складиштење експлозивних и лако запаљивих материјала 
− у колске пролазе, 
− поред објеката који су предвиђени за рушење, 
− на места где су могућа механичка оштећења, 
− на местима где се јавља отворен пламен 
− на местима која се не проветравају 

 
5. Уколико се гасовод полаже на места где је могуће померање слегање тла предузимају се додатне мере 
заштите.  
6. КГП укључујући фазонске комаде, цевне затвараче и спојеве, израђује се и поставља тако да у 
нормалном раду издржи настала напрезања и при том да остане непропусан. Израђује се од 
полиетиленских цеви израђених по СРПС G.C6.661 (SDR 11) и/или челичних бешавних цеви квалитета Č. 
1212 СРПС C.B5.221 .  
7. Заваривање морају обављати атестирани заваривачи а заварени спојеви морају бити највише 
класе  
8. Прелаз са Полиетиленске цеви на челичне цеви врши се по правилу уз зид објекта (на месту 
где ће сње налазити прикључак).Уколико се ПЕ цеви налазе изван земље морају се заштити од 
сунчевог зрачења, механичког оштећења челичном заштином цеви 
9. Непосредно по изласку фгасовода из земље, углавном на висини око 1,5м уграђује се главни 
запорни цевни затварач (нпр у зидном ормарићу) који испуњава услове према СРПС M.C5.451 , 
СРПС M.C5.452 
10. Код КГП чији је највећеи пречник већи или једнак DN80 зависно од притиска уграђује се један 
посебан запорни цевни затварач изван зграде (уколико се прикључак полаже унутар зграде) 
11. Код КГП радног притиска изнад 1 бар без обзира на радни пречник обавезно изван зграде 
мора постојати један запорни цевни затварач. 
12. Уколико је дистрибутивни гасовод израђен од челичних цеви на кућном прикључку се 
поставља изолациони комад према СРПС M.E3.509 
13. Прелаз са полиетиленских цеви на челичне цеви се изводи у облику: 

− стезних спојева (за пречник до 63мм) 
− фабрички израђених спојева 
− цевних капсула (за пречник до 63мм) 

 



 
 

 

14. Т комади за наваривање за спој КГП на дистрибутивни гасовод обликују се тако да се постиже 
највећи квалитет завареног споја, док се за спајање накнадним бушењем користи метална и 
полиетиленска арматура. На полиетиленским  цевима се буше рупе чији су пречници: 
 

Спољни пречник ПЕ цеви 63 90 110 125 160 180 225 
Највећи пречник избушене рупе 20 20 32 40 40 40 40 

 
15. Спајање КГП са унутрашњом гасном инсталацијом врши се : 

− навојним спојем према СРПС M.BO.057 DN50 NP4 
− прирубничким спојем 
− спојним комадима за металне цеви са глатким крајевима према СРПС M.E3.507 
− завареним спојевима 

16. За заптивање навојних спојева користе се средства која не отврдњавају, која су постојана на 
гас и кондезат, промену вибрације, промену температуре и која су отпорна на пенушава средства 
која се стављају за детекцију пропуштања гаса. Заптивна средства не смеју бити агресивна према 
лану и кудељи и неком другом носиоцу заптивног средства. 
17. КГП пре пуштања у рад се испитује на непропусност при ори отвореном главном цевном 
затварачу испитним притиском који је за 2bar већи од радног притиска. Ако се КГП израђује 
истовремено кад и дистрибутивни гасовод могу се испитивати истовремено. Ако то није случај 
онда се КГП испитује ваздухом под притиском и визуелном контролом се са пенушавим 
средством утврђује пропуштање. Испитивани спојеви морају бити очишћени од масти,боје исл. 
18. Пре пуштања гаса у КГП обезбеђује се потпуно одвођење мешавине гаса и ваздуха у слободну 
атмосферу. КГП се уколико се не спаја са унутрашњом гасном инсталацијом (УГИ),завршава се 
запорним органом који се затвара и за њега се поставља метални чеп капа или слепа прирубница. 

 
 

5.5. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ 
ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (УГИ) 

 
5.5.1 ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
1. Овим условима се прописују технички нормативи за пројектовање, изградњу и употребу 
унутрашњих гасних инсталација и дворишних гасних водова који користе гасове 1-4.групе , према 
СРПС H.F1.001, ниског притиска до 100mbar или средњег притиска до 1bar. 
 
2. Ове се одредбе односе на: 

− УГИ која почиње иза главног запорног цевног затварача на гасној дистрибутивној мрежи а 
завршава се на врху канала за одвод продуката сагоревања у атмосферу 

− унутрашње и спољашње дворишне гасне инсталације ниског и средњег притиска 
− уградњу мерила запремине гаса ,регулатора притиска и сигурносних уређаја 
− постављање и подешавање гасних апарата 
− израду димоводних уређаја и уградњу уређаја за проветравање 
− испитивање и пуштање у рад УГИ 
− промену радних карактеристика постојеће  

 
5.5.2 ИЗРАДА УГИ 
 
1. Цевовод заједно са изолацијом и другим облогама мора да испуњава техничке услове којима 
се обезбеђује противпожарна сагласност и заштита од експлозије гаса у случају пожара. 
 



 
 

 

2. За спољни надземни гасовод могу да се користе  
− челичне бешавне цеви за гасоводе према СРПС CB5.023 
− челичне шавне цеви за гасоводе према СРПС CB5.026, СРПС CB5.027 
− челичне цеви за цевни навој према СРПС CB5.021, СРПС CB5.026, СРПС CB5.222 

 
3. Фазонски комади су истог квалитета као и цеви које се са њима спајају 
 
4. За спољни надземни гасовод могу се користити и бакарне цеви према СРПС CD5.502 са 
најмањом дебљином зида: 

− за спољни пречник до 22mm -1mm 
− за спољни пречник од 22 до 42mm -1,5mm 
− за спољни пречник oд 42 до 89mm -2mm 
− за спољни пречник од 89 до 108mm -2,5mm 
− за спољни пречник преко 108mm -3mm 

 
5. Бакарне цеви се испитују на непропусност према СРПС CD5.502 
 
6. Бакарне цеви најмање дебљине 1мм спајају се фитинзима за капиларно лемљење или ручно 
израђеним спојевима који испуњавају услове према СРПС C.D2.321. Фазонски комади и спојни 
елементи морају да испуњавају услове у погледу непропусности и квалитета који су прописани за 
цеви. Спој мора да буде чврст и непропусан. 
 
7. За спољни подземни дворишни гасовод могу могу да се користе : 

− челичне цеви, фазонски комади и елементи за спајање претходно наведени 
− цеви и фазонски комади од нодуларног лива који испуњавају услове према СРПС ISO253 
− цеви од полиетилена  према  СРПС G.C6.601, СРПС G.C6.602 

 
8. За унутрашње гасоводе користе се само бакарне и челичне цеви претходно наведене. 
 
9. За прикључне водове гасних апарата користе се савитљива црева и то према радном притиску: 

− до 1 bar од нерђајућег челика (СРПС М.E3.535) 
− до 100mbar савитљиви прикључни гасни водови према СРПС М.E3.530 

 
10. За цеви, савитљива црева и др. обезбедити доказ о квалитету. 
 
11. Унутрашњи гасоводи постављају се увек изнад водоводних цеви и то хоризонтално и 
вертикално у односу на зидове и плафоне. тако да на њих не капље кондезат или друга вода. 
 
12. Унутрашњи гасовод се не причвршћује за друге за друге инсталације нити сме служити 
другим инсталацијама као ослонац.Ослонци цеви морају бити отпорни на пожар. У пракси се 
учвршћује једнодневним шелнама или конзолама. 
 
13. Гасовод се не сме учвршћивати ни вешати за арматуру у зиду. 
 
14. Размак између ослонаца приказан је у следећој табели  
 

РАЗМАК ИЗМЕЂУ ОСЛОНАЦА 
ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ БАКАРНЕ ЦЕВИ 
DN10 метара спољни пречник метара 
10 2,25 12 1.25 
15 2,75 15 1,25 



 
 

 

20 3,00 18 1,50 
25 3,50 22 2,00 
32 3,75 28 2,25 
40 4,25 35 2,75 
50 4,75 42 3,00 

 
15. Унутрашњи гасовод се поправилу постављају изнад малтера. Могу се поставити и испод 
малтера уз посебне грађевинске мере што је ретко у пракси. 
 
16. Гасовод може пролазити и у простор пожарног степеништа под условом да се предузимањем 
посебних грађевинских мера обезбеди заштита тог сектора од пожара. 
 
17. Ако се гасовод поставља у спуштен плафон проветравање се врши помоћу:концентричних 
отвора уз цеву ободним зидовима или постављањем два дијагонална вентилациона отвора. 
 
18. Гасоводи се не постављају у вентилационе канале и окна, окна за лифт,канале за избацивање 
смећа,јаме за убацивање горива,димњаке и зидове димњака. 
 
19. Постављање гасовода кроз делове зграде међусобно одвојене дилатацијама врши се тако да се 
онемогући да релативно померање зграде штетно утиче на гасовод. 
 
20. Ако се гасовод поставља у инсталациони канал или се води кроз ватроотпорне зидове или 
плафоне, онда отвори и пролази кроз зидове и канали за вођење морају бити изведени према 
одговарајућим прописима о заштити од пожара. 
 
21. Гасоводи се ни непосредно ни посредно не користе као заштитно или радно уземљење , као 
заштитниодводници у инсталацијама или као уземљивачи громобранских инсталација. 
 
22. Гасовод се кроз објекат води: 

− спољно пофасади 
− унутра кроз просторије испод плафона 
− и мора се водити на таквој висини да се заштити од механичких оштећења. 

 
23. При проласку гасовода кроз зид поставља се заштитна цев (хилзна) која мора да вири са сваке 
стране зида по 5цм 
 
24. Надземни (спољни) гасовод се морају заштити и од механичких утицаја и од атмосферских 
утицаја. Ако се спољним гасоводима воде влажни гасови онда се они морају заштити од 
смрзавања. 
 
25. Није дозвољена градња објекта изнад подземних гасовода. Ако се гасоводи морају полагати 
испод дела зграде без подрума радови се изводе према Правилнику за пројектовање и полагање 
кућног гасног прикључка радног притиска до 4bar 
 
26. Подземни гасоводи који пролазе кроз непроходне просторе,шахтове или канале полажу се у 
заштитној цеви морају бити заштићени од корозије. 
 
27. Положај и дубина укопавања гасовода снимају се геодетски. Увод дворишног гасовода у 
зграду, као и његов излаз из зграде изводи се према Правилнику за пројектовање и полагање 
кућног гасног прикључка радног притиска до 4 bar 
 
28. За цеви до DN50 примењује се навојни спој са навојем према СРПС M.BO.057 



 
 

 

 
29. Заварени спој мора бити највише класе заваривања према СРПС C.T3.010 
 
30. Бакарне цеви се спајају тврдим лемљењем и не сме се спајати меким лемљењем. 
 
31. Цеви од полиетилена се спајају према СРПС G.C6.662 
 
32. Металне цеви са глатким крајем се спајају према СРПС M.E3.507 
 
33. Металне цеви са глатким крајевима се спајају према СРПС C.T3.072 а стручна оспособљеност 
заваривача се проверава према СРПС EN 287-1 
 
34. Електроде,жице и додатни материјал морају бити доброг квалитета са доказом о 
одговарајућем квалитету (атест) 
 
35. Челичне цеви се могу заштитити од корозије  и облогама од полиетилена и 
дуропласта.Бакарне цеви се штите пластичним материјалима. Цеви од нодуларног лива се могу 
заштити на следеће начине: 

− тркама од полиетилена 
− облогама од цементног малтера 
− превлакама цинка 
− премазом од битумена 

 
36. Накнадна заштита од корозије врши се тракама и термофит облогама , док се за подземни 
гасовод од непластичних цеви користи катодна заштита. 
 
37. За УГИ се употребљавају цевни затварачи према СРПС M.C5.450,  СРПС M.C5.451, СРПС 
M.C5.452 и за које постоји доказ о квалитету-атест. За подмазивање цевних затварача и цевоводне 
арматуре користе се мазива која испуњавају услове према СРПС B.H3.720. 
 
38. Кућни регулатори и регулатори испред мерила запремине гаса морају испуњавати услове 
према СРПС M.E3.379. Регулатори за уградњу у зграде морају имати повећану толотну отпорност 
која се означава са t или се морају  заштитити грађевински или запорним уређајем са термичким 
искључивањем. 
 
39. Мерило запремине гаса мора испуњавати услове према СРПС L.H2.100. За уградњу у зграде 
морају имати повећану толотну отпорност која се означава са t или се морају  заштитити 
грађевински или запорним уређајем са термичким искључивањем. Поставља се на приступачна и 
осветљена местакоја се лако могу проветравати и која су заштићена од корозије,механичких 
утицаја. Мерило запремине гаса мора бити тако постављено да није напрегнуто, да не додирује 
зидове и да постоји довољан простор за његову лаку замену.Оно се не поставља: 

− у просторије пожарних степеница 
− у заједнички кућни пролаз 
− на зид димњака 
− у оставе и купатила 
− у просторе у којима се повремено или стално могу појавити лако запаљиве материје 

 
40. Нише са вратима и ормарићи за мерила запремине гаса морају при дну и при врху имати отвор 
за проветравање површине најмање 5cm2 
 
41. При уградњи и скидању мерила запремине гаса мора се извршити премошћавање ради 
заштите од додира и варничења.  



 
 

 

 
42. На скинутим мерилима запремине гаса мора се затворити улазни и излазни прикључак. За 
затварање се користе: 

− чепови(од гуме,пластике и плуте) 
− запорни поклопци(од пластике и лепљиве траке) 

 
43. Испред сваког мерила запремине гаса уграђује се запорни цевни затварач 
 
44. Изолациони комади морају да испуњавају услове према СРПС M.E3.509 и морају бити 
прилагођени за гас што се означава са G или са GT ако се уграђују у зграде где морају имати 
повећану топлотну отпорност. 
 
45. Компензациони спојеви морају да испуњавају услове према СРПС M.E3.521 
 
46. Филтери за гас морају да испуњавају услове према СРПС M.E3.571 
 
 
5.5.3 ИСПИТИВАЊЕ УГИ 
 
1. Гасна инсталација ниског притиска до 100mbar се испитује претходним и главним 
испитивањем 
 
2. Претходно испитивање је испитивање чврстоће и односи се на новопостављену инсталацију 
и арматуре. За време испитивања се сви отвори морају затворити металним чеповима, слепим 
прирубницама и капама. При овом испитивању није дозвољен спој са инсталацијом напуњеном 
гасом. Претходно испитивање се може вршити и на инсталацији са уграђеном арматуром акоје 
називни притисак арматуре једнак испитном притиску.  
 
3. Претходно испитивање се врши при испитном притиску од 1 бар, ваздухом или инертним 
гасом (азот,угљен диоксид) а време трајања испитивања је минимум 10 минута. Испитивање се не 
сме вршити кисеоником. 
 
4. Главно испитивање је испитивање непропусности и односи се на инсталацију са арматуром 
без апарата, сигурносних и регулационих елемената. Мерило запремине гаса може бити 
обухваћено главним испитивањем.  
5. Главно испитивање се врши при испитном притиску од 110mbar ,ваздухом или инертним 
гасом (азот,угљен диоксид) а време трајања испитивања је минимум 10 минута. Испитивање се не 
сме вршити кисеоником. 
 
6. Мерни инструмент за мерење притиска при испитивању мора бити такве тачности да се може 
очитати пад притиска од 0,1 mbar 
 
7. Након испитивања се прави записник о испитивању гасне инсталације. 
 
 
5.5.4 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА УГРАДЊУ ГАСНИХ АПАРАТА 
 
1. Прикључне славине морају бити лако доступне за руковање 
 
2. Гасни апарати(потрошачи) морају имати доказ о квалитету и не смеју се користити за намене 
за које нису конструисани. 
 



 
 

 

3. Гасни апарати се монтирају према упутству које даје произвођач. 
 
4. За гасне апарате без одвода димних гасова димоводним уређајем укупног топлотног 
оптерећења до 5kW запремина просторије мора бити већа од 10m3,а за потрошаче називне снаге до 
11kW просторија мора имати већу запремину од 20 m3 

 

5. Уколико просторија нема за постављање гасних апарата нема запремину која одговара 
потребама гасног апарата за ваздухом за сагоревање она мора бити посредно или непосредно 
напајана ваздухом за сагоревање. 
 
6. Кућни гасни апарати за кување се постављају у просторије које имају најмање један прозор и 
врата која се отварају. 
 
 
5.5.4.1 Технички услови за димоводне инсталације 
 
1. Кућни димњаци морају испуњавати услове стандарда СРПС U.N4.030 
 
2. Свако ложиште мора имати посебну димоводну цев.Димоводни прикључци морају бити 
непропусни. 
 
3. На заједнички димњак могу да се прикључују ложишта са атмосферским пламеником и 
називном снагом већом од 30 kW и то највише 3 ложишта на један димњак. 
 
4. Прикључци на димњак не могу бити на истој висини. Размак највишег и најнижег прикључка 
не може бити већи од 6,5м. 
 
5. Димоводна цев мора имати успон према димњаку 
 
6. Испружена дужина спојних комада не сме да износ ивише од 0,5м. Испружена дужина са 
вертикалним делом, сме да износи највише 2,5м. 
 
7. Најмања удаљеност димоводне цеви износи 20 cm од врата и других сличних елемената који 
су испод димоводне цеви и 40 cm од других грађевинских делова од запаљивог материјала. 
 
8. Димоводни прикључци код којих се мења правац морају имати отвор на свакој промени 
правца који се може непропусно затворити. 
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

електричне инсталације ниског напона 

 

Стамбени објекат Ф1 Ф2, Југовићево, Нови Сад 

 

1 . УВОД 
 
Ови технички услови су саставни део пројекта за извођење електричних инсталација, и 
као такви обавезни су за извођача. 
 
Електричне инсталације извести према приложеним плановима, техничком опису, 
предмеру и овим условима, а у складу са Техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона (Службени лист СФРЈ 53/88). 
 
Уколико се у току извођења радова појаве оправдана одступања од пројекта, или дође до 
измене прописа, извођач радова мора за свако одступање да прибави писмену 
сагласност инвеститора и надзорног органа, који ће по потреби упознати и пројектанта и 
за измену тражити сагласност. За већа одступања од одобреног пројекта надлежан је 
пројектант који је израдио овај пројекат. 
 
Радови на објекту могу почети тек након прибављања грађевинске дозволе за градњу 
инвестиционог објекта од надлежног органа, у складу са Законом о изградњи објеката. 
Руководилац радова је дужан водити грађевински дневник и грађевинску књигу, које 
оверава надзорни орган. 
Након завршетка радова извођач је дужан да сачини техничку документацију коју, у 
оригиналу, предаје инвеститору. 
 
Извођач радова је такође дужан да изврши контролу монтаже и квалитета радова (и о 
томе сачини записник), да би потом инвеститор могао да затражи технички пријем 
објекта. 
 

2. ОПШТИ УСЛОВИ 
 
Уређаји и опрема за електричне инсталације морају одговарати називном напону 
пројектоване електричне инсталације  
 
Електрична опрема мора одговарати пројектованој струји која ће протицати током 
номиналног рада и мора да поднесе струје које протичу у ванредним околностима, у току 
времена које допуштају карактеристике уређаја за заштиту. Опрема одређена према 
карактеристикама снаге електричне опреме која се уграђује мора бити подесна за 
нормалан рад, узимајући у обзир факторе оптерећења и итермитенције.  
 
Електична опрема током нормалног рада и при укључивању и искључивању не сме 
штетно да делује на другу опрему. Електрична опрема, укључујући и проводнике и 
каблове, мора се поставити тако да се може лако проверавати, одржавати и прилазити 
њеним прикључцима и да се њоме може лако руковати. 
 
Натписне плочице и друга средства која служе за распознавање морају се поставити на 
расклопне апарате ради означавања њихове намене.  
Управљачки елементи и елементи сигнализације морају се поставити на лако 
приступачна и видљива места. У разводне ормане уложити једнополну шему веза у 
орману. 
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Заштитни проводник (ПЕ) и заштитно неутрални проводник (ПЕН) означавају се 
комбинацијом зелене и жуте боје, а неутрални проводник (Н) означава се светлоплавом 
бојом. Комбинација жуто зелене боје и светло плава боја не смеју се употребити за било 
које друге проводнике. Означавање проводника у разводним орманима може се вршити и 
на крају проводника близу споја нпр. омотавањем проводника траком друге боје. 
 
Уређај за заштиту мора се поставити и означити тако да се лако распозна његова 
припадност струјном колу. Уређај за заштиту се мора поставити у расклопни блок. 
 
На местима где постоји више струјних кругова потребно је поставити шеме електичних 
инсталација, тако да означавају природу и састав струјних кругова и карактеристике за 
распознавање уређаја за заштиту. 
У расклопном блоку се мора груписати електрична опрема исте врсте струје и напона 
тако да не може доћи до међусобно штетних утицаја. 
 
Приликом извођења радова извођач је дужан да води рачуна о већ изведеним радовима 
у згради. Ако би се изведени радови при монтажи електричне инсталације, непотрбно или 
услед немарности извођача оштетили, трошкове штете сносиће извођач радова. Бушење 
и сечење челичне арматуре, бетонских греда и стубова не сме се вршити без знања и 
одобрења надзорног органа. 
 

3 . ЕЛЕКТРИЧНИ РАЗВОД 
 
Пресек неутралног проводника мора бити једнак пресеку фазног проводника у 
једнофазном струјном колу, или у вишефазном струјном колу у коме су пресеци фазних 
проводника од бакра мањи од 16 mm², пресеци фазних проводника од алуминијума мањи 
од 25 mm². 
 
Пресек изолованих проводника постављених и механички заштићених у трајним 
електричним инсталацијама не сме бити мањи од 1,5 mm² za проводнике од бакра, ни 
мањи од 2,5 mm² за проводнике од алуминијума. 
Ово се не односи на пресек изолованих проводника у расклопним блоковима, расветним 
телима, електричним апаратима за домаћинства и другим електричним апаратима који се 
прикључују на електричну инсталацију. 
 
Изоловани проводници и каблови се не смеју настављати у инсталационим цевима и 
каналима, већ их треба спајати само у инсталационим кутијама, кабловским спојницама 
или расклопним блоковима. Места спајања морају се изоловати степеном изолације која 
одговара типу електричног развода. Спој проводника и друге електричне опреме мора 
бити изведен тако да буде сигуран и постављен тако да дозвољава могућност сталне 
провере. Спој мора бити осигуран средствима која одговарају материјалу проводника и 
његовом пресеку.  
 
Спој мора бити приступачан после скидања, алатом, поклопца или преграда.  
Спој мора бити изведен тако да не дође до смањења пресека или оштећења проводника 
и изолације. На крајевима електричног развода, а посебно на излазима и улазима и на 
местима продирања електричног развода кроз зидове мора се извршити трајно 
заптивање. 
 
Ако се у близини електричног развода налазе друге неелектричне инсталације, мора се 
између њих обезбедити такав размак да одржавање једне инсталације не угрожава друге. 
Најмањи дозвољени размак између електричног развода и других инсталација је 30mm. 
Паралелно полагање електричног развода са димњацима или грејним цевима треба 
избегавати. Када то није могуће, инсталационе водове треба заштитити помоћу 
одговарајуће термичке изолације, или се развод мора изместити ван топлотног утицаја. 
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Приликом укрштања електричног развода са димњаком, потребно је обезбедити 
растојање развода од димњака од најмање 30mm.  
Приликом паралелног полагања по хоризонталним трасама, водове слабе струје 
енергетске водове треба распоредити на следећи начин: 

-при врху зида полажу се телекомуникациони водови 
-на 10cm испод њих се постављају сигнални водови, 
-на 10cm испод њих се постављају енергетски водови. 

 

Разводне кутије на овим водовима постављају се косо, под углом од 40
0
, једна испод 

друге. На местима укрштања траса са проводницима који припадају различитим врстама 
инсталације, укрштање се мора извести под правим углом, а између проводника се мора 
обезбедити растојање од 10cm. Уколико ово није изводљиво, поставља се између 
проводника уметак дебљине 3mm од изолационог материјала. 
 
Електрични развод се не сме поставити испод неелектричне инсталације на којој је 
могућа кондензација воде или других течности. Електрични развод се не сме поставити у 
исти инсталациони канал цев и слично, са другим неелектричним инсталацијама, а ако се 
то не може избећи, мора се осигурати заштита од индиректног додира аутоматским 
искључивањем напајања или применом изолације за опрему класе II и мора се поставити 
одговарајућа заштита од опасних утицаја других инсталација. Метални делови 
електричног развода који су изложени води или кондензацији морају бити заштићени од 
корозије споља и изнутра и морају имати обезбеђен одвод кондензоване течности. 
 
При пролазу инсталационих цеви кроз преградни зид између суве и влажне просторије, 
полагање треба да буде тако изведено да влага не продре цев нити да се у њој 
прикупља. Цеви треба да су израђене од материјала отпорних на влагу, а да се 
постављају са нагибом према влажној просторији. 
Ако се електрични развод поставља по зидовима, најмањи дозвољен размак између зида 
и електричног развода је 5mm. Електрични развод нижег напона не сме се постављати у 
исти омотач или цев, нити близу електричниг развода чији је напон виши, осим ако 
између та два развода постоји изолациона преграда која издржава испитни напон 
електричног развода вишег напона. 
 
Електрични развод мора бити постављен тако да у случају квара не угрожава околину. 
Разводне кутије за каблове и проводнике, које се полажу под малтер, морају бити од 
изолационог материјала.  
За учвршћивање електричног развода могу се употребити средства и применити 
поступци који не изазивају деформације или оштећења изолације, као што су: гипсовање, 
обујмице од изолационог материјала прилагођене облику кабла и сл. 
 
Каблови и проводници положени непосредно у малтер и зид морају по целој дужини бити 
покривени малтером дебљине најмање 4mm. Изузетно водови не морају бити покривени 
малтером ако су смештени у шупљинама таваница и зидова од бетона или сличног 
материјала који не гори нити потпомаже горење. 
 
Каблови и инсталациони проводници морају се по зидовима водити вертикално или 
хоризонтално тако да буду паралелни ивицама просторије. По таваници водови се могу 
водити и косо. При хоризонталном полагању каблови и инсталациони проводници воде 
се на растојању 30cm до 110cm од таванице и 200cm од пода до таванице. При 
вертикалном полагању, растојање од прозора и врата мора бити најмање 15cm. Трасе 
каблова које напајају учвршћене загреваче воде морају се поклопити са осом постављња 
загревача воде. 
 
Полагање водова на зид дозвољено је ако водови имају изолацију од термопластичних 
материјала са испуном и плаштом, ако се полажу на обујмице на зиду и ако је од пода до 
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висине 2m додатно заштићен од механичких оштећења. Разводне кутије и други прибор 
који се постављају на зид морају имати одговарајући степен заштите . 
 
Каблови без испуне, као што су каблови типа PP/R, смеју се полагати само у сувим 
просторијама, и то испод малтера, а у шупљине таваница и зидове од бетона и сличног 
негоривог материјала и без покривања малтером. Ови водови не смеју се полагати у 
снопу, постављати у инсталационе канале нити испод гипс-картонских плоча, без обзира 
на начин на који се причвршћују и не смеју се полагати на запаљиве материјале нити 
када се покривају малтером. 
 

4 . ЕЛЕКТРИЧНИ РАЗВОД У ПРОСТОРИЈАМА СА КАДОМ ИЛИ ТУШ-КАДОМ 
 
У купатилима се мора извршити допунско изједначавање потенцијала, које се састоји у 
следећем: 

- Проводљиви одводни елементи на кади или туш кади, метална водоводна 
цев, по потреби остали цевоводни системи од проводљивог материјала, морају се 
међусобно спојити помоћу проводника за изједначавање потенцијала. Не морају се 
међусобно спојити страни метални делови, као што су : рамови туш кабина, прозор и 
врата, рукохвати, поклопац подног сливника, испирач WC шоље и слично. Проводник за 
изједначавање потенцијала је потребан и када у просторији са кадом или тушем не 
постоји електрична опрема. 

- Најмањи пресек проводника за изједначавање потенцијала 4mm
2

 Cu или 

вруће поцинкована челична перфорирана трака 2,5x20mm
2
, 

- Проводник за изједначавање потенцијала се мора спојити са заштитним 
проводником елактричне инсталације на: 

 Једном централном месту, нпр. у разводном блоку; 

 Главном прикључку за уземљење, или 

 Водоводној цеви која је у непрекидној проводној вези са прикључком за 
уземљење; 

- Ако су када и одводна цев од непроводљивог материјала, а сливник је 
метални, није потребно извршити изједначавање потенцијала; 

- Ако је када метална, одводна цев од непроводљивог материјала, а сливник 
је метални, изједначавање потенцијала се захтева само за метлну каду; 
Покретна када и туш кабина се морају спојити преко проводника за изједначавање 
потенцијала за заштитни проводник уграђене опреме; 

- Не дозвољава се заштитна мера изједначавања потенцијала ако сабирница 
за изједначавање потенцијала није уземљена 
- Електрична опрема купатила мора имати најмање следећи степен заштите 

према SRPS N.A5.070:1982, у зависности од класе простора:  
- У простору 0 (унутрашњост каде или туш каде): IP X7 
- У простору 1 (вертикална површина која окружује каду или туш каду): IP X5 
- У простору 2 (0.6m хоризонтално од простора 1, 2.25m вертикално од 

пода): IP X4 (IP X5 за јавна купатила) 
- У простору 3 (2.4m хоризонтално од простора 2, 2.25m вертикално од 

пода): IP X1 (IP X5 за јавна купатила) 
- Изоловани проводници или каблови (узидани до дубине од 5cm или 

постављени на зид) морају имати изолацију која задовољава услове за опрему класе II 
према SRPS N.A9.001:1980, не смеју имати проводни плашт, нити се сме постављати у 
инсталационе цеви од проводљивог материјала. 

- У просторима 0, 1,2 полажу се само проводници и каблови неопходни за 
напајање апарата у овим просторима. 

- Постављање разводних кутија није дозвољено у простору 0, 1, 2. 
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- У просторима 0, 1,2 није дозвољено постављати расклопне апарате и 
прикључни прибор, осим склопки које су ван дохвата руке, а на њих се делује преко 
изолованог гајтана. 

- У простору 3 дозвољавају се прикључнице под следећим условима: 

 Да се напајају појединачно преко безбедносног трансформатора за електричмо 
одвајање, 

 Да се напајају безбедоносно малим напоном 

 Да буду заштићене заштитним уређајем диференцијалне струје која не прелази 
300mA, и да имају поклопац, 

 Да се примени заштитни уређај који у случају грешке, поуздано прекида напон 
према кривој време-струја, с тим да време прекидања не буде више од 100ms за 
мреже називног напона према земљи од 220V. 

 Висина постављања прикључнице не сме бити мања од 1.5m од пода. 

 Склопке и прикључнице морају бити на растојању од најмање 0.6m од отвора 
врата туш кабине. 

- У простору 1 дозвољава се постављање само загрејача воде, у простору 2 
загрејача воде и светиљки класе II. 

 

5. РАСКЛОПНИ БЛОКОВИ 
 
Шеме, дијаграми или табеле електрчних инсталација ниског напона морају се поставити 
на места на којима има више струјних кола, тако да означавају природу (тип) и састав 
струјних кола (тачке напајања и број и пресек изолованих проводника и каблова) и 
карактеристике за распознавање уређаја за заштиту, укључивање и искључивање као и 
њихово место постављања и изолације. 
 
У расклопном блоку (разводна табла, разводни орман, командни пулт или разводна 
кутија), мора се поставити или груписати електрична опрема исте врсте струје и/или 
напона и раздвојити од електричне опреме друге врсте и/или напона тако да не може 
доћи до међусобних штетних утицаја. 
У главном разводном орману мора се поставити једнополна шема веза која по правилу 
мора садржавати податке о: 
 

1) напону, фреквенцији и снази главног разводног и других разводних ормана; 
2) броју и снази генератора, трансформатора, усмеривача, претварача и 

акумулатора, са одговарајућим подацима; 
3) ознакама свих струјних кола; 
4) начину осигурања, са називима вредности свих струјних кола; 
5) пресеку и материјалу проводника за сва струјна кола; 
6) примењеној заштити од превисоког напона додира. 

 
По завршетку радова извођач мора извршити испитивање инсталације на кратак спој и 
мерење отпора изолованости. 
 
Електрична отпорност изолације електричне инсталације мора се мерити: 

1) између проводника под напоном, узимајући два по два (мерење се врши током 
постављања пре повезивања опреме) 

2) измеђусваког проводника под напономи земље (фазни проводник и неутрални 
проводник се могу спојити заједно). 

У TN – C систему PEN проводник се не сматра проводником под напоном. 
Електрична отпорност изолације мери се напонима који нису мањи од вредности 
напона датих у табели бр.3 и задовољава ако свако струјно коло, без прикључне 
опреме, има вредност која није мања од вредности датих у табели бр.3. 

 
Мерења се врше једносмерном струјом. 
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Када струјно коло садржи електронске уређаје, мерења се врше само између фазног и 
неутралног проводника који су спојени заједно са земљом. Без спајања са проводника 
под напоном може се изазвати квар на електричним уређајима. 
 
Tabela br.3 

Називни напон струјног кола Испитни напон једносмерне 
струје (V) 

Отпорност 
изолације mΩ 

                   1                    2        3 

Безбедоносно мали напон и мали 
радни напон када се струјно коло 
(безбедоносно) напаја преко 
безбедоносног трансформатора за 
одвајање, под условом да 
испуњава услове за заштиту 
према стандарду SRPS N.B2.741 

 
 
 
250 

 
 
 
 0.25 

До 500 V, укључујући и 500 V са 
изузетком прописаних случајева 

500  0.5 

Изнад 500 V 1 000  1,0 

 

6. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Громобранска инсталација се врши ради заштите објекта од атмосферских пражњења. 
Громобранска инсталација мора бити изведена тако да се атмосферско пражњење може 
одвести у земљу без штетних последица. Комплетна громобранска инсталација се 
састоји од спољашње и унутрашње. 
 
Елементи спољашње громобранске инсталације су: 

- Прихватни систем (штапне хватаљке, штапне хватаљке са појачаним 
дејством, разапета жица, мрежа проводника, метални лимови који покривају штићени 
простор, метални елементи конструкције кровова, метални олуци око крова, металне 
цеви); 

- Спусни проводници; 
- Систем уземљења. 

 
За громобранску инсталацију могу се користити материјали у зависности од опасности од 
корозије, дати у SRPS N.B4.800:1996. Остали материјали могу се користити ако имају 
механичке, електричне и хемијске карактеристике еквивалентне материјалима датим 
стандардом.  
 
Минимални пресеци материјала громобранских инсталација дати су у следећој табели. 
 
Минимални пресеци материјала громобранских инсталација: 
 

Материјал Прихватни систем 

mm
2
 

Спусни проводници 

mm
2
 

Систем уземљења 

mm
2

 

Fe/Zn 50 50 80 

Cu 35 16 50 

Al 70 25 - 
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7. ПРИХВАТНИ СИСТЕМ 
 
Израђује се од челичне у ватри поцинковане траке димензија према SRPS-u, a поставља 
се на крову према графичком прилогу, на потпорама које су међусобно удаљене, 
максимално 1.5m. На дрвеним конструкцијама хватаљке треба да су више од своје 
околине по могућству бар 15cm, а на бетонске равне кровове могу се полагати 
непосредно. На крововима са покривачем од сламе и трске хватаљке треба поставити 
изнад главног крова, тако да оне буду од површине крова удаљене најмање 0.5m. 
 
Кров објеката високих до 60m довољно је заштићен од удара грома ако је покривен 
уземљеном решетком коју стварају проводници прихватног система и спусни проводници. 
Ширина "окца" решетке не сме бити већи од 5m за ниво заштите I, од 10m за ниво 
заштите II и III, односно 20m за ниво заштите IV а водови са свих страна објекта треба да 
стварају затворен кавез.  
 
Метални носачи за електричне водове не смеју се употребити као хватаљке. Све металне 
масе, унутрашње и спољне, на крову (олуци, челичне конструкције, ограде и сл.) морају 
се спојити на громобранску инсталацију.  
 
Да би се избегао сваки опасан прескок, када изједначавање потенцијала није 
реализовано, растојање раздвајања између громобранске инсталације и металних маса, 
као и између страних проводних делова фазних проводника мреже, мора бити повезано у 
односу на безбедно растојање d; у складу са тачком 3.2 SRPS ICE 1024-1. 
 
Метални димњаци, цеви за вентилацију и остале металне масе на крову морају бити у 
једној или више тачака прикључени на громобранску инсталацију. 
 
Вођице лифтова треба на горњем и доњем крају прикључити најкраћим путем на 
громобран. Лоше спојена места, у металним масама које су прикључене на громобранску 
инсталацију треба премостити да не би дошло до прескока искре при удару грома која 
може да изазове пожар или механичка оштећења. 
 
Потпоре за дрво морају у подножју бити заптивене стандардизованим заптивеним лимом 
са капицом. Заптивање се мора пажљиво обавити да не би дошло до прокишњавања и 
брзог пропадања кровне конструкције. 
 
Потпоре за бетон могу се снабдевати заптивним лимом или само добро залити у 
подножју битуменом. 
 
Следећи делови објекта се могу сматрати као “природан” прихватни систем: 

-метални лимови који покривају штићени простор, под условом да је остварена 
трајна електрична непрекидност између  различитих делова,  
a) да дебљина лима није мања од вредности t (челик t=4mm, Cu t=5mm, Al t=7mm) ако је 
лим потребно заштитити од пробоја струјом атмосферског пражњења, а ако није 
потребна ова заштита и ако не постоји опасност од паљења материјала који се налази 
испод лима, ова дебљина не сме бити мања од 5mm,  
b) да нису обложени неметалним материјалом, и да су неметални материјали на 
металним лимовима или изнад њих изван штићеног простора. 

-метални елементи конструкције крова (решеткасти носачи, повезане челичне 
арматуре) покривене неметалним материјалом, под условом да су ови материјали изван 
штићеног простора; 

-метални делови као што су олуци око крова, декорације, ограде итд., чија 
дебљина није мања од специфициране за нормалне компоненте прихватног система; 

-металне цеви и метални резервоари ако су направљени од материјала дебљине 
најмање 2.5mm и ако њихово пробијање струјом атмосферског пражњења не доводи до 
опасне ситуације; 
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металне цеви и метални резервоари уопште ако су направљени од материјала чија 
дебљина није мања од вредности t и ако пораст температуре унутрашње површине на 
месту удара не представља опасност. 
 

8. СПУСНИ ПРОВОДНИЦИ 
 
Спусни проводници морају успоставити најкраћу могућу везу са уземљивачем, по 
могућности вертикално без промене правца. Број спусних проводника се одрађује према 
прорачунатом нивоу заштите. 
 
Као спусни проводници могу се користити и металне масе објеката које образују добру 
проводну целину, а имају и одговарајући пресек у складу са претходно датом табелом. 
 
Ако се арматура армирано бетонских стубова употреби као спусни проводник треба 
успоставити непрекидан спој од прихватног система до система уземљења. 
 
Спусни проводници морају бити међусобно повезани помоћу хоризонталних проводника 
везаних у прстен близу нивоа земље и на сваких 20m. 
 
Спусни проводници се могу поставити на следећи начин 

-Ако је зид израђен од незапаљивог материјала, могу бити постављени на 
површини зида или у зиду, 

-Ако је зид израђен од запаљивог материјала, могу бити постављени на површини 
зида под условом да повећање температуре спусних проводника током проласка струје 
атмосферског пражњења није опасно за материјал зида, 

-Ако је зид израђен од запаљивог материјала, и ако је повећање температуре 
спусних проводника опасно за материјал зида, морају бити постављени тако да 
растојање између спусних проводника и штићеног простора буде увек веће од 0.1m.  

Препоручљиво је да се спусни проводници не постављају у олуке односно 
силазеће цеви, чак и ако су прекривене изолацијом, због дејства влаге која изазива 
појачану корозију проводника. 
На месту споја сваког спусног проводника (осим природног) са уземљењем, мора се 
поставити испитни спој. 
 

9. УЧВРШЋЕЊЕ И СПОЈЕВИ 
 
Водови морају бити положени и заштићени тако да нису изложени механичком оштећењу 
(зидне потпоре могу бити међусобно удаљене највише 2m, а кровне 1.5m). Спојеви 
морају представљати солидну галванску и механичку везу и морају издржати бар 
десетоструку тежину вода, који би их, у неповољном случају могли оптеретити.  
 
Спојеви се морају остварити заваривањем, углављивањем или спојницама са најмање 2 
вијка или 2 заковице. Водови се морају спојити преклопом дужине од 100mm. Спој 
лемљењем дозвољен је само при повезивању лимених делова на објекту.  
 
Спојеви заваривањем морају бити заштићени од корозије одговарајућим заштитним 
премазом. Непрекидност прихватног система, спусних проводника и уземљења мора се 
проверити по завршетку инсталације. Такође мерењем треба проверити и изједначавање 
потенцијала у објекту. 
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10. СИСТЕМ УЗЕМЉЕЊА 
 
За уземљење пројектованог објекта примењен је темељни уземљивач. Највећа предност 
овог уземљивача је што се налази у бетону, који га штити од корозије. Поставља се испод 
изолације од влаге, а између уземљивача и тла слој бетона треба да буде најмање 10cm.  
 
За извођење темељног уземљивача (SRPS N.B2.754:1988) користи се вруће поцинковано 

округло гвожђе најмањег пречника 10мм, или челична трака најмањег пресека 100mm
2

, 
али не тање од 3mm. 
 
На месту затварања контуре врши се преклапање у дужини од најмање 1m, а затим се 
трака без прекида полаже до главног прикључка за уземљење. На месту преклапања 
довољно је да се као спој користи гвоздена жица пречника најмање 2mm на дужини од 
најмање 150mm. Треба избегавати настављање уземљивача, а где је то немогуће треба 
користити заваривање или стандардан спојни материјал. 
 
Са темељног уземљивача треба благовремено извести потребан број прикључака: 

-  За везу са главним прикључком за уземљење 
-  За везу са громобранском инсталацијом 
-  За везу са уземљивачима блиских суседних објеката (евентуално). 
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

електричне инсталације ниског напона 

 

Стамбени објекат Ф3 Ф4, Југовићево, Нови Сад 

 

1 . УВОД 
 
Ови технички услови су саставни део пројекта за извођење електричних инсталација, и 
као такви обавезни су за извођача. 
 
Електричне инсталације извести према приложеним плановима, техничком опису, 
предмеру и овим условима, а у складу са Техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона (Службени лист СФРЈ 53/88). 
 
Уколико се у току извођења радова појаве оправдана одступања од пројекта, или дође до 
измене прописа, извођач радова мора за свако одступање да прибави писмену 
сагласност инвеститора и надзорног органа, који ће по потреби упознати и пројектанта и 
за измену тражити сагласност. За већа одступања од одобреног пројекта надлежан је 
пројектант који је израдио овај пројекат. 
 
Радови на објекту могу почети тек након прибављања грађевинске дозволе за градњу 
инвестиционог објекта од надлежног органа, у складу са Законом о изградњи објеката. 
Руководилац радова је дужан водити грађевински дневник и грађевинску књигу, које 
оверава надзорни орган. 
Након завршетка радова извођач је дужан да сачини техничку документацију коју, у 
оригиналу, предаје инвеститору. 
 
Извођач радова је такође дужан да изврши контролу монтаже и квалитета радова (и о 
томе сачини записник), да би потом инвеститор могао да затражи технички пријем 
објекта. 
 

2. ОПШТИ УСЛОВИ 
 
Уређаји и опрема за електричне инсталације морају одговарати називном напону 
пројектоване електричне инсталације  
 
Електрична опрема мора одговарати пројектованој струји која ће протицати током 
номиналног рада и мора да поднесе струје које протичу у ванредним околностима, у току 
времена које допуштају карактеристике уређаја за заштиту. Опрема одређена према 
карактеристикама снаге електричне опреме која се уграђује мора бити подесна за 
нормалан рад, узимајући у обзир факторе оптерећења и итермитенције.  
 
Електична опрема током нормалног рада и при укључивању и искључивању не сме 
штетно да делује на другу опрему. Електрична опрема, укључујући и проводнике и 
каблове, мора се поставити тако да се може лако проверавати, одржавати и прилазити 
њеним прикључцима и да се њоме може лако руковати. 
 
Натписне плочице и друга средства која служе за распознавање морају се поставити на 
расклопне апарате ради означавања њихове намене.  
Управљачки елементи и елементи сигнализације морају се поставити на лако 
приступачна и видљива места. У разводне ормане уложити једнополну шему веза у 
орману. 
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Заштитни проводник (ПЕ) и заштитно неутрални проводник (ПЕН) означавају се 
комбинацијом зелене и жуте боје, а неутрални проводник (Н) означава се светлоплавом 
бојом. Комбинација жуто зелене боје и светло плава боја не смеју се употребити за било 
које друге проводнике. Означавање проводника у разводним орманима може се вршити и 
на крају проводника близу споја нпр. омотавањем проводника траком друге боје. 
 
Уређај за заштиту мора се поставити и означити тако да се лако распозна његова 
припадност струјном колу. Уређај за заштиту се мора поставити у расклопни блок. 
 
На местима где постоји више струјних кругова потребно је поставити шеме електичних 
инсталација, тако да означавају природу и састав струјних кругова и карактеристике за 
распознавање уређаја за заштиту. 
У расклопном блоку се мора груписати електрична опрема исте врсте струје и напона 
тако да не може доћи до међусобно штетних утицаја. 
 
Приликом извођења радова извођач је дужан да води рачуна о већ изведеним радовима 
у згради. Ако би се изведени радови при монтажи електричне инсталације, непотрбно или 
услед немарности извођача оштетили, трошкове штете сносиће извођач радова. Бушење 
и сечење челичне арматуре, бетонских греда и стубова не сме се вршити без знања и 
одобрења надзорног органа. 
 

3 . ЕЛЕКТРИЧНИ РАЗВОД 
 
Пресек неутралног проводника мора бити једнак пресеку фазног проводника у 
једнофазном струјном колу, или у вишефазном струјном колу у коме су пресеци фазних 
проводника од бакра мањи од 16 mm², пресеци фазних проводника од алуминијума мањи 
од 25 mm². 
 
Пресек изолованих проводника постављених и механички заштићених у трајним 
електричним инсталацијама не сме бити мањи од 1,5 mm² za проводнике од бакра, ни 
мањи од 2,5 mm² за проводнике од алуминијума. 
Ово се не односи на пресек изолованих проводника у расклопним блоковима, расветним 
телима, електричним апаратима за домаћинства и другим електричним апаратима који се 
прикључују на електричну инсталацију. 
 
Изоловани проводници и каблови се не смеју настављати у инсталационим цевима и 
каналима, већ их треба спајати само у инсталационим кутијама, кабловским спојницама 
или расклопним блоковима. Места спајања морају се изоловати степеном изолације која 
одговара типу електричног развода. Спој проводника и друге електричне опреме мора 
бити изведен тако да буде сигуран и постављен тако да дозвољава могућност сталне 
провере. Спој мора бити осигуран средствима која одговарају материјалу проводника и 
његовом пресеку.  
 
Спој мора бити приступачан после скидања, алатом, поклопца или преграда.  
Спој мора бити изведен тако да не дође до смањења пресека или оштећења проводника 
и изолације. На крајевима електричног развода, а посебно на излазима и улазима и на 
местима продирања електричног развода кроз зидове мора се извршити трајно 
заптивање. 
 
Ако се у близини електричног развода налазе друге неелектричне инсталације, мора се 
између њих обезбедити такав размак да одржавање једне инсталације не угрожава друге. 
Најмањи дозвољени размак између електричног развода и других инсталација је 30mm. 
Паралелно полагање електричног развода са димњацима или грејним цевима треба 
избегавати. Када то није могуће, инсталационе водове треба заштитити помоћу 
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одговарајуће термичке изолације, или се развод мора изместити ван топлотног утицаја. 
Приликом укрштања електричног развода са димњаком, потребно је обезбедити 
растојање развода од димњака од најмање 30mm.  
 
Приликом паралелног полагања по хоризонталним трасама, водове слабе струје 
енергетске водове треба распоредити на следећи начин: 

-при врху зида полажу се телекомуникациони водови 
-на 10cm испод њих се постављају сигнални водови, 
-на 10cm испод њих се постављају енергетски водови. 

 

Разводне кутије на овим водовима постављају се косо, под углом од 40
0
, једна испод 

друге. На местима укрштања траса са проводницима који припадају различитим врстама 
инсталације, укрштање се мора извести под правим углом, а између проводника се мора 
обезбедити растојање од 10cm. Уколико ово није изводљиво, поставља се између 
проводника уметак дебљине 3mm од изолационог материјала. 
 
Електрични развод се не сме поставити испод неелектричне инсталације на којој је 
могућа кондензација воде или других течности. Електрични развод се не сме поставити у 
исти инсталациони канал цев и слично, са другим неелектричним инсталацијама, а ако се 
то не може избећи, мора се осигурати заштита од индиректног додира аутоматским 
искључивањем напајања или применом изолације за опрему класе II и мора се поставити 
одговарајућа заштита од опасних утицаја других инсталација. Метални делови 
електричног развода који су изложени води или кондензацији морају бити заштићени од 
корозије споља и изнутра и морају имати обезбеђен одвод кондензоване течности. 
 
При пролазу инсталационих цеви кроз преградни зид између суве и влажне просторије, 
полагање треба да буде тако изведено да влага не продре цев нити да се у њој 
прикупља. Цеви треба да су израђене од материјала отпорних на влагу, а да се 
постављају са нагибом према влажној просторији. 
Ако се електрични развод поставља по зидовима, најмањи дозвољен размак између зида 
и електричног развода је 5mm. Електрични развод нижег напона не сме се постављати у 
исти омотач или цев, нити близу електричниг развода чији је напон виши, осим ако 
између та два развода постоји изолациона преграда која издржава испитни напон 
електричног развода вишег напона. 
 
Електрични развод мора бити постављен тако да у случају квара не угрожава околину. 
Разводне кутије за каблове и проводнике, које се полажу под малтер, морају бити од 
изолационог материјала.  
За учвршћивање електричног развода могу се употребити средства и применити 
поступци који не изазивају деформације или оштећења изолације, као што су: гипсовање, 
обујмице од изолационог материјала прилагођене облику кабла и сл. 
 
Каблови и проводници положени непосредно у малтер и зид морају по целој дужини бити 
покривени малтером дебљине најмање 4mm. Изузетно водови не морају бити покривени 
малтером ако су смештени у шупљинама таваница и зидова од бетона или сличног 
материјала који не гори нити потпомаже горење. 
 
Каблови и инсталациони проводници морају се по зидовима водити вертикално или 
хоризонтално тако да буду паралелни ивицама просторије. По таваници водови се могу 
водити и косо. При хоризонталном полагању каблови и инсталациони проводници воде 
се на растојању 30cm до 110cm од таванице и 200cm од пода до таванице. При 
вертикалном полагању, растојање од прозора и врата мора бити најмање 15cm. Трасе 
каблова које напајају учвршћене загреваче воде морају се поклопити са осом постављња 
загревача воде. 
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Полагање водова на зид дозвољено је ако водови имају изолацију од термопластичних 
материјала са испуном и плаштом, ако се полажу на обујмице на зиду и ако је од пода до 
висине 2m додатно заштићен од механичких оштећења. Разводне кутије и други прибор 
који се постављају на зид морају имати одговарајући степен заштите . 
 
Каблови без испуне, као што су каблови типа PP/R, смеју се полагати само у сувим 
просторијама, и то испод малтера, а у шупљине таваница и зидове од бетона и сличног 
негоривог материјала и без покривања малтером. Ови водови не смеју се полагати у 
снопу, постављати у инсталационе канале нити испод гипс-картонских плоча, без обзира 
на начин на који се причвршћују и не смеју се полагати на запаљиве материјале нити 
када се покривају малтером. 
 

4 . ЕЛЕКТРИЧНИ РАЗВОД У ПРОСТОРИЈАМА СА КАДОМ ИЛИ ТУШ-КАДОМ 
 
У купатилима се мора извршити допунско изједначавање потенцијала, које се састоји у 
следећем: 

- Проводљиви одводни елементи на кади или туш кади, метална водоводна 
цев, по потреби остали цевоводни системи од проводљивог материјала, морају се 
међусобно спојити помоћу проводника за изједначавање потенцијала. Не морају се 
међусобно спојити страни метални делови, као што су : рамови туш кабина, прозор и 
врата, рукохвати, поклопац подног сливника, испирач WC шоље и слично. Проводник за 
изједначавање потенцијала је потребан и када у просторији са кадом или тушем не 
постоји електрична опрема. 

- Најмањи пресек проводника за изједначавање потенцијала 4mm
2

 Cu или 

вруће поцинкована челична перфорирана трака 2,5x20mm
2
, 

- Проводник за изједначавање потенцијала се мора спојити са заштитним 
проводником елактричне инсталације на: 

 Једном централном месту, нпр. у разводном блоку; 

 Главном прикључку за уземљење, или 

 Водоводној цеви која је у непрекидној проводној вези са прикључком за 
уземљење; 

- Ако су када и одводна цев од непроводљивог материјала, а сливник је 
метални, није потребно извршити изједначавање потенцијала; 

- Ако је када метална, одводна цев од непроводљивог материјала, а сливник 
је метални, изједначавање потенцијала се захтева само за метлну каду; 
Покретна када и туш кабина се морају спојити преко проводника за изједначавање 
потенцијала за заштитни проводник уграђене опреме; 

- Не дозвољава се заштитна мера изједначавања потенцијала ако сабирница 
за изједначавање потенцијала није уземљена 
- Електрична опрема купатила мора имати најмање следећи степен заштите 

према SRPS N.A5.070:1982, у зависности од класе простора:  
- У простору 0 (унутрашњост каде или туш каде): IP X7 
- У простору 1 (вертикална површина која окружује каду или туш каду): IP X5 
- У простору 2 (0.6m хоризонтално од простора 1, 2.25m вертикално од 

пода): IP X4 (IP X5 за јавна купатила) 
- У простору 3 (2.4m хоризонтално од простора 2, 2.25m вертикално од 

пода): IP X1 (IP X5 за јавна купатила) 
- Изоловани проводници или каблови (узидани до дубине од 5cm или 

постављени на зид) морају имати изолацију која задовољава услове за опрему класе II 
према SRPS N.A9.001:1980, не смеју имати проводни плашт, нити се сме постављати у 
инсталационе цеви од проводљивог материјала. 

- У просторима 0, 1,2 полажу се само проводници и каблови неопходни за 
напајање апарата у овим просторима. 
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- Постављање разводних кутија није дозвољено у простору 0, 1, 2. 
- У просторима 0, 1,2 није дозвољено постављати расклопне апарате и 

прикључни прибор, осим склопки које су ван дохвата руке, а на њих се делује преко 
изолованог гајтана. 

- У простору 3 дозвољавају се прикључнице под следећим условима: 

 Да се напајају појединачно преко безбедносног трансформатора за електричмо 
одвајање, 

 Да се напајају безбедоносно малим напоном 

 Да буду заштићене заштитним уређајем диференцијалне струје која не прелази 
300mA, и да имају поклопац, 

 Да се примени заштитни уређај који у случају грешке, поуздано прекида напон 
према кривој време-струја, с тим да време прекидања не буде више од 100ms за 
мреже називног напона према земљи од 220V. 

 Висина постављања прикључнице не сме бити мања од 1.5m од пода. 

 Склопке и прикључнице морају бити на растојању од најмање 0.6m од отвора 
врата туш кабине. 

- У простору 1 дозвољава се постављање само загрејача воде, у простору 2 
загрејача воде и светиљки класе II. 

 

5. РАСКЛОПНИ БЛОКОВИ 
 
Шеме, дијаграми или табеле електрчних инсталација ниског напона морају се поставити 
на места на којима има више струјних кола, тако да означавају природу (тип) и састав 
струјних кола (тачке напајања и број и пресек изолованих проводника и каблова) и 
карактеристике за распознавање уређаја за заштиту, укључивање и искључивање као и 
њихово место постављања и изолације. 
 
У расклопном блоку (разводна табла, разводни орман, командни пулт или разводна 
кутија), мора се поставити или груписати електрична опрема исте врсте струје и/или 
напона и раздвојити од електричне опреме друге врсте и/или напона тако да не може 
доћи до међусобних штетних утицаја. 
У главном разводном орману мора се поставити једнополна шема веза која по правилу 
мора садржавати податке о: 
 

1) напону, фреквенцији и снази главног разводног и других разводних ормана; 
2) броју и снази генератора, трансформатора, усмеривача, претварача и 

акумулатора, са одговарајућим подацима; 
3) ознакама свих струјних кола; 
4) начину осигурања, са називима вредности свих струјних кола; 
5) пресеку и материјалу проводника за сва струјна кола; 
6) примењеној заштити од превисоког напона додира. 

 
По завршетку радова извођач мора извршити испитивање инсталације на кратак спој и 
мерење отпора изолованости. 
 
Електрична отпорност изолације електричне инсталације мора се мерити: 

1) између проводника под напоном, узимајући два по два (мерење се врши током 
постављања пре повезивања опреме) 

2) измеђусваког проводника под напономи земље (фазни проводник и неутрални 
проводник се могу спојити заједно). 

У TN – C систему PEN проводник се не сматра проводником под напоном. 
Електрична отпорност изолације мери се напонима који нису мањи од вредности 
напона датих у табели бр.3 и задовољава ако свако струјно коло, без прикључне 
опреме, има вредност која није мања од вредности датих у табели бр.3. 
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Мерења се врше једносмерном струјом. 
 
Када струјно коло садржи електронске уређаје, мерења се врше само између фазног и 
неутралног проводника који су спојени заједно са земљом. Без спајања са проводника 
под напоном може се изазвати квар на електричним уређајима. 
 
 
 
Tabela br.3 

Називни напон струјног кола Испитни напон једносмерне 
струје (V) 

Отпорност 
изолације mΩ 

                   1                    2        3 

Безбедоносно мали напон и мали 
радни напон када се струјно коло 
(безбедоносно) напаја преко 
безбедоносног трансформатора за 
одвајање, под условом да 
испуњава услове за заштиту 
према стандарду SRPS N.B2.741 

 
 
 
250 

 
 
 
 0.25 

До 500 V, укључујући и 500 V са 
изузетком прописаних случајева 

500  0.5 

Изнад 500 V 1 000  1,0 

 

6. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Громобранска инсталација се врши ради заштите објекта од атмосферских пражњења. 
Громобранска инсталација мора бити изведена тако да се атмосферско пражњење може 
одвести у земљу без штетних последица. Комплетна громобранска инсталација се 
састоји од спољашње и унутрашње. 
 
Елементи спољашње громобранске инсталације су: 

- Прихватни систем (штапне хватаљке, штапне хватаљке са појачаним 
дејством, разапета жица, мрежа проводника, метални лимови који покривају штићени 
простор, метални елементи конструкције кровова, метални олуци око крова, металне 
цеви); 

- Спусни проводници; 
- Систем уземљења. 

 
За громобранску инсталацију могу се користити материјали у зависности од опасности од 
корозије, дати у SRPS N.B4.800:1996. Остали материјали могу се користити ако имају 
механичке, електричне и хемијске карактеристике еквивалентне материјалима датим 
стандардом.  
 
Минимални пресеци материјала громобранских инсталација дати су у следећој табели. 
 
Минимални пресеци материјала громобранских инсталација: 
 

Материјал Прихватни систем 

mm
2
 

Спусни проводници 

mm
2
 

Систем уземљења 

mm
2

 

Fe/Zn 50 50 80 

Cu 35 16 50 

Al 70 25 - 
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7. ПРИХВАТНИ СИСТЕМ 
 
Израђује се од челичне у ватри поцинковане траке димензија према SRPS-u, a поставља 
се на крову према графичком прилогу, на потпорама које су међусобно удаљене, 
максимално 1.5m. На дрвеним конструкцијама хватаљке треба да су више од своје 
околине по могућству бар 15cm, а на бетонске равне кровове могу се полагати 
непосредно. На крововима са покривачем од сламе и трске хватаљке треба поставити 
изнад главног крова, тако да оне буду од површине крова удаљене најмање 0.5m. 
 
Кров објеката високих до 60m довољно је заштићен од удара грома ако је покривен 
уземљеном решетком коју стварају проводници прихватног система и спусни проводници. 
Ширина "окца" решетке не сме бити већи од 5m за ниво заштите I, од 10m за ниво 
заштите II и III, односно 20m за ниво заштите IV а водови са свих страна објекта треба да 
стварају затворен кавез.  
 
Метални носачи за електричне водове не смеју се употребити као хватаљке. Све металне 
масе, унутрашње и спољне, на крову (олуци, челичне конструкције, ограде и сл.) морају 
се спојити на громобранску инсталацију.  
 
Да би се избегао сваки опасан прескок, када изједначавање потенцијала није 
реализовано, растојање раздвајања између громобранске инсталације и металних маса, 
као и између страних проводних делова фазних проводника мреже, мора бити повезано у 
односу на безбедно растојање d; у складу са тачком 3.2 SRPS ICE 1024-1. 
 
Метални димњаци, цеви за вентилацију и остале металне масе на крову морају бити у 
једној или више тачака прикључени на громобранску инсталацију. 
 
Вођице лифтова треба на горњем и доњем крају прикључити најкраћим путем на 
громобран. Лоше спојена места, у металним масама које су прикључене на громобранску 
инсталацију треба премостити да не би дошло до прескока искре при удару грома која 
може да изазове пожар или механичка оштећења. 
 
Потпоре за дрво морају у подножју бити заптивене стандардизованим заптивеним лимом 
са капицом. Заптивање се мора пажљиво обавити да не би дошло до прокишњавања и 
брзог пропадања кровне конструкције. 
 
Потпоре за бетон могу се снабдевати заптивним лимом или само добро залити у 
подножју битуменом. 
 
Следећи делови објекта се могу сматрати као “природан” прихватни систем: 
-метални лимови који покривају штићени простор, под условом да је остварена трајна 
електрична непрекидност између  различитих делова,  
a) да дебљина лима није мања од вредности t (челик t=4mm, Cu t=5mm, Al t=7mm) ако је 
лим потребно заштитити од пробоја струјом атмосферског пражњења, а ако није 
потребна ова заштита и ако не постоји опасност од паљења материјала који се налази 
испод лима, ова дебљина не сме бити мања од 5mm,  
b) да нису обложени неметалним материјалом, и да су неметални материјали на 
металним лимовима или изнад њих изван штићеног простора. 

-метални елементи конструкције крова (решеткасти носачи, повезане челичне 
арматуре) покривене неметалним материјалом, под условом да су ови материјали изван 
штићеног простора; 

-метални делови као што су олуци око крова, декорације, ограде итд., чија 
дебљина није мања од специфициране за нормалне компоненте прихватног система; 
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-металне цеви и метални резервоари ако су направљени од материјала дебљине 
најмање 2.5mm и ако њихово пробијање струјом атмосферског пражњења не доводи до 
опасне ситуације; 
металне цеви и метални резервоари уопште ако су направљени од материјала чија 
дебљина није мања од вредности t и ако пораст температуре унутрашње површине на 
месту удара не представља опасност. 
 
 
 
 
 
 

8. СПУСНИ ПРОВОДНИЦИ 
 
Спусни проводници морају успоставити најкраћу могућу везу са уземљивачем, по 
могућности вертикално без промене правца. Број спусних проводника се одрађује према 
прорачунатом нивоу заштите. 
 
Као спусни проводници могу се користити и металне масе објеката које образују добру 
проводну целину, а имају и одговарајући пресек у складу са претходно датом табелом. 
 
Ако се арматура армирано бетонских стубова употреби као спусни проводник треба 
успоставити непрекидан спој од прихватног система до система уземљења. 
 
Спусни проводници морају бити међусобно повезани помоћу хоризонталних проводника 
везаних у прстен близу нивоа земље и на сваких 20m. 
 
Спусни проводници се могу поставити на следећи начин 

-Ако је зид израђен од незапаљивог материјала, могу бити постављени на 
површини зида или у зиду, 

-Ако је зид израђен од запаљивог материјала, могу бити постављени на површини 
зида под условом да повећање температуре спусних проводника током проласка струје 
атмосферског пражњења није опасно за материјал зида, 

-Ако је зид израђен од запаљивог материјала, и ако је повећање температуре 
спусних проводника опасно за материјал зида, морају бити постављени тако да 
растојање између спусних проводника и штићеног простора буде увек веће од 0.1m.  

Препоручљиво је да се спусни проводници не постављају у олуке односно 
силазеће цеви, чак и ако су прекривене изолацијом, због дејства влаге која изазива 
појачану корозију проводника. 
На месту споја сваког спусног проводника (осим природног) са уземљењем, мора се 
поставити испитни спој. 
 

9. УЧВРШЋЕЊЕ И СПОЈЕВИ 
 
Водови морају бити положени и заштићени тако да нису изложени механичком оштећењу 
(зидне потпоре могу бити међусобно удаљене највише 2m, а кровне 1.5m). Спојеви 
морају представљати солидну галванску и механичку везу и морају издржати бар 
десетоструку тежину вода, који би их, у неповољном случају могли оптеретити.  
 
Спојеви се морају остварити заваривањем, углављивањем или спојницама са најмање 2 
вијка или 2 заковице. Водови се морају спојити преклопом дужине од 100mm. Спој 
лемљењем дозвољен је само при повезивању лимених делова на објекту.  
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Спојеви заваривањем морају бити заштићени од корозије одговарајућим заштитним 
премазом. Непрекидност прихватног система, спусних проводника и уземљења мора се 
проверити по завршетку инсталације. Такође мерењем треба проверити и изједначавање 
потенцијала у објекту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. СИСТЕМ УЗЕМЉЕЊА 
 
За уземљење пројектованог објекта примењен је темељни уземљивач. Највећа предност 
овог уземљивача је што се налази у бетону, који га штити од корозије. Поставља се испод 
изолације од влаге, а између уземљивача и тла слој бетона треба да буде најмање 10cm.  
 
За извођење темељног уземљивача (SRPS N.B2.754:1988) користи се вруће поцинковано 

округло гвожђе најмањег пречника 10мм, или челична трака најмањег пресека 100mm
2

, 
али не тање од 3mm. 
 
На месту затварања контуре врши се преклапање у дужини од најмање 1m, а затим се 
трака без прекида полаже до главног прикључка за уземљење. На месту преклапања 
довољно је да се као спој користи гвоздена жица пречника најмање 2mm на дужини од 
најмање 150mm. Треба избегавати настављање уземљивача, а где је то немогуће треба 
користити заваривање или стандардан спојни материјал. 
 
Са темељног уземљивача треба благовремено извести потребан број прикључака: 

-  За везу са главним прикључком за уземљење 
-  За везу са громобранском инсталацијом 
-  За везу са уземљивачима блиских суседних објеката (евентуално). 
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ОПШТИ УСЛОВИ 

 Ови технички услови су саставни део пројекта и као такви обавезни за Извођача. 
 Сви радови се морају извести у свему према пројекту и овим условима који су 
саставни део пројекта, као и према прописима који се могу применити на ову врсту 
инсталација.  
 Објекат се мора изградити према одобреном пројекту. Уколико се у току градње 
појави оправдана потреба за мањим одступањима од пројекта, Извођач је дужан да за 
свако такво одступање прибави писмену сагласност надзорног органа Инвеститора, који 
ће по потреби упознати и пројектанта са изменом и тражити његову сагласност.       
 За одобрење већих одступања од одобреног пројекта која задиру у суштину 
техничког решења надлежан је пројектант који је овај пројекат израдио. За одобравање 
већих одступања од одобреног пројекта која битно мењају план и предрачун или битно 
задиру у уговорене обавезе Извођача радова, надлежан је Инвеститор. 
 Радови на објекту могу почети тек по прибављању одобрења за градњу од 
надлежног органа, по обезбеђивању средстава рада, транспорта, заштите, и по пријави 
градилишта органу који је одобрио градњу. 
 Пре отварања градилишта руководилац радова је дужан да заједно са надзорним 
органом Инвеститора провери усаглашеност пројекта са ситуацијом на терену. 
 Уграђени материјал мора одговарати у свему према важећим прописима, техничким 
условима и стандардима. По доношењу материјала на градилиште руководилац радова 
је дужан да материјал прегледа и његово стање констатује у грађевинском дневнику. Ако 
Извођач употреби материјал за који се касније утврди да не одговара, на захтев 
надзорног органа, мора се такав материјал уклонити и уградити други који одговара 
прописима. 
 Поред материјала и рад мора бити солидан. Све што би се у току рада и касније 
показало несолидно, Извођач је дужан да надокнади о свом трошку. 
 Код извођења радова има се водити рачуна о кординацији радова са осталим 
извођачима, као и да се што мање оштећују већ изведене, односно постојеће 
инсталације.  
 Све отпатке и смеће које се јави при извођењу радова Извођач је дужан да однесе 
са градилишта. Место одношења отпадака одређује Инвеститор. 
 Укључивање у постојеће уређаје и инсталације, као и бушење и штемовање 
армирано-бетонских конструкција имају се вршити само уз писмену сагласност надзорног 
органа. 
 Руководилац радова је дужан да свакодневно води грађевински дневник и 
грађевинску књигу и да отвори инспецијску књигу. 
 По завршетку свих радова Извођач мора извршити пробу инсталација према 
постојећим прописима. Добијени резултати мерењем, морају одговарати прописима. 
Уколико се инсталација приликом испитивања покаже неисправна Извођач је дужан да је 
доведе у исправно стање о свом трошку. 
 Преузимање инсталација од Извођача може се извршити тек после завршетка свих 
радова и испитивања исправности инсталација. 
 Након завршетка, извођачка организација је обавезна да направи мерне протоколе 
и техничку документацију изведеног стања које у оригиналу предаје Инвеститору. 
 Инвеститор је дужан да у уговору са извођачем радова одреди период гарантног 
рока за ову инсталацију. Гарантни рок не сме бити краћи од годину дана, а рачуна се од 
дана пријема свих инсталација од стране корисника. У овом року, Извођач је дужан да све 
кварове и недостатке инсталације, које произлазе као последица несолидног рада или 
лошег квалитета употребљеног материјала, отклони без права на надокнаду или 
одлагање. 
 Комисију за технички пријем формира надлежни државни орган који је издао 
грађевинску дозволу за пројектовани инвестициони објекат. 
 Контролу квалитета изведених радова и функционална испитивања и мерења врши 
комисија за контролу квалитета коју формира Инвеститор после завршених испитивања 
Извођача радова. Ако ова комисија установи да су радови квалитетно изведени у складу 
са пројектном документацијом и важећим стандардима, Инвеститор се може обратити 
надлежном државном органу у циљу формирања комисије за технички пријем и 
прибављања употребне дозволе сходно Закону о изградњи инвестиционих објеката у 



  

 

 
Републици Србији. По добијању употребне дозволе инвестициони објекат се може 
експлоатисати. 
 Извођач није одговоран за кварове који проистекну из нестручног руковања 
уређајима и инсталацијама. 
 Све оно што није обухваћено овим техничким услвима Извођач је дужан да изради и 
поступи у складу са важећим прописима. 
 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ОПШТЕ 

 Инсталацију треба у потпуности извести према приложеним плановима и овим 
техничким упутствима. 
 Свака врста инсталације мора имати посебне разводне кутије. 
 Постављање цеви почиње после грубог малтерисања и то кад се малтер довољно 
осуши. 
 При полагању цеви у зид треба избегавати оне површи где се обично на ексере и 
клинове постављају слике и други украси. У случају немогућности да се ово избегне 
испред цеви треба поставити челични заштитник или се цев покрива једним слојем 
цемента. 
 Цеви се постављају у издубљене канале на зиду. Канал за цеви треба да је шири од 
спољашњег пречника цеви. Приближне димензије канала су: 

 за цев Φ29mm - 60x60mm 

 за цев Φ23mm - 40x40mm 

 за цев Φ16mm - 30x30mm 
 У случају постављања више цеви у једном правцу, цеви се увек полажу једна поред 
друге, а не једна изнад друге. 
 Предња страна цеви треба да лежи у равни цигле (односно зидне масе), тако да цев 
буде покривена целим слојем малтера. 
 У армирано-бетонским зидовима и стубовима није дозвољено дубљење канала. У 
њима се канали постављају при самој изради зидова и стубова. 
 Цеви увек треба полагати у правој линији и то водоравно и усправно. При 
водоравном полагању дозвољава се да цеви имају мали пад према кутијама, да се у 
цевима не би задржавала кондензована вода.  Ако је при водоравном полагању цеви 
потребно услед неке преправке привремено изаћи из правца, дозвољава се да се то 
изведе благим луком извијеним на горе. 
 На угловима просторија или испустима зидова, мењање правца полагања цеви 
изводи се савијањем цеви у облику лука. Добро изведен лук, кад се постави у зид, мора 
бити покривен најмање целим слојем малтера. 
 Мењање правца цеви на слободним просторима и површинама зида изводи се у 
кутијама. 
 На местима промене правца каблова (проводника), морају се правити благе кривине 
чији полупречник не сме бити мањи од 15*D (D-спољни пречник кабла). 
 Полагање успонских водова у зидове димњака није дозвољено. 
 Пре него што се цеви замалтеришу, треба проверити да ли је пролаз кроз цеви 
слободан за провлачење каблова без запрека. 
 При великој раздаљини између разводних кутија, или ако на растојању између 
разводних кутија цев има више кривина, пре него што се изврши замалтерисавање треба 
у цев увући челичну жицу ради каснијег провлачења водова. 
 Разводне кутије се постављају у следећим случајевима: 

 на месту рачвања цеви 

 када цев има један лук, а разводне кутије су сувише размакнуте, 

 када цев има два узастопна лука, 

 ако је права линија цеви дужа од 6м. 
 Пре замалтерисавања цеви треба све разводне кутије затворити хартијом, да се при 
малтерисању и кречењу зидова изолација не би овлажила. 
 Настављање цеви врши се спојницама без папирне изолације. 
 Цев не сме имати спојницу при пролазу кроз зид, под или таваницу. 



  

 

 
 Разводне кутије и разводни ормани морају бити укопани у зид тако да горња 
површина истих буде у равни зида. Постављање разводних кутија у под или таваницу 
није дозвољено. 
 Све цеви и разводне кутије употребљене на деловима инсталација који се раде у 
цевима, морају бити од изолационог материјала. Унутрашњи пречник цеви мора 
одговарати пресеку и броју каблова који се увлаче у њих, а према југославенским 
прописима. Цеви по зидовима и таваници се морају полагати под завршни слој обраде 
зида. 
 Изоловани проводници се увлаче у цев тек када је цев сува. 

ТК ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 Све уређаје поставити према диспозиционим цртежима из овог пројекта. 
Евентуалне измене извршити на основу писмене сагласности надзорног органа. Пре 
почетка радова, извођач је дужан да обележи места постављања уређаја, разводних 
ормара, разводних кутија и водова. 
 Детаље причвршћивања уређаја на зид или одговарајуће носаче дефинише 
документација испоручиоца опреме. Након фиксирања, нивелације и ожичавања ормара 
за смештај уређаја, уградити опрему која је због транспорта посебно запакована у свему 
према документацији произвођача опреме. 
 Инсталацију за интегрисану телефонско-рачунарску мрежу реализовати помоћу FTP 
каблова категорије према пројекту.  
 Инсталације сигнализације пожара, провалне сигнализације, контроле приступа и 
евиденције радног времна релизовати инсталационим телефонским кабловима са PVC 
изолацијом, алуминијском фолијом у омотачу и бакарним проводницима пречника 0,8mm.  
 Инсталацију система видео-контроле и пријема РТВ сигнала (КДС) реализовати 
коаксијалним кабловима 75Ω. 
 Све каблове и проводнике водити како је то предвиђено овим пројектом и то: 

 по зиду или таваници (у спуштеној таваници) на пластичним обујмицама, 

 у зиду у пластичним инсталационим цевима, 

 по кабловским регалима (на деловима трасе где има више од три кабла) или 

 по зиду у PVC каналима-транкинзима. 
 Приликом постављања каблова неопходно је водити рачуна о следећем:  

 потребни кабл сећи тек када се на лицу места одреди стварна дужина дела 
сегмента, 

 пре уграђивања испитати сваки комад кабла, 

 каблове повезивати према шеми датој у прилогу, 

 избегавати да се каблови постављају у непосредној близини енергетских водова, 

 водити рачуна о конкретном спајању каблова и конектора на крајевима делова 
сегмената, 

 уколико је неопходно бушење зидова ради провлачења каблова, при постављању 
каблова обавезно користити пластично гибљиво црево,  

 приликом уградње избегавати велика савијања кабла (миним. пречник кривине 
3cm), 

 извршити одговарајуће обележавање каблова и по извршеном каблирању 
испитати постављене каблове и направити пројекат изведеног стања са уцртаним 
тачним путањама и дужинама утрошеног кабла. 

 ТК и ЕЕ каблови се паралелно полажу на одстојање које не сме бити мање од 20cm. 
У случају хоризонталних распона ЕЕ каблови се полажу на 30cm од таванице, на 10cm 
изнад њих каблови за сигнализацију и друге инсталације, а на 10cm изнад ових 
телефонски каблови. Разводне кутије на тим кабловима постављају се по правилу једна 
према другој косо под углом од 45°. При паралелном полагању тврдих цеви размак 
између појединих врста инсталација мора бити најмање 5cm. 
 Укрштање каблова ТК инсталација са ЕЕ кабловима треба избегавати. На местима 
укрштања, која треба извести под правим углом, растојање између једних и других 
каблова мора износити 10mm, а где то није могуће треба поставити изолациони уметак 
3mm дебљине.  



  

 

 
 Каблове за звучне линије дозвољено је водити паралелно са осталим 
телекомуникационим кабловима, по зиду или регалу, пошто је одабран тIP кабла са 
екранизованим плаштом. 
 Увлачење каблова у цеви треба вршити после завршне обраде зидова. 
 При полагању каблова мора се водити рачуна да се каблови не оштете. На местима 
где каблови мењају правац правити благе кривине, чији полупречник не сме бити мањи од 
15-струког пречника кабла. 
 Сви метални делови телекомуникационих уређаја, разводних ормара, разделника и 
кабловских регала морају бити уземљени бакарним лицнастим проводником, 
повезивањем на уземљење објекта. 
 На изводима за прикључење уређаја оставити довољно дужине тако да се уређаји 
могу поставити на датим диспозицијама. 
 Рачунарски прикључци (RJ-45) се постављају на  0,3m од пода 
 Изводи за ручне јављаче пожара су на 1,5m од пода 
 Изводи за алармне сирене се постављају на 2,5m од пода 
 У просторијама у којима се појављује влага или прашина потребно је предвидети 
уградњу ТК уређаја и апарата у одговарајућој IP заштити. 
 UTP каблови који се користе, морају бити категорије по пројекту и по ISO/IEC 11801 
стандарду. 

 у зид (укопавањем), при чему се препоручује увлачење кабла у пластично гибљиво 
црево и  

 на зид коришћењем PVC канала.  
 Препоручујемо коришћење PVC канала зато што су у случају проблема каблови 
директно доступни, а и много је једноставније проширивање мреже. 
 На крајевима сегмената мрежних каблова монтирају се RJ-45 женски конектори. 
Уколико се ради о крају сегмента кабла који води ка радној станици овај конектор се 
уграђује у специјалну прикључну кутију. Ако се ради о крају сегмента кабла ка мрежној 
опреми (switch-евима) ови конектори се монтирају на посебне прикључне плоче (patch-
панеле). Сваки кабл, прикључна кутија или прикључак на прикључној плочи мора бити 
прописно обележен у складу са ознакама које су дате на шемама у прилогу. Да би се 
реализовало комплетно повезивање мрежне опреме (switch-еви, прикључне кутије) 
потребно је направити одређен број кратких (patch) каблова ("Fly" FTP каблови категорије 
по пројекту са четири парице лицнастог профила) са два мушка RJ-45 конектора на 
мрежној опреми. 
 У све рачунаре у мрежи уграђују се 32-битни PCI мрежни Ethernet FTP адаптери 
(картице), са FTP пркључком. Повезивање прикључне кутије са мрежним адаптером 
рачунара, врши се помоћу UTP (или FTP, зависно од категорије) кабла потребне дужине. 
Предвиђено је коришћење FTP "Fly" кабла (категорије 7), са 4 парице, лицнастог 
профила. На крајевима овог кабла монтирају се RJ-45 конектори (кримповањем) од којих 
се један прикључује на мрежни адаптер радне станице, а други на прикључну кутију у 
просторији. Оваквим начином повезивања радних станица у мрежу обезбеђује се 
поуздани рад мреже. Механички квар на неком локалном сегменту, одвајање RJ-45 
конектора од прикључне кутије или мрежног адаптера радне станице утицаће само на 
немогућност рада те радне станице, док остали део мреже нормално фукционише. Поред 
ове предности, овакав начин реализације мреже омогућава да се, уколико дође до 
промене намене просторија (прелазак из оквира једне службе у другу и сл.) изврши лако 
премоштење радних станица тако што би се оне прикључиле на било који други слободан 
мрежни прикључак. 
 RJ-45 конектори се монтирају на каблове у складу са важећим стандардом ISO/IEC 
8877. 
 По завршетку монтаже каблова обавезно обележити каблове помоћу металних 
прстенова и проверити разбрајање жила. Такође проверити да отпорност изолације 
испуњава следеће услове: 

 отпор изолације а/b не сме да буде испод минималне вредности од 10 МΩ/km, 

 отпор изолације а/z не сме да буде испод минималне вредности од 10 МΩ/km. 
 Сви резултати морају задовољити “Телеком-”ове прописе за овакве врсте каблова. 
 



  

 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 За уређаје који се користе, а захтевају посебно електрично напајање 230V/50Hz, 
потребно је обезбедити електричне утичнице на одстојању не већем од дужине њиховог 
прикључног кабла (уобичајено 2,1m). Довод овакве инсталације је задатак инвеститора. 
 Електрична инсталација мора бити прописно изведена. Посебна пажња мора се 
обратити на исправност уземљења. Проблеми са електричном инсталацијом, неправилно 
изведено уземљење, велике варијације у мрежном напону или френквенцији могу 
довести до нестабилног рада мреже, честог испадања појединих уређаја, па и до тежих 
оштећења уређаја. Посебна опасност потиче од тога што умрежавањем све компоненте 
постају галвански везане па се у случају електричног инциндента значајно повећава ризик 
за све уређаје у мрежи што може произвести велике штете. 
 Захтева се од Инвеститора да у сарадњи са Пројектантом или Извођачем 
електричне мреже као и са службом електро-одржавања преузме потребна испитивања и 
да санира све евентуално уочене недостатке у електричној инсталацији. 
 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА СТРУКТУРНУ КАБЛОВСКУ МРЕЖУ 

 

 Овим условима су дефинисане специфичности везане за извођење инсталације 
рачунарске мреже на бази FTP каблова. 
 Пре него што се почне са радовима извођач је дужан да прецизно одреди и обележи 
положаје за све елементе пројектованог система (утичнице, дистрибуционе ормаре, 
активну опрему, кабловске канале и др.)  
 У овој фази извођач је такође дужан да обележи трасе за постављање нових 
каблова, као и да их прилагоди евентуално постојећој кабловској канализацији. 
 Извођач треба да прецизира места где се пројектоване исталације укључују на 
постојеће инсталације, као и да одреди и изведе прикључке из елекртичних инсталација 
које већ постоје или ће бити изведене на основу других пројеката. 
 За каблирање рачунарских мрежа користити каблове категорије предвиђене овим 
пројектом по ISO/IECстандарду, сертификоване за рад изнад 100МHz. 
 За рек-ормаре од 12HU и 18HU предвиђена је монтажа на зид па треба обезбедити 
одређено ојачање и отворе за причвршћење на зид. Учвршћење на зид извести 
одговарајућим тIPловима и завртњима имајући у виду габарите и тежину како ормара 
тако и опреме која треба да се инсталира. 
 FTP каблови се завршавају на печ панелу или утичници.  
 FTP кабл се не сме прекидати и настављати. 
 FTP кабл се провлачи кроз канале, или се причвршћује ОГ обујмицама за зид на 
растојању 30-50cm, или се провлачи кроз ребрасто црево у зид укопавањем. 
 Канале по провлачењу покрити одговарајућим поклопцем по целој дужини, а дупле 
плафоне, подове, украсне, вратити у првобитно стање. 
 Полагање FTP каблова мора се извести тако да не омета комуникацију кроз објекте 
и не налази се у зонама честог проласка људи. 
 FTP кабл се при провлачењу причвршћивању не сме узудужно увијати, везивати у 
чвор, уштIPати, нити на било који други начин оштетити. 
 FTP кабл се не сме при провлачењу истезати. 
 FTP кабл се сме постављати вертикално или хоризонтално, косо постављање FTP 
каблова није дозвољено. 
 При полагању каблова мора се строго водити брига о могућем оштећењу каблова. 
На местима где кабловске трасе мењају правац морају се правити благе кривине 
савијања каблова, чији полупречник не сме бити мањи од осмоструког спољњег пречника 
кабла. 
 FTP кабл се не сме постављати и провлачити у близини извора топлоте (топловоди, 
радијатори, пећи, грејалице), а ако се то не може извести онда извршити потребну 
топлотну изолазију. 
 FTP кабл се не сме постављати изван објекта осим унутар једноделног ПЕ црева 
чији су крајеви у унутрашњости објекта, мора бити заштићен од атмосферских прилика. 



  

 

 
 FTP кабл се не сме постављати у близини уређаја, објекта или извора који може 
довести до оштећења кабла. 
 Места где се завршавају каблови (печ панели и утичнице) се одређују униформно за 
целу инсталацију, или за сваку просторију посебно како би се најмање нарушила естетика 
просторије а омогућила максимална фукционалност планиране опреме. 
 Према правилу о извођењу инсталације утичнице постављати на висини од 20-40cm 
од пода, а печ панеле у ормаре. 
 Резерва кабла коју је неопходно оставити на крају кабла где се монтира утичница је 
10cm, а на крају где се монтира печ панел 30-100cm, зависно где се монтира печ панел - у 
зидно заокретно кућиште или рек-ормар. 
 Одмах по провлачењу сваки кабл обележити истим бројем на оба краја 
(налепницама). Бројеве каблова узимати према броју утичница, тако да бројеви расту у 
смеру казаљке на сату, гледано са улазних врата у просторију. 
 По провлачењу FTP каблова, каблове истестирати на прекид и кратак спој. Уколико 
постоји прекид или кратак спој, кабл извући и заменити новим. 
 Све каблове који су исправни након постављања завршити утичницом, односно на 
печ панелу, према пројектној документацији. 
 Постављање RJ-45 конектора, утичница и печ панела изводити само 
професионалним алатом од стране обучених инсталатера. 
 При постављању утичница и печ панела сваку линију истестирати према захтеваним 
перформансама. 
 За повезивање зидне утичнице и терминалне опреме (рачунара), односно 
преспајање печ панела и активне опреме користити одговарајуће печ каблове прописаних 
дужина. 
 На појединим локацијама где се рачунарски каблови постављају у близини 
енергетских каблова, мора се водити рачуна о минималном растојању између каблова 
који су прописани стандардима као што је COMMERCIAL STANDARD for 
Telecomunications Pathways and Spaces. Пошто ни један од стандарда не прецизира о 
којој се снази ради, увек се мора узети у обзир неповољнија варијанта, тј. укупна снага 
свих енергетских каблова. 
  
 Табела минималних растојања [mm] између енергетских и FTP бакарних каблова: 

Снага енергетских каблова < 2kVA 2-5 kVA > 5 kVA 

Енергетски каблови или уређаји без уземљене 
сепарације од комуникационог кабла 

50 130 600 

Неоклопљени енергетски каблови или 
електрични уређаји постављени у уземљени 
метални канал 

30 65 300 

Енергетски каблови постављени у уземљени 
метални канал при чему се сваки налази у истом 
таквом каналу. 

 40 150 

 Имајући у виду предложени избор кабла као и минимална растојања између тих 
каблова и енергетских каблова на појединачним деоницама препоручује се постављање 
бакарних каблова у потпуно затворене металне уземљене канале. 
 Дозвољена слабљења каблова структурног кабловског система, при 100МHz  дата 
су следећој табели, а према стандарду ЕN 50173: 

Импенданса (Ω) 100 120 150 

Слабљење (dB/100m) 22 19 12,3 
 

УСЛОВИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ АКТИВНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ 

 За исправну инсталацију и функционисање активне опреме потребно је да се 
обезбеде одговарајући услови: 

 Простор - Активна опрема је предвиђена за уградњу у стандардне ормаре ширине 
19", 

 Напајање - Обезбедити услове за напајање активне опреме у оквиру разводног 
ормара и предвидети простор за уређаје за непрекидно напајање -UPS, 



  

 

 

 Температура и влажност ваздуха - За исправан рад опреме потребно је 
обезбедити одговарајуће температурне услове. ТIPичан опсег температура и 
максималана влажност ваздуха специфицирани су у документацији активне 
опреме. 

 Разводни ормари морају бити прописно уземљени. Заштитни ормари опремљени су 
шином за уземљење која се повезује на сабирницу за уземљење у оквиру разводног 
електро-енергетског ормара. 
 Приликом инсталације активне опреме, консултовати документацију активне опреме 
ради евентуалних додатних захтева специфичних за одређеног произвођача или тIP 
опреме. 

НАПАЈАЊЕ ОПРЕМЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 Напајање опреме у оквиру заштитног ормара обавља се преко панела са 
прикључницама који се обично монтира на дно заштитног ормара. Панел мора имати 
главни прекидач ради евентуалне потребе искључивања напајања активних мрежних 
уређаја. 
 Панел за напајање опреме прикључује се на енергетску дистрибутивну мрежу 
наизменичног напона 220V,50Hz. Напајање извести из разводног енергетског ормара, са 
посебног осигурача. 
Да би се обезбедио рад активних уређаја и у случају нестанка електричне енергије у 
заштитне ормаре се уграђује извор непрекидног напајања (UPS). 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Извођач радова је дужан да по завршетку свих радова прегледа, испита и испроба 
комплетан кабловски систем. 
 Извођач је дужан да све поправке изврши пре примопредаје пројектованог система 
инвеститору на коришћење и руковање. 
 Гаратни рок који се дефинише у уговору са Инвеститором, не сме бити краћи од 
једне године, а рачуна се од дана техничког пријема инсталације од стране надлежне 
комисије, односно од почетка експлоатације система. 
 Комисију за технички пријем формира надлежни државни орган који је издао 
грађевинску дозволу за пројектовани инвестициони објекат. 
 Контролу квалитета изведених радова и функционална испитивања и мерења врши 
комисија за контролу квалитета, коју формира инвеститор после завршених испитивања 
извођача радова. Ако ова комисија установи да су радови квалитетно изведени у складу 
са пројектном документацијом и важећим стандардима, инвеститор се може обратити 
надлежном државном органу у циљу формирања комисије за технички пријем и 
прибављања употребне дозволе сходно постојећем закону у Републици Србији. По 
добијању употребне дозволе инвестициони објекат се може експлоатисати. 
 Извођач није одговоран за кварове који проистекну из нестручног руковања 
уређајима и инсталацијама. 
 Корисник је дужан да обезбеди сервис и одржавање по истеку гарантног рока за 
комплетну мрежу структурног кабловског система. 
 Све оно што није обухваћено овим техничким условима извођач је дужан да изради 
и приступи у складу са постојећим прописима 
 

ЗАВРШНА ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА xТP КАБЛОВА 

 

 Последња фаза инсталације су завршна испитивања која обавља извођач радова у 
присуству надзорног органа. После извршене инсталације кабловског система потребно је 
установити да ли кабловски систем у целини задовољава стандаризоване норме 
квалитета и декларисане карактеристике произвођача за пројектовани кабловски систем. 
Резултати тих мерења достављају се инвеститору пре коначног пријема.  
 Тестови морају обухватити: 

 поузданост конектовања (wire map) 

 дужине свих парица у вези (length) 

 слабљење по парици (Attenuation) 



  

 

 

 ниво преслушавања на ближем крају (NEXT) 

 ниво преслушавања на даљем крају (NEXT@remote) 

 PSNEXT 

 PSNEXT@remote 

 ELFЕXТ - мера шума у једној парици који потиче из друге парице Мери се на 
супротном крају кабла од предајника (пријемна страна) 

 PSELFEXT - мера шума у једној парици који потиче као сума шумова из свих 
осталих парица. Мери се на супротном крају предајника. 

 Ехо (return loss) - мера рефлектоване енергије коју проузрокује импенданса дуж 
кабла, 

 DC отпор 

 Импенданса 

 ACR вредност за све парице (однос слабљења/преслушавања, квалитет кабла се 
одређује на основу тог односа). 

 
 Провера се врши уз помоћ тест уређаја за испитивање и откривање проблема на 
каблу са упреденим парицама у локалним мрежама. Састоји се из две јединице које се 
постављају на супротним странама кабла и које комуницирају једна са другом. Главна 
јединица иницира све тестове, док удаљена затвара петље, прикупља и шаље резултате 
сваког мерења. Обе јединице су сихронизоване и све потребне тестове обављају 
аутоматски. 
 Поменутим уређајем може се обавити: 

 Премеравање карактеристика кабла у односу на одређени стандард 

 Тест за отворене, укрштене и раздвојене парице 

 NEXT тест за мерење преслушавања на ближем крају 

 Мерење дужина упредених парица у метрима 

 Мерење кашњења услед пропагације 

 Мерење импедансе сваке парице кабла 

 Мерење одвода на каблу 

 Мерење отпора сваке парице 

 Мерење кофицијента слабљења за све комбинације парица кабла 

 Мерење губитака сигнала кроз кабал и да лоцира место одвода на каблу 

 Лоцирање места преслушавања на каблу 

 Цртање криве NEXT и ACR ниво слабљења/преслушавања 

 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ КДС 

 Металне ормане за смештај опреме кабловског дистрибуционог система везати 
проводником 1x16mm2 за систем за изједначавање потенцијала објекта. 
 Пластифициране уличне ормане за смештање линијских повезати на заштитно 
уземљење најближе електричне инсталације. Ово уземљење такође повезати и са FeZn 
траком која је положена изнад телекомуникационог кабла у кабловском рову. 
 Сав инсталациони материјал, који се користи за изградњу видео-система, 
стандардне је производње и мора да одговара важећим прописима JUS-а. 
 Инсталациони материјал се набавља према опису и спецификацији овог пројекта. 
За сваку измену потребна је сагласност надзорног органа инвеститора и консултација 
пројектанта. 
 За извођење инсталација система у објекту користити каблове са термопластичном 
изолацијом стандардне производње. 
 Спајање, настављање и одвајање проводника може се изводити само у 
инсталационим кутијама. 
 Каблови се могу полагати хоризонтално и вертикално. Косо полагање каблова није 
дозвољено. 
 Код паралелног полагања каблова РТВ инсталација са другим ТК кабловима, 
међусобно растојање мора износити најмање 10cm, а са енергетским 20cm. Укрштање 



  

 

 
каблова мора бити под углом 90˚, а међусобно растојање у тачки укрштања не сме бити 
мање од 1cm. 
 По извршеној уградњи, пре монтаже уређаја, извођач радова и Надзорни орган 
утврђују да ли су радови изведени према пројекту и приступају испитивању инсталације, 
што ће евидентирати и потврдити у грађевинском дневнику. 
 После завршетка радова на извођењу система, систем се обавезно пушта у пробни 
рад. За време пробног рада мере се нивои напона пријемног сигнала на улазу и излазу 
појачавача и претварача и на свим излазним прикључницама ради провере да ли су 
унутар граница предвиђених стандардима JUS Н.Н6.172. 
 Резултати мерења нивоа сигнала уносе се у извештај о испитивању, који је саставни 
део техничке документације. 
 Систем се мора одржавати у исправном стању и на тај начин осигурати на излазним 
прикључцима без прекида квалитетан излазни сигнал најмање оцене 4. Ради одржавања 
система врше се редовни шестомесечни прегледи тих система који обухватају: 

 преглед пријемних антена и отклањање евентуалних кварова; 

 контролу нивоа и квалитета пријемних сигнала у главној станици и контролу нивоа 
и квалитета дистрибуционих сигнала на излазним прикључцима; 

 замену неисправних уређаја и делова система. 
 Кабл који само пролази кроз ормар причвршћује се кабловским обујмицама за зид 
ормана. 
 Водове у разделном орману или кутији треба тако средити да се замена или 
додавање нових водова лако може извести. 
 У циљу прикључивања на спојнице са вијком скида се текстилни или оловни омотач 
изолованог проводника са 25mm, а гумена или PVC изолација са 20mm. Код тањих 
завртњева или тамо где постоји препрека која жици не дозвољава да испадне ван 
завртња, ван навртке, скидање изолације може да се смањи нљ 10mm, али само ако је 
изолација код прикључне жице на спојници удаљеној од завртња 2-3mm. Жица се ставља 
под завртањ тако да се приликом затезања затеже. У случају прикључка на шиљке за 
лемљење, гумена изолација мора бити удаљена око 5mm од шиљка. 
 Инвеститор је дужан да у уговору са Извођачем одреди време гарантног рока за ову 
врсту инсталације. Гарантни рок не сме бити краћи од 2 године, а рачуна се од дана 
пријема ове инсталације од стране корисника. У овом року извођач је дужан да све 
кварове и недостатке инсталација, које су последица несолидног рада или лошег 
квалитета употребљеног материјала, отклони о свом трошку. 
 Сви проводници употребљени за ову врсту инсталација морају бити од бакра, а 
њихов број, пречник и врста инсталације назначени на цртежима, предмеру, 
предрачунима и опису. 
 По завршетку изградње, а пре почетка коришћења исте, потребно је извршити 
проверу квалитета инсталације и да се утврди: 

 да су радови изведени у складу са инвестиционо-техничком документацијом; 

 да ли изведени радови одговарају техничким прописима чија је примена обавезна 
при извођењу оваквих радова или у недостатку истих, одговарајућим стандардима, 
односно захтевима утврђеним инвестиционо-техничким споразумом. 

 Провера квалитета уграђене инсталације спроводи се преко стручне комисије коју 
именује инвеститор. Раду комисије присуствују представници инвеститора и извођачке 
организације. По потреби раду комисије присуствује и пројектант. 
 Након извршене контроле квалитета изграђене инсталације, комисија сачињава 
извештај који треба да садржи: 

 опште податке о врсти изграђеног објекта; 

 резултате контролних мерења и испитивања као и примедбе уочене приликом 
обиласка објекта; 

 податке о квалитету уграђеног материјала; 

 битне податке из уговора са назначеним изменама; 

 предлог да се изграђено постројење или део тог постројења може примити без 
примедби или са примедбама које се орају отклонити. 

 Све што није обухваћено овим условима извођач је дужан да уради у свему према 
постојећим прописима за извођење ове врсте инсталација. 



  

 

 
 Преузимање инсталација од извођача може се извршити тек након испитивања 
инсталација и пуштања у пробни рад. 
 Жиле кабла не смеју бити право затегнуте, већ се у луку прикључују на спојнице и 
шиљке за лемљење. На овај начин остаје мала резерва да се у случају прекида код 
спојнице или шиљка за лемљење може исправљањем лука поново причврстити. 
 Прикључак вода на спојници или вијку мора бити добро обрађен, тј. не сме да 
постоји ниједно влакно које лежи на голом проводнику или стрчи ван изолације. 
 Кабл се по дужини не сме полагати поред ма каквих комуналних подземних објеката 
(водовод, канализација, гасовод...). 
 За повезивање коаксијалних каблова и појачавача у примарној и секундарној мрежи 
морају се користити конектори тIPа IEC 169-2 или Ф-конектори. За RF мерне тачке 
користе се конектори тIPа IEC 169-2, а за видео-фреквентни опсег конектори тIPа BНC. 
Спајање конектора на кабл извести квалитетно како би се избегли несигурни спојеви и 
кварови услед неквалитетног споја кабл-конектор. 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 

 Све елементе и уређаје поставити према диспозиционим цртежима из овог пројекта. 
Евентуалне измене извршити на основу писмене сагласности надзорног органа. Пре 
почетка радова Извођач је дужан да обележи места постављања елемената и уређаја, 
разводних ормара и водова. 
 Детаље причвршћивања уређаја на зид или одговарајуће носаче дефинише 
документација испоручиоца опреме. 
 Након фиксирања, нивелације и ожичавања ормара за смештај уређаја, уградити 
опрему која је због транспорта посебно запакована у свему према документацији 
произвођача опреме. 
 Све проводнике и каблове водити како је предвиђено пројектом и то: 

 по зиду или таваници (у спуштеној таваници) на пластичним обујмицама, 

 у зиду у пластичним изолационим PVC цевима.  
 ТК и ЕЕ каблови се паралелно полажу на одстојање које не сме бити мање од 20cm. 
У случају хоризонталних распона ЕЕ каблови се полажу на 30cm од таванице, на 10cm 
изнад њих каблови за сигнализацију и друге инсталације, а на 10cm изнад ових 
телефонски каблови. Разводне кутије на тим кабловима постављају се по правилу једна 
према другој косо под углом од 45°. При паралелном полагању тврдих цеви размак 
између појединих врста инсталација мора бити најмање 5cm. 
 Укрштање каблова ТК инсталација са ЕЕ кабловима треба избегавати. На местима 
укрштања, која треба извести под правим углом, растојање између једних и других 
каблова мора износити 10mm, а где то није могуће треба поставити изолациони уметак 
3mm дебљине. 
 Увлачење каблова у цеви треба вршити после завршне обраде зидова. 
 При полагању каблова мора се водити рачуна да се каблови не оштете. На местима 
где каблови мењају правац правити благе кривине, чији полупречник не сме бити мањи од 
15-струког пречника кабла. 
 На изводима за прикључне уређаје остављати довољно дужине тако да се уређаји 
могу поставити на датим диспозицијама: 
 Изводи за ручне јављаче пожара су на висини 1,5м од пода. 
 Изводи за алармне сирене се постављају на висини 2,5м од пода. 
 Инсталацију сигнализације пожара реализовати инсталационим телефонским 
кабловима са PVC изолацијом, алуминијумском фолијом у омотачу и бакарним 
проводницима пречника 0,8mm, или "halogen free"-кабловима, ако је то у пројекту 
наглашено. 
 Инсталационе каблове за сигнализацију пожара полагати без прекидања од једног 
до другог детектора. При томе детектори морају да буду у једној петљи - није дозвољено 
гранање. На местима подножја детектора остављати каблове дужине минималано 30cm. 
 При постављању детектора пожара мора се водити рачуна о следећем: 

 растојање детектора од зидова и складиштене робе не сме бити мање од 0,5м, 
осим у ходницима, пролазима или сличним деловима објекта чија је ширина мања 
од 1м. 



  

 

 

 ако постоје греде или отвори за проток ваздуха испод таванице на растојању 
мањем од 0,15м тада бочно растојање детектора мора бити најмање 0,5м. 
Складиштена роба или полице чије је растојање од таванице најмање 30cm 
спречавају ширење дима, па се морају третирати као преграде (зидови). 

 део крова који је спојен са просторијом, а чија површина не прелази 10% укупне 
површине таванице те просторије, мора се третирати као посебна просторија. 

 перфорирана таваница која обезбеђује вентилацију мора око детектора бити 
затворена на површини од 1м2.  

 у ходницима који су ужи од 3м растојање између детектора сме да буде највише 
15м за детекторе дима, односно 10м за детекторе топлоте. На укрштањима 
ходника обавезно мора бити постављен најмање један детектор. 

 Систем за дојаву пожара мора функционисати и када је вентилација укључена. 
 У случају система за убацивање вазудха у просторије важи следеће: 

 детектори (дима и топлоте) се не смеју налазити на путу струје свежег ваздуха 
система за климатизацију и вентилацију,  

 ако ваздушна струја излази из бочног зида кроз решетке, детектор мора бити 
удаљен најмање 1,5м од отвора за ваздух,  

 ако су отвори за ваздух на плафону детекторе треба поставити симетрично између 
отвора. 

 У случају система за усисавање ваздуха из просторије морају се поштовати следећа 
правила: 

 ако се отвори за ваздух налазе на таваници детекторе не би требало постављати 
испред отвора већ у зони тyрбуленције, 

 ако је отвор за ваздух на зиду непосредно испод таванице детектори се 
постављају испред отвора. 

 Сви метални делови телекомуникационих уређаја, разводних ормара, разделника и 
кабловских регала морају бити уземљени бакарним лицнастим проводником, 
повезивањем на уземљење објекта. 
 По завршетку монтаже каблова обавезно обележити каблове помоћу металних 
прстенова и проверити разбрајање жила. Такође проверити да отпорност изолације 
испуњава следеће услове: 
отпор изолације а/b не сме да буде испод минималне вредности од 10МΩ/km, 
отпор изолације а/z не сме да буде испод минималне вредности од 10МΩkm. 
 Сви резултати мерења морају задовољити ПТТ прописе за овакве врсте каблова. 

 

МОНТАЖА И ПУШТАЊЕ УРЕЂАЈА У РАД 

 
 Пре пуштања уређаја у рад, сви разводни ормари морају бити уземљени. Вредност 
отпора уземљења мора се измерити и приложити у документацију за технички пријем. 
 
 Извршити повезивање каблова у свему према овом пројекту и документацији 
произвођача опреме- без укључивања уређаја. 
 
 Пре пуштања уређаја у рад мора се извршити обука послужиоца уређаја. Сви 
испоручиоци уређаја морају предати Инвеститору документацију за руковање и 
одржавање. 
 
 Опрема се пушта у рад искључиво у присуству Надзорног органа. Након прегледа 
уградње опреме и изведених веза, приводи се напон напајања и уређаји укључују. 
 
 Програм финалних умеравања и испитивање уређаја и опреме одређује надзорни 
орган, а исти морају бити у складу са ПТТ прописима за уређаје, као и осталим 
прописима. 
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5.1. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ, 

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И МОНТАЖНИХ РАДОВА 

 

1. Сви радови предвиђени овом документацијом, предмером и предрачуном радова, 

подразумевају набавку целокупног главног и помоћног материјала, давање алата и механизације и 

свега осталог потребног за извршење свих позиција предмера и предрачуна, а у свему према 

приложеним цртежима, детаљима, техничким описима, важећим техничким прописима за 

предметне врсте радова, стандардима и накнадним упуствима надзорног органа. 

2. Целокупан рад мора бити стручан и прецизан. Пре употребе сав материјал мора бити 

прегледан од стране надзорног органа и све примедбе које он буде ставио у погледу материјала и 

квалитета рада, обавезне су за извођача. 

3. Уговорене цене обухватају све комплетно извршене радове, чији је финални продукт 

спреман за употребу. 

4. Цене извођача су продајне и оне обухватају све издатке везане за финално извршење сваке 

радне позиције, укључујући вредности: употребљеног главног и помоћног материјала (са 

растуром), људског и машинског рада, спољњег и унутрашњег транспорта, израде, употребе алата, 

скела, оплата, калупа и др., као и све остале трошкове и издатаке везане за извршење ових радова 

(режија, зарада, сви друштвени и остали доприноси и таксе и све остало, што је условљено 

постојећим прописима). 

5. Пре подношења понуде, уговарања и почетка радова, извођач је дужан да обиђе терен и 

предметни објекат и да на основу  постојећег стања утврди све евентуалне посебне услове и 

околности под којима треба извршити радове по овом главном пројекту. Понуђене и уговорене 

цене подразумевају и све ове евентуалние посебние услове и околности. 

6. Извођач је одговоран за све штете које би проузроковао  приликом извршења радова, било на 

предметном или суседним објектима и све оправке и надокнаде извршиће о свом трошку.  

7. Инвеститор ставља извођачу на располагање потребан простор за организацију градилишта. 

Све остало у овом погледу у надлежности је извођача. 
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8. Снабдевање градилишта водом, електричном енергијом и свим другим потребним 

сировинама за све време извршења радова, искључива је обавеза извођача, укључујући и све 

трошкове и потребне административне поступке. 

9. Пре почетка, као и у току извршења сваке радне позиције, извођач је обавезан да тражи од 

надзорног органа или пројектанта сва потрбна објашњења, те сноси искључиву материјалну 

одговорност за  све радове који евентуално не буду извршени у складу са концепцијом и детаљима 

овог главног пројекта.  

10. Уколико се појави потреба за извођењем неког непредвиђеног рада у односу на пројекат, 

извођач је обавезан да прибави писмену сагласност од надзорног органа како за само извршење 

рада, тако и за концепт његовог извођења, цену рок и др. па тек онда да приступи његовом 

извршењу. Уколико се овако не поступи и изврши неки рад који би се доцније формирао као 

"накнадни" сматраће се да је такав рад већ  укалкулисан у уговорене  цене и неће се посебно 

обрачунавати и плаћати.  

11. Пре почетка радова извођач ће инвеститору писмено доставити презиме, име и адресу свог 

пуномоћног лица, које ће руководити и бити непосредно одговорно за овај посао (шеф 

градилишта). У току извођења радова ово лице се не може мењати без сагласности инвеститора.  

12. Обзиром да је извођач детаљно упознат са главним пројектом и свим локалним условима и 

околностима под којима се он има извршити, то се уговорени рок неће моћи продужити, осим из 

разлога "више силе". За евентуално кашњење неће се уважити лоше временске прилике, 

недостатак појединих потребних материјала на градилишту, недостатак радне снаге и сл. 

Потписивањем уговора за извођење предметних радова извођач се  одриче  било каквих права на 

промену понуђених цена у вези са скоком цена материјала (подразумева се да је сав потребан 

материјал набавио (уговорио) одмах по потписивању уговора). 

13. Начин плаћања извршених радова биће регулисан уговором.  

14. Опис рада дат за неку предрачунску позицију меродаван је и за извођење сличних радова - 

позиција, уколико то у предрачуну није друкчије наведено. 

15. Уколико неки рад не буде изведен у складу са комплетном инвестиционо-техничком 

документацијом, исти неће бити примљен нити исплаћен. Искључује се могућност смањења цене 

на основу нижег квалитета радова или употребљеног материјала. Такав рад мора се поправити или 

порушити, па поново извршити  о трошку извођача. 

16. Извођач је обавезан да ажурно током извршења радова води грађевинску књигу и 

грађевински дневник и да их даје на контролу и оверу надзорног органа. 

17. По завршетку радова извођач је обавезан да са градилишта и осталог коришћеног простора 

уклони сав свој алат, механизацију, вишак материјала и др., тако да градилиште буде у складу са 

комплетном инвестиционо-техничком документацијом, а остали простори у стању каквом су 

билии пре грађења.  

18. Обавезама извођача сматрају се и чување градилишта и одржавање постојећег објекта за све 

време рада до коначног завршетка и пријема објекта од стране инвеститора.  

19. Ови општи услови, технички услови, предмер и предрачун, технички извештај, хидраулички 

и статички прорачуни као и сви цртежи  саставни су део уговора и важе у свим својим деловима, 

уколико уговором не буде нешто изричито измењено. 
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5.2. ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 

5.2.1. Опште 

 

1. За извођење радова извођач је дужан  извршити све припремне радове, поставити сигнале на 

комуникацијама и све остало потребно (према пројекту организације грађења и временског плана 

који су одобрени од инвеститора). 

 Трошкови свих потребних припремних радова морају бити укључени у јединичну цену радова на 

чишћењу и скидању површинског слоја. Рад се састоји у ангажовању радне снаге, оруђа, 

механизације, транспорту и депоновању одстрањеног материјала. 

2. Геодетске контроле и мерења потребна за извођење морају се извести тачно и у свему 

сагласно пројекту. 

 Трошкови за вршење потребних геодетских радова неће се посебно обрачунавати и надокнађивати, 

већ је извођач дужан да све ове трошкове укључи у јединичне цене. 

 

5.2.2. Методе рада 

 

1. Чишћење терена састоји се од уклањања свих препрека са површина које ће бити 

запоседнуте сталним или привременим објектима, приступним путевима, помоћним зградама и др.. 

Површина терена, која се  чисти треба да буде минимално потребна, и одобрена од надзорног 

органа. Начин извођења радова на чишћењу површина бира сам извођач, при чему мора поштовати 

све прописе о сигурности рада, спречити било какву штету на објектима и површинама у другом 

власништву и избећи свако ометање послова. Чишћењем терена потребно је обухватити и 

одстрањивање грмља и дрвећа, рушење ограда и других сличних препрека које би ометале 

извођење радова. 

2. Скидање површинског слоја обухвата површински откоп хумуса, односно растрешеног 

материјала до дубине макс. 30 cm. осим на површинама на којима се иначе врши ископ дубине од 

30 cm. 

 Под површинским слојем подразумева се горњи слој земље дебљине 10-30 cm, који може бити 

проткан корењем и може да садржи органске примесе, односно растресени материјал стена. 

Одстрањује се сав материјал. Свако ископавање дубине до 30 cm класифицираће се као ископ на 

отвореном. 

 Због квалитета хумусног материјала и његове намене не сме се десити да приликом откопа, 

транспорта или на депонији дође до мешања тог материјала са осталим нехумусним материјалом. 

 Сав материјал који се појави као последица радова дефинисаних  ставкама 1. и 2. извођач је дужан 

да уклони ван подручја рада, без посебне наплате.  

 

5.2.3. Обрачун и плаћање 

 

1. Обим извршеног чишћења терена (откопа површинског слоја, одвоз и депоновање) мери се и 

изражава у m3, а плаћање се врши према јединичним ценама предрачуна за земљане радове.   
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5.2.4. Ископ материјала  

 

Опште 

 

1. За извођење ископа извођач радова је дужан извршити све потребне припреме око 

постављања, одржавања и скидања потребних инсталација и уређаја, развода електричне енергије 

(за погон машина и осветљење), црпљења воде, комуникационих и сигналних линија и осталих 

инсталација. Извођач радова мора строго водити рачуна о сигурности грађења, имовине и 

избегавати свако ометање поседа, водећи рачуна да се у потпуности ради према пројектној 

документацији и временском плану инвеститора. 

 Сви помоћни радови (ископ, поновно затрпавање и тд.) који су потребни при измештању осталих 

инсталација, сматрају се припремним радовима које је извођач дужан да изврши у  потпуности 

према упуствима надзорног органа.  

 Трошкови свих припремних радова морају бити укључени у јединичну цену радова на ископу. 

Извођач је дужан да изведе радове ископа према пројекту, овим техничким условима и у складу са 

упуствима надзорног органа. Рад се састоји у ангажовању радне снаге и опреме, вршењу самог 

ископа, транспорту ископаног материјала и  евентуалном подграђивању укључујући и сав 

материјал потребан за извођење радова. 

2. Геодетске контроле и мерења потребна за извођење ископа морају бити изведена тачно и у  

потпуности према пројекту. Трошкови за вршење потребних геодетских радова неће се посебно 

обрачунавати и надокнађивати. Извођач  је дужан да све ове трошкове обухвати јединичном ценом. 

 Уколико на траси за ископ има геодетских ознака, извођач радова је дужан да их о свом трошку 

доведе у првобитно стање. 

3. Уколико се ископ канала врши у зони постојећих инсталација (електроенергетске, ПТТ, 

хидротехничке, гасовод И др.), а њихове трасе из било којих разлога нису дефинисане на терену, 

пре почетка било којих радова на траси предметног цевовода мора се утврдити положај тих 

инсталација. Положај инсталација, уколико нема другог начина, утврђује се откопавањем цевовода 

(шлицовањем). Након утврђивања положаја ових инсталација, извођач је дужан да направи 

геодетски снимак инсталација и да га достави организацији надлежној за одржавање тих 

инсталација. Извођач не сме приступити ископу рова, уколико није сигуран да је предметна 

локација "чиста" у односу на постојеће инсталације. 

 Извођеч је дужан  да надокнади сву штету  насталу оштећењем постојећих инсталација  при 

ископу. 

4. Појаву процедне воде у ископима извођач је дужан уклонити употребом црпки довољног 

капацитета. Уколико би међутим доток подземне воде био већи од 3 l/sec на сваких 50 m
2
 ископане 

површине, извођач ће добити посебну одштету према раду у режији. 

 Надзорни орган је једини овлашћен да одреди како, када и где ће се мерити доток подземне 

воде, као и да оценити колики су стварни доток и кота воде. 

 

Класификација  

 

 Ископ је класифициран: 

- према начину ископа на: 

а) ископ у широком откопу 

б) ископ рова 

- према врсти ископаног материјала: 

а) ископ земљаних материјала 

б) ископ тврде стене  
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- обзиром на воду: 

а) ископ у сувом  

б) ископ под водом  

 

 

 

1. Начин ископа  

 

а) Ископ у широком откопу односи се на темеље и објекте и подразумева одстрањивање 

материјала са широких површина. Ова ставка се примењује на све ископе који на нивоу терена 

нису ужи од 5 m у свим смеровима.  

б) Ископ у рову односи се на оне ископе који су у једном смеру ужи од 5 m, мерено на нивоу 

терена. Ово су ископи за полагање цеви, каблова итд. Претпоставља се да ће рад на ископу 

делимично бити изведен ручно. У рововима са нагибом страна који материјал не може да поднесе, 

мора се применити одговарајућа метода разупирања, односно осигурања страна. 

 Извођач ће предложити начин разупирања, али је пре његове примене обавезан да прибави 

одобрење надзорног органа. Без обзира на одобрење надзорног органа, извођач сам сноси 

одговорност за сигурност рада и исправност техничког решења. 

в) Проширење ровова ће се вршити на местима шахтова, хидраната, заваривања цевовода,  или 

где је пројектом предвиђено. За нагиб и разупирање проширења важи све наведено у тачки б). 

г) Уклањање бетона састоји се од ископавања очврслог бетона, због било ког разлога, а по 

налогу надзорног органа.  

д) Раскопавање коловоза  односи се на уклањање коловозних површина на којима се изграђују 

објекти. Раскопани материјал  може се накнадно употребити при затрпавању цевовода или однети 

на депонију, као остали материјал. 

ђ) На потезима канала, где се из било којих разлога не може вршити минирање стена, вршиће 

се ископ у стени са пикамером. Надзорни орган ће одредити место таквог начина рада. Ови радови   

обрачунаће се посебно. 

 

2. Врсте ископаног материјала  

 

Материјал који се ископава груписан је у две категорије: 

а) "Земљани материјал" је групни назив за све врсте ископа који се могу вршити машински или 

ручно без минирања (осим рада на ископу са пикамером). Одстрањивање појединих камених 

комада мањих од 1 m
3
, који се нађе у оквиру овог материјала, не плаћа се посебно.  

Овај материјал припада II и III категорији. 

б) Под групом "стене" подразумева се ископ који се врши машински или ручно али уз 

систематско минирање. Под систематиским минирањем сматра се ископ код којег је потребно 

минимум 1,0 m дужине бушотине на 1 m
3
 ископа. Овај ископ према категоризацији ископа (по 

Stiny-у) припада IV÷VI -ој  категорију. 

 

3. Врсте ископа  обзиром на подземну воду  

 

а) Под ископом "у сувом" подразумева се сав ископ који се врши до нивоа подземне воде у 

време вршења ископа. Евентуални прилив воде у грађевинску јаму извођач радова  дужан је да 

одстраниупотребом црпки довољног капацитета и то без посебне наплате, уколико тај прилив није 

већи од 3 1/сец на 50 m2 површине, коју треба ископати. 

б) Ископ "под водом" је сав ископ који је испод нивоа подземне воде у време вршења ископа. 
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Методе рада 

 

 Извођач је дужан, пре почетка радова, да  предложи организацију рада и да добије одобрење 

надзорног органа. За све послове  искључиво је одговоран извођач, укључујући и одговорност за 

сигурносне и заштитне мере, које треба предузети за време извођења радова. 

 Ископ обухвата механички или ручни ископ, подграђивање и  механичко одгуравање. 

 Материјал из ископа треба да буде прилагођен захтевима наменске употребе према пројекту 

и овим техничким условима и треба га сврстати по квалитету. Све ископе треба извршити према 

уздужним профилима предвиђеним висинским котама, прописаним нагибима по пројекту, односно 

по захтевима надзорног органа. 

 Тај рад захтева и чишћење свих неприкладних места у земљаном материјалу, која изискује 

посебна заштитна решења, као што је осигурање растреситих зона, џепова извора воде и друго. У 

току ископа  надзорни орган ће, према потреби, одређивати евентуалне промене нагиба и косине у 

зависности од особина материјала, геолошких услова и других појава које извођач радова треба да 

узме у обзир при раду. 

 При извођењу радова треба пазити да не дође до поткопавања или оштећења косина ископа, 

које су пројектом предвиђене.  

 Сваки такав случај извођач је дужан накнадно да санира, с тим да нема право  захтева за било 

какву одштету или признавање плаћања за већи или непредвиђен рад.  

 

Употреба ископаног материјала 

 

 У начелу, инвеститор је власник ископаног материјала. Ископани материјал (уколико 

одговара техничким условима) искористиће се за израду насипа и затрпавање рова. Зато је при 

ископу потребно ситни и земљани материјал одбацивати са једне стране рова, а крупнији камен са 

друге стране. 

 Сав преостали материјал мора се према одлуци надзорног органа одвозити на депоније, или 

се њиме попуњавају јаме, јаруге и сличне удубине у терену, или се мора разастрти по околним 

неравнинама. Уколико и након тога остане материјала од ископа он се мора одвести на депоније 

веће удаљености. У цену депоновања укалкулисати и уређење насипа депоније по завршетку 

радова. 

 

Толеранција при ископу 

 

 Ископ у свему мора бити извршен тачно према димензијама у пројекту. Дозвољава се 

толеранција од ± 2 cm у подужном правцу, а ± 5 cm у попречном. У случају да извођач радова не 

постигне захтеване толеранције димензија ископа, оне ће се по налогу и решењу надзорног органа 

довести у склад са дозвољеним одступањима на трошак извођача радова. Уколико се ископ изврши 

унутар ових толеранција, при плаћању се неће ништа додавати ни одбијати и плаћање ће бити 

извршено према пројектованом профилу. 

 

Транспорт 

 

 Материјал се транспортује најкраћом трасом између тежишта ископа и насипа или се 

депонује. 
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 Транспорт се врши само по јавним путевима, а изван јавних путева само по одобрењу 

надзорног органа. Сви трошкови који би настали због транспорта изван експрописаних површина и 

јавних путева, а без одобрења надзорног органа, падају на терет извођача. 

 Трошкови изградње и одржавања приступних путева и рампи падају на терет извођача. 

 

Обрачун и плаћање 

 

 Обрачунавају се количине ископа које су настале при извршењу радова неопходних за 

остваривање  попречног и уздужног профила из пројекта (у оквиру дозвољених толеранција).  

 Обрачун се врши по m
3
 самониклог терена. Проширења која су напред предвиђена 

обрачунавају се по истој основи, а за накнадна проширења (непредвиђена) даје се прилог за 

додатну измену. Попречни профили, који служе за обрачун, постају меродавни након што их 

одобри и потпише надзорни орган и извођач радова. За одређивање категорија материјала, уколико 

не буде другачије утаначено, предлаже се следеће: 

 Када је могуће, унутар попречних профила ископа раздвојити различите категорије 

материјала (различито класификованог). Обрачун ће се вршити на основу тако одређених 

попречних профила.  

 Уколико се ради о измешаном метеријалу из којег је немогуће издвојити поједине 

категорије, надзорни орган је овлашћен, након визуелне инспекције, да оцени проценте различитих 

категорија материјала унутар појединих профила или унутар целине ископа. 

 Гнезда и каверне између појединих категорија материјала, која не прелазе 1 m
3
 неће утицати 

на класификацију материјала и неће се одбити или додавати другим категоријама. 

 Транспортне удаљености мере се од тежишта ископа до тежишта насипа, односно депоније, 

мерено по оси транспортног пута.  

 Плаћање ће се вршити по јединичним ценама за поједине ставке ископа. У цену је урачунат 

ископ, поравнавање и чишћење дна канала и страница са одбацивањем материјала (и то ситног и 

земљаног на једну страну и каменог крупнијег на другу страну рова), сва потребна разупирања и 

остала средства за придржавање и осигурање ископа, сав потребан матерјал за вршење ископа 

укључујући осигурање саобраћаја, прелазе и друго. 

 У цену транспорта  укључени су још утовар и истовар на одређено место, насипање или 

депоновање (и уређење депоније). Обрачун транспорта се врши по m
3
 материјала у самониклом 

стању, увећаном за коефицијент растреситости за поједине категорије терена.  

 За транспорт на већу удаљеност вршиће се доплата према јединичној цени. Јединицом за 

обрачун сматра се транспорт сваког m3 на додатних 500 м (или део те даљине).  

 Сви остали трошкови који би настали ископом изван граница предвиђених пројектом или 

транспортом, а који су направљени без дозволе надзорног органа, падају на терет извођача, 

укључујући  и одштету за уништено земљиште и културе, као и све остале штете које би услед тога 

настале.  

 

5.2.5. Насипање 

 

Опште  

 

 За извођење радова насипања извођач је дужан извршити све потребне припремне радове. 

 Извођач је дужан да изврши све радове насипања у складу са пројектом, техничким условима 

и по одлуци надзорног органа. Рад се састоји у транспорту матеирјала, насипању, набијању и 

планирању површина.  
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 За извођење радова на затрпавању извођач је дужан да изврши све потребне припремне 

радове, а према пројекту организације грађења и временском плану одобреном од стране 

инвеститора.  

 Трошкови свих припремних радова морају бити укључени у јединичну цену радова. Извођач 

је дужан да изведе радове према пројекту, општим техничким условима и у складу са упуствима 

надзорног органа. Рад се састоји у испоруци целокупног материјала потребног за извођење радова, 

ангажовању радне снаге, транспорту материјала, затрпавању, набијању и планирању површина.  

 

Класификација  

 

 Радови специфицирани у овом поглављу деле се на: 

а) израда пешчане постељице испод цеви и окна, 

б) израда глинене (лес) подлогее испод и око цеви,  

ц) затрпавање темеља и ровова након обављених радова, 

д) израда подлоге за асфалтирање улице и асфалтирање.  

 

Методе рада 

 

1. Израда пешчане постељице испод цеви  

 

 Након извршеног ископа рова и финог планирања дна, а по пријему од стране надзорног 

органа, насути у ров песак (дебљина слоја 10 cm). Песак мора бити чист (без страних примеса) 

максималне крупноће зрна до 2 mm. Песак убацити у ров, разастрти, планирати и компактирати у 

потпуности према пројекту. По извршеној монтажи цеви, ров се испуни песком до на 10 - 30 cm 

изнад темена цеви, у слојевима од 10 - 20 cm, уз квашење и набијање дрвеним набијачима, водећи 

рачуна да се не оштете цеви. Цев мора да лежи на подлози и да је покривена по целој дужини осим 

на местима спојева, која се насипају након изведеног испитивања цевовода на притисак, а по 

одобрењу надзорног органа.  

 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. 

 У лесном тлу постељица се израђује према тачки 2.  

 

2. Израда глинене (лес) подлоге испод и око цеви  

 

 Глина се разастире у рову и стабилизује у дебљини од 10 cm + 1/10 Д (Д-унутрашњи 

пречник цеви). Глина мора бити чиста - без примеса крупног материјала. По извршеној 

монтажи цевовода, ров се испуни глином до 10 cm изнад темена цеви, у слојевима од 20 cm, 

уз набијање дрвеним набијачем, водећи рачуна да се не оштети цев. Цев мора бити 

покривена по целој дужини осим на местима спојева, која се засипају после испитивања 

цевовода, а по одобрењу надзорног органа. Глину насипати при оптималној влажности и 

набијати до 95% лабораторијске збијености по Проктору.  

 При извођењу ових радова обавезно је присуство надзорног органа.  
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3. Затрпавање темеља и ровова након обављених радова  

 

 Након обављања радова на бетонирању или полагању цеви и друге опреме, већ ископани и 

привремено депоновани материјал убациће се у ров, разастрти, планирати и компактирати у 

потпуности према пројекту и овим условима. 

 Материјал насипати у слојевима до 30 cm и набијати моторним или ручним набијачима 

пазећи да се не оштете цев  и изолација цеви или темеља (зидова). 

 Затрпавање ровова не сме се почети пре извршених испитивања на пробни притисак, нити 

пре него што је бетон достигао потребну чврстоћу (7 дана). 

 Уколико материјал из ископа не одговара за насипање затрпавање се мора  вршити 

материјалом из позајмишта, које ће одредити надзорни орган. 

 

4. Затрпавање цевовода 

 

 Након извршене монтаже, цевовода и насипања песком (или лесом) пре испитивања на 

пробни притисак, затрпати цевовод пробним материјалом из ископа у висини до 30 cm. Величина 

честица материјала којим се насипа мора да буде мања од 3 cm. 

 Спојеви цевовода оставиће се слободни, како би се могли контролисати за време испитивања 

на пробни притисак. Извођач се посебно упозорава да несме почети затрпавање ровова цевовода 

пре него што се окончају испитивања на пробни притисак, као и на местима где се 

новопројектована мрежа укршта са постојећом, а за постојећу не постоје подаци. Потребно је, уз 

присуство надзорног органа, извести ова укрштања.  

 По извршеном испитивању на пробни притисак, осигурању сталних и преломних тачака, 

затрпавању и набијању песка у зони спојева цевовода, наставити са затрпавањем рова (материјал 

не сме садржати камене комаде веће од 5 cm). 

 Материјал ће се сипати у слојевима дебљине 30 cm, који се морају набити моторним или, ако 

то није могуће, ручним набијачима, с тим да се нарочита пажња посвети цевоводу.  

 Уколико се покаже да затрпавање није извршено према прописима, надзорни орган може 

тражити поновни ископ и поново затрпавање лоших места.  

 

5. Израда подлога за асфалтирање улице и асфалтирање  

 

 Ровове у коловозу затрпати искључиво шљунком у слојевима од 30 cm, с тим да се постигне 

збијеност М1 = 60 N/cm
2
 . 

 Асфалтирање улице извршити на постељици од шљунка дебљине 40 cm са 100 kg асфалтне 

масе по 1 m
2
. Површина слоја треба да буде 20 cm шира од ширине ископаног рова. Ивице 

праволиниски засећи. Рецептура асфалтне масе мора да одговара захтевима конкретне 

саобраћајнице (уз поседовање атеста за масу). 

 Уколико услед временских прилика није могуће постићи одговарајућу рецептуру, може се 

површина коловоза привремено затрпати, с тим да се посао обави кад наступе одговарајући услови. 

Ако извођач радова на ископу уништи ивичњаке мора их о свом трошку заменити. 

 

Транспорт 

 

 Осигурање саобраћаја за време извођења радова на затрпавању врши се као што је прописано 

у опису радова ископа.  
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Обрачун и плаћање 

 

 Ставке затрпавања, израде постељице и израде шљунчане подлоге плаћају се по 1m
3
 

изведених радова. Плаћање ће се извршити на основу измерених стварних количина уграђеног 

материјала према пројекту и овим условима. Количина уграђеног материјала мери се и изражава у 

m
3
.  

 Поправка коловозне површине обрачунаваће се по m
2
, укључујући и подлогу. 

 Хумусирање и засејавање плаћају се по m
2
 изведених радова. 

 

5.3. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 

5.3.1. Опште 

 

 Бетонски и армирано-бетонски радови морају се изводити по важећим техничким прописима 

и нормативима у сагласности са обавезним домаћим стандардима (SRPS). 

 Уграђени материјали морају по квалитету одговарати техничким прописима и SRPS 

стандардима. Посебно се наглашавају следећи стандарди: 

 Цемент SRPS EN 196-1, SRPS ENV 197-1:1997, SRPS EN 196-7:1995 

 Гвожђе SRPS EN 10080, SRPS ЕN 10025:2003 

 Вода  SRPS U.М1.014 

 За све објекте који служе за прихватање, лагеровање и транспорт воде обавезно се предвиђа 

водонепропусни бетон па је извођач дужан да постигне квалитет бетона гранулацијом агрегата 

справљањем, уграђивањем и негом бетона. 

 

5.3.2. Камени агрегат 

 

 Камени агрегат мора да има већу чврстоћу од цемента. Не сме да садржи камење које се 

распада под утицајем воде. Муљевити састојци смањују чврстоћу бетона, као и органске и друге 

штетне примесе. 

 Зато је извођач дужан да редовно врши контролу испитивања агрегата на градилишту. 

 

5.3.3. Цемент 

 

 Цемент за справљање бетона не сме бити старији од 3 месеца и мора имати очувану 

прашкасту структуру (без примеса грудвица). 

 На градилишту је обавезна заштита од влаге, ветра и загревања. Чува се у просторијама са 

уздигнутим подом, или у силосима. 

 У случају дужег складиштења на градилишту нужно је премештати га сваких 10 ÷ 15 дана 

(зима, јесен пролеће), односно сваких 30 дана (лето). 

 Примена цемента при справлљању бетона мора бити у складу са важећим стандардима, 

правилницима и уутствима произвођача. 

 Цена набавке, транспорта, складиштења и уграђивања обухваћена је јединичном ценом 

готовог бетона. 
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5.3.4. Вода 

 

 За справљање и негу бетона по правилу се користи вода из водоводне мреже. За све друге 

воде (осим отпадних  и мочварних вода, које се не смеју употребљавати) потребан квалитет 

обавезно се доказује (у складу са Правилником за бетон и армирани бетон) 

 

5.3.5. Додаци бетону (адитиви) 

 

 Извођач може да употреби додатак бетону који побољшава уградљивост, повећава чврстоћу 

на притисак и затезање, као и водонепропустљивост.  

 Дозвољава се само примена испитаних додатака, за које је атестима издатим од стране 

стручне радне организације потврђено да имају декларисана својства и да се њиховом употребом 

не слаби квалитет бетона и арматуре (у потпуности према захтевима Правилника за бетон и 

армирани бетон). 

 За примену појединих додатака бетону мора се прибавити посебна сагласност инвеститора, а 

њихову цену као и рад са њима треба укалкулисати у јединичну цену пре погодбе са 

Инвеститором. 

 

5.4. ДЕЗИНФЕКЦИЈА И  ИСПИРАЊЕ  ВОДОВОДА 

 

5.4.1. Опште 

 

Узроци загађености цевовода могу бити запрљаност самих цеви и материјала који се 

уграђује, или продирање нечистоћа (песак, земља, блато, загађене воде) при извођењу радова. 

Ради обезбеђења бактериолошке исправности воде неопходно је извршити дезинфекцију 

мреже пре њеног пуштања у погон, као и у одређеним временским интервалима током 

експлоатације. 

Како би поступак прања и дезинфекције био једноставнији и ефикаснији потребно је 

уграђивати што чистије цеви и фазонске комаде и током полагања цеви предузети мере за 

спречавање продора различитих материјала у цевовод. 

Уколико се у рову налази вода обавезно је треба испумпати пре полагања цевовода. 

При сваком прекиду радова потребно је крајеве цеви затворити дрвеним чеповима, како 

би се спречило уношење материјала и улазак животиња. 

Како би се дезинфекцијом добили добри резултати, потрбно је претходно добро 

очистити и испрати мрежу. 

Дезинфекција и испирање  водовода врше се на основу важећих прописа и уз обавезно 

присуство овлашћеног представника санитарне службе водоводног предузећа. 

 

5.4.2. Прање цевовода 

 

Прање цевовода врши се након завршетка пробног испитивања на притисак. 

За прање се дозвољава употреба искључиво питке воде. 

Ради ефикасног прања цевовода неопходно је остварити минималну брзину струјања 

воде од  1.5 m/s. 

Начин испирања зависи од броја и положаја испуста на мрежи (врши се одозго на доле). 
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Испирање траје док се на испусту не појави чиста вода, а најмање 20 мин, односно док 

количина употребљене воде за испирање не достигне приближно троструку запремину деонице 

чије се прање врши. 

Минималне количине за прање цевовода: 

- за пречнике < 150 mm  3÷5 V, 

- за пречнике > 150 mm  2÷3 V  (где је V запремина деонице која се пере). 

Уколико се испуштање воде врши на отворене површине, мора се водити рачуна да се 

тиме не проузрокују никакве штете. 

Прање цевовода врши се плански по деоницама и то сваких шест месеци. 

 

5.4.3. Дезинфекција цевовода 

 

Поступак дезинфекције врши се убацивањем хлора у део цевовода који је ограничен 

затварачима. 

Убацивање хлора у цевоводе врши кроз хидранте, кроз посебно предвиђене огранке, или 

помоћу посебног уређаја са хлоринатором. 

За дезинфекцију се најчешће користе следећа средства: 

- натријумхипохлорит, 

- калцијумхипохлорит (капорит), 

- хлорни креч. 

Дезинфекционо средство прописује служба надлежног водовода, у сагласности са 

надлежном санитарном инспекцијом. 

Делови мреже који се дезинфикују морају бити потпуно изоловани од осталих делова. 

Обзиром да је хлор штетан по здравље,  одговорно лице из санитарне службе мора 

обезбедити одговарајућу заштиту радника који врше дезинфекцију. 

Радници морају бити обучени и опремљени прописаним заштитним средствима (гас-

маске, гумене чизме, гумене кецеље, гумене рукавице и др.) 

Путем јавног обавештења одговорни руководилац мора обавестити јавност (кориснике 

водоводне мреже) о вршењу дезинфекције, како не би дошло до употребе воде са повећаним 

садржајем хлора. 

 

5.4.4. Испирање цевовода 

 

По истеку предвиђеног времена за дезинфекцију врши се испирање цевовода питком 

водом. Испирање траје док се садржај хлора не спусти испод 1 mg/l. 

Након завршетка испирања врши се бактериолошка анализа на потребном броју узорака. 

Уколико резултати ове анализе не покажу задовољавајуће резултате, неопходно је поновити 

дезинфекцију и испирање. Водовод се може пустити у експлоатацију тек након прибављеног 

одобрења за употребу воде. 

 

5.4.5. Обрачун и плаћање 

 

Обрачун и плаћање врши се по m' дезинфикованог и испраног цевовода. 

 

5.5. ОПШТИ УСЛОВИ УЗ ПРОЈЕКАТ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА 

И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
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5.5.1. Опште 

 

 Целокупни водовод и канализација треба да се изведу према важећим техничким прописима 

и одобреном пројекту. 

 Обавеза је инвеститора да у предвиђеном законском року обезбеди дозволу и сва потребна 

решења за извођење објеката од надлежних органа. 

 Обавеза извођача је да пре почетка радова у писаној форми извести надлежне органе о 

почетку извођења радова, као и  да благовремено позове надлежне органе да изврше преглед и 

пријем инсталација. 

 Измене пројекта  могу се вршити по одобрењу Инвеститора, односно Надзорног органа - 

представника Инвеститора (уколико се ради о изменама и допунама које не утичу на целину 

решења пројекта) и сам гарантује за њихово коришћење. 

 У случају непредвиђених накнадних радова, извођач је дужан да пре почетка њиховог 

извођења уради анализе цена и преда надзорном органу инвеститора на увид. Тек по  одобрењу од 

стране Инвеститора, извођач може  приступити извођењу накнадних радова. 

 У противном, извршени накнадни радови третираће се као уговорени рад и плаћати по 

ценама одређеним предрачуном за одговарајуће позиције, или како надзорни орган одреди. 

 Обрачун ће се вршити према стварно израђеним количинама, измереним на лицу места, без 

обзира на количине у предмеру. 

 Све водоводне и канализационе цеви мере се по  m'  по осовини. 

 Сви фазонски делови код канализације (лукови, рачве, редуцири, етачи, ревизије итд.) као и 

фитинзи код водовода (колена, лукови , редуцири Т-комади итд.) не обрачунавају се, нити плаћају 

посебно, већ се мере као праве цеви. Код редуцир делова обрачунава се већи пречник. 

 Такође сва потребна пробијања зидова, међуспратних конструкција, дубљења жљебова за 

полагање цеви, рабицирања, зазиђивања, крпљења и малтерисања по извршеној уградњи цеви не 

плаћају се посебно, већ морају бити обухваћени ценом одговарајуће позоције. У вредност сваке 

позиције укључене су и све  дажбине. 

 

5.5.2. Водовод 

 

 Све радове обавезно је извршити стручно према пројектима, техничким прописима и 

нормама са стручном радном снагом. 

 Материјал мора да буде квалитетан и да одговара техничким прописима и стандардима, за 

поједине врсте материјала и радова. 

 Водоводни заптивачи као и помоћни материјал морају да буду квалитетни, без икаквих 

недостатака,  у складу са постојећим нормама и да потпуно одговарају својој намени. 

 Набављени, транспортовани водоводни материјал монтирати са  потребним фазонским 

деловима (фитинзима), са целокупним спојним  (фирнајз, кудеља) као и монтажним (вешаљке, 

обујмице) материјалом. 

 Преглед и испитивање цеви (на звук и притисак), спојница и арматура (на звук), потребно 

сечење цеви, нарезивање завоја, обавијања кудељом умоченом у фирнајз или минијум, завртање 

цеви или спојница, равнање и давање пада, премаз цеви битуменом као и учвршћивање цеви 

кукама или обујмицама извршити квалитетно и према важећим техничким прописима и нормама. 

 Цеви ван зида, које су слободно стојеће, морају бити удаљене од зида 2-3 cm и учвршећене 

обујмицама на сваких 2 m. 

 Цеви положене у земљи премазати битулитом, затим битуменом и омотати 

битуминизираном јутом. 

 У рад улази размеравање и обележавање водовода. 
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 Пре пуштања мреже у редован рад обавезно је извршити контролу целокупне инсталације. 

 

5.5.3. Канализација 

 

 Све радове обавезно је извести стручно према пројектима, техничким прописима и нормама 

са стручном радном снагом. 

 Материјал мора да буде квалитетан и да одговара постојећим техничким прописима и 

стандардима за поједине врсте материјала и радова. 

 Канализациони заптивајучи, као и монтажни и помоћни материјал морају да буду 

квалитетни, без икаквих недостатака у складу са постојећим прописима и нормама и да потпуно 

одговарају својој намени. 

 Спојеви на цевоводу морају бити добро заптивени, а врше се у складу са овим техничким 

условима и препорукама произвођача цеви. Све санитарне уређаје обавезно је набавити, 

транспортовати и уградити квалитетно и стручно. 

 По полагању канализационе мреже неопходно је извршити потребно испитивање 

инсталације, а тек затим приступити затрпавању и рабицирању. 

 Проветравање канализационе мреже врши се преко вентилационих цеви DN 100 mm и 70 mm 

које се завршавају вентилационим главама DN 150 mm и DN 120 mm изнад кровова  . 

 

5.6. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА PE ВОДОВОДНЕ  ЦЕВИ 

 

5.6.1. Опште 

  

 Набављене и монтиране PE (полиетиленске) цеви морају бити у складу са стандардима: 

- SRPS G.C6.620, односно DIN 8074 

- SRPS G.C6.600 

  Све уграђене цеви морају имати одговарајуће атесте.  

 

5.6.2. Депоновање и  манипулација  

 

 Цеви се испоручују у котуровима (за пречнике  16   110 mm) или као праве цеви 

дужине 5 m. 

 Допуштено је лагеровање цеви на равној подлози (без оштрог камења), тамо где не постоји 

опасност да дођу у додир са прљавштином, мастима, уљима или другим агресивним 

супстанцама. котурови се лагерују на палетама у хоризонталном положају. 

 Висина складиштења цеви је до 1 m.  

 Простори за складиштење морају бити ограничени стубовима или неким другим 

граничницима, како не би дошло до котрљања цеви. 

 

5.6.3. Спајање цеви и монтажа 

 

Спајање цеви 

 

Цеви се спајају заваривањем, помоћу прирубница (фланши), или стезањем.  

 

 Заваривање цеви и фазонских делова 

 

Заваривањем цеви остварује се нерастављив спој. 
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 За заваривање је врло значајно да су сви делови и цеви израђени од истог материјала, како би 

чврстоћа вара била одговарајућа. 

 Заваривање се изводи по поступку чеоног варења помоћу грејног елемента. 

 Заваривање се не сме вршити на отвореном градилишту на температурама испод 0C. 

 При високим температурама цеви се морају покрити да се не би појавила велика разлика 

делова цеви при заваривању. 

 

 Спајање помоћу прирубница и фланши 

 

Овај спој припада групи растављивих спојева. 

 Спој помоћу фланши од PEHD и челичних прирубница користи се за спајање PE цеви са 

другим материјалима, као и при уграђивању арматура. 

 Поступак спајања врши се у складу са упутством произвођача цеви.  

  

 Спајање стезањем 

 

 Спајање стезањем врши се помоћу електричног, аку или ручног алата. 

 При извођењу спојева потребно је поштовати упутства произвођача цеви и алата за спајање. 

 

Монтажа цевовода 

 

 Извођач  је  дужан  да набави само пројектом наведене цеви, што контролише надзорни 

орган. 

 Ровови морају бити припремљени према одредбама које важе за полагање цевовода (не смеју 

бити ужи од 40 cm). 

 На дну рова мора бити насут песак ситне гранулације, дебљине 1015 cm, за постељицу, како 

не би дошло до оштећења цеви. Уколико се цевовод поставља у мочварном терену потребно је 

проверити да ли је потребно осигурање цевовода од деловања узгона. 

 Уколико су цеви испоручене у котуровима, потребно их је 24 х пре полагања у ровове 

одвити. При одвијању цеви са котурова водити рачуна да не дође до повређивања присутних лица. 

 На цевима и фазонским деловима не смеју се нарезивати навоји. 

 Мања скретања цевовода могу се извести без лукова, кривљењем цевовода, и то: 

- при температурама до 20C за 20 d (где је d унутрашњи пречник цевовода); 

- при температури од 0C за 50 d. 

 Уграђивање заварених сегментних лукова није допуштено. 

 Све промене парвца цевовода, прикључке на арматуре и крајеве цевовода потребно је 

анкерисати.. 

 Мора се водити рачуна о линеарним издужењима (0,20 mm/m/C), те се препоручује 

затрпавање цеви при температури што ближој радној температури. 

 Изолациони премази (хладни или врући) који се користе као антикорозиона заштита 

металних делова (цеви или арматура) не смеју доћи у додир са елементима од PE. Од директног 

додира цеви се штите непропусним омотачем.  

 Уколико се PE цевоводи укрштају са другим цевоводима који транспортују вруће флуиде, PE 

цеви потребно је термоизоловати и поставити на довољном растојању да не дође до загревања 

изнад 20 C. 

 Цеви испод пута или железничке пруге полажу се у заштитној челичној цеви или на 

довољној дубини (не мање од 1 m). 

 Затрпавање цевовода врши се према упутствима надзорног органа. 
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5.6.4. Хидрауличко  испитивање 

 

Сви водови морају бити испитани (док су још видљиви) испитним притиском, који је 1.5 

пута већи од радног.  

Током испитивања мора се обезбедити константна температура флуида, како би се спречила 

промена испитног притиска. Испитивање се не врши на температурама нижим од 0C, ни вишим од 

20 C. 

Испитивање се врши у три фазе: 

- предиспитивање, 

- главно испитивање, 

- завршно испитивање. 

За мерење испитног притиска морају се користити проверени манометри, чија скала омогућује 

очитавање промене притиска од 0.1 bar.  Манометар по могућству поставити на најнижу тачку 

цевовода. 

 

Предиспитивање 

 

Испитни притисак током предиспитивања је 1.5 пута већи од радног. 

Овај притисак мора се поновити 2 пута током 30 min, са паузом од 10 min. Током следећих 30 

min, притисак у мрежи не сме да опадне за више од 0.6 bar. 

Не смеју се појавити незаптивена места. 

 

Главно испитивање 

 

За приступање главном испитивању неопходан услов је успешно претходно испитивање. 

Испитни притисак је 1.5  пута већи од радног. 

Главно испитивање траје 2 сата и након завршетка пад притиска не сме бити већи од 0.2 у 

односу на притисак измерен после завршетка предиспитивања. 

 

Завршно испитивање 

 

За приступање главном испитивању неопходан услов је успешно главно испитивање. 

Мрежа се ставља под притисак од 1 bar у интервалима од по најмање 5 min. Циклус се 

понавља 4 пута, а између циклуса мрежа се доводи у стање без притиска. 

Сматра се да је испитивање задовољавајуће уколико сва спојна места добро заптивају. 

 

Појава пропуштања 

Уколико се на појаве пропуштања на спојевима (капљице, млазеви, и сл.) нужно је 

прекинути испитивање, испразнити цевовод, извршити неопходне поправке, а затим поновити 

испитивање. 

 

Извештај  

 

О извршеним испитивањима обавезно се води записник, са којим се упознају купац и 

произвођач цеви. 

Извештај потписују Инвеститор (или надзорни орган) и Извођач.  
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5.6.5. Испирање  и дезинфекција  

 

Испирање и дезинфекција мреже врше се као код свих водоводних инсталација, у складу са 

описом приложеним у делу "Дезинфекција и испирање водовода". 

 

5.6.6. Обрачун и плаћање 

 

Обрачун и плаћање врше се  по m' комплетно  набављеног,  монтираног  и испитаног   

цевовода (према  свему  претходно  описаном),  заједно  са  свим давањима и дажбинама 

 

5.7. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЧЕЛИЧНЕ ПОЦИНКОВАНЕ ЦЕВИ 

 

Сав набављен и уграђен материјал мора одговарати условима стандарда: 

- SRPS.C.B5.225 – мере, масе, толеранције, навоји,…  

- SRPS.C.B6.500 ... 595 – фитинзи 

 Сав уграђен материјал мора имати одговарајуће атесте. 

 Цеви и фазонски комади спајају се преко споја на навој, помоћу фирнајза и кудеље. 

 Цеви положене у земљи премазати битулитом, затим битуменом и омотати 

битуминизираном јутом. 

 Сви фитинзи (колена, лукови, редуцири, Т-комади итд.) не обрачунавају се, нити плаћају 

посебно, већ се мере као праве цеви. Код редуцир делова обрачунава се већи пречник. 

 

5.8. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНСКЕ (PP) ВОДОВОДНЕ  

ЦЕВИ 
 

5.8.1. Опште 
  

 Набављене и монтиране ПП (полипропиленске) цеви морају бити у складу са стандардима: 

- DIN 8078   - стандард за квалитет, 

- DIN 8077   - стандард за димензије и 

- DIN 16962 - стандард за спојне делове (фитинге). 

  Све уграђене цеви морају имати одговарајуће атесте.  

 

5.8.2. Депоновање и  манипулација  
 

 Цеви могу да се лагерују при било којим спољним температурама. Код складиштења цеви 

потребно је пазити да целом својом дужином належу на површину како би се на тај начин спречиле 

евентуалне деформације. Избегавати савијање цеви током транспорта и лагеровања. 

 При температурама испод 0C севи могу ударцем бити оштећене, па је потребно пажљиво 

манипулисати.  

 PP цеви које садрже UV-стабилизаторе могу се лагеровати и на отвореном простору (до 6 

месеци). 
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5.8.3. Спајање цеви и монтажа 
 

Спајање цеви 
 

 Цеви и фазонски комади спајају се помоћу полуфузионог заваривања, или варењем 

електричним муфом. 

 

 Полуфузино заваривање 

 

 Цеви и фазонски комади морају бити чисти и глатки. Крајеви цеви морају бити одсечени под 

правим углом. Пре почетка заваривања потребно је проверити функционалност апарата за 

заваривање и достизање температуре заваривања. 

 Заваривање се врши апаратом за заваривање и то истовременим загревањем делова који се 

састављају. Када се достигне температура заваривања, елементи се утискују један у други. Тако се 

постиже апсолутно заптивени спој. 

 Цеви и фазонски комади без задршке и аксијално (без закретања) утискују се у одговарајуће 

додатке за загревање (чаура и трн) до граничника. Након истека времена за загревање загрејани 

елементи свлаче се са апарата и одмах утискују један у други (без закретања).  

Важно је придржавати се прописане дубине утискивања, како се не би прекорачио граничник у 

фазонском комаду. 

 

 Варење електричним муфом (наглавком) 

 

 Овај поступак користи се првенствено за поправку и наваривање на постојеће инсталације.  

Делови који се спајају морају бити аксијално усмерени. Након увлачења делова у Е-наглавак овај 

муф прикључује се на апарат за заваривање.  

 Готов спој не сме се оптерећивати док се не охлади. Употреба средства за хлађење није 

допуштена. 

 

Монтажа цевовода 

 

 Извођач је дужан да набави само пројектом наведене цеви, што контролише надзорни 

орган. 

 За прикључење арматура на цевоводе није потребно изводити уземљење. 

 Обујмице морају бити урађене према пречнику PP цеви. 

 Обратити пажњу да материјал за причвршћивање не не оштећује спољне површине цеви. 

 Најподеснији елементи за причвршћивање су обујмице са гуменим улошком. Гумени 

уложак истовремено представља и звучни изолатор. 

 Могу се извести два типа ослонаца - фиксни (чврсти) и клизни (водећи). 

 

 Фиксни (чврсти) ослонац 

 Правилним распоредом фиксних тачака избегавају се неконтролисана померања цевовода и 

обезбеђује сигурно вођење цеви. 
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 Фиксни ослонце требало би да буду тако димензионисани и изведени да прихвате и 

компензују силе издужења и евентуална додатна оптерећења. 

 Као носаче обујмица требало би користити шипке са навојем (не препоручују се слободне 

обујмице). Потребно је водити рачуна о кратким растојањима до зида, односно плафона у које се 

врши анкерисање. 

 Обујмица и носач морају бити стабилни и добро причвршћени. 

 Верикални разводи могу бити чврсто монтирани. Уколико је фиксни ослонац постављен 

непосредно испред или иза гранања, на вертикалама нису потребни компензациони лукови или 

лире за компензацију издужења. 

 

 Клизни (водећи) ослонац 

 При позиционирању клизних ослонаца мора се водити рачуна да аксијална померања не буду 

спречена преблизу постављеним елементима као што су фазонски комади, арматуре и сл. 

 

Издужења цевовода 

 

При постављању цевовода у зиду и поду уливањем цевовода у бетон или малтер спречавају 

се температурна издужења. 

При постављању цевовода у инсталационим каналима потребно је обратити пажњу да 

цевни огранци имају довољно простора за праћење померања вертикала која настају услед 

њихових издужења. Позиционирање вертикала у каналу, димензије отвора за пролаз огранака и 

извођење чворишта за торзиону компензацију обавезно је извести у складу са препорукама 

произвођача цеви и према упутствима надзорног органа. 

При постављању цеви у слободном простору мора се водити рачуна о спољнем изгледу и 

стабилности цевовода. Компензација издужења постиже се променом правца цевовода или помоћу 

еластичног лука (лире). 

Како би променом правца могла да се обезбеди компензација издужења, Извођач је дужан 

да се током монтаже придржава предвиђених растојања фиксних ослонаца од колена 

пројектованих на мрежи. 

Еластични лукови (лире) постављају се када компензација издужења не може да се 

постигне променом правца.  

Извођач је обавезан да лире и ослонце изведе према упутствима надзорног органа и 

препорукама произвођача цеви.  

 

5.8.4. Хидрауличко  испитивање 

 

Сви цеводови морају бити испитани (док су још видљиви) испитним притиском, који је 1.5 

пута већи од радног.  

Различита температура цеви и испитног медијума доводи до промене притиска, што утиче 

на резултате испитивање. Зато се током испитивања мора обезбедити константна температура 

флуида. 

Испитивање се врши у три фазе: 

- прелиминарно испитивање, 

- главно испитивање, 

- завршно испитивање. 

За мерење испитног притиска морају се користити проверени манометри, чија скала омогућује 

очитавање промене притиска од 0.1 bar.  
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Прелиминарно испитивање 

Испитни притисак током прелиминарног испитивање је 1.5 пута већи од радног. 

Овај притисак мора се поновити 2 пута током 30 min, са паузом од 10 min. Током следећих 

30 min, притисак у мрежи не сме да опадне за више од 0.6 bar и не сме се појавити цурење. 

 

Главно испитивање 

Главно испитивање се врши одмах након прелиминарног испитивања. 

Главно испитивање траје 2 сата и након завршетка пад притиска не сме бити већи од 0.2 bar 

у односу на притисак измерен после завршетка предиспитивања. 

 

Завршно испитивање 

После окончања прелиминарног и главног испитивања врши се завршно испитивање. 

Испитивање се врши наизменичним притиском од 10 bar и 1 bar у интервалима од по најмање 5 

min. Циклус се понавља 4 пута, а између циклуса мрежа се доводи у стање без притиска. 

Сматра се да је испитивање задовољавајуће уколико сва спојна места добро заптивају. 

 

Појава пропуштања 

Уколико се појаве пропуштања на спојевима (капљице, млазеви, и сл.) нужно је прекинути 

испитивање, испразнити цевовод, извршити неопходне поправке, а затим поновити испитивање. 

 

Извештај  

О извршеним испитивањима обавезно се води записник, са којим се упознаје Инвеститор.  

Извештај потписују Инвеститор (или надзорни орган) и Извођач.  

 

5.8.5. Испирање  и дезинфекција  

 

Испирање и дезинфекција мреже врше се као код свих водоводних инсталација, у складу са 

описом приложеним у делу "Дезинфекција и испирање водовода". 

 

5.8.6. Обрачун и плаћање 

 

Обрачун и плаћање врше се  по m' комплетно  набављеног и  монтираног цевовода   

(према  свему  претходно  описаном),  заједно  са  свим давањима и дажбинама 

 

5.9. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА PVC КАНАЛИЗАЦИОНЕ  ЦЕВИ 

 

 Сав набављени материјал (цеви и фазонски комади) мора имати одговарајуће фабричке 

сертификате. 

 PVC канализационе цеви користе се за гравитационо одвођење отпадних вода. Под 

одређеним условима могу се применити и за одвођење воде под притиском, али се не сме 

прекорачити притисак од 1,5 bar. Уколико је мрежа под притиском обавезно је консултовати 

произвођача цеви о издрживости појединих фазонских комада. 

 Цеви су: 

- квалитета према SRPS. G. C6 502, 

- постојаност према SRPS.G.Ц6.503, 

- димензије према SRPS G.C6.501 и DIN 19531. 
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 Максимална температура флуида који се одводи PVC цевима не сме прекораћити вредност 

од 70 °C. 

 Спајање цеви и фазонских комад врши се помоћу натичног наглавка и еластичног 

заптивног прстена. 

 При спајању елемената и монтажи неопходно је придржавати се упутстава произвођаћа 

цеви. 

 Пре пуштања у рад обавезно је извршити хидрауличко испитивање инсталације. 

 Обрачун и плаћање врше се по m' комплетно набављеног, монтираног и испитаног цевовода, 

заједно  са  свим давањима и дажбинама. 

 

5.10. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА PP КАНАЛИЗАЦИОНЕ  ЦЕВИ 

 

 Сав набављени материјал (цеви и фазонски комади) мора имати одговарајуће фабричке 

сертификате. 

Полипропиленске (PP) трослојне канализационе цеви користе се за гравитационо 

одвођење отпадних вода из објеката. Цеви и фазонски комади израђују се у пречницима Ø 32 mm 

– Ø 160 mm.  

 Максимална температура флуида који се одводи трослојним PP цевима износи 95°C. 

 Спaјање цеви и фазонских комадa врши се помоћу елестичних (гуменih) заптивних 

прстенова и наглавака. 

 При спајању елемената и монтажи неопходно је придржавати се упутстава произвођаћа 

цеви. 

 У погледу отпорности на пожар, цеви су самогасиве. 

 Пре пуштања у рад обавезно је извршити хидрауличко испитивање инсталације. 

 Обрачун и плаћање врше се по m' комплетно  набављеног, монтираног и испитаног цевовода,  

заједно  са  свим давањима и дажбинама 

 

5.11. СПИСАК ПРИМЕЊЕНИХ ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА И СТАНДАРДА 

 

1. Поклопци за окна 

 SRPS C.Ј1.610:1992 Поклопци за окна; 

 SRPS.М.Ј.6.220.227  Технички прописи за израду испитивање и примену 

 

2. Керамичке цеви 

 SRPS ЕN 295-1:2008 Керамичке канализационе цеви, фазонски комади плоче и клинкер 

опеке 

 SRPS EN 295-1:2008 услови квалитета 

 SRPS EN 295-1:2008 праве цеви 

 SRPS B.D1.230  редукције 

 SRPS EN 295-1:2008 прости лукови 

 SRPS EN 295-1:2008 етажни лукови 

 SRPS B.D1.240  праве рачве, једнокраке и двокраке 

 SRPS D1.241  лучне рачве, димензије 

 SRPS B.D1.245  косе рачве, једнокраке и двокраке 

 SRPS B.D1.270  ревизионе праве цеви 

3. Ливено-гвоздене канализационе цеви 

SRPS C.Ј1.421  Цеви фзонски комади од ливеног гвождја за канализацију.   

     Технички прописи за израду и испоруку 
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 SRPS C.Ј1.430  Цев, облик и мере 

 SRPS C.Ј1.431  Цев за чишћење 

 SRPS C.Ј1.440  Лукови. Облик и мере 

 SRPS C.Ј1.441  Етажни лук 

 SRPS C.Ј1.474  Рачве 87°. Облик и мере 

 SRPS C.Ј1.471  Рачве двоструке 45° 

 SRPS C.Ј1.475  Рачве двострука 87° 

 SRPS C.Ј1.470  Рачве 45°. Облик и мере 

4. Азбестцементне цеви за канализацију и фазонски комади 

 SRPS B.C4.020 

5. Цеви и фазонски комади од тврдог ПВЦ-а за канализацију 

 SRPS G.C6.511 ...521 

 SRPS C.Ј1.480  Водни затварач  ДН   50 мм 

 SRPS C.Ј1.481  Водни затварач  ДН    70 мм 

 SRPS C.Ј1.482  Водни затварач  ДН  100 мм 

6. Поцинковане цеви 

 SRPS C.Б5.225 и за фитинге SRPS C.Б6.500 ... 595 

7. Затварачи: 

 SRPS C5.021 (71) Вентил за опште сврхе 

 SRPS C5.031 (69) Вентили с прирубницама 

 SRPS М.C5.051 (69) Угаони вентили с прирубницама 

 SRPS М.C5.111 (69) Одбојни вентили с прирубницама 

 SRPS М.C5.121 (69) Угаони одбојни вентил с прирубницама 

 SRPS М.C5.181 (69) Одбојни вентили с прирубницама 

 SRPS М.C5.201 (69) Угаони одбојни вентили с прирубницама 

 SRPS М.C5.260 (66) Пропусни вентили 

 SRPS М.C5.261 (66) Испусни вентили 

 SRPS М.C5.262 (67) Узидни вентили с капом 

 SRPS М.C5.270 (66) Коси вентили 

 SRPS М.C5.271 (66) Коси испусни вентили 

 SRPS М.C5.280 (66) Испусни вентили (за пражњење) 

 SRPS М.C5.281 (66) Угаони вентили 

 SRPS М.C5.282 (66) Угаони регулациони вентили 

 SRPS М.C5.600 (63) Затварачи за опште сврхе 

 SRPS М.C5.325 (70) Запорне славине 

 SRPS М.C5.400 (61) Славине за опште сврхе 

 SRPS М.C5.431 (61) Славине од бронзе 

 SRPS М.C5.451 (61) Угаоне славине од бронзе 

 SRPS М.C5.481 (61) Трокраке славине од бронзе 

 

8. Чесме 

 SRPS М.C5.703:1988 Зидне чесме 

 SRPS М.C5.703:1988 Зидне чесме са спојком 

 SRPS М.C5.820 (67) Вентил с пловком 

 SRPS М.C5.703:1988 Стојне батерије (умиваоничке) 

 SRPS М.C5.703:1988 Зидне батерије с покретном лулом 

 SRPS М.C5.703:1988 Зидне угаоне батерије с покретном лулом 

9. Мешаљке 
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 SRPS М.C5.703:1988 Стојна мешаљка с покретном лулом 

 SRPS М.C5.803 (66) Зидна мешаљка с покретном лулом 

 SRPS М.C5.703:1988 Стојна једнорупна мешаљка 

 SRPS М.C5.806 (67) Мешаљка за купаоничку пећ 

 SRPS М.C5.703:1988 Загрејачка мешаљка 

 SRPS М.C5.703:1988 Зидна кадна мешаљка 

 SRPS М.C5.801 (66) Зидна кадна мешаљка с покретном лулом 

 SRPS М.C5.802 (66) Зидна тушна мешаљка 

 SRPS М.C5.703:1988 Мешаљка за биде 

10. Разни делови 

 SRPS М.C5.310 (67) Сигурносни вентили DN 1/2" и DN 3/4" 

 SRPS М.C5.311 (67) Сигурносни вентили DN 1" 

 SRPS М.C5.821 (71) WЦ - испирач 

 SRPS М.C5.810 (67) Сифон за умиваоник 

 SRPS М.C5.811 (66) Сифон за писоар 

 SRPS М.C5.812 (67) Одливно колено с чепом (за каду) 

 SRPS М.C5.813 (67) Преливно колено (за каду) 

11. Санитарни уређаји 

 SRPS U.N5.100:2000 Санитарна керамика, дефиниције и врсте 

 SRPS EN 31:1991  Керамични умиваоници 

 SRPS U.N5.112 (72) Умиваоник од ливеног гвождја 

 SRPS ЕN37:1992  Клозетска шкољка, плитка 

 SRPS ЕN37:1992  Клозетска шкољка, дубока 

 SRPS U.N5.125  (62) Испирни венац клозетске шкољке 

 SRPS ЕN 198:1993 Каде, ливене и челичне 

 SRPS ЕN 198:1993 Полукаде, ливене и челичне 

 SRPS ЕN 198:1993 Тушне каде, ливене и челичне 

 SRPS U.N5.300 (72) Кухињски праоник, једноделни 

 SRPS U.N5.305 (72) Кухињска судопера, ливени, једноделни 

 SRPS U.N5.306 (72) Кухињска судопера ливени, дводелни 

 SRPS U.N5.310 (72) Кухињска судопера, дводелни 

 

 



 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
За уступање извођења радова на локацији насеља „Југовићево“ у Новом Саду 

О б ј е к т и  :  Ф1,Ф2,Ф3 и Ф4    
ВЈН 02/16 
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Југовићево Нови Сад

Објекти Ф1-Ф4

1 Машинско 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.

Обавезан одвоз на регистровану градску депонију 

са повратним документом о одлагању. м² 2500,00

2 Сечење дрвећа пречника Φ10-30 цм; код корена, са 

окресивањем грана са ручним и машинским 

вађењем корена и одвозом на регистровану градску 

депонију. Резање стабла и дебљих грана на дужину 

од цца 1 м са уклањањем ван зоне радова и 

транспортом на локацију коју одеди стрични надзор 

до даљине од 10 км.

У јединичну цену улази и вађење пањева.

Обавезан одвоз на регистровану градску депонију 

са повратним документом о одлагању. ком 70,00

3 Обележавање објекaта са свим потребним

пројектованим елементима из главног пројекта

по X, Y и З координатама. Податке о

геодетским тачкама државне мреже на тој

локацији узети из општинског катастра.

Извршити постављање чврстих тачака дрвеним

кочићима или металним болцнама, а најмање

једну тачку обезбедити као стални геодетски

репер током целе градње комплекса. Стална

тачка мора бити везана за државни

координатни систем. Током грађења извођач

мора редовно одржавати све сталне тачке и

побијене ознаке, а да се при том обезбеди

нормално грађење и несметана контрола од

стране стручног надзора. У цену улази и израда

протокола о обележавању, геодетско снимање

изведених темеља, набавка и уградња репера,

осматрање у току грађења као и израда

елабората оскултације а све у складу са

Пројектом осматрања. 

Обавезна израда Пројекта осматрања у току

извођења и у току експлоатације а све у складу

са Правилником.... (Сл. Гласник РС бр. 27/2015

и 29/2016)

пауш 1,00

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ЗА ОБЈЕКТЕ Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4

Ред. број Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега
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Југовићево Нови Сад

Објекти Ф1-Ф4

4 Припремни радови подразумевају ограђивање

градилишта, обезбеђење прикључака, израду

градилишних путева, постављање знакова

упозорења... све у фази изградње објекта и

постављање привремених објеката. 

Монтажа и демонтажа привремене заштитне

металне ограде до краја градње објеката, плаћа

се једанпут без обзира на то колико се пута

демонтира и монтира. На сваких 2 м поставити

стубове висине 2 м и правилно анкеровати и

укосничити како не би дошло до превртања.

Ограда мора бити обојена. Ограда се користити

за све време трајања радова. 

Поставити капије и табле са упозорењем за

пролазнике. 

Предвидети привремено осветљење градилишта

и улаза.  

У цену улази монтажа, демонтажа, упозорења,

градилишне капије, ограде и израда

градилишних путева.

Обрачун по м² ограде. м² 440,00

5 Темељне АБ зидове-постојеће зидове очистити од 

нечистоћа мокрим пескарењем (песком) и 

припремити за премаз епоксидним материјалом за 

везу старог и новог бетона  типа СИКА ДУР 42 или 

АДИНГПОКС-Н или одговарајуће , у свему према 

упутству произвођача.                                            

У јединичну цену улазе сви потребни ресурси како 

би се позиција извршила, односно све предрадње, 

само пескарење као и припрема за премаз 

епоксидом.

(4,41+4,16+3,37+4,16+4,16+8,10+4,16+4,16+0,99+3,

95+ 

5,24+4,16+4,16+1,86+2,00+4,16+4,51+4,16+4,16)*0,

20* 

1,00+(0,99+3,95+5,24+6,45+3,70+3,70+6,45+6,78+2,

80+ 

8,10+2,80+3,50+2,98+4,51+2,16+2,80+6,61+1,19+4,8

3+ 

1,97+2,90+7,89+7,89+2,90+4,19+5,10+1,20+1,20+5,1

0+ 4,19)*1,00 =

Обрачун по м² бетона.
м² 900,00

6 Израда и постављање табле обавештења да се

изводе грађевински радови, са основним

подацима о објекту, Извођачу, Инвеститору и

Пројектанту. Табла је карактеристика сходно

превилнику. 

Обрачун по комаду табле. ком 1,00
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Југовићево Нови Сад

Објекти Ф1-Ф4

7 Узорковање постојеће ГА, РА и МАР ради

доказивања механичких (савијање и истезање)

и димензионалних карактеристика, односно

прописом дефинисаних карактеристика

уграђеног арматурног челика од стране

претходног извођача радова а све према

СРПС ЕН 15630-1.

Узорковање се изводи сечењем без "кидања и

истезања".

Предвидети минимално 30 узорака како би се

извештај односио на конплетну уграђену

арматуру..

У јединичну цену је урачуната израда програма

узорковања, узорковање, испитивање и израда

извештаја од стране акредитоване институције.

Обрачун по комаду узорка. ком. 45,00

8 Набавка материјала и наношење епоксидне

смесе при настављању израде АБ елемената,

односно при убушивању новопројектованих

анкера. За везу постојећег бетона и арматурног

челика који је потребно додати (убушити) у

складу са статичким прорачуном користити на

пример, Sika Anchorfix 2 или еквивалентно

истих или бољих карактеристика.

Употреба и припрема подлоге према препоруци 

и упутству произвођача,а све у складу са

статичким прорачуном. Пречник арматуре до Ø

19.

У једничну цену урачуната је припрема

подлоге, "упумпавање" смесе, ресурси и сав

потрошни материјал за завршетак позиције.

ком 800,00

9 Статичко испитивање постојећих шипова

пробним оптерећењем (статичко оптерећење)

према стандарду СРПС У.М1.047 -

"Испитивање конструкција високоградње

пробним оптерећењем и испитивање до лома" .

Предвидети испитивање два шипа.

Поменути процес неопходно је да изврши

акредитована установа од АТС-а.

У јединичну цену улази

- Израда програма испитивања,

- Теренски рад стручног особља са возилима,

- Мерење и испитивање на терену са мерном

опремом,

- Обрада резултата и израда извештаја.

Обрачун по ком. ком 2,00
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Југовићево Нови Сад

Објекти Ф1-Ф4

10 Набавка и монтажа привремених објеката

звучно и топлотно изолованих за смештај

стручног надзора и представника инвеститора.

Предвидети простор опремљен канцеларијским

намештајем (опремање у договору са

представницима инвеститора), три канцеларије

од по цца 12 м², и један контејнер са тоалетом

(одвојени мушки и женски) са свежом топлом и

хладном водом.

Неопходно је да сви контејнери буду са

грејањем и хлађењем као и са редовним

одржавањем (чишћењем самих просторија и

чишћењем толаета).

Контејнере поставити на за то претходно

припремљен и избетониран плато са

прилазним стазама.

Обрачун пауш пауш 1,00

11 Чишћење постојеће арматуре бетонских 

површина од нечистоћа и рђе пре наставка 

радова пескарањем до степена чистоће Sa 2 

према ISO 8501-1

Неопходан је услов да третман нема 

евентуалних негативних утицаја на каснију 

уградњу бетона и наставак градње, односно на 

прионљивост бетона и арматуре.

Обрачун пауш пауш 1,00

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  УКУПНО
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Ламела Ф1

I

1 Mашинско рушење армирано бетонских темељних 

зидова на делу будућег лифтовског окна.

Постојећу арматуру очистити пескарењем и 

искористити при бетонирању нових темељних зидова.                                                  

Шут одвести на градску регистровану депонију.

У јединичну цену улази машинско рушење, утовар, 

транспорт и депоновање као и мокро пескарење.                                                   

Обрачун по м3.

(3,40+2,40*2)*0,30*1,00 = 2,46

м3 2,46

2 Делимично крајцовње наглавних греда за налегање 

темељне плоче лифтовског окна.                                                                                 

Шут одвести на градску регистровану депонију.                                                                              

Обрачун по м3.

0,25*0,81*4 = м3 0,81

II

1 Ископ земље, шљунка и шута из  постојећих темељних 

касета, са утоваром у камион и одвоз на регистровану 

депонију.                                               

 Обрачун по м3 

350,00*0,80 = м3 280,00

2 Набавка, довоз насипање и разастирање речног песка 

око наглавних греда, испод подова на тлу,  у слојевима 

д=20 цм и машинско набијање до потребне  збијености и 

носивости.

У јединичну цену улази и ангажовање Акредитоване 

лабораторије ради контроле радова на лицу места као и 

испорученог материјала.                                                                                                                 

Обрачун по м3 набијеног песка.

350,00*0,85 = м3 297,50

3 Набавка, довоз насипање и разастирање слоја природног  

шљунка 0/ 63 мм испод тротоара, дебљине д = 10 цм и 

испод подне плоче д = 20 цм и машинско  набијање до 

потребне  збијености и носивости. 

У јединичну цену улази и ангажовање Акредитоване 

лабораторије ради контроле радова на лицу места  као и 

испорученог материјала.                                                                                                                                      

Обрачун по м3 шљунка.

82,49*0,10 + 350 * 0,2 = м3 78,25

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

СвегаКоличина
Ред. 

број
Цена

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

Врста радова Ј.М.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО

РАДОВИ НА РУШЕЊУ

РАДОВИ НА РУШЕЊУ УКУПНО
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

III

1 Израда ојачања темељних зидова армираним бетоном 

МБ 30 у потребној глаткој оплати, у свему према 

упутству  и детаљима статичара. 

Постојеће зидове очишћене од нечистоћа  мокрим 

пескарењем премазати епоксидним премазом за везу 

старог и новог бетона  типа АДИНГПОКС-Н  или 

одговарајуће бољих карактеристика, у свему према 

упутству произвођача.     

У јединичну цену улази сав неопходан материјал  за 

ојачање темељних зидова укључукући и епоксидни 

премаз по читавој површини ојачања.                                          

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

(4,41+4,16+3,37+4,16+4,16+8,10+4,16+4,16+0,99+3,95+ 

5,24+4,16+4,16+1,86+2,00+4,16+4,51+4,16+4,16)*0,20* 

1,00+(0,99+3,95+5,24+6,45+3,70+3,70+6,45+6,78+2,80+ 

8,10+2,80+3,50+2,98+4,51+2,16+2,80+6,61+1,19+4,83+ 

1,97+2,90+7,89+7,89+2,90+4,19+5,10+1,20+1,20+5,10+ 

4,19)*0,15*1,00 =

м3 33,82

IV

1 Израда тампом слоја д = 8 цм , набијеним бетоном МБ 

15, испод подне плоче лифт окна, испод подне плоче 

ламеле и испод плоче рампе. 

Обрачун по м2 тампон слоја.

3,64*2,64 = 9,61

м2 365,00

2 Израда заштите хидроизолације  д = 5 цм , набијеним 

бетоном МБ 15, испод подне плоче лифт окна.                                                 

Обрачун по м2 заштите.

3,40*2,40 = 

м2 8,16

3 Бетонирање армирано-бетонских  темељних зидова                    

д = 30 цм, бетоном МБ 30 у потребној глаткој оплати.                                               

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

(3,40*2+2,10*2)*0,30*1,68=

м3 5,54

4 Бетонирање армирано-бетонских зидова     д = 20 цм, 

бетоном МБ 30 у потребној глаткој оплати.                                                                         

Обрачун по м3 бетона са оплатом, подупирањем, скелом 

и свим ресурсима како би се позиција извела. 

приземље:  

(5,96+1,06+1,70+1,70+1,70+4,26+1,70+4,26+2,00+1,40+ 

1,50+1,50+5,86)*2,73*0,20-(1,01*1,60*2*0,20+1,80* 

2,87*0,20)=17,21

I спрат:  

(5,96+1,06+1,70+1,70+1,70+4,26+1,70+4,26+2,00+1,40+ 

1,50+1,50+5,86)*2,70*0,20-(2,02*1,60*0,20+1,80* 

2,41*0,20)=17,17

II спрат: 

САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ АБ ЗИДОВА УКУПНО

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ АБ ЗИДОВА

страна 2/60
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

(5,96+1,06+1,70+1,70+1,70+4,26+1,70+4,26+2,00+1,40+ 

1,50+1,50+5,86)*2,70*0,20-(1,01*1,60*2*0,20+2,20* 

1,60*0,20)=17,33

III спрат: 

(5,96+1,06+1,70+1,70+1,70+4,26+1,70+4,26+2,00+1,40+ 

1,50+1,50+5,86)*2,70*0,20-(2,02*1,60*0,20+2,20* 

1,60*0,20)=17,33

повучени спрат:

(5,86+1,06+1,70+4,86+2,00+1,70+4,67)*2,70*0,20 = 11,80

м3 80,84

5 Бетонирање армирано-бетонских стубова квадратног и 

правоугаоног пресека, бетоном МБ 30 у потребној 

глаткој оплати.                                             

 Обрачун по м3 бетона са оплатом, подупирањем, 

скелом и свим ресурсима како би се позиција извела. 

приземље:  

0,20*0,20*2,73*10+0,20*0,40*2,73*2+0,20*0,60*2,73*8+ 

0,20*0,80*2,73*4 = 5,90

I спрат:  

0,20*0,20*2,70*11+0,20*0,40*2,70+0,20*0,60*2,70*21+ 

0,20*0,80*2,70*8 = 11,66

II спрат: 

0,20*0,20*2,70*11+0,20*0,40*2,70+0,20*0,60*2,70*21+ 

0,20*0,80*2,70*8 = 11,66

III спрат: 

0,20*0,20*2,70*11+0,20*0,40*2,70+0,20*0,60*2,70*21+ 

0,20*0,80*2,70*8 = 11,66

повучени спрат:

0,20*0,20*2,70*16+0,20*0,40*7*2,70+0,20*0,60*2*2,70+ 

0,20*1,00*2,70 = 3,34

м3 44,22

6 Бетонирање армирано-бетонских греда, димензија 20/40, 

20/45 и 20/55цм  бетоном МБ 30, у потребној глаткој 

оплати.                                                                                         

Обрачун по м3 бетона са оплатом, подупирањем, скелом 

и свим ресурсима како би се позиција реализовала. 

изнад приземља:

(4,07+3,62+6,56+3,51+2,58+2,45+3,06+6,75+4,52)*0,20* 

0,40+(4,92+2,90+2,90+4,25+4,12+4,25+4,25+2,96+3,12+ 

3,42+1,10+3,82)*0,20*0,45+(4,07+5,62+6,56+3,51+2,58+ 

2,45+3,06+6,25+4,52)*0,20*0,55 = 11,00

изнад I спрата:

(4,26*25)*0,20*0,40+(4,92+3,12+2,96+2,90*2+3,42+3,91+

2,36+1,56+1,10+3,83)*0,20*0,45+(6,45+4,52+3,06+2,45+

3,51+2,58+3,84+2,12+4,07+3,62)*0,20*0,55 = 15,47

изнад II спрата:
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

(4,26*22)*0,20*0,40+(4,92+3,12+2,96+2,90*2+3,42+3,91+

3,91+2,36+1,56+3,83+1,10)*0,20*0,45+(4,07+3,62+2,12+

4,04+2,56+3,51+3,06+2,45+4,52+6,65)*0,20*0,55 =14,84

изнад III спрата:

(4,26*29)*0,20*0,40+(2,90*2+1,10+3,83+4,26*4)*0,20*

0,45+(4,92+3,62+4,07+2,12+4,04+2,58+3,51+3,06+2,45+

2,96+3,12+3,42+4,52+6,65+3,91+2,36+1,56)*0,20*0,55 = 

18,86

изнад повученог спрата:

(4,26*12)*0,20*0,40+(3,92+3,27+3,62+4,04+2,12+3,06+

2,45+2,90+2,96+2,12+2,90+2,42+2,56+2,36+1,56+2,68+

4,26*4)*0,20*0,45+(6,65+4,52)*0,20*0,55 = 10,90

м3 71,07

7 Бетонирање армирано-бетонских греда - кецеља за

ношење фасадних зидова, димензија 8/52цм бетоном

МБ 30, у потребној глаткој оплати. Греде су тачкасто

повезане са конструкцијом армирано бетонским

елементима димензија 15*15*6 цм на сваких 75 цм.

Између конструкције и греде се поставља

термоизолација од  стиропора д = 6 цм.

Обрачун по м3 бетона са глатком оплатом,

подупирањем, скелом, потрошним материјалом и свим

ресурсима како би се позиција реализовала. 

изнад приземља:

(8,86+3,37+9,42+7,50+9,01+11,58+18,34+3,82+8,86)*

0,08*0,52 = 3,36

изнад I спрата:

(8,86+3,37+9,42+7,50+9,01+11,58+18,34+3,82+8,86)*

0,08*0,52 = 3,36

изнад II спрата:

(8,86+3,37+9,42+7,50+9,01+11,58+18,34+3,82+8,86)*

0,08*0,52 = 3,36

изнад III спрата:

(8,86+3,37+9,42+7,50+9,01+11,58+18,34+3,82+8,86)*

0,08*0,52 = 3,36

изнад повученог спрата:

(8,86+3,23+9,42+7,39+8,91+9,09+17,98+8,80+5,31)*

0,08*0,52 = 3,29

м3 16,73

8 Бетонирање ЛМТ таваница, блокови-пуниоци су висине 

16 цм, гредице монтажни бетон, плоча дебљине д= 4 цм, 

МБ 30, укупно д= 20 цм (ЈУС Б.Д1.030). 

Плоча је армирана завареном арматурном мрежом Q 

131. 

У јединичну цену улази и извођење греда за укрућење 

као и израда додатних АБ делова плоче на које укаже 

стручни надзор ради продора инсталација.                                                   

Обрачун по м2 међуспратне конструкције.                                                                         

плоча изнад приземља:
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

18,27+22,15+5,54+21,17+11,75+13,03+5,50+14,74+12,99+ 

2,34+4,70+8,28+10,58+17,81+21,34+12,99+24,19+4,26+ 

6,15+10,59+27,93+4,64+17,25+22,75 = 320,94

плоча изнад I спрата:

18,27+22,15+5,54+21,17+11,75+13,03+5,50+14,74+12,99+ 

2,34+4,70+8,28+10,58+17,81+21,34+12,99+5,71+17,63+4,

26+ 6,15+10,59+12,06+14,99+4,64+17,25+22,75 = 319,21

плоча изнад II спрата:

18,27+22,15+5,54+12,01+8,28+11,75+13,03+5,50+14,74+1

2,99+ 2,34+4,70+8,28+10,58+17,81+21,34+12,99+5,71+ 

17,63+4,26+ 6,15+10,59+12,06+14,99+4,64+17,25+22,75 

= 318,33

плоча изнад III спрата:

4,89+35,53+5,54+4,89+8,21+6,36+11,75+6,64+5,54+5,49+ 

14,74+3,35+8,79+2,31+4,69+24,13+4,26+5,49+28,58+8,28

+ 5,7+17,64+4,26+4,65+17,25+17,64+4,26+4,65+21,17+

13,71+4,26 = 314,65

плоча изнад повученог спрата:

35,53+28,03+6,64+28,58+2,34+4,7+24,20+28,58+8,28+

24,20+35,74+35,74 = 262,56

м2 1.535,69

9 Бетонирање армирано бетонске пуне равне подне плоче 

бетоном МБ 30 дебљине д= 15 цм.                                                                                                                                         

Обрачун по м3 бетона са оплатом, подупирањем, скелом 

и свим ресурсима како би се позиција извела. 

подна плоча приземља:

350,00=

м2 350,00

10 Бетонирање армирано бетонске  косе степенишне плоче 

бетоном МБ 30 дебљине д= 14 цм, заједно са газиштима, 

у потребној глаткој оплати.                                                                                                                            

Обрачун по м2 стварне површине плоче.

приземље:  

6,10*1,20 = 7,32

I спрат:  

6,10*1,20 = 7,32

II спрат: 

6,10*1,20 = 7,32

III спрат: 

6,10*1,20 = 7,32

повучени спрат:

6,10*1,20 = 7,32

м2 36,60

11 Бетонирање косе плоче рампе, марке бетона МБ 30. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                            

Обрачун по м3 бетона.

1,72*1,43*0,15 = м3 0,37
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СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

12 Бетонирање арирано бетонских степеника преко насипа  

бетонм МБ 30 у потребној глаткој оплати.                                                

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                                    

Обрачун по м3 бетона.

2,83*0,66 = м3 1,87

13 Бетонирање армирано бетонске пуне равне плоче лифт 

окна бетоном МБ 30 дебљине Д= 16 цм, у глаткој 

оплати.                                                       

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                       

Обрачун по м2 стварне површине плоче, са оплатом.

2,88= м2 2,88

14 Бетонирање армирано бетонске темељне плоче лифт 

окна бетоном МБ 30 дебљине д= 30 цм, у оплати.                                                  

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                       

Обрачун по м2 стварне површине плоче, са оплатом.

3,40*2,40*0,30 =н 2,45

м3 2,45

15 Бетонирање тротоара око објекта неармираним бетоном

 МБ 20, дебљине д= 10 цм.                                                         

Горња површина се пердаши и изводи у нагибу од 

објекта 1-2%.                                                                                       

На сваких 3 м извести дилетационе фуге ширине 2 цм и 

испунити их врућим битуменом у горњој трећини 

дебљине, 

а доњи део испунити песком.                                                      

Од објекта тротоар одвојити разделницом ширине  2 цм 

и испунити је асфалтом..                                                         

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                              

Обрачун  све комплет по м2.

82,49 = м2 82,49

16 Набавка материјала и израда риголе за одвод 

атмосферске воде из олуних вертикала до зелених 

површина.                                                                           

Риголе урадити од типских бетонских елемената 

произвођача Бетоњерка Чачак или бољих каратеристика.                                                    

Обрачун по м1 риголе.

1,00*6 = м1 6,00

17 Бетонирање армирано бетонске темељне плоче као 

подлога за вентилационе канале и као подлога за 

димњаке бетоном МБ 30 дебљине д= 40 цм, 1,0 х 1,0 м у 

глаткој оплати. Ценом је обухваћен материјал (бетон  + 

арматура), транспорт и рад.

Обрачун по комаду.

1,00*1,00*0,4*.... Комада  = 15 ком 15,00

V

 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ  УКУПНО :

АРМИРАЧКИ РАДОВИ  
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Нови Сад - Југовићево

Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

1 Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и 

монтажа арматуре у свему према стaтичком proрачуну и 

детаљима. марка бетонског челика Б500А или Б500Б 

или Б500Ц према СРПС ЕН 10080 и  квалитета свему у 

складу са Уредбом о техничким и другим захтевима за 

челик за армирање бетона (Сл. гласник РС, бр. 35/2015)

На оплату пре бетонирања поставити пластичне 

подметаче - дистанцере.

Обрачун по кг тежине мерено према стварним дужинама 

и теоретским тежинама.

кг 115.000,00

VI

1 Набавка материјала и зидање заштите хидроизолације 

темељних зидова лифтовског окна опеком  д = 12 цм у 

цементном малтеру. 

Обрачун по м2

(3,40*2+2,10*2)*1,73 = 

м2 12,50

2 Набавка материјала и зидање зидова термо блоковима  

димензија 20/38/23,8 цм, дебљине зида д =20 цм у термо 

малтеру  заједно са израдом хоризонталних серклажа-

надвратника.Отвори се одбијају. Ценом је обухваћен 

материјал, транспорт, зидарска скела и рад.                                                                                           

Обрачун по м3.

приземље:

(4,72+4,26*3+0,69+0,61+0,34+4,26*3+1,29+2,91+1,70 +

0,50+3,23+1,01+1,22+2,92+4,26+2,10+2,48+0,78+3,22 +

1,80+0,64+1,13+0,61+0,35+4,26*4+0,89+1,08+1,13+ 

2,10+2,90+2,36+3,32+4,26*2+2,20+1,09+2,64+0,50+ 

4,26*2+3,63+1,10)*2,73*0,19-(2,02*2,41+2,20*1,60 +

1,10*1,60+1,01*1,60+1,01*2,05*2+1,10*1,60*2+ 

0,91*1,60+1,01*1,60*2+1,01*2,41+1,01*2,05*2+ 

1,10*1,60+2,20*1,60+1,01*1,60*2+1,01*2,05+1,01* 

1,60*2+2,20*1,60+0,91*2,05+1,41*2,05+2,20*1,60+ 

2,02*2,41)*0,19 = 52,23

 I спрат 

(4,92+4,26*3+0,69+2,44+0,61+0,44+3,90+4,26*3+0,60+ 

2,21+1,32+1,01+3,23+0,50+1,70+2,91+1,29+4,26+1,96+ 

1,34+2,10+1,96+1,00+2,10+0,64+1,23+0,71+0,55+2,65+ 

3,06+1,29+4,26*4+3,32+2,36+2,90+2,41+1,03+1,28+1,09+

4,26*2+0,50+3,04+1,09+2,40+4,26*2+1,10+3,83)*2,70*

0,19-

(2,02*2,41+1,80*2,41+1,10*1,60*2+1,01*2,05*2+1,01* 

1,60*2+1,01*2,05*2+1,01*2,41+0,91*2,05+1,01*2,05+1,10

*

1,60+0,91*2,05+1,41*2,05+1,01*2,41 +1,01*1,60+1,01* 

2,41+1,01*2,05+1,01*1,60*2+1,41*2,05 +0,91*2,05+1,01*  II спрат 

АРМИРАЧКИ РАДОВИ  УКУПНО :

ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
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Нови Сад - Југовићево

Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

(4,92+4,26*3+0,69+2,44+0,61+0,44+3,90+4,26*3+0,60+ 

2,21+1,32+1,01+3,23+0,50+1,70+2,91+1,29+4,26+1,96+ 

1,34+2,10+1,96+1,00+2,10+0,64+1,23+0,71+0,55+2,65+ 

3,06+1,29+4,26*4+3,32+2,36+2,90+2,41+1,03+1,28+1,09+

4,26*2+0,50+ 3,04+1,09+2,40+4,26*2+1,10+3,83)*2,70*

0,19-

(2,20*2,41+1,10*1,60*2+1,01*2,05*2+1,80*2,41+1,01*

1,60*2+1,01*2,05*2+1,01*2,41+1,01*2,05*2+2,02*1,60+

1,01*2,41+1,41*2,05+0,91*2,05+1,01*2,05*2+2,20*1,60+1

,01*1,60*2+1,41*2,05+0,95*2,05+1,01*1,60*2+1,01*1,60*

2+ 2,02*2,41)*0,19 = 58,05

 III спрат 

(4,92+4,26*3+0,69+2,44+0,61+0,44+3,90+4,26*3+0,60+ 

2,21+1,32+1,01+3,23+0,50+1,70+2,91+1,29+4,26+1,96+1,

34+ 

2,10+1,96+1,00+2,10+0,64+1,23+0,71+0,55+2,65+3,06+ 

1,29+4,26*4+3,32+2,36+2,90+2,41+1,03+1,28+1,09+4,26* 

2+0,50+3,04+1,09+2,40+4,26*2+1,10+3,83)*2,70 *0,19 -

(2,02*2,41+1,01*2,05*2+1,10*1,60*2+1,01* 

1,60*2+1,01*2,05*2+1,80*2,41+1,01*2,41+0,91*2,05+ 

1,01*2,05+0,91*1,60+2,02+1,60+1,01*2,41+1,41*2,05+ 

0,91*2,05+1,10*1,60+2,20*1,60+1,01*2,05+1,01*1,60+ 

1,01*2,41+1,01*1,60*2+0,91*2,05+1,41*2,05+1,01*1,60* 
повучени спрат:

(3,92+4,26*2+3,00+2,08+0,60+0,20+4,26*2+2,22+1,32+ 

1,34+2,9+2,65+3,05+4,26+2,10+1,34+1,96+4,26+2,02+ 

0,51+0,68+0,16+2,65+3,06+4,26+4,26*4+2,12+0,41+0,39 

+

1,16+2,90+2,70+0,18+0,75+1,28+4,26*2+1,25+1,09+ 

3,04+0,61+4,26*2+2,68+0,94*3+1,03+1,00*2+1,24*2)*

2,70*0,19-(1,10*1,60*16+1,01*1,60*8+0,91*1,60+1,01*

2,05+0,81*2,05+1,01*2,05+0,81*2,05+1,01*2,05+0,81*

2,05+1,01*2,05*3+0,91*2,05+1,41*2,05+0,81*2,05+ 

1,01*2,05)*0,19 = 49,70кров:

(8,92+3,43+9,12+7,10+8,92+8,39+18,04+3,92+8,92+

8,39*2+4,12*2+2,90*2) *1,10 *0,19 =

м3 173,35

3 Набавка материјала и обзиђивање спољашњих зидова  

пуном опеком , димензија 25/12/6,5 цм,  дебљине зида 

д=6,5 цм у продужном малтеру 1:3:9 .                           

Зид везати за конструкцију сидром од нерђајућег челика 

типа Н или бољих карактеристика у складу са упутством 

призвођача и налогом стручног надзора .                    

Отвори се одбијају. 

Обрачун по м2 готовог зида.

приземље:

(3,82+18,34+11,40+0,50+7,50+9,42+3,37)*2,41+(1,50+ 

3,96+1,50+1,29+3,96+1,29+1,50+3,96+1,50)*2,70+(8,77+ 

8,42+8,77)*1,00-(2,02*2,21*2+2,20*1,42*2+1,10*1,42* 

3+0,91*1,42+1,01*1,42*3+1,01*2,20*2)-5,23-5,62 = 

171,43
 I спрат 
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Нови Сад - Југовићево

Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

(3,82+18,34+11,40+0,50+7,50+9,42+3,37)*2,41+(1,50+ 

3,96+1,50+1,29+3,96+1,29+1,20+1,66+1,20+1,50+3,96+1,

50)* 

2,70-(2,02*2,21*2+1,80*2,21*2+1,01*2,21*3+1,10*

1,42*3+0,91*1,42+1,01*1,42*3)-2,27-5,62 = 155,44

 II спрат 

(3,82+18,34+11,40+0,50+7,50+9,42+3,37)*2,41+(1,50+ 

3,96+1,50+1,29+3,96+1,29+1,20+1,66+1,20+1,50+3,96+1,

50)*

 2,70-(2,02*2,21*2+2,20*1,42*2+1,10*1,42+ 1,01*2,21*

3+1,80*2,21+0,91*1,42+2,02*1,42+1,01*1,42)-2,27-

5,62-9,19 = 147,10

 III спрат 

(3,82+18,34+11,40+0,50+7,50+9,42+3,37)*2,41+(1,50+3,9

6+

1,50+1,29+3,96+1,29+1,20+1,66+1,20+1,50+3,96+1,50)*2,

70-(1,01*2,21*3+1,01*1,42+2,02*1,42+0,91*1,42+2,02*

2,21*2+1,10*2,42*3+1,80*2,21+2,20*1,42)-2,27-5,62-

9,19 = 143,80
повучени спрат:

(4,26+4,20+3,14+9,42+7,21+4,20+4,64+2,91+4,60+4,26+ 

4,26+4,26+4,12+4,20+4,26)*2,38-(1,01*1,42*8+1,10* 

1,42*16 +0,91*1,42+1,80*2,21) +(8,77+18,36+1,23+1,20+ 

8,93+8,93+1,34+9,47+1,34+8,77)*1,09 =199,21

кров:

(8,77+3,14+9,42+7,21+9,01+8,91+18,33+4,03+8,77)*

1,09 = 84,57

м2 901,00

4 Набавка материјала и зидање зидова гитер блоковима  

димензија 19/19/25 цм, дебљине зида д =19 цм у 

продужном малтеру 1:3:9 заједно са израдом 

хоризонталних серклажа-надвратника.

Отвори се одбијају. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела 

и рад.                                                                                           

Обрачун по м3.

m3 25,00

5 Набавка материјала и обзиђивање спољашњих зидова 

цепаном браон опеком , димензија 25/6/6,5 цм,  дебљине 

зида д=6 цм у цементном малтером .                 

Зид везати за конструкцију сидром од нерђајућег челика 

типа Н или бољих карактеристика у складу са упутством 

призвођача и налогом стручног надзора .                               

Отвори се одбијају. 

Обрачун по м2 готовог зида.

приземље:

(8,77+8,42+8,77)*2,38-3,96*1,42*2-1,01*1,42*4-2,02*

1,42 = 41,93

 I спрат 

(8,77+8,42+8,77)*2,38-3,96*1,42-1,01*1,42*

8 = 44,69
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Нови Сад - Југовићево

Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

 II спрат 

(8,77+8,42+8,77)*2,38-3,96*1,42*2-1,01*1,42*4-2,02*

1,42 = 41,93

 III спрат 

(8,77+8,42+8,77)*2,38-3,96*1,42-1,01*1,42*8 = 44,69

повучени спрат:

(8,77+8,42+8,77)*0,98 = 25,44

м2 158,64

6 Набавка материјала и обзиђивање фасадне кецеље 

цепаном браон опеком , димензија 25/3/6,5 цм,  дебљине 

 д=3 цм у цем малтеру.                           

Обрачун по м2 готовог обзиђивања.

приземље:

(8,77+8,42+8,77)*0,52= 13,35

 I спрат 

(8,77+8,42+8,77)*0,52= 13,35

 II спрат 

(8,77+8,42+8,77)*0,52= 13,35

 III спрат 

(8,77+8,42+8,77)*0,52= 13,35

повучени спрат:

(8,77+8,42+8,77)*0,52= 13,35

м2 66,75

7 Набавка материјала и зидање преградних зидова од 

пуне опеке дебљине   д =12 цм  у продужном 

малтеру 1:3:9.

У висини надвратника извести хоризонталне АБ 

серклаже који се простиру комплетном дужином самог 

зида и свих зидова који се сустичу те са вертикалним 

серклажима чине "рам", конструктивно су армирани, 

извести бетоном МБ 30.

Отвори се одбијају .                                                               

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела и рад.                                                                                                

Обрачун по м2 . 

приземље:

(2,64+1,99+1,70+2,35+4,00+0,73+2,99+4,26+3,11+2,80+

0,65+3,51+2,35*2+4,26+4,26+2,75+4,61+1,53+4,26)*2,73-

(1,21*2,10+1,01*2,10*2+0,91*2,10*2+0,81*2,10*3+

0,71*2,10) = 138,68

I спрат:

(2,06+1,70+0,65+2,35+3,07+1,96+4,26+2,35*2+0,65+4,26 

+

3,51+4,26+2,75+4,61+1,53+ 4,26)*2,70-(1,01*2,52+1,21*

2,10+0,91*2,10+0,81*2,10*3+0,71*2,10) = 112,17II спрат:

(2,06+1,70+2,35+0,65+1,41+1,96+4,26+2,35*2+3,51+

0,65+4,26+4,26+2,75+4,61+1,53+4,26)*2,70-(1,01*2,52+

1,21*2,10+0,91*2,10+0,81*2,10*2+0,71*2,10) = 109,39

III спрат:
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Нови Сад - Југовићево

Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

(2,06+1,70+2,35+0,65+1,41+1,96+4,26+2,35*2+3,51+

0,65+4,26+4,26+2,75+4,61+1,53+4,26)*2,70-(1,01*2,52+

1,21*2,10+0,91*2,10+0,81*2,10*2+0,71*2,10) = 109,39

повучени спрат:

(4,26*3+2,36+4,26+1,81+0,60+2,35+2,35+1,55+1,64+ 

4,26+2,75+1,09+1,53+2,02+4,26)*2,70-(0,81*2,10+0,71*

2,10*2+0,81*2,10+0,71*2,10+0,91*2,10) = 113,36

м2 844,00

8 Набавка материјала и зидање преградних зидова од пуне 

опеке дебљине   д=7 цм  у продужном малтеру 1:3:9.

У висини надвратника извести хоризонталне АБ 

серклаже који се простиру комплетном дужином самог 

зида и свих зидова који се сустичу те са вертикалним 

серклажима чине "рам", конструктивно су армирани, 

извести бетоном МБ 30..

Отвори се одбијају .                                                                   

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела и рад.                                                                                           

Обрачун по м2 . 

приземље:

(3,12+1,99+2,14+4,37+4,37+0,92+2,04+2,28+2,15+1,91+ 

2,10+0,34+0,65+2,04+1,60+2,54+1,28+1,60+3,52)*2,73-

(0,81*2,10*2+0,71*2,10*8+0,91*2,10) = 94,58

I спрат:

(3,12+1,99+2,14+4,57+4,57+0,92+2,04+2,28+2,15+1,91+

2,10+0,64+0,65+2,04+1,60+2,54+1,28+1,60+3,52)*2,70-

(0,81*2,10*2+0,71*2,10*8 + 0,91*2,10) = 95,24

II спрат:

(3,12+1,99+2,14+4,57+4,57+0,92+2,04+2,28+2,15+1,91+

2,10+0,64+0,65+2,04+1,60+2,54+1,28+1,60+3,52)*2,70-

(0,81*2,10*2+0,71*2,10*8 + 0,91*2,10) = 95,24

III спрат:

(3,12+1,99+2,14+4,57+4,57+0,92+2,04+2,28+2,15+1,91+

2,10+0,64+0,65+2,04+1,60+2,54+1,28+1,60+3,52)*2,70-

(0,81*2,10*2+0,71*2,10*8 + 0,91*2,10) = 95,24

повучени спрат:

(2,20+0,94+2,06+1,96+0,90+0,92+2,04+2,15+0,64+1,57+

2,62+2,10+4,14+1,58+1,60+2,54+1,28+1,60+2,02)*2,70-

(0,71*2,10*4+0,81*2,10*4+0,91*2,10+1,21*2,10)=76,90

м2 367,20

9 Набавка материјала и обзиђивање вентилационих  

канала пуном опеком дебљине д=7 цм  у продужном

 малтеру 1:3:9. 

Овај зид везати путем везе "шморца" за зидове од 

опеке и анкерима од арматуре Ø6 заштићеним од

корозије, у сваком другом реду код зида од блока или 

бетона.                            

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела и рад.                                                                                           

Обрачун по м2 . 
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Нови Сад - Југовићево

Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

приземље:

(0,36+0,79+0,50+0,42+0,65*2+0,27+0,20+0,22+0,65+0,27

+  

0,43+0,36+0,50+0,27+0,65+0,27+0,70+0,27+0,76+0,27+

0,43+0,36+0,65+0,27+0,65+0,27+0,65+0,27+0,43+0,36)*

2,73 = 37,67I спрат:

(0,36+0,79+0,50+0,42+0,65*2+0,27+0,20+0,22+0,65+0,27 

+

0,43+0,36+0,50+0,27+0,65+0,27+0,70+0,27+0,76+0,27+ 

0,43+0,36+0,65+0,27+0,65+0,27+0,65+0,27+0,43+0,36)*

2,70 = 37,26II спрат:

(0,36+0,79+0,50+0,42+0,65*2+0,27+0,20+0,22+0,65+0,27 

+

0,43+0,36+0,50+0,27+0,65+0,27+0,70+0,27+0,76+0,27+ 

0,43+0,36+0,65+0,27+0,65+0,27+0,65+0,27+0,43+0,36)*

2,70 = 37,26III спрат:

(0,36+0,79+0,50+0,42+0,65*2+0,27+0,20+0,22+0,65+0,27 

+

0,43+0,36+0,50+0,27+0,65+0,27+0,70+0,27+0,76+0,27+ 

0,43+0,36+0,65+0,27+0,65+0,27+0,65+0,27+0,43+0,36)*

2,70 = 37,26повучени спрат:

(0,36+0,79+0,50+0,42+0,65*2+0,27+0,20+0,22+0,65+0,27 

+0,43+0,36+0,50+0,27+0,65+0,27+0,70+0,27+0,76+0,27+ 

0,43+0,36+0,65+0,27+0,65+0,27+0,65+0,27+0,43+0,36) 

*2,70 = 37,26

м2 195,27

10 Набавка материјала и обзиђивање вентилационих канала 

пуном опеком дебљине   д=12 цм  у продужном малтеру 

1:2:6. Ценом је обухваћен материјал, транспорт, 

зидарска скела и рад.                                                                                           

Обрачун по м2 . 

кров:

(1,00*2+0,40*2+0,77*2+0,53*2+0,54*2+0,27*2+0,36*2+

0,24+0,64*2+0,40*2+0,51*2+0,27*2+0,64*2+0,40*2+0,39

*

2+0,27+0,71*2+0,27*2+0,66*2+0,27*2+0,51*2+0,27*2+

0,66*2+0,34*2+0,51*2+0,27*2+0,73*2+0,27*2+0,64*2+

0,40*2)*1,65 = 45,82

м2

45,82

11 Набавка материјала и малтерисање фасадних зидова од 

гитер блокова и бетона. 

Малтерисање се изводи у два слоја  продужним 

малтером 1:2:6 , са претходним прскањем  цементним 

млеком.                                                                                        

Ценом је обухваћен материјал, транспорт,  и рад.                                                                                                                             

Обрачун по м2.

приземље:

(3,82+18,34+11,40+0,50+7,50+9,42+3,37)*2,90+(1,50+

3,96+1,50+1,29+3,96+1,29+1,50+3,96+1,50)*2,70+

(8,77+8,42+8,77)*1,00 = 232,82

 I спрат 
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Нови Сад - Југовићево

Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

(3,82+18,34+11,40+0,50+7,50+9,42+3,37)*2,90+(1,50+

3,96+1,50+1,29+3,96+1,29+1,20+1,66+1,20+1,50+3,96+

1,50)*2,70 = 223,82

 II спрат 

(3,82+18,34+11,40+0,50+7,50+9,42+3,37)*2,90+(1,50+

3,96+1,50+1,29+3,96+1,29+1,20+1,66+1,20+1,50+3,96+

1,50)*2,70 = 223,82

 III спрат 

(3,82+18,34+11,40+0,50+7,50+9,42+3,37)*2,90+(1,50+

3,96+1,50+1,29+3,96+1,29+1,20+1,66+1,20+1,50+3,96+

1,50)*2,70 = 223,82

повучени спрат:

(4,26+4,20+3,14+9,42+7,21+4,20+4,64+2,91+4,60+

4,26+4,26+4,26+4,12+4,20+4,26)*2,90+(8,77+18,36+

1,23+1,20+8,93+8,93+1,34+9,47+1,34+8,77)*1,09*

2 =351,81

кров:

(8,77+3,14+9,42+7,21+9,01+8,91+18,33+4,03+8,77)*

1,09*2 = 169,15

м2 1.425,24

12 Малтерисање  зидова од опеке и армираног бетона 

продужним малтером у два слоја .                                 

Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати  

цементним  млеком. 

Посебно код малтерисања бетонских зидова њихова 

површина се мора увек прво попрскати ретким 

цементним млеком. 

Потом се зидови малтеришу цементним малтером у 

размери 1:3 или продужним малтером размере 1:1:5 или 

1:1:6. са рабицирањем два различита материјала по 

висини развијене ширине 60 цм   

Пре почетка радова сачинити побну мешавину и 

испитати у сарадњи са Акредитованом лабораторојим.                                                        

Отвори преко 3м2 се одбијају.                                            

Ценом је обухваћен материјал, угаоне лајсне транспорт, 

зидарска скела и рад.                                                                                                                                            

Обрачун по м2.

приземље:

(12,05+10,72+10,14+11,05+19,20+8,50+8,84+10,70+7,16+ 

10,80+16,62+6,80+10,21+10,69+12,26+18,76+6,40+8,40+ 

14,68+10,08+1,29+5,63+9,39+21,97+1,66+4,43+18,61+ 

12,31+8,50+5,58+8,74+6,22+9+7,98+17,74)*2,70 = 980,40

I спрат:

(10,70+10,14+10,65+19,22+8,81+8,84+16,78+7,16+16,78+ 

16,61+6,78+10,21+10,46+12,10+18,51+6,40+ 8,63+14,67+ 

16,45+4,98+10,28+14,16+18,91+5,47+8,60+17,26+14,30+ 

9,18+5,58+8,32+8,58+17,74+8,66+12,35)*2,70 =1,064,37

II спрат:
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

(10,70+10,14+10,65+19,22+8,81+8,84+16,78+7,16+16,78+ 

16,61+6,78+10,21+10,46+12,10+18,51+6,40+ 8,63+14,67+ 

16,45+4,98+10,28+14,16+18,91+5,47+8,60+17,26+14,30+ 

9,18+5,58+8,32+8,58+17,74+8,66+12,35)*2,70 =1,064,37

III спрат:

(10,70+10,14+10,65+19,22+8,81+8,84+16,78+7,16+16,78+ 

16,61+6,78+10,21+10,46+12,10+18,51+6,40+ 8,63+14,67+ 

16,45+4,98+10,28+14,16+18,91+5,47+8,60+17,26+14,30+ 

9,18+5,58+8,32+8,58+17,74+8,66+12,35)*2,70 =1,064,37

повучени спрат:

(11,73+5,58+7,52+8,78+14,67+12,65+15,46+18,89+10,22+ 

10,70+12,09+15,54+6,40+8,40+14,68+11,37+5,47+7,17+ 

7,71+14,55+12,52+14,40+18,91+5,10+14,33+7,20+13,18+ 

12,62+18,19)*2,70 = 907,28

м2 4.580,79

13 Малтерисање плафона од бетона и ЛМТ таваница , 

продужним малтером  у два слоја. Пре малтерисања 

плафона, површине очистити и испрскати цементним 

млеком. 

Посебно код малтерисања бетонских зидова њихова 

површина се мора увек прво попрскати ретким 

цементним млеком. 

Потом се зидови малтеришу цементним малтером у 

размери 1:3 или продужним малтером размере 1:1:5 или 

1:1:6. са рабицирањем два различита материјала по 

висини развијене ширине 60 цм                     

Ценом је обухваћен материјал, угаоне лајсне, транспорт, 

зидарска скела и рад.                                                                                          

Обрачун по  м2.

приземље:

4,68+5,80+7,28+22,40+4,41+4,38+3,08+7,01+17,25+                    

2,56+5,91+5,83+9,16+21,42+1,85+12,93+10,13+1,30+                  

5,37+9,39+21,96+18,61+12,31+4,51+1,68+2,29+4,47+                     

3,94+19,45 = 251,36

I спрат:

4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,16+3,08+11,16+17,25+ 

5,91+5,71+8,91+21,28+1,85+12,30+10,10+1,24+5,37+ 

9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+         

4,54+8,44 = 269,84

II спрат:

4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,16+3,08+11,16+17,25+ 

5,91+5,71+8,91+21,28+1,85+12,30+10,10+1,24+5,37+ 

9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+         

4,54+8,44 = 269,84

III спрат:

4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,16+3,08+11,16+17,25+ 

5,91+5,71+8,91+21,28+1,85+12,30+10,10+1,24+5,37+ 

9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+         

4,54+8,44 = 269,84

повучени спрат:

страна 14/60
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

6,00+1,70+3,30+13,11+8,74+9,20+21,67+6,04+5,82+ 

8,91+14,95+1,87+12,93+6,08+3,15+12,86+8,22+8,85+ 

21,95+1,28+6,84+8,94+6,98+17,34 = 216,73

м2 1.277,61

14 Набавка материјала и малтерисање зидова степеништа 

према грејаним просторијама продужним  малтером,  д 

=  2 цм , преко слоја тврде минералне вуне, Q -188 

мреже и  рабица.    

Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати  

цементним  млеком. 

Посебно код малтерисања бетонских зидова њихова 

површина се мора увек прво попрскати ретким 

цементним млеком. 

Потом се зидови малтеришу цементним малтером у 

размери 1:3 или продужним малтером размере 1:1:5 или 

1:1:6. са рабицирањем два различита материјала по 

висини развијене ширине 60 цм                                                                                                                                                   

Минерална вуна и Q мрежа се посебно обрачунавају.             

Ценом је обухваћен материјал малтерисање + рабиц, 

угаоне лајсне, транспорт, зидарска скела  и рад.                                                                                          

Обрачун по м2.

приземље:

(9,45+7,44+26,88)*2,70 = 118,07

I спрат:

25,94*2,70 = 70,04

II спрат:

25,94*2,70 = 70,04

III спрат:

25,94*2,70 = 70,04

повучени спрат:

25,94*2,70 = 70,04

м2 398,22

15 Набавка материјала и малтерисање плафона изнад 

негрејаних површина и еркера преко термоизолације

 од тврдо пресованих плоча минералне вуне д = 8 цм 

Q -188 мреже и  рабица.    

Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати  

цементним  млеком. 

Посебно код малтерисања бетонских зидова њихова 

површина се мора увек прво попрскати ретким 

цементним млеком. 

Потом се зидови малтеришу цементним малтером у 

размери 1:3 или продужним малтером размере 1:1:5 или 

1:1:6. са рабицирањем два различита материјала по 

висини развијене ширине 60 цм                                                                                                                                                   

Минерална вуна и Q мрежа се посебно обрачунавају.             

Ценом је обухваћен материјал малтерисање + рабиц, 

транспорт, зидарска скела  и рад.                                                                                                                                       

Обрачун по м2.

приземље:

4,48+3,45 = м2 7,93

страна 15/60
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

16 Набавка материјала и израда рабициране цементне 

кошуљице или шулц плетиво д = 4,5-5 цм испод подова 

од паркета, од малтер бетона 1:3.                                                                                   

Горњу површину изравнати и фино испердашити.

Кошуљица се ради преко слоја азмафона и ПЕЕ фолије    

које се посебно обрачунавају.                                                                                     

Од зида кошуљицу одвојити тракама termosilentа Т-52                  

д = 1 цм или бољих карактеристика. 

За све материјале који се користе за израду кошуљице 

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Карактеристика бетона Ц12/15 (МБ15) према СРПС EN 

206-1:2006 

За све материјале који се користе за израду кошуљице 

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Пре  извођења радова израдити узорке (претходна 

мешавина)  од материјала предвиђеног  справљање 

мешавине 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.

Толеранција на две рефернтне тачке на удаљености од 

1,00 м максимив 3 мм вертикално или толеранција на 

две рефернтне тачке на удаљености од 2,00 м максимив 

5 мм вертикално а све у скалду са SRPS CEN/TS 15717. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, испитивања и 

рад.                                                                                              

Обрачун по м2.

приземље:

4,68+7,28+22,40+4,41+4,38+7,01+17,25+5,91+9,16+18,76

+         

12,93+10,13+9,39+21,96+18,61+12,31+4,51+2,29+3,94+              

19,45 = 216,76I спрат:

4,66+6,93+22,48+4,46+11,16+11,16+17,25+5,91+8,91+               

21,28+12,30+10,10+9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+4,60+  

19,45+8,44 = 236,42

II спрат:

4,66+6,93+22,48+4,46+11,16+11,16+17,25+5,91+8,91+               

21,28+12,30+10,10+9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+4,60+  

19,45+8,44 = 236,42

III спрат:

4,66+6,93+22,48+4,46+11,16+11,16+17,25+5,91+8,91+               

21,28+12,30+10,10+9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+4,60+  

19,45+8,44 = 236,42

повучени  спрат:

6,00+3,30+13,11+8,74+21,67+6,04+8,91+14,95+12,93+               

6,08+3,15+12,86+8,22+21,95+6,84+8,94+17,34 = 181,03

м2 1.107,05
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

17 Набавка материјала и израда цементне кошуљице у 

паду, дебљине д = 4-5 цм испод хидроизолације подова 

санитарних чворова. 

За све материјале који се користе за израду кошуљице 

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Карактеристика бетона Ц12/15 (МБ15) према СРПС EN 

206-1:2006 

За све материјале који се користе за израду кошуљице 

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Пре  извођења радова израдити узорке (претходна 

мешавина)  од материјала предвиђеног  справљање 

мешавине 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.

Толеранција на две рефернтне тачке на удаљености од 

1,00 м максимив 3 мм вертикално или толеранција на 

две рефернтне тачке на удаљености од 2,00 м максимив 

5 мм вертикално а све у скалду са SRPS CEN/TS 15717

                                                                                      

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, испитивања и 

рад.                                                                                                                                              

Обрачун по м2.

приземље:

4,70+2,56+4,15+1,61+4,38+4,54 = 21,94

I спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

II спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

III спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

повучени  спрат:

4,01+4,15+1,60+3,60+2,96 = 16,32

м2 104,11

страна 17/60
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

18 Набавка материјала и израда цементне кошуљице у 

паду, дебљине д = 4-5 цм испод хидроизолације подова 

лођа. Карактеристика бетона Ц12/15 (МБ15) према 

СРПС EN 206-1:2006 

За све материјале који се користе за израду кошуљице 

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Пре  извођења радова израдити узорке (претходна 

мешавина)  од материјала предвиђеног  справљање 

мешавине 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.

Толеранција на две рефернтне тачке на удаљености од 

1,00 м максимив 3 мм вертикално или толеранција на 

две рефернтне тачке на удаљености од 2,00 м максимив 

5 мм вертикално а све у скалду са SRPS CEN/TS 15717                                                                                   

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, испитивања и 

рад.                                                                                                          

Обрачун по м2.

приземље:

4,56+5,42+5,46 = 15,44

I спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79 = 17,14

II спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79 = 17,14

III спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79 = 17,14

м2 66,86

19 Набавка елемената и зидање димњачких канала тип 

Класик производње Schiedel Ø 200 мм  или бољих 

карактеристика.

Ценом обухватити све потребне фазонске комаде и 

типску димњачку капу.

Ценом је обухваћен материјал, зидарска скела, 

транспорт и рад.   

                                                                                                                

Обрачун по м1.

приземље - кров:

15,66*5 = м1 80,00

20 Набавка елемената и зидање вентилационих сабирних 

канала тип Schiedel  ЛС-1 и ЛС-2 или бољих 

карактеристика, у цементном малтеру размере 1:3 са 

дерсовањем спојница.                                            

Зидање извести према упутству произвођача.                          

У цену улазе и сви фасонски прелазни елементи и 

елементи за прикључак и  помоћна скела.                                                                                   

Ценом је обухваћен материјал, зидарска скела, 

транспорт  и рад.                                                                                                                   

Обрачун по м1.
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

приземље - повучени спрат

15,66*11 = м1 176,00

21 Малтерисање унутрашњих зидова (санитарни чворови, 

кухиње, оставе ) од опеке и  блокова цем. малтером 1:3 у 

два слоја, д = 2.0 цм, као подлога за лепак.

Код малтерисања зидова ових просторија неопходно је 

њихову површину  увек прво попрскати ретким 

цементним млеком. 

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

Приземље - повучени спрат м2 510,00

22 Набавка материјала и обзиђивање санитарних када 

пуном опекомдебљине  д =7 цм  у продужном малтеру 

1:1:4. 

У делу сливника оставити ревизиони отвор.

Ценом је обухваћен материјал, транспорта и рад.                                                                                          

Обрачун по м2 . 

приземље:

(2,03+0,70+1,79+0,70+2,09+0,70)*0,70 = 5,61

I спрат:

(2,03+0,70+1,79+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,04

II спрат:

(2,03+0,70+1,79+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,04

III спрат:

(2,03+0,70+1,79+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,04

поткровље:

(2,03+0,70+2,18+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,32

м2 534,05

23 Набавка материјала и малтерисање димњака и 

ветилација ван крова. 

Малтерисање се изводи у два слоја  цементним 

малтером , са претходним прскањем  цементним 

млеком.                                                                                        

Ценом је обухваћен материјал, транспорт  и рад.                                                                                                                            

Обрачун по м2.

кров:

(0,81*2+0,52*2+0,66*4+0,96*2+0,60*2+0,66*2+0,52*2+

0,60*4+0,95*2+0,51*2+0,95*2+0,40*2+0,60*4+0,74*2+

0,40*2+0,95*2+0,40*2+0,52*2+0,73*2+0,76*2+0,47*2+

0,60*4)*1,85 = м2 62,05

VII ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ  УКУПНО  :

страна 19/60
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

1 Израда дрвене подконструкције  косог крова, нагиб 

крова 6°. Грађа је чамова,  II класе:дрвена 

подконструкција 2*даска д=24мм, висине х=25цм на 

осовинском размаку 53 цм.   Дрвена подконструкција се 

поставља преко АБ  плоче и преко парне бране.  

У свему радити према пројекту конструкције.  

Обавезна је импрегнација за дрвену конструкцију 

односно заштити дрвену грађу од инсеката, гљивица и 

плесни средством Borosol 9 или бољих карактеристика а 

све према  према упутству одабраног произвођача. 

Обрачун по м2, хоризонталне пројекције крова.

286,05= м2 286,05

2 Набавка материјала, транспорт и израда дашчане 

опшивке кровне конструкције, влагоотпорним ОСБ 

плочама дебљине 18 мм, као подлоге  за покривање 

лимом. 

Плоче спајати на додир. 

На делу олука урадити потребне падове дате у пројекту.                                                                     

Ценом је обухваћен материјал,транспорт  и рад.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2 косе пројекције.

286,05= м2 286,05

VIII

1 Набавка и израда хидроизолације испод АБ плоче лифта 

јаме, преко слоја мршавог бетона и вертикалне 

хидроизолације АБ зидова јаме (са спољне стране) 

двокомпонентним битумен/гума заптивачем који 

премишћује пукотине до 5 мм "Koster Deuxan 2C". 

Наноси се у два слоја са утапањем стаклене мрежице 

између слојева. Подлога се претходно премазује 

адекватним прајмером  "Polysil TG-500".

Напомена: Изолацију обавезно заштити постављањем 

слоја од две ПЕ фолије.

Изолацију урадити према у свему према упутству 

произвођача и са свим потребним предрадњама што је 

укшучено у цену.                                                                     

Ценом је обухваћен материјал, транспорт  и рад.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2 .

3,40*2,40 +(3,40*2+2,40*2)*1,85 =

м2 29,62

2 Набавка и израда хидроизолације преко подне плоче 

објекта. Хидроизолацију извести пенетрат премазом 

"Koster NB-1 Grey". Подлога се орво премазује дубоко 

пене-трирајућим кристализујућим прајмером "Polysil TG-

500" потoм два слоја монералног премаза "NB-1 Greey",

Изолацију урадити према у свему према упутству 

произвођача и са свим потребним предрадњама што је 

укшучено у цену.                                                                     

Ценом је обухваћен материјал, транспорт  и рад.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2 .

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

ТЕСАРСКИ РАДОВИ  УКУПНО  :
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

365,00 = m2 365,00

3 Набавка материјала и израда хидроизолација мокрих 

чворова полимер цементним премазом типа BK-

hidrostop 1 или одговарајући вишег квалитета. 

Изолацију подићи уз ободне зидове за 20 цм а на делу 

где је када за 150 цм.                                                       

Изолацију урадити према у свему према упутству 

произвођача и са свим потребним предрадњама што је 

укључено у цену.                                                                      

Ценом је обухваћен материјал, транспорт  и рад.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2 .

приземље:

4,70+2,56+4,15+1,61+4,43+4,54 = 21,99

I спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

II спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

III спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

повучени спрат:

1,70+4,01+4,15+3,60+2,96 = 16,42

м2 104,26

4 Набавка и израда хидроизолације лођа.  Хидроизолацију 

извести од полимер цементне тип  BK-hidrostop 1 или 

одговарајући вишег квалитета.

Изолацију урадити према у свему према упутству 

произвођача и са свим потребним предрадњама што је 

укључено у цену.                                                                            

Ценом је обухваћен материјал, транспорт  и рад.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2 .

приземље:

4,56+5,42+5,46 = 15,44

I спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79 = 17,14

II спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79 = 17,14

III спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79 = 17,14

м2 66,86

5 Набавка материјала и израда хидроизолације равног 

проходног крова - терасе.                                                                                                  

Преко одговарајуће припремљеног и очишћеног слоја за 

пад поставити следеће слојеве:                                                                         

- геотекстил мин.300г/м2 (филц)

- Полиуретанска Сика еласик 614 са мрежицом од 

стаклених влакана.  Уз зидове изолацију подићи 40 цм.                                                  

Све урадити према упутствима произвођача и 

техничким нормама за ову врсту радова.Обрачун по м2 

изолације.                                                     

повучени спрат:
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

4,26+4,11+4,86+4,68+3,86+4+3,62+3,62+3,62+3,62+4,73+

4,90 =
м2 49,88

6 Набавка и постављање слоја термоизолације од 

минерална вуна  д = 8 цм заједно са фолијом 

паропропусном водонепропусном, у фасадном зиду.                                                                                                                                                               

Обрачун по м2.

приземље:

173,43+41,93+42,00 = 258,36

 I спрат: 

155,44+44,69+42,00 = 242,13

 II спрат: 

147,10+41,93+42,00 = 231,03

 III спрат:

143,80+44,69+42,00 = 230,49

повучени спрат:

199,21+25,44+41,22 = 265,87

кров:

84,57 =

м2 1.310,15

7 Набавка и постављање слоја термоизолације од  плоча 

екструдираног полистирена  д = 22 цм, испод слоја за 

пад на кровним терасама.                                                                                                                                                        

Обрачун по м2.

кровне терасе:

4,26+4,11+4,86+4,68+3,86+4+3,62+3,62+3,62+3,62+4,73+

4,90 =
м2 49,88

8 Набавка и постављање слоја термоизолације од  плоча 

тврде минералне вуне тип Кнауф НАТУРА БОРД ФИТ 

ПЛУС  д = 10 цм и Кнауф УНИФИТ 035 д=12цм, 

слободно положених 

преко између кровних носача на АБ кровној плочи.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2.

кровна плоча:

286,00-13,59-4,65 = м2 267,76

9 Набавка и постављање слоја термоизолације од плоча 

азмофона   д = 2 цм,  испод подлоге за керамику у 

мокрим чворовима.                                                                                                                      

Обрачун по м2.

приземље:

4,70+2,56+4,15+1,61+4,38+4,54 = 21,94

I спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,91

II спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,91

III спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,91

повучени спрат:

1,70+4,01+4,15+1,60+3,60+2,96 = 18,02

м2 105,69
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

10 Набавка и постављање слоја термоизолације од  плоча 

азмафона  д = 2 цм,  испод подлоге за паркет и керамику

 у кухињама и оставама.                                                                                                                      

Обрачун по м2.

приземље:

4,68+,80+7,28+22,40+4,41+4,38+3,08+7,01+17,25+

5,91+5,83+9,16+21,42+1,85+12,93+10,13+1,30+5,37+

9,39+21,93+18,61+12,31+4,51+1,68+2,29+4,47+3,94+

19,45 = 243,77

I спрат:

4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,66+3,08+17,25+5,91+

5,71+8,91+21,28+1,85+12,3+10,10+1,24+5,37+9,39+

22,02+18,61+12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+

8,44 = 254,64

II спрат:

4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,66+3,08+17,25+5,91+

5,71+8,91+21,28+1,85+12,3+10,10+1,24+5,37+9,39+

22,02+18,61+12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+

8,44 = 254,64

III спрат:

4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,66+3,08+17,25+5,91+

5,71+8,91+21,28+1,85+12,3+10,10+1,24+5,37+9,39+

22,02+18,61+12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+

8,44 = 254,64

повучени спрат:

6,00+3,30+13,11+8,74+9,20+21,67+6,04+5,82+8,91+

14,95+ 1,87+12,93+6,08+3,15+12,86+8,22+8,85+

21,95+1,28+6,84+8,94+6,98+17,34 = 215,03

м2 1.222,65

11 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих 

плоча минералне вуне д = 6 цм. на зидовима у 

степенишном простору.                                                                                  

Ценом обухватити и постављање рабиц мреже и Q 

мреже.                                                                               

Обрачун по м2.

приземље:

3,49*2+0,30+1,92*2+24,35 = 33,55

I спрат:

24,35 =

II спрат:

24,35 =

III спрат:

24,35 =

повучени спрат:

24,35 =

м2 130,95

12 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих 

плоча минералне вуне д = 3 цм. у сендвич зиду између 

два стана.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2.
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

м2 100,00

13 Набавка и постављање слоја термоизолације од 

тврдих плоча минералне вуне д = 5 цм. по ободу 

дилатационог  зида.                                                                                                                                                             

Обрачун по м2.

приземље - кров

16,50*1,00 = м2 16,50

14 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих 

плоча минералне вуне д = 10 цм. испод плоче  заједно са 

рабиц плетивом и мрежом.                                                                                                                                                            

Обрачун по м2 комплет позиције.

приземље:

7,27+3,45= 10,72

м2 10,72

15 Набавка и постављње термоизолације  од стиродура 

д=10цм у поду приземља преко арм бет подне плоче. 

Обрачун по м2. 

м2 300,00

16 Набавка и уградња тер папира прикивањем за дашчану 

подлогу крова.  

Следећу траку преклопити за 15 цм . 

Ценом обухватити и вертикална облагања олука и 

надзидака.                                                                          

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције.

286,05 = м2 286,05

17 Набавка и постављање слоја парне бране од ПЕЕ фолије 

испод термо изолација крова, лођа и подова од паркета и 

керамике и у фасадним зидовима..                                                                                                                                                             

Обрачун по м2.

286,05+66,86+1222,65+1310,15= м2 2.885,71

18 Набавка и постављање слоја парне бране произвођач 

Сика типа Пелд,  испод термо изолација  тераса .                                                                                   

Обрачун по м2.

кровне терасе:

4,26+4,11+4,86+4,68+3,86+4+3,62+3,62+3,62+3,62+4,73+

4,90  =
м2

49,88

 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

IX   МОЛЕРСКО  ФАРБАРСКИ  РАДОВИ
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

1 Набавка материјала, глетовање и бојење полу 

дисперзијом малтерисаних зидова, висине 260 цм, према 

следећем опису:

- глетовање малтерисаних површина одговарајућом глет 

масом  у два слоја са свим предрадњама до постизања 

потпуне глаткоће .

По потреби глет масу нанети у више слојева с тим што 

укупна дебљина свих слојева не сме бити већа од 5 мм. 

- брушење површина стакластом хартијом ,

- гипсовање - надкитовање на глачаном зиду ,

- наношење боје ваљком први пут ,

- наношење боје ваљком други пут .                                           

Готове површине морају бити уједначеног тона , без 

трагова четке и ваљка ,без љуштења и отирања боје.                                

Ценом обухватити и потребну радну скелу.

Обрачун по м2 обојене површине. 
приземље:

(12,05+10,72+10,14+11,05+19,20+8,50+8,84+10,70+7,16+ 

10,80+16,62+6,80+10,21+10,69+12,26+18,76+6,40+8,40+ 

14,68+10,08+1,29+5,63+9,39+21,97+1,66+4,43+18,61+ 

12,31+8,50+5,58+8,74+6,22+9+7,98+17,74)*2,70 = 980,40

I спрат:

(10,70+10,14+10,65+19,22+8,81+8,84+16,78+7,16+16,78+ 

16,61+6,78+10,21+10,46+12,10+18,51+6,40+8,63+14,67+ 

16,45+4,98+10,28+14,16+18,91+5,47+8,60+17,26+14,30+ 

9,18+5,58+8,32+8,58+17,74+8,66+12,35)* 2,70 =1,064,37

II спрат:

(10,70+10,14+10,65+19,22+8,81+8,84+16,78+7,16+16,78+ 

16,61+6,78+10,21+10,46+12,10+18,51+6,40+8,63+  

14,67+ 16,45+4,98+10,28+14,16+18,91+5,47+8,60+ 

17,26+ 14,30+ 9,18+5,58+8,32+8,58+17,74+8,66+12,35)* 

2,70 =1,064,37
III спрат:

(10,70+10,14+10,65+19,22+8,81+8,84+16,78+7,16+16,78+ 

16,61+6,78+10,21+10,46+12,10+18,51+6,40+8,63+14,67+ 

16,45+4,98+10,28+14,16+18,91+5,47+8,60+17,26+14,30+ 

9,18+5,58+8,32+8,58+17,74+8,66+12,35)*2,70 =1,064,37

повучени спрат:

(11,73+5,58+7,52+8,78+14,67+12,65+15,46+18,89+10,22+ 

10,70+12,09+15,54+6,40+8,40+14,68+11,37+5,47+7,17+ 

7,71+14,55+12,52+14,40+18,91+5,10+14,33+7,20+13,18+ 

12,62+18,19)*2,70 = 907,28

м2 5.080,79
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2 Набавка материјала, глетовање и бојење акрилном бојом 

BK-PLAST ful struktura 1mm у улазном холу и 

степенишном простору, према следећем опису:

- глетовање малтерисаних површина одговарајућом глет 

масом  у два слоја са свим предрадњама до постизања 

потпуне глаткоће .

По потреби глет масу нанети у више слојева с тим што 

укупна дебљина свих слојева не сме бити већа од 5 мм. 

- брушење површина стакластом хартијом ,

- гипсовање - надкитовање на глачаном зиду ,

- наношење боје ваљком први пут ,

- наношење боје ваљком други пут .                                           

Готове површине морају бити уједначеног тона , без 

трагова четке и ваљка ,без љуштења и отирања боје.                                

Ценом обухватити и потребну радну скелу.

Обрачун по м2 обојене површине. 

m2 343,59

3 Набавка материјала, глетовање и бојење 

полудисперзијом малтерисаних плафона  према 

следећем опису:

- глетовање малтерисаних површина одговарајућом глет 

масом  у два слоја са свим предрадњама до постизања 

потпуне глаткоће .

По потреби глет масу нанети у више слојева с тим што 

укупна дебљина  свих слојева не сме бити већа од 5 мм .

- брушење површина стакластом хартијом ,

- гипсовање - надкитовање на глачаном зиду ,

- наношење боје ваљком први пут ,

- наношење боје ваљком други пут .                                           

Готове површине морају бити уједначеног тона , без 

трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје.                                

Ценом обухватити и потребну радну скелу.

Обрачун по м2 обојене површине. 

приземље:

4,68+5,80+7,28+22,40+4,41+4,38+3,08+7,01+17,25+2,56+       

5,91+5,83+9,16+21,42+1,85+12,93+10,13+1,30+5,37+                  

9,39+21,96+18,61+12,31+4,51+1,68+2,29+4,47+3,94+             

19,45 = 251,36

I спрат:

4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,16+3,08+11,16+17,25+                 

5,91+5,71+8,91+21,28+1,85+12,30+10,10+1,24+5,37+                

9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+           

4,54+8,44 = 269,84

II спрат:

4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,16+3,08+11,16+17,25+                 

5,91+5,71+8,91+21,28+1,85+12,30+10,10+1,24+5,37+                

9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+           

4,54+8,44 = 269,84

III спрат:
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4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,16+3,08+11,16+17,25+                 

5,91+5,71+8,91+21,28+1,85+12,30+10,10+1,24+5,37+                

9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+           

4,54+8,44 = 269,84

повучени спрат:

6,00+1,70+3,30+13,11+8,74+9,20+21,67+6,04+5,82+8,91+         

14,95+1,87+12,93+6,08+3,15+12,86+8,22+8,85+21,95+          

1,28+6,84+8,94+6,98+17,34 = 216,73

м2 1.277,61

4 Набавка материјала и бојење зидова и плафона лифт 

окна посном бојом без глетовања са свим потребним 

предрадњама за наношење боје.                                                                 

Обрачун по м2 обојене површине. 

приземље - кров

6,80*16,60+2,88 = м2 115,76

5 Бојење зидова и плафона мокрих чворова унутрашњом 

боја против буђи тип МAXIDIS F , са претходном 

припремом подлоге у свему према опису из тачке 1 

молерско фарбарских радова. Обрачун по м2.

м2 200,00

X

1 Набавка материјала и израда спуштеног плафона у 

мокрим чворовима од влагоотпорних гипс картонских 

плоча д = 12,5 мм, на одговарајућој металној 

подконструкцији типа Ригипс, Кнауф или слично.                                                                   

Позиција обухвата бандажирање спојева и припрему за 

молерско-фарбарске радове.                                                     

У оквиру позиције укалкулисати израду ревизионих 

отвора према пројекту, отвора за расвету и остале 

отворе потребне за инсталације.                                                                     

Радити у свему према пројекту и упутству произвођача 

спуштеног плафона.                                                          

Обрачун по м2 плафона.

приземље:

4,70+2,56+4,15+1,61+4,38+4,45= 21,85

I спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

II спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

III спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

м2 87,70

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ 

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ  РАДОВИ  УКУПНО
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2 Набавка материјала и израда спуштеног плафона од гипс 

картонских плоча д = 12,5 мм, на одговарајућој металној 

подконструкцији типа Ригипс, Кнауф или слично.                                                                   

Позиција обухвата бандажирање спојева и припрему за 

молерско-фарбарске радове.                                                     

У оквиру позиције укалкулисати израду ревизионих 

отвора према пројекту, отвора за расвету и остале 

отворе потребне за инсталације.                                                                     

Радити у свему према пројекту и упутству произвођача 

спуштеног плафона.                                                          

Обрачун по м2 плафона.

м2 30,00

3 Облагање греде гипс картонским плочама у свему као 

опис у тачки 2. Обрачун по м, раз ширине до 100цм
м 50,00

4 Набавка и израда преградних монтажних зидова од 

гипскартонских плоча са испуном од камене вуне по 

потреби, на одговарајућој подконструкцији, дебљине 

10цм. Све комплет финално обрађено.

Обрачун пом2 м2 75,00

XI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1 Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица I класе, димензије 48x48 цм на лепку у 

купатилима, WC-има.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Под радити на додир са испуном од фуг маса BK у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа CERIM 

VINTAGE по избору Инвеститора. Плочице морају 

испуњавати следеће стандарде:                            - 

Упијање воде    ЕN ISO 10545-3 ≤3% подне                              

Калибрација    ЕN ISO 10545-2 ± 0,6%                                    

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 1100N                   

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље:

5,80+4,70+3,08+2,56+5,83+4,15+5,37+1,61+4,38+1,68+4,

54+   4,47 = 48,17

I спрат:

5,80+4,66+3,08+2,56+5,71+1,85+4,21+1,24+5,37+1,60+4,

38+ 1,51+4,32+4,54 = 50,83

II спрат:

5,80+4,66+3,08+2,56+5,71+1,85+4,21+1,24+5,37+1,60+4,

38+ 1,51+4,32+4,54 = 50,83

III спрат:

5,80+4,66+3,08+2,56+5,71+1,85+4,21+1,24+5,37+1,60+4,

38+ 1,51+4,32+4,54 = 50,83

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ УКУПНО
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повучени спрат:

1,70+4,01+9,20+5,82+1,87+4,15+1,60+3,60+8,85+1,28+2,

96+   6,98 = 52,02

110,00

2 Набавка материјала и постављање зидних керамичких 

плочица I класе, димензије 48x48 цм на лепку у 

купатилима, WC-има.На свим угловима урадити 

вертикалне Al лајсне у боји плочица.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 110 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Зид радити на додир са испуном од фуг маса BK у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа CERIM 

VINTAGE по избору Инвеститора.Керамика у 

купатилима је до спуштеног плафона  а у WC-има је до 

144цм.

 Плочице морају испуњавати следеће стандарде:                            

- Упијање воде    ЕN ISO 10545-3   >10% зидне                            

- Калибрација    ЕN ISO 10545-2  ± 0,5%                                                             

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4    мин 600N                     

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14    класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље:

(8,84+6,80+8,40+5,49+8,63+8,74)*2,63-

0,81*2,10*6+(0,59+           

1,52+1,99+0,60+0,65+3,07+0,78+0,59+3,51+0,75+0,59+ 

1,23+0,30+1,17+0,34+0,65+2,06+0,70+0,49+3,52+0,65)*             

1,60 = 154,34
I спрат:

(8,84+6,78+8,63+5,47+8,60+8,66)*2,63-

0,81*2,10*6+(0,59+         

1,52+1,99+0,60+0,65+3,07+0,78+0,59+3,51+0,75+0,59+ 

2,06+0,65+0,65+2,06+0,65+0,49+3,52+0,65)*1,60 = 
II спрат:

(8,84+6,78+8,63+5,47+8,60+8,66)*2,63-

0,81*2,10*6+(0,59+         

1,52+1,99+0,60+0,65+3,07+0,78+0,59+3,51+0,75+0,59+ 

2,06+0,65+0,65+2,06+0,65+0,49+3,52+0,65)*1,60 = 
III спрат:

(8,84+6,78+8,63+5,47+8,60+8,66)*2,63-

0,81*2,10*6+(0,59+         

1,52+1,99+0,60+0,65+3,07+0,78+0,59+3,51+0,75+0,59+ 

2,06+0,65+0,65+2,06+0,65+0,49+3,52+0,65)*1,60 = повучени спрат:

(8,78+8,40+5,47+7,71+7,20)*2,63-

0,81*2,10*5+(0,60+4,25+            

1,26+0,49+0,54+2,20+0,54+0,96+3,51+0,75+0,93+2,67+ 

0,64+1,74+0,65+0,66+2,02+4,16+0,60)*1,60 = 136,95 м2 600,00
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3 Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица I класе, димензије 48x48 цм на лепку у кухињи, 

оставама и зони шанка на поду и зидном порталу.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Под радити на додир са испуном од фуг маса BK  у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа CERIM 

BLOOM по избору Инвеститора. Плочице морају 

испуњавати следеће стандарде:                            - 

Упијање воде    ЕN ISO 10545- ˃10% подне                              

Калибрација    ЕN ISO 10545-2 ± 0,5%                                    

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 1100N                   

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље:

(1,10+0,13+1,10+1,40+2,57+0,14+6,40+5,10+1,01+2,33+

0,38+ 0,14)-0,71*2 = 20,38

I спрат:

(1,10+0,13+1,10+1,40+2,57+0,14+6,40+5,10+1,01+2,33+

0,38+ 0,14)-0,71*2 = 20,38

II спрат:

(1,10+0,13+1,10+1,40+2,57+0,14+6,40+5,10+1,01+2,33+

0,38+ 0,14)-0,71*2 = 20,38

III спрат:

(1,10+0,13+1,10+1,40+2,57+0,14+6,40+5,10+1,01+2,33+

0,38+ 0,14)-0,71*2 = 20,38

повучени спрат:

(0,57+0,49+0,62+0,85+0,33+0,94+3,50+1,01+1,81+1,01+

6,40+ 0,25+1,02+0,15+0,15+1,28+1,53)-0,71 = 21,20

м2 143,00

4 Набавка материјала и постављање зидних керамичких 

плочица I класе, димензије 20x20 цм на лепку у кухињи . 

Висина плочица је 80цм на висини од 80-160цм.На свим 

угловима урадити вертикалне Al лајсне у боји плочица.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 110 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Зид радити на фугу од 2мм са испуном од фуг маса BK у 

тону по избору инвеститора .  Плочице су типа VOGUE 

беле мат боје . Плочице морају испуњавати следеће 

стандарде:                            - Упијање воде    ЕN ISO 

10545-3 ≤3% зидне                             Калибрација    ЕN 

ISO 10545-2 ± 0,6%                                    - Чврстоћа при 

лому   ЕN ISO 10545-4  мин 600N                   - Отпорност 

на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

m2 153,11
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5 Набавка материјала и постављање сокле у кухињама и 

оставама је од 8-10цм  . Керамика. лепак и фуг маса исти 

опис и квалитет као подна кухињска керамика.                                                                                                      

Обрачун по м1 .

m 102,11

6 Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица I класе, димензије 30х60 цм на лепку на 

терасама,лођама и проходним кровним терасама.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Под радити на додир са испуном од фуг маса BK у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа 

ЕХCELLENCE black grip или слично  . Плочице морају 

испуњавати следеће стандарде:                            - 

Упијање воде    ЕN ISO 10545-3 ≤3% подне                              

Калибрација    ЕN ISO 10545-2 ± 0,6%                                    

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 1100N                   

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље:

4,48+3,45+17,93+4,56+5,42+12,31 = 48,15

I спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79+16,97 = 34,11

II спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79+16,97 = 34,11

III спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79+16,97 = 34,11

поткровље

16,97+4,26+4,11+4,86+4,68+3,86+4+3,62+3,62+3,62+3,62

+ 4,73+4,90 = 66,85

м2 217,33

7 Набавка материјала и постављање сокле висине  10цм на 

терсама, лођама и проходним кровним терасама . 

Керамика. лепак и фуг маса исти опис и квалитет као 

подна  керамика за терасе.                                                                                                      

Обрачун по м1 .

м 129,00

8 Набавка материјала и постављање сокле висине у 

приземљу 130цм  а на осталим етажама 10цм у улазном 

ходнику,ходницима и степенишним подестима . 

Керамика. лепак и фуг маса исти опис и квалитет као 

подна ходничка керамика.                                                                                                      

Обрачун по м1 .

приземље: 

(4,75+7,44+26,88+10,14+10,66+10,68)-1,01*4-1,10-                      

0,91 = 64,50

I спрат:

(10,35+10,66+10,78+5,48+19,80)-1,01*5-1,10 = 50,92

II спрат:
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(10,35+10,66+10,78+5,48+19,80)-1,01*5-1,10 = 50,92

III спрат:

(10,35+10,66+10,78+5,48+19,80)-1,01*5-1,10 = 50,92

поткровље

19,80+10,51+10,22+10,50+10,80+10,10+10,40+10,22+10,2

2+          10,22+10,52+10,82)-1,01*4-1,10 = 129,19 m 64,50

м1 220,45

9 Набавка материјала и постављање тестерасте сокле 

висине  10цм на степенишним крацима . Керамика. 

лепак и фуг маса исти опис и квалитет као подна 

ходничка керамика.                                                                                                      

Обрачун по м1 .

приземље:

5,69+1,20 = 6,89

I спрат:

5,69+1,20 = 6,89

II спрат:

5,69+1,20 = 6,89

III спрат:

5,69+1,20 = 6,89

поткровље

5,69+1,20 = 6,89

м1 29,45

10 Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица I класе, димензије 60х120цм на лепку на 

степеништу и подестима.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Под радити на додир са испуном од фуг маса BK у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа CASAMOOD 

neutra bianco i FLOОR GRЕS chramtech warm 3.0 naturale 

или вишег квалитета  . Газишта су типски 

префабриковани елементи са препустом и 

противклизном перфорацијом.Плочице морају 

испуњавати следеће стандарде:                            - 

Упијање воде    ЕN ISO 10545-3 ≤3% подне                              

Калибрација    ЕN ISO 10545-2 ± 0,5%                                    

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 1100N                   

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље - поткровље:

а) ознака из пројекта 1 ,   површине 0,576 м2/ком

5 = ком 5,00

б) ознака из пројекта 2  ,  површине 0,837м2/ком

5 = ком 5,00

в) ознака из пројекта 3  ,  површине 0,531м2/ком

5 = ком 5,00

г) ознака из пројекта 4  ,  површине 0,370м2/ком

5 = ком 5,00
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д) ознака из пројекта 5-17  ,  површине 0,365м2/ком

65 = ком 65,00

 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

XII

1 Набавка и постављање класичног храстов паркета 

стандард  Р класе,  димензија 450/50/21мм.                                            

.Паркет поставити на слој двокомпонентног  лепка тип 

"BK parket fix PU/BK parket fix prime" у квалитету истог 

или вишег.                                                                                  

По завршеном полагању паркет се суши 7 дана.                     

Затим паркет хобловати машинским путем са три врсте 

папира (30, 60, 80)  а затим фино очистити, фуговати.                                                                         

Лакирати  основном лак  импрегнацијом 1 пут и 2 

премаза лака (А+ Б) полиуретански полумат.                                     

Поред обимних зидова поставити  медијапан соклу  х=8 

цм  бојену полиуретанском белом бојом. Извођач је у 

обавези да достави доказ  о квалитету паркета од 

акредитоване институције. Подлога се предходно мора 

очистити и отпрашити.  Обрачун по м2 комплет са 

соклом.

 

приземље:

4,68+7,28+22,40+4,41+4,38+7,01+17,25+5,91+9,16+18,76

+       

12,93+10,13+9,39+21,96+18,61+12,31+4,51+2,29+3,94+              

19,45 = 216,76I спрат:

4,66+6,93+22,48+4,46+11,16+11,16+17,25+5,91+8,91+             

21,28+12,30+10,10+9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+4,60+ 

19,45+8,44 = 236,42

II спрат:

4,66+6,93+22,48+4,46+11,16+11,16+17,25+5,91+8,91+             

21,28+12,30+10,10+9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+4,60+ 

19,45+8,44 = 236,42

III спрат:

4,66+6,93+22,48+4,46+11,16+11,16+17,25+5,91+8,91+             

21,28+12,30+10,10+9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+4,60+ 

19,45+8,44 = 236,42

повучени  спрат:

6,00+3,30+13,11+8,74+21,67+6,04+8,91+14,95+12,93+6,0

8+ 3,15+12,86+8,22+21,95+6,84+8,94+17,34 = 181,03

м2 1.106,71

XIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ

ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

ПАРКЕТАРСКИ  РАДОВИ  УКУПНО
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1 Набавка материјала и покривање кровних површина  

равним пластифицираним челично поцинкованим 

лимом, дебљине 0,70 мм, везе лимова на клик тј Пиано 

веза, дебљина цинка 220гр/м2.

Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству 

пројектанта. Поставити снегобране који су линеарни, 

дужине 85цм, у смакнутом поретку. 

Испод лима поставити слој тер папира, који се посебно 

обрачунава. 

Ценом обухватити све опшивке и продоре.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова. 
286,05= м2 286,05

2 Набавка материјала и израда и монтажа олучних цеви 

Ø100 мм од пластифицираног челично поцинкованог 

лима, дебљине 0,50 мм у боји по избору инвеститора .                                                           

Делови олучних цеви морају да улазе један у други 

минимум 50 мм .                                                                             

Нерђајуће обујмице са држачима поставити на размаку 

од 200 цм.                                                                                       

Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм.              

Обрачун по м1

16,00*6 = м1 96,00

Набавка и уградња маски за вертикалне олуке на фасади 

од окруклог гвожђа фи 20мм на размаку од 100мм, 

завршна обрада као ограда на лођама.

Обрачун по м м 96,00

3 Набавка материјала и опшивање надзидака 

пластифицираним челично поцинкованим лимом, 

развијене ширине (РШ) 50 цм, дебљине 0,60 мм. 

Окапнице препустити за 3 цм. 

Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта   

и према прописима за ту врсту материјала. 

Испод лима поставити слој тер папира, који улази у 

цену опшивања.

Обрачун по м1 опшивке.

9,10+8,95+7,30+9,42+3,23+8,60+9,05+8,77+4,11+18,33= м1 86,66

4 Набавка материјала и израда и монтажа водоскупљача 

од пластифицираног челично поцинкованог лима 

дебљине 0,50 мм, по детаљима и упутству пројектанта.                                    

Обрачун по комаду.

12 = ком 12,00

5 Набавка материјала , израда и монтажа хоризонталне 

дилатације од пластифицираног челичног поцинкованог 

лима, развијене ширине (РШ) 60 цм, дебљине 0,60 мм. 

Хоризонталну дилатацију извести по детаљима и 

упутству пројектанта.                                                                          

Обрачун по м1.

1,00+9,10+1,15 = м1 11,25
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6 Набавка материјала , израда и монтажа вертикталне 

дилатације од пластифицираног челичног поцинкованог 

лима, развијене ширине (РШ) 50 цм, дебљине 0,60 мм. 

Хоризонталну дилатацију извести по детаљима и 

упутству пројектанта.                                                                          

Обрачун по м1.

16,00*2 = м1 32,00

7 Набавка материјала, израда и монтажа прозорских 

солбанака од пластифицираног челичног поцинкованог 

лима, развијене ширине (РШ)  30 цм, дебљине 0,60 мм. 

Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у 

вис до 25 мм, за шток прозора учврстити  наразмаку 50-

80 мм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене

 пакнице или слично. 

Испод лима поставити слој тер папира, који улази у 

цену солбанка.                                                                            

Обрачун по м1.

приземље:

2,20*4+1,10*4+1,01*6+0,91*1 = 20,17

I спрат:

1,10*3+1,01*11+0,91*1 = 15,32

II спрат:

2,20*2+2,02*3+1,10*1+1,01*5+0,91*1 = 17,52

III спрат:

2,20*1+2,02*1+1,10*3+1,01*9+0,91*1 = 17,52

поткровље:

1,10*16+1,01*8+0,91*1 = 26,59

м1 97,10

8 Израда и монтажа балконске луле од пластифицираног 

челичног поцинкованог лима, дебљине 0,60 мм. 

Лулу пречника 50 мм, дужине 30 цм и са шајбном 30x30 

цм, израдити по детаљу и упутству пројектанта.               

Обрачун по комаду.

приземље:

3 =

I спрат:

4 =

II спрат:

4 = 

III спрат:

2 = 

ком 13,00

XIV

ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
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1 Набавка материјала и бојење малтерисане силиконске 

фасаде с бојом, типа BK-SIL ful struktura 1,5mm или 

вишег квалитета. 

Пре бојења површине фасаде прећи шмирглом и 

опајати. Површину импрегнирати BK-ACRYL подлогом. 

Након сушења нанети други и трећи премаз, са 

размаком за сушење од најмање 10-12 сати.                                                                                       

Малтерисане површине морају бити потпуно суве 

пре бојења.

Обрачун по м2 .

приземље:

232,82+15,40 = 248,22

I спрат:

223,82+17,44 = 241,26

II спрат:

223,82+17,44 = 241,26

III спрат:

223,82+17,44 = 241,26

повучени спрат:

351,81 =

кров:

169,15 =

м2 1.492,96

2 Набавка материјала и израда сокле од акрилног 

декоративног малтера, типа BK-KUL-(мозаик) или 

вишег квалитета.. 

Претходно површине фасаде прећи шмирглом и опајати. 

Површину импрегнирати BK-ACRYL подлогом. 

Након сушења нанети  декоративни малтер глетерицом 

и одмах заравнати                                                                              

Малтерисане површине морају бити потпуно суве и 

старе најмање 21 дан.                                                                 

Обрачун по м2 .

приземље:

(58,88+19,48)*0,56 = 43,88 м2 43,88

3 Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле око 

објекта. Скелу урадити у свему према техничким 

прописима за фасадну скелу, са свим потребним 

укрућењима, платформама, оградама итд.                                                                                      

Пре употребе скела мора бити примљена од надлежне 

инспекције.                                                                                    

Скела мора бити уземљена и осигурана од удара грома . 

Мерење се врши по спољним ивицама фасадне скеле. 

Обрачун по м2 ортогоналне пројекције фасадне скеле, 

комплет са преносом материјала до 50м, чишћењем 

елемената скеле.

85*16 = м2 1.360,00

XV

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

ФАСАДНА  ПВЦ  СТОЛАРИЈА
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Монтажа и израда нових вишеделних прозора и врата од 

петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76 AD , 

са ролетнама истог произвођача мин уградбене дубине 

од 75мм, ојачана челичним поцинкованим профилом 

дебљине 1,5мм са двоструким спољним 

дихтовањем.Столарија мора поседовати и добре звучне 

и термичке особине за шток и крило: UF=1,1W/m2K и за 

стакло: Ug:1,1W/m2K. Стакло пакет је дебљине 24мм ( 

4+16+4), напуњено аргоном од чега је једно ниско 

емисионо. Цертификате о топлотној проводљивости је 

потребно доставити. ПВЦ профил мора садржати 

подпрозорски профил, како би се уградила унутрашња и 

спољна даска. Столарија у белој боји. ПВЦ профили 

морају задовољити европски стандард RAL-GZ 716 и 

све мора бити поткрепљено цертификатом. Тамо где је 

присутна ролетна обавезно предвидети и проширење 

профила са једне стране у ширини од 30мм. Ролетна 

треба бити израђено од ПВЦ-а са добрим топлотним 

својствима Ur=0,80W/m2K.

1 Двокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача.

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.

пос.3 у кругу и квадрату                     дим 220/162 цм

приземље:

4 =

II спрат:

2 =

III спрат:

1 =

ком 7,00
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2 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.                 

пос.4  кругу и квадрату                     дим 110/162цм

приземље:

4 =

I спрат:

3 =

II спрат:

1 =

III спрат:

3 =

повучени спрат:

16 =

ком 27,00

3 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.

пос.5  кругу и квадрату                     дим 101/162 цм

приземље:

6 =

I спрат:

11 =

II спрат:

5 =

III спрат:

9 =

повучени спрат:
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8 =

ком 39,00

4 Једнокрилна балконска врата од високоотпорних тврдих 

петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76 AD. 

Обезбедити сав потребан оков. 

Уз врата уградити еслингер ролетну од ПВЦ профила.

Отварање према шеми.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

врата.

Врата са унутрашње стране имају  клупицу -храс тов 

праг д=2цм. и та позиција припада вратима.

Обрачун по комаду.

пос.6  кругу и квадрату                     дим 101/241 цм

приземље:

2 =

I спрат:

3 =

II спрат:

3 =

III спрат:

3 =

ком 11,00

5 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.
пос.7  кругу и квадрату                     дим 91/162 цм

приземље:

1 =

I спрат:

1 =

II спрат:

1 =

III спрат:

1 =

повучени спрат:

1 =

ком 5,00

страна 39/60
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6 Двокрилна балконска врата од високоотпорних тврдих 

петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76 AD. 

Обезбедити сав потребан оков. 

Уз врата уградити еслингер ролетну од ПВЦ профила.

Отварање према шеми.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

врата.

Врата са унутрашње стране имају  клупицу -храс тов 

праг д=2цм. и та позиција припада вратима.

Обрачун по комаду.

пос.8  кругу и квадрату                     дим 180/241 цм

I спрат:

2 =

II спрат:

1 =

III спрат:

1 =

повучени спрат:

1 =

ком 5,00

7 Двокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.

пос.9  кругу и квадрату                     дим 202/162 цм

II спрат:

3 =

III спрат:

1 =

ком 4,00

8 Двокрилна балконска врата од високоотпорних тврдих 

петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76 AD. 

Обезбедити сав потребан оков. 

Уз врата уградити еслингер ролетну од ПВЦ профила.

Отварање према шеми.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

врата.

Врата са унутрашње стране имају  клупицу -храс тов 

праг д=2цм. и та позиција припада вратима.

Обрачун по комаду.

страна 40/60
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пос.10  кругу и квадрату                     дим 202/241цм

приземље:

2 =

I спрат:

2 =

II спрат:

2 =

III спрат:

2 =

ком 8,00

XVI

1 Израда, транспорт и монтажа двокрилних

застакљених врата.Шток оје од трослојне плоче у

комбинацији са шпер плочом од руске брезе. Шток

је у ширини зида који се герује. Крило врата је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији. Застакљивање крила

извести равним стаклом д = 4мм са непровидном

фолијом покривеност 80% површине стакла.

Минимална звучна заштита од 25-29 db. Врата

снабдети бравом магнетном АГБ и потребним

бројем шарки, квака је тип TH 104 INOX BICOLOR

прохром мат. Первајз лајсна ширине 7цм сечена у

гер. Завршна обрада лакирањем 2х полиуретанским

лаком италијанског произвођача "SAYERLACK" у

тону по избору инвеститора.Обрачун по ком

заједно са одбојником за крило врата тип полу

месец-хром мат. 

пос А  у  кругу                                 дим 141/210 цм

приземље:

2=

I спрат:

2=

II спрат:

2=

III спрат:

2=

повучени спрат:

1=

ком 9,00

ФАСАДНА  ПВЦ  СТОЛАРИЈА УКУПНО

УНУТРАШЊА  ДРВЕНА  СТОЛАРИЈА

страна 41/60
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2 Израда, транспорт и монтажа двокрилних

застакљених врата.Шток оје од трослојне плоче у

комбинацији са шпер плочом од руске брезе. Шток

је у ширини зида који се герује. Крило врата је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији. Застакљивање крила

извести равним стаклом д = 4мм са непровидном

фолијом покривеност 80% површине стакла.

Минимална звучна заштита од 25-29 db. Врата

снабдети бравом магнетном АГБ и потребним

бројем шарки, квака је тип TH 104 INOX BICOLOR

прохром мат. Первајз лајсна ширине 7цм сечена у

гер. Завршна обрада лакирањем 2х полиуретанским

лаком италијанског произвођача "SAYERLACK" у

тону по избору инвеститора.Обрачун по ком

заједно са одбојником за крило врата тип полу

месец-хром мат. 

пос Б  у  кругу                                  дим 121/210 цм

приземље:

1=

I спрат:

1=

II спрат:

1=

III спрат:

1=

повучени спрат:

1=

ком 5,00

страна 42/60
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3 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних

застакљених врата.Шток оје од трослојне плоче у

комбинацији са шпер плочом од руске брезе. Шток

је у ширини зида који се герује. Крило врата је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији. Застакљивање крила

извести равним стаклом д = 4мм са непровидном

фолијом покривеност 80% површине стакла.

Минимална звучна заштита од 25-29 db. Врата

снабдети бравом магнетном АГБ и потребним

бројем шарки, квака је тип TH 104 INOX BICOLOR

прохром мат. Первајз лајсна ширине 7цм сечена у

гер. Завршна обрада лакирањем 2х полиуретанским

лаком италијанског произвођача "SAYERLACK" у

тону по избору инвеститора.Обрачун по ком

заједно са одбојником за крило врата тип полу

месец-хром мат. 

пос В  у  кругу                                  дим 101/210 цм

приземље:

лева = 1

десна = 1

2=

I спрат:

лева = 1

десна = 1

2=

II спрат:

лева = 1

десна = 1

2=

III спрат:

лева = 1

десна = 1

2=

повучени спрат:

лева = /

десна = 2

2=

ком 10,00

страна 43/60



Нови Сад - Југовићево

Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

4 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

врата.Шток je од трослојне плоче у комбинацији са

шпер плочом од руске брезе. Шток је пресвучен

бељним храстовим фурниром. Шток је у ширини

зида који се герује. Крило је дуплошперовано и

обложено тврдопресованим медијапаном

фурнираним бељеним храстовим фурниром у

интерзији.Минимална звучна заштита од 25-29 db.

Врата снабдети бравом магнетном АГБ и три инох

пролазне шарке, квака је тип TH 104 inox

BICOLOR прохром мат.Первајз лајсна је од

медијапана пресвучена бељеним храстовим

фурниром ширине 7цм сечена у гер.Завршна обрада 

лакирањем 2х полиуретанским лаком италијанског

произвођача "SAYERLACK" у тону по избору

инвеститора. Обрачун по ком заједно са

одбојником за крило врата тип полу месец-хром

мат.

пос Г  у  кругу                                  дим 91/210 цм

приземље:

лева = 4

десна = /

4=

I спрат:

лева = 4

десна = 1

5=

II спрат:

лева = 5

десна = /

5=

III спрат:

лева = 4

десна = 1

5=

повучени спрат:

лева = 2

десна = 1

3=

ком 22,00

страна 44/60
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5 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

врата на кухињи.Шток je од трослојне плоче у

комбинацији са шпер плочом од руске брезе. Шток

је пресвучен бељним храстовим фурниром. Шток је

у ширини зида који се герује. Крило је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији.Минимална звучна заштита

од 25-29 db. Врата снабдети бравом магнетном

АГБ и три инох пролазне шарке, квака је тип TH

104 inox BICOLOR прохром мат.Первајз лајсна је

од медијапана пресвучена бељеним храстовим

фурниром ширине 7цм сечена у гер.Завршна обрада 

лакирањем 2х полиуретанским лаком италијанског

произвођача "SAYERLACK" у тону по избору

инвеститора. Обрачун по ком заједно са

одбојником за крило врата тип полу месец-хром

мат.

пос Д  у  кругу                                  дим 81/210 цм

приземље:

лева = /

десна =1

1=

I спрат:

лева = /

десна =1

1=

II спрат:

лева = /

десна =1

1=

III спрат:

лева = /

десна =1

1=

повучени спрат:

лева = 4

десна = 2

6=

ком 10,00

страна 45/60
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6 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

клизних врата на кухињи. Крило врата је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији. Унутрашњост крила је

испуњена картонским саћем. Крило врата је

окачено на првокласни клизни механизам са

бешумном алуминијумском шином, укупне

носивости 60кг, произвођач "Оков-стил".Клизни

механизам је сакривен испод маске од медијапана

фурнираног бељеним храстовим фурниром. Рам на

крилу је од првокласног чамовог масива.Шток je од

трослојне плоче у комбинацији са шпер плочом од

руске брезе. Шток је пресвучен бељним храстовим

фурниром. Шток је у ширини зида који се герује.

Врата снабдети успоривачима и механизмом за

фиксирање врата у отвореном положају. Након

завршене обраде зидова, око штокова, поставити

покривне лајсне ширине 7цм од медијапана

пресвучене бељеним храстовим фурниром, које се

герују. 

Завршна обрада лакирањем 2х полиуретанским

лаком италијанског произвођача "SAYERLACK" у

тону по избору инвеститора. Обрачун по ком 

пос Ђ  у  кругу                                  дим 81/210 цм

приземље:

лева = 3

десна =1

4 =

I спрат:

лева = 3

десна = 1

4 =

II спрат:

лева = 3

десна = /

3 =

III спрат:

лева = 3

десна = /

3 =

повучени спрат:

лева = /

десна = 1

1 =

ком 15,00

страна 46/60
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7 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

врата на купатилу, у доњем делу крило има

жалузину за вентилацију вел:40х5цм.Шток je од

трослојне плоче у комбинацији са шпер плочом од

руске брезе. Шток је пресвучен бељним храстовим

фурниром. Шток је у ширини зида који се герује.

Крило је дуплошперовано и обложено

тврдопресованим медијапаном фурнираним

бељеним храстовим фурниром у

интерзији.Минимална звучна заштита од 25-29 db.

Врата снабдети бравом магнетном АГБ и три инох

пролазне шарке, квака је тип TH 104 inox

BICOLOR прохром мат.Первајз лајсна је од

медијапана пресвучена бељеним храстовим

фурниром ширине 7цм сечена у гер.Завршна обрада 

лакирањем 2х полиуретанским лаком италијанског

произвођача "SAYERLACK" у тону по избору

инвеститора. Обрачун по ком заједно са

одбојником за крило врата тип полу месец-хром

мат.

пос З  у  кругу                                  дим 81/210 цм

приземље:

лева = 2

десна = 3

5 =

I спрат:

лева = 2

десна = 3

5 =

II спрат:

лева = 2

десна = 3

5 =

III спрат:

лева = 2

десна = 3

5 =

повучени спрат:

лева = 2

десна = 1

3 =

ком 23,00

страна 47/60
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8 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

врата на купатилу, у доњем делу крило има

жалузину за вентилацију вел:30х5цм.Шток je од

трослојне плоче у комбинацији са шпер плочом од

руске брезе. Шток је пресвучен бељним храстовим

фурниром. Шток је у ширини зида који се герује.

Крило је дуплошперовано и обложено

тврдопресованим медијапаном фурнираним

бељеним храстовим фурниром у

интерзији.Минимална звучна заштита од 25-29 db.

Врата снабдети бравом магнетном АГБ и три инох

пролазне шарке, квака је тип TH 104 inox

BICOLOR прохром мат.Первајз лајсна је од

медијапана пресвучена бељеним храстовим

фурниром ширине 7цм сечена у гер.Завршна обрада 

лакирањем 2х полиуретанским лаком италијанског

произвођача "SAYERLACK" у тону по избору

инвеститора. Обрачун по ком заједно са

одбојником за крило врата тип полу месец-хром

мат.

пос Ж  у  кругу                                  дим 71/210 цм

приземље:

лева = 3

десна = 1

4 =

I спрат:

лева = 3

десна = 1

4 =

II спрат:

лева = 3

десна = 1

4 =

III спрат:

лева = 3

десна = 1

4 =

повучени спрат:

лева = 3

десна = 3

6 =

ком 22,00

Израда и монтажа плоче на шанку од медијапана 

д=48мм, чело је 120мм са потребном подконструкцијом, 

завршна обрада је полиуретанском бојом у тону по 

избору инвеститора, ширине 60цм дужине од 240 до 

300цм.Обрачун по ком.

ком 10,00
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XVII

Напомена: Сва унутрашња и спољна 

ограда се топло цинкују,па се наноси 

прајмер за обојене метале и завршни лак 

у RAL-u aлкидна у тону по избору 

инвеститора

1 Једнокрилна врата за улаз у стан. Врата су сигурносна 

типа Босал класик. Звучне изолованости 32db, доказ о 

противпровалности трећег степена. Метални профил 

штока анкерисан у зид у 12 тачака. Рам и 

подконструкција је од кутијастих профила (50х30х1мм)  

са преградним лимом 1мм, а испуна од стиропора д=5цм 

са завршним слојем од универ плоча д=8мм.

Врата снабдети прагом према спецификацији 

произвођача.Са унутрашње стране урадити геровани 

первајз од медијапа бојен полиуретанском белом бојом 

ширине 7цм.

Боја врата према избору инвеститора.

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду
пос 1  у  квадрату                              дим 101/210 цм

приземље:

лева = 2

десна = 3

4 =

I спрат:

лева = 2

десна = 3

5 =

II спрат:

лева = 2

десна = 3

5 =

III спрат:

лева = 2

десна = 3

5 =

повучени спрат:

лева = 2

десна = 2

4 =

ком 24,00

УНУТРАШЊА ДРВЕНА СТОЛАРИЈА УКУПНО 

ЦРНА БРАВАРИЈА
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2 Степенишна ограда израђена од црне браварије.              

Рукохват од бешавних челичних цеви ∅50 мм.                         

Стубови ограде и доња хоризонтала од кутијастих 

челичних профила 30х30мм, на размаку максимум 

100цм.Стубови ограде се анкерују и шрафе бочно за 

степениниште преко анкер плочице. 

Испуна оградних платна је од кутијастих  квардратних 

челичних профила 18х18 мм, на међусобном растојању 

од 12 цм . 

Браварију претходно очистити припремити за фарбање 

минијум бојом  потом обојити емајл лаком два пута.

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду

пос 7 у  квадрату                              дим 39,00 м

приземље - повучени спрат:

1=

ком 1,00

3 Пењалице за интерветни излаз на кров.

Пењалице израдити од челичних цеви пречника 30мм  и 

једне вертикалне цеви Ø50мм. које треба анкеровати у 

зид.

Монтирати их на одређеном размаку по датом цртежу.

Све обојити два пута са претходним минизирањем.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 8  у  квадрату                            дим 36+60+36/315цм

повучени спрат:

1 =

ком 1,00

4 Степенишни рукохват од бешавних челичних цеви ∅50 

мм. и вертикалних носача 50/50цм.које треба  

анкеровати у под  преко анкер плочица. 

На страни  рампе уградити такође рукохват као на 

цртежу Ø50 са вертикалним носачима 50/50мм.које 

анкеровати у под преко анкер плочица.. 

Поставити чепове на крајеве цеви. 

Све обојити два пута са претходним минизирањем.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 9  у  квадрату                             

приземље:

1 =

ком 1,00
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5 Рукохват на рампи од бешавних челичних цеви Ø50 мм. 

Рукохват анкеровати бочно у зид по датом цртежу  на 

датом одстојању. 

Поставити чепове на крајеве цеви. 

Све обојити два пута са претходним минизирањем.                                                                

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 10  у  квадрату                           

приземље:

1 =

ком 1,00

6 Степенишни рукохват од бешавних челичних цеви Ø50 

мм. Рукохват анкеровати  бочно у зид по датом цртежу  

на датом растојању. 

Поставити чепове на крајеве цеви. 

Све обојити два пута са претходним минизирањем.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 11  у  квадрату                              

приземље:

1 =

ком 1,00

7 Фиксна ограда на непроходној кровној тераси. 

Састоји се од једне хоризонтално постављене цеви 

∅50мм. и 50/50 мм.вертикални носачи. 

Цеви се учвршћују бочно у зид преко анкер плочица пре 

малтерисања а вертикални носачи у  парапетни зид на 

одређеном размаку  датом на повученом спрату 

(мах 120цм.). 

Све спојеве заптити трајно еластичном 

заштитном масом и покрити розетном. 

Све металне делове одмастити и очистити од рђе, варове 

обрусити, бојити 2х основном бојом и синтетским лаком 

у тону по избору пројектанта.

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по м1.

пос 12  у  квадрату                              

повучени спрат:

55,97= м1 55,97
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8 Ограда на лођи.                                                                              

Вертикале су од кутијастих челичних профила 40 /40мм, 

на размаку 86цм.

Рукохват ограде је кружног профила ∅50.                                     

Рукохват и вертикалне носаче бојити минијум бојом два 

пута    а завршно бојити антик бојом РАЛ 7001

Стакло је панплекс, са обореним ивицама д=6мм.             

Стакло причврстити инокс шрафовима на вертикале на 

два места по висини. 

Димензија стакла је 97 /85цм. 

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 13  у  квадрату                              дим 396/110 цм

II спрат:

1=

III спрат:

1=

ком 2,00

9 Ограда на лођи.                                                                              

Вертикале су од кутијастих челичних профила 20 /20мм, 

на размаку 86цм.

Рукохват ограде је кружног профила Ø50.                                      

Рукохват бојити минијум бојом два пута а завршно 

бојити антик бојом РАЛ 7001                                                                                                      

Стакло је панплекс, са обореним ивицама д=6мм.                                                                             

Стакло причврстити инокс шрафовима на вертикале на 

четри места по висини. 

Димензија стакла је 85 /85цм. 

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.                                       

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 14  у  квадрату                              дим 176/110 цм

I спрат:

2=

II спрат:

1=

III спрат:

1=

повучени спрат:

1=

ком 5,00
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10 Ограда на лођи.                                                                              

Вертикале су од кутијастих челичних профила 20 /20мм, 

на размаку 86цм.

Рукохват ограде је кружног профила Ø50.

Рукохват бојити минијум бојом два пута а завршно 

бојити антик бојом РАЛ 7001                                                                                                      

Стакло је панплекс, са обореним ивицама д=4.4.2мм.                                                                              

Стакло причврстити инокс шрафовима на вертикале на 

четри места по висини. 

Димензија стакла је 78 /85цм. 

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.                                       

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 14а  у  квадрату                              дим 166/110 цм

III спрат:

1=

ком 1,00

11 Ограда-хоризонтална шипка на парапетима у лођама. 

Састоји се од  једне хоризонтално постављене цеви ∅50 

мм. Цеви се учвршћују бочно у зид преко анкер плочица 

пре малтерисања и на парапетни зид преко вертикалних 

носача 50/50мм. растојање видети из цртежа . 

Све спојеве заптити трајно еластичном масом и покрити 

розетном.

Све металне делове одмастити и очистити од рђе, варове 

обрусити, бојити 2х основном бојом и синтетским лаком 

у тону по избору пројектанта.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 15  у  квадрату                              дим 396 цм

приземље:

3 =

I спрат:

3 =

II спрат:

2 =

III спрат:

2 =

ком 10,00
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12 Ограда-хоризонтална шипка на парапетима у лођама. 

Састоји се од  једне хоризонтално постављене цеви Ø50 

мм. Цеви се учвршћују бочно у зид преко анкер плочица 

пре малтерисања и на парапетни зид преко вертикалних 

носача 50/50мм. растојање видети из цртежа . 

Све спојеве заптити трајно еластичном масом и покрити 

розетном.

Све металне делове одмастити и очистити од рђе, варове 

обрусити, бојити 2х основном бојом и синтетским лаком 

у тону по избору пројектанта.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 16  у  квадрату                              дим 166 цм

I спрат:

1 =

II спрат:

1 =

ком 2,00

13 Рам решетке испред главног улаза у објекат. 

За армирано бет. плочу анкеровати анкерима угаонике л 

50/70/5мм за постављање решетке.

Решетку урадити у раму од кутијастих профила 

40/60/4мм. и заварити од пљоштег гвожђа на одређеном 

размаку решетке.

Све обојити два пута са претходном припремом 

површине и минизирањем.

Обрачун по комаду.
пос Љ                                              дим  100/60 цм

приземље:

1 = ком 1,00

Израда и уградња маски за спољну јединицу климе. 

Подконструкција је челичних профила према упутству 

произвођача климе, облога од перфорирани 

алуминијумски лим д=2мм. 

Обрачун по ком ком 20,00

XVIII

Алуминијумска браварија је од прфила ЕЛВИАЛ 8600 

са термо прекидом .

ЦРНА БРАВАРИЈА  УКУПНО

АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА 
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1 Двокрилна врата на улазу у објекат са фиксним 

надсветлом у конструкцији од алуминијумских 

пластифицираних профила и то у боји: SABLE NOIR 

2200, са прекинутим термичким мостом. Термички мост 

тј. прекид чине полиамидне траке мин ширине 34мм 

испуњену полиуретанском масом.

Крила врата застаклити термопан стаклом 6+12+6, од 

тога спољно стакло је каљено а унутрашње панплекс. 

Све делове дихтовати трајно еластичном гумом. 

Врата уградити преко штелујућих котви. 

Приликом уградње рам дихтовати purpen-ом. 

Обезбедити стандардни оков, цилиндар електричну 

тростепену браву повезану са интерфоном, аутомат за 

самозатварање и одбојник. 

Рукохват вертикални цевасти. 

Отварање у поље. 

Мање крило се фиксира у под и надвратник шнапером.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду. 
пос 1  у  шестоугаонику и квадрату    дим 168/262цм

приземље:

1 =

ком 1,00

2 Двокрилна врата на ветробрану са фиксним надсветлом 

у конструкцији од алуминијумских пластифицираних 

профила са прекидом термо моста у свему као опис у 

тачки 1.

Крила врата застаклити термопан стаклом 6+12+6, од 

тога спољно стакло је каљено а унутрашње панплекс. 

Обезбедити стандардни оков, аутомат за самозатварање 

и одбојник. 

Рукохват вертикални цевасти. 

Отварање у поље. 

Мање крило се фиксира у под и надвратник шнапером.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду

пос 1а  у  шестоугаонику и квадрату     дим168/242цм

приземље:

1 =

ком 1,00
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3 Лантерна за осветљавање степеништа са покретним 

делом за излаз на кров и вентилацију и одимљавање 

степеништа. Лантерну израдити у конструкцији од 

алуминијумских пластифицираних профила са прекидом 

термо моста. Лантерну застаклити термопан стаклом 

6+12+6, од тога спољно стакло је каљено а унутрашње 

панплекс. 

Покретни део се отвара око средишне осе механизмом 

са подеста који је на висини 150 цм од подеста. 

Обезбедити стандардни оков.

 Делови лантерне који прелазе преко зидова и окапнице 

израдити од алуминијумског пластифицираног лима. 

Пластификација у белој боји.

Детаљан опис лантерне се налази у архитектонским 

детаљима.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду

пос 3  у  шестоугаонику и квадрату  дим 422/340цм

повучени спрат:

1 =

ком 1,00

4 Набавка, транспорт и постављање отирача за ноге у 

ветробрану - улаз, у раму од алуминијумских типских 

профила  типа као ''емцо ФРАМЕ 500. Испуна је   ''емцо 

ДИПЛОМАТ 522 РБ'', ''ДООРМАТ'' и слично - унутра , а 

споља ''емцо МАРСЦАЛЛ 522 С/Р'' . Испуна је од 

адекватне гуме  и тканине отпорне на абразију, 

профилисане у складу са наменом. Елоксажа рама је у 

природној боји алуминијума. Отирач се поставља у  

упуштен под оивичен  - рамом -  Л40/40/3мм 

профилима. Боја по избору Инвеститора .

пос 4  у  шестоугаонику и квадрату  дим 100/60цм

приземље:

1 = ком 1,00

XIX ПРОТИВПОЖАРНА БРАВАРИЈА

АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА   УКУПНО
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1 Једнокрилна метална противпожарна врата  на 

подстаници, лифт кућици, хидроцилу и електро соби, 

отпорна на пожар 90 мин атестирана према 

ЈУС.У.Ј1.160.                                                                         

Шток је метални-анкерован за зид, крило је урађено од 

кутијастих профила 50/50/4мм. и лима д=1.5мм.                                                  

Врата морају имати атесну плочицу,дихтунг траку по 

целом ободу и механизам за самозатварање.Оков је 

стандардан са цилиндар бравом и три кључа.                                                                   

Спојнице запунити експандирајућом ватроотпорном 

пеном.Финална обрада је бојење масном бојом-

ватроотпорном, са предходним минизирањем два пута.                                           

Предвидети уградњу снапера са чаурама у поду.                             

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду.

пос 1  квадрат у квадрату              дим 101/210цм

приземље:

лева = 1

ком 1,00

XX

1 Набавка и постављање  кућног броја од прохрома. 

Висина броја 20цм, деблјине лима мин 5мм, фонт 

neutraface. Обрада као брушени алуминијум. Број се 

качи на сопствену подконструкцију. Број удаљен од 

фасаде 5цм .      

Обрачун по комаду.

1 = ком 1,00

2 Завршно чишћење објекта са прањем свих подова, 

керамичких плочица на зидовима, санитарија, прањем 

прозора и врата и свих комуникација и заједничких 

просторија. 

Обрачун по м2 нето површине, без обзира на број 

чишћења.

приземље:

288,29 =

I спрат:

317,57=

II спрат:

317,57=

III спрат:

317,57=

поткровље:

248,37 =

м2 1.489,37

3 Набавка и постављање  ознаке броја стана од прохрома. 

Висина ознаке3цм, дебљине лима мин 3мм, фонт 

neutraface. Обрада као брушени алуминијум. Ознака се 

лепи на подлогу .      

Обрачун по комаду.

РАЗНИ  РАДОВИ

ПРОТИВПОЖАРНА  БРАВАРИЈА   УКУПНО
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СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

24 = ком 24,00

4 Набавка и постављање  ознаке етаже од прохрома. 

Висина ознаке 20цм, дебљине лима мин 4мм, фонт 

neutraface. Обрада као брушени алуминијум. Ознака се 

качи на сопствену подконструкцију  удаљен од зида 

5цм.    

Обрачун по комаду.

4 = ком 4,00

5 Набавка и постављање стандардних металних 

поштанских сандучића за стамбене објекте тип V-Lux 

прохром . Постављају се у ветробрану.                                                              

Поштански сандучићи морају бити опремљени са 

вратанцима и бравицом са два кључа. 

Обрачун по комаду.

25 = ком 25,00

6 Набавка и постављање Ал. клин лајсне на саставу 

различитих подова. Постављање према упутству 

произвођача.                                                            

Обрачун по м1.

приземље:

0,92+1,03+0,81 = 2,76

I спрат:

1,52+1,03+0,81+0,90 = 4,26

II спрат:

1,52+1,03+0,81+0,90 = 4,26

III спрат:

1,52+1,03+0,81+0,90 = 4,26

поткровље:

1,81+0,91 = 2,76

м1 18,30

7 Набавка материјала и израда вентилационог канала за 

довод свежег ваздуха у лифт кућицу. 

Довод урадити од ПВЦ цеви Ø 200 мм које3 се 

постављају испод подне плоче објекта. 

На усисном и испусном делу поставити мрежицу.                       

Обрачун по м1.

приземље:

5,50 =

м1 5,50

8 Набавка материјала и израда канала за инсталације 

између лифт кућице и лифт окна. 

Канал урадити од ПВЦ цеви Ø 110 мм које се 

постављају испод подне плоче објекта.        

Обрачун по м1цеви.

приземље:

3,00*2 =

м1 6,00
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Ламела Ф1
СвегаКоличина

Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

9 Набавка и монтажа вентилационе решетке са 

покретном жалузином. 

Решетке се постављају у мокрим чворовима, 

кухињама и оставама.                                                  

Обрачун по комаду.

26 = ком 26,00

10 Набавка и монтажа ревизионих поклопаца за каде и 

канализационе вертикале. Поклопци су димензија 

20/20 цм и израђени су од инокса.Обрачун по 

комаду.

46 = ком 46,00

11 Набавка и поставшање металних покретних контејнера 

за смеће. 

Контејнери су запремине 1,1м3 и прилагођени су  за 

аутоматско подизање и пражњење у специјална 

комунална возила јавних комуналних предузећа.

Постављање извршити на пројектом уређења 

предвиђеном месту.                          

Обрачун по комаду.

2 = ком 2,00

12 Набавка материјала и израда противклизног премаза на 

косој рампи на улазу у објекат.

Премаз урадити од епоксида са посипом од кварцног 

песка одговарајуће гранулације.

Обрачун по м2.

приземље:

2,50 = м2 2,50

13 Набавка материјала и израда фасадних конзолних 

испуста. Конструкцију испуста урадити од варених L 

профила 50/50/5 мм по детаљу пројектанта.Монтажу 

конструкције извршити варењем за, у бетону претходно 

уграђене, анкер плочице. Конструкцију очистити, варове 

пребрусити и антикорозивно заштитити у два слоја. 

Облагање конструкције извршити АLUCOBOND 

панелима д = 5 мм, а испуна перфорирани 

алуминијумски лим д=2мм.                                                                     

Обрачун по комаду.

а) дим 105/140 цм

13 = ком 13,00

б) дим 105/220 цм

6 = ком 6,00

г) дим 105/964 цм

1 = ком 1,00

I

II

III

IV

V

РАДОВИ НА РУШЕЊУ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ АБ ЗИДОВА

 РАЗНИ  РАДОВИ УКУПНО

Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Ц  И  Ј  А

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

АРМИРАЧКИ  РАДОВИ
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Ред. 

број
ЦенаВрста радова Ј.М.

VI 

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ 

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

СПУШТЕНИ  ПЛАФОНИ

ПАРКЕТАРСКИ  РАДОВИ 

УКУПНО СВИ РАДОВИ

ПРОТИВПОЖАРНА  БРАВАРИЈА

РАЗНИ  РАДОВИ 

ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 

ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ 

ФАСАДНА  ПВЦ  СТОЛАРИЈА

АЛУМИНИЈУМСКА  БРАВАРИЈА

ЦРНА  БРАВАРИЈА

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

МОЛЕРСКО  ФАРБАРСКИ РАДОВИ

УНУТРАШЊА  ДРВЕНА  СТОЛАРИЈА
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ламела Ф2 

I

1 Mашинско рушење армирано бетонских темељних

зидова на делу будућег лифтовског окна.

Постојећу арматуру очистити пескарењем и

искористити при бетонирању нових темељних зидова.                                                  

Шут одвести на градску регистровану депонију.

У јединичну цену улази машинско рушење, утовар,

транспорт и депоновање као и мокро пескарење.

Обрачун по м3.

(3,40+2,40*2)*0,30*1,00 +1,80*0,68*0,30= 2,83

м3 2,83

2 Делимично крајцовње наглавних греда за налегање

темељне плоче лифтовског окна.

Шут одвести на градску регистровану депонију.

Обрачун по м3.

0,25*0,81*4 = м3 0,81

II

1 Ископ земље, шљунка и шута из постојећих темељних

касета, са утоваром у камион и одвоз на регистровану

депонију.                                               

 Обрачун по м3 

350,00*0,80 = м3 280,00

2 Набавка, довоз насипање и разастирање речног песка

око наглавних греда, испод подова на тлу, у слојевима

д=20 цм и машинско набијање до потребне збијености

и носивости.

У јединичну цену улази и ангажовање Акредитоване

лабораторије ради контроле радова на лицу места као и

испорученог материјала.

Обрачун по м3 набијеног песка.

350,00*0,85 = м3 297,50

3 Набавка, довоз насипање и разастирање слоја

природног шљунка 0/ 63 мм испод тротоара, дебљине д

= 10 цм и испод подне плоче д = 20 цм и машинско

набијање до потребне  збијености и носивости. 

У јединичну цену улази и ангажовање Акредитоване

лабораторије ради контроле радова на лицу места као и

испорученог материјала.

Обрачун по м3 шљунка.

82,49*0,10 +350*0,2 м3 78,25

Ред. 

број

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

РАДОВИ НА РУШЕЊУ

РАДОВИ НА РУШЕЊУ УКУПНО

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО
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Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

III

1 Израда ојачања темељних зидова армираним бетоном 

МБ 30 у потребној глаткој оплати, у свему према 

упутству  и детаљима статичара. 

Постојеће зидове очишћене од нечистоћа  мокрим 

пескарењем премазати епоксидним премазом за везу 

старог и новог бетона  типа АДИНГПОКС-Н  или 

одговарајуће бољих карактеристика, у свему према 

упутству произвођача.     

У јединичну цену улази сав неопходан материјал  за 

ојачање темељних зидова укључукући и епоксидни 

премаз по читавој површини ојачања.                                          

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

(4,41+4,16+3,37+4,16+4,16+8,10+4,16+4,16+0,99+3,95+ 

5,24+4,16+4,16+1,86+2,00+4,16+4,51+4,16+4,16)*0,20* 

1,00+(0,99+3,95+5,24+6,45+3,70+3,70+6,45+6,78+2,80+ 

8,10+2,80+3,50+2,98+4,51+2,16+2,80+6,61+1,19+4,83+ 

1,97+2,90+7,89+7,89+2,90+4,19+5,10+1,20+1,20+5,10+ 

4,19)*0,15*1,00 =

м3 33,82

IV

1 Израда тампом слоја д = 8 цм , набијеним бетоном МБ

15, испод подне плоче лифт окна, испод подне плоче

ламеле и испод плоче рампе.                                                 

Обрачун по м2 тампон слоја.

3,64*2,64 = 9,61

м2 365,00

2 Израда заштите хидроизолације д = 5 цм , набијеним

бетоном МБ 15, испод подне плоче лифт окна.

Обрачун по м2 заштите.

3,40*2,40 = 

м2 8,16

3 Бетонирање армирано-бетонских темељних зидова

д = 30 цм, бетоном МБ 30 у потребној глаткој оплати.

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

(3,40*2+2,10*2)*0,30*1,38=

м3 5,54

4 Бетонирање армирано-бетонских зидова д = 20 цм, 

бетоном МБ 30 у потребној глаткој оплати.

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

приземље:  

(5,96+1,06+1,70+1,70+1,70+4,26+1,70+4,26+2,00+1,40+ 

1,50+1,50+5,86)*2,73*0,20-(1,01*1,60*2*0,20+1,80* 

2,87*0,20)=17,21

I спрат:  

(5,96+1,06+1,70+1,70+1,70+4,26+1,70+4,26+2,00+1,40+ 

1,50+1,50+5,86)*2,70*0,20-(2,02*1,60*0,20+1,80* 

2,41*0,20)=17,17

II спрат: 

(5,96+1,06+1,70+1,70+1,70+4,26+1,70+4,26+2,00+1,40+ 

1,50+1,50+5,86)*2,70*0,20-(1,01*1,60*2*0,20+2,20* 

1,60*0,20)=17,33

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ АБ ЗИДОВА

САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ АБ ЗИДОВА УКУПНО
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Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

III спрат: 

(5,96+1,06+1,70+1,70+1,70+4,26+1,70+4,26+2,00+1,40+ 

1,50+1,50+5,86)*2,70*0,20-(2,02*1,60*0,20+2,20* 

1,60*0,20)=17,33
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Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

повучени спрат:

(5,86+1,06+1,70+4,86+2,00+1,70+4,67)*2,70*0,20 =

11,80 м3 80,84

5 Бетонирање армирано-бетонских стубова квадратног и

правоугаоног пресека , бетоном МБ 30 у потребној

глаткој оплати.

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

приземље:  

0,20*0,20*2,73*10+0,20*0,40*2,73*2+0,20*0,60*2,73*

8+0,20*0,80*2,73*4 = 5,90

I спрат:  

0,20*0,20*2,70*11+0,20*0,40*2,70+0,20*0,60*2,70*

21+0,20*0,80*2,70*8 = 11,66

II спрат: 

0,20*0,20*2,70*11+0,20*0,40*2,70+0,20*0,60*2,70*

21+0,20*0,80*2,70*8 = 11,66

III спрат: 

0,20*0,20*2,70*11+0,20*0,40*2,70+0,20*0,60*2,70*

21+0,20*0,80*2,70*8 = 11,66

повучени спрат:

0,20*0,20*2,70*16+0,20*0,40*7*2,70+0,20*0,60*2*2,70+

0,20*1,00*2,70 = 3,34

м3 44,22

6 Бетонирање армирано-бетонских греда, димензија

20/40, 20/45 и 20/55цм бетоном МБ 30, у потребној

глаткој оплати.

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

изнад приземља:

(4,07+3,62+6,56+3,51+2,58+2,45+3,06+6,75+4,52)*0,20* 

0,40+(4,92+2,90+2,90+4,25+4,12+4,25+4,25+2,96+3,12+ 

3,42+1,10+3,82)*0,20*0,45+(4,07+5,62+6,56+3,51+2,58+ 

2,45+3,06+6,25+4,52)*0,20*0,55 = 11,00

изнад I спрата:

(4,26*25)*0,20*0,40+(4,92+3,12+2,96+2,90*2+3,42+3,91

+           

2,36+1,56+1,10+3,83)*0,20*0,45+(6,45+4,52+3,06+2,45+ 

3,51+2,58+3,84+2,12+4,07+3,62)*0,20*0,55 = 15,47изнад II спрата:

(4,26*22)*0,20*0,40+(4,92+3,12+2,96+2,90*2+3,42+3,91

+         

3,91+2,36+1,56+3,83+1,10)*0,20*0,45+(4,07+3,62+2,12+ 

4,04+2,56+3,51+3,06+2,45+4,52+6,65)*0,20*0,55 =14,84изнад III спрата:

(4,26*29)*0,20*0,40+(2,90*2+1,10+3,83+4,26*4)*0,20*               

0,45 (4,92+3,62+4,07+2,12+4,04+2,58+3,51+3,06+2,45+

2,96+3,12+3,42+4,52+6,65+3,91+2,36+1,56)*0,20*                       

0,55 = 18,86

изнад повученог спрата:

(4,26*12)*0,20*0,40+(3,92+3,27+3,62+4,04+2,12+3,06+                

2,45+2,90+2,96+2,12+2,90+2,42+2,56+2,36+1,56+2,68+ 

4,26*4)*0,20*0,45+(6,65+4,52)*0,20*0,55 = 10,90

м3 71,07
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Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

7 Бетонирање армирано-бетонских греда - кецеља за

ношење фасадних зидова, димензија 8/52 цм бетоном

МБ 30, у потребној глаткој оплати. 

Греде су тачкасто повезане са конструкцијом

армирано бетонским елементима димензија 15*15*6 цм

на сваких 75 цм. Између конструкције

и греде се поставља термоизолација од екструдираног

стиропора д = 6 цм.

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

изнад приземља:

(8,86+3,37+9,42+7,50+9,01+11,58+18,34+3,82+8,86)*0,0

8*        0,52 = 3,36

изнад I спрата:

(8,86+3,37+9,42+7,50+9,01+11,58+18,34+3,82+8,86)*0,0

8*            0,52 = 3,36

изнад II спрата:

(8,86+3,37+9,42+7,50+9,01+11,58+18,34+3,82+8,86)*0,0

8*            0,52 = 3,36

изнад III спрата:

(8,86+3,37+9,42+7,50+9,01+11,58+18,34+3,82+8,86)*0,0

8*           0,52 = 3,36

изнад повученог спрата:

(8,86+3,23+9,42+7,39+8,91+9,09+17,98+8,80+5,31)*0,08

*                 0,52 = 3,29

м3 16,73

8 Бетонирање ЛМТ таваница, блокови-пуниоци су висине 

16 цм, гредице монтажни бетон, плоча дебљине д= 4 цм, 

МБ 30, укупно д= 20 цм (ЈУС Б.Д1.030). 

Плоча је армирана завареном арматурном мрежом Q

131. У јединичну цену улази и извођење греда за

укрућење као и израда додатних АБ делова плоче на

које укаже стручни надзор ради продора инсталација.                                                   

Обрачун по м2 међуспратне конструкције.                                                                         

плоча изнад приземља:

18,27+22,15+5,54+21,17+11,75+13,03+5,50+14,74+12,99

+ 

2,34+4,70+8,28+10,58+17,81+21,34+12,99+24,19+4,26+ 

6,15+10,59+27,93+4,64+17,25+22,75 = 320,94плоча изнад I спрата:

18,27+22,15+5,54+21,17+11,75+13,03+5,50+14,74+12,99

+ 

2,34+4,70+8,28+10,58+17,81+21,34+12,99+5,71+17,63+4

,26+ 6,15+10,59+12,06+14,99+4,64+17,25+ 22,75 = плоча изнад II спрата:

18,27+22,15+5,54+12,01+8,28+11,75+13,03+5,50+14,74+

12,99+ 

2,34+4,70+8,28+10,58+17,81+21,34+12,99+5,71+17,63+4

,26+ 6,15+10,59+12,06+14,99+4,64+17,25+22,75 =

318,33плоча изнад III спрата:

4,89+35,53+5,54+4,89+8,21+6,36+11,75+6,64+5,54+5,49

+ 

14,74+3,35+8,79+2,31+4,69+24,13+4,26+5,49+28,58+8,2

8+ 5,7+17,64+4,26+4,65+17,25+17,64+4,26+4,65+21,17+

13,71+4,26 = 314,65
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плоча изнад повученог спрата:

35,53+28,03+6,64+28,58+2,34+4,7+24,20+28,58+8,28+24

,20+ 35,74+35,74 = 262,56

м2 1.535,69

9 Бетонирање армирано бетонске пуне равне подне плоче

бетоном МБ 30 дебљине Д= 15 цм, на насипу.

Обрачун по м2 стварне површине плоче.

подна плоча приземља:

350,00=

м2 350,00

10 Бетонирање армирано бетонске косе степенишне плоче

бетоном МБ 30 дебљине д= 14 цм, заједно са

газиштима, у потребној глаткој оплати.

Обрачун по м2 стварне површине плоче.

приземље:  

6,10*1,20 = 7,32

I спрат:  

6,10*1,20 = 7,32

II спрат: 

6,10*1,20 = 7,32

III спрат: 

6,10*1,20 = 7,32

повучени спрат:

6,10*1,20 = 7,32

м2 36,60

11 Бетонирање косе плоче рампе на тлу, марке бетона МБ

30. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по м3 бетона.

1,72*1,43*0,15 = м3 0,37

12 Бетонирање арирано бетонских степеника преко насипа

бетонм МБ 30 у потребној глаткој оплати.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по м3 бетона.

2,83*0,66 = м3 1,87

13 Бетонирање армирано бетонске пуне равне плоче лифт

окна бетоном МБ 30 дебљине д= 16цм, у глаткој оплати.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.     

Обрачун по м2 стварне површине плоче, са оплатом.

2,88= м2 2,88

14 Бетонирање армирано бетонске темељне плоче лифт

окна бетоном МБ 30 дебљине д= 30 цм, у оплати.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по м2 стварне површине плоче, са оплатом.

3,40*2,40*0,30 = 2,45

м3 2,45
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15 Бетонирање тротоара око објекта неармираним бетоном

МБ 20, дебљине д= 10 цм. Горња површина се пердаши

и изводи у нагибу од објекта 1-2%. На сваких 3 м

извести дилетационе фуге ширине 2 цм и испунити их

врућим битуменом у горњој трећини дебљине, а доњи

део испунити песком. Од објекта тротоар одвојити

разделницом ширине 2 цм и испунити је асфалтом.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                             

Обрачун  све комплет по м2.

82,49 = м2 82,49

16 Набавка материјала и израда риголе за одвод

атмосферске воде из олуних вертикала до зелених

површина.                                                                           

Риголе урадити од типских бетонских елемената

произвођача Бетоњерка Чачак или или бољих

каратеристика. Обрачун

по м1 риголе.

1,00*6 = м1 6,00

17 Бетонирање армирано бетонске темељне плоче као

подлога за вентилационе канале и као подлога за

димњаке бетоном МБ 30 дебљине д= 40 цм, 1,0 х 1,0 м у

глаткој оплати.                                                 

Ценом је обухваћен материјал (бетон + арматура),

транспорт и рад.

Обрачун по комаду.

1,00*1,00*0,4*.... Комада  = 15 ком 15,00

V

1 Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и 

монтажа арматуре у свему према стaтичком proрачуну и 

детаљима. марка бетонског челика Б500А или Б500Б 

или Б500Ц према СРПС ЕН 10080 и  квалитета свему у 

складу са Уредбом о техничким и другим захтевима за 

челик за армирање бетона (Сл. гласник РС, бр. 35/2015)

На оплату пре бетонирања поставити пластичне 

подметаче - дистанцере.

Обрачун по кг тежине мерено према стварним 

дужинама и теоретским тежинама.

кг 115.000,00

VI

1 Набавка материјала и зидање заштите хидроизолације

темељних зидова лифтовског окна опеком д = 12 цм у

цементном малтеру. 

Обрачун по м2

(3,40*2+2,10*2)*1,73 = 

м2 12,50

АРМИРАЧКИ РАДОВИ  

АРМИРАЧКИ РАДОВИ  УКУПНО :

 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ  УКУПНО :

ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
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2 Набавка материјала и зидање зидова термо блоковима

димензија 20/38/23,8 цм, дебљине зида д =20 цм у термо

малтеру заједно са израдом хоризонталних серклажа-

надвратника.

Отвори се одбијају. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска

скела 

и рад.

Обрачун по м3.

приземље:

(4,72+4,26*3+0,69+0,61+0,34+4,26*3+1,29+2,91+1,70 +

0,50+3,23+1,01+1,22+2,92+4,26+2,10+2,48+0,78+3,22 +

1,80+0,64+1,13+0,61+0,35+4,26*4+0,89+1,08+1,13+ 

2,10+2,90+2,36+3,32+4,26*2+2,20+1,09+2,64+0,50+ 

4,26*2+3,63+1,10)*2,73*0,19-(2,02*2,41+2,20*1,60 +

1,10*1,60+1,01*1,60+1,01*2,05*2+1,10*1,60*2+ 

0,91*1,60+1,01*1,60*2+1,01*2,41+1,01*2,05*2+ 

1,10*1,60+2,20*1,60+1,01*1,60*2+1,01*2,05+1,01* 

1,60*2+2,20*1,60+0,91*2,05+1,41*2,05+2,20*1,60+ 

2,02*2,41)*0,19 = 52,23

 I спрат 

(4,92+4,26*3+0,69+2,44+0,61+0,44+3,90+4,26*3+0,60+ 

2,21+1,32+1,01+3,23+0,50+1,70+2,91+1,29+4,26+1,96+ 

1,34+2,10+1,96+1,00+2,10+0,64+1,23+0,71+0,55+2,65+                     

3,06+1,29+4,26*4+3,32+2,36+2,90+2,41+1,03+1,28+1,09

+      

4,26*2+0,50+3,04+1,09+2,40+4,26*2+1,10+3,83)*2,70*          

0,19-(2,02*2,41+1,80*2,41+1,10*1,60*2+1,01* 

2,05*2+1,01* 

1,60*2+1,01*2,05*2+1,01*2,41+0,91*2,05+1,01*2,05+1,1

0 *1,60+0,91*2,05+1,41*2,05+1,01*2,41+1,01*1,60+1,01* 

 II спрат 

(4,92+4,26*3+0,69+2,44+0,61+0,44+3,90+4,26*3+0,60+ 

2,21+1,32+1,01+3,23+0,50+1,70+2,91+1,29+4,26+1,96+               

1,34+2,10+1,96+1,00+2,10+0,64+1,23+0,71+0,55+2,65+           

3,06+1,29+4,26*4+3,32+2,36+2,90+2,41+1,03+1,28+1,09

+  

4,26*2+0,50+3,04+1,09+2,40+4,26*2+1,10+3,83)*2,70*0,

19-(2,20*2,41+1,10*1,60*2+1,01*2,05*2+1,80 

*2,41+1,01*1,60 *

2+1,01*2,05*2+1,01*2,41+1,01*2,05*2+2,02*1,60+1,01 *

2,41+1,41*2,05+0,91*2,05+1,01*2,05*2 +2,20*1,60+1,01

*

1,6*2+1,41*2,05+0,95*2,05+1,01*1,60*2+1,01*1,60*2+  III спрат 

(4,92+4,26*3+0,69+2,44+0,61+0,44+3,90+4,26*3+0,60+ 

2,21+1,32+1,01+3,23+0,50+1,70+2,91+1,29+4,26+1,96+          

1,34+ 2,10+1,96+1,00+2,10+0,64+1,23+0,71+0,55+2,65+

3,06+1,29+4,26*4+3,32+2,36+2,90+2,41+1,03+1,28+             

1,09+4,26*2+0,50+3,04+1,09+2,40+4,26*2+1,10+3,83)*               

2,70*0,19-(2,02*2,41+1,01*2,05*2+1,10*1,60*2+1,01* 

1,60*2+1,01*2,05*2+1,80*2,41+1,01*2,41+0,91*2,05+ 

1,01*2,05+0,91*1,60+2,02+1,60+1,01*2,41+1,41*2,05+ 

0,91*2,05+1,10*1,60+2,20*1,60+1,01*2,05+1,01*1,60+ 

1,01*2,41+1,01*1,60*2+0,91*2,05+1,41*2,05+1,01*1,60* 

2+2,02*2,41+1,01*1,60*2)*0,19 = 57,12
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повучени спрат:

(3,92+4,26*2+3,00+2,08+0,60+0,20+4,26*2+2,22+1,32+               

1,34+2,9+2,65+3,05+4,26+2,10+1,34+1,96+4,26+2,02+0,5

1+        

0,68+0,16+2,65+3,06+4,26+4,26*4+2,12+0,41+0,39+1,16

+       

2,90+2,70+0,18+0,75+1,28+4,26*2+1,25+1,09+3,04+0,61

+         

4,26*2+2,68+0,94*3+1,03+1,00*2+1,24*2)*2,70*0,19-

(1,10* кров:

(8,92+3,43+9,12+7,10+8,92+8,39+18,04+3,92+8,92+8,39*

2+ 4,12*2+2,90*2)*1,10*0,19 =

м3 173,35

3 Набавка материјала и обзиђивање спољашњих зидова

пуном опеком , димензија 25/12/6,5 цм, дебљине зида

д=6,5 цм у продужном малтеру 1:3:9 .                           

Зид везати за конструкцију сидром од нерђајућег челика

типа Н или бољих карактеристика у складу са

упутством призвођача и налогом стручног

надзора.Oтвори се одбијају. 

Обрачун по м2 готовог зида.

приземље:

(3,82+18,34+11,40+0,50+7,50+9,42+3,37)*2,41+(1,50+                 

3,96+1,50+1,29+3,96+1,29+1,50+3,96+1,50)*2,70+(8,77+              

8,42+8,77)*1,00-(2,02*2,21*2+2,20*1,42*2+1,10*1,42*3+             

0,91*1,42+1,01*1,42*3+1,01*2,20*2)-5,23-5,62 = 171,43

 I спрат 

(3,82+18,34+11,40+0,50+7,50+9,42+3,37)*2,41+(1,50+3,

96+  

1,50+1,29+3,96+1,29+1,20+1,66+1,20+1,50+3,96+1,50)*2

,70-

(2,02*2,21*2+1,80*2,21*2+1,01*2,21*3+1,10*1,42*3+0,9
 II спрат 

(3,82+18,34+11,40+0,50+7,50+9,42+3,37)*2,41+(1,50+             

3,96+1,50+1,29+3,96+1,29+1,20+1,66+1,20+1,50+3,96+        

1,50)*2,70-(2,02*2,21*2+2,20*1,42*2+1,10*1,42+1,01*          

2,21*3+1,80*2,21+0,91*1,42+2,02*1,42+1,01*1,42)-2,27-         

5,62-9,19 = 147,10

 III спрат 

(3,82+18,34+11,40+0,50+7,50+9,42+3,37)*2,41+(1,50+                

3,96+ 1,50+1,29+3,96+1,29+1,20+1,66+1,20+1,50+3,96+

1,50)*2,70-(1,01*2,21*3+1,01*1,42+2,02*1,42+0,91*           

1,42+2,02* 2,21*2+1,10*2,42*3+1,80*2,21+2,20*1,42)-

2,27-5,62-9,19 = 143,80

повучени спрат:

(4,26+4,20+3,14+9,42+7,21+4,20+4,64+2,91+4,60+4,26+ 

4,26+4,26+4,12+4,20+4,26)*2,38-

(1,01*1,42*8+1,10*1,42* 16

+0,91*1,42+1,80*2,21) +(8,77+18,36+1,23+1,20+

8,93+8,93+1,34+9,47+1,34+8,77)*1,09 =199,21кров:

(8,77+3,14+9,42+7,21+9,01+8,91+18,33+4,03+8,77)*1,09 

= 84,57

м2 901,00
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4 Набавка материјала и зидање зидова гитер блоковима

димензија 19/19/25 цм, дебљине зида д =19 цм у

продужном малтеру 1:3:9 заједно са израдом

хоризонталних серклажа-надвратника.

Отвори се одбијају. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска

скела 

и рад.

Обрачун по м3.

m3 25,00

5 Набавка материјала и обзиђивање спољашњих зидова

цепаном браон опеком , димензија 25/6/6,5 цм,

дебљине зида д=6 цм у цементном малтером .                 

Зид везати за конструкцију сидром од нерђајућег челика

типа Н или бољих карактеристика у складу са

упутством призвођача и налогом стручног надзора . 

               Отвори се одбијају. 

Обрачун по м2 готовог зида.

приземље:

(8,77+8,42+8,77)*2,38-3,96*1,42*2-1,01*1,42*4-

2,02*1,42 = 41,93

 I спрат 

(8,77+8,42+8,77)*2,38-3,96*1,42-1,01*1,42*8 = 44,69

 II спрат 

(8,77+8,42+8,77)*2,38-3,96*1,42*2-1,01*1,42*4-

2,02*1,42 = 41,93

 III спрат 

(8,77+8,42+8,77)*2,38-3,96*1,42-1,01*1,42*8 = 44,69

повучени спрат:

(8,77+8,42+8,77)*0,98 = 25,44

м2 158,64

6 Набавка материјала и обзиђивање фасадне кецеље

цепаном браон опеком , димензија 25/3/6,5 цм,

дебљине 

 д=3 цм у цем малтеру.                           

Обрачун по м2 готовог обзиђивања.

приземље:

(8,77+8,42+8,77)*0,52= 13,35

 I спрат 

(8,77+8,42+8,77)*0,52= 13,35

 II спрат 

(8,77+8,42+8,77)*0,52= 13,35

 III спрат 

(8,77+8,42+8,77)*0,52= 13,35

повучени спрат:

(8,77+8,42+8,77)*0,52= 13,35

м2 66,75
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7 Набавка материјала и зидање преградних зидова од 

пуне опеке дебљине   д =12 цм  у продужном 

малтеру 1:3:9.

У висини надвратника извести хоризонталне АБ

серклаже који се простиру комплетном дужином самог

зида и свих зидова који се сустичу те са вертикалним

серклажима чине "рам", конструктивно су армирани,

извести бетоном МБ 30.

Отвори се одбијају .                                                               

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска

скела и рад.

Обрачун по м2 . 

приземље:

(2,64+1,99+1,70+2,35+4,00+0,73+2,99+4,26+3,11+2,8+ 

0,65+3,51+2,35*2+4,26+4,26+2,75+4,61+1,53+4,26)*                      

2,73-(1,21*2,10+1,01*2,10*2+0,91*2,10*2+0,81*2,10*3 

+0,71*2,10) = 138,68

I спрат:

(2,06+1,70+0,65+2,35+3,07+1,96+4,26+2,35*2+0,65+4,26 

+3,51+4,26+2,75+4,61+1,53+4,26)*2,70-(1,01*2,52+1,21 

*2,10+0,91*2,10+0,81*2,10*3 +0,71*2,10) = 112,17

II спрат:

(2,06+1,70+2,35+0,65+1,41+1,96+4,26+2,35*2+3,51+ 

0,65+4,26+4,26+2,75+4,61+1,53+4,26)*2,70-(1,01*2,52+ 

1,21*2,10+0,91*2,10+0,81*2,10*2+0,71*2,10) = 109,39

III спрат:

(2,06+1,70+0,65+2,35+1,41+1,96+4,26+2,35*2+3,51+ 

0,65+4,26+4,26+2,75+4,61+1,53+4,26)*2,70-(1,01*2,52+ 

1,21*2,10+0,91*2,10+0,81*2,10*2+0,71*2,10) = 109,39

повучени спрат:

(4,26*3+2,36+4,26+1,81+0,60+2,35+2,35+1,55+1,64+ 

4,26+2,75+1,09+1,53+2,02+4,26)*2,70-(0,81*2,10+0,71*          

2,10*2+0,81*2,10+0,71*2,10+0,91*2,10) = 113,36

м2 844,00

8 Набавка материјала и зидање преградних зидова од

пуне опеке дебљине д=7 цм у продужном малтеру

1:3:9.

У висини надвратника извести хоризонталне АБ

серклаже који се простиру комплетном дужином самог

зида и свих зидова који се сустичу те са вертикалним

серклажима чине "рам", конструктивно су армирани,

извести бетоном МБ 30.

Отвори се одбијају.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска

скела и рад.

Обрачун по м2 . 

приземље:

(3,12+1,99+2,14+4,37+4,37+0,92+2,04+2,28+2,15+1,91+ 

2,10+0,34+0,65+2,04+1,60+2,54+1,28+1,60+3,52)*2,73-

(0,81*2,10*2+0,71*2,10*8+0,91*2,10) = 94,58

I спрат:
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(3,12+1,99+2,14+4,57+4,57+0,92+2,04+2,28+2,15+1,91+ 

2,10+0,64+0,65+2,04+1,60+2,54+1,28+1,60+3,52)*2,70-

(0,81*2,10*2+0,71*2,10*8 +0,91*2,10) = 95,24

II спрат:

(3,12+1,99+2,14+4,57+4,57+0,92+2,04+2,28+2,15+1,91+               

2,10+0,64+0,65+2,04+1,60+2,54+1,28+1,60+3,52)*2,70-

(0,81*2,10*2+0,71*2,10*8+0,91*2,10) = 95,24

III спрат:

(3,12+1,99+2,14+4,57+4,57+0,92+2,04+2,28+2,15+1,91+               

2,10+0,64+0,65+2,04+1,60+2,54+1,28+1,60+3,52)*2,70-

(0,81*2,10*2+0,71*2,10*8+0,91*2,10) = 95,24

повучени спрат:

(2,20+0,94+2,06+1,96+0,90+0,92+2,04+2,15+0,64+1,57+ 

2,62+2,10+4,14+1,58+1,60+2,54+1,28+1,60+2,02)*2,70-

(0,71*2,10*4+0,81*2,10*4+0,91*2,10+1,21*2,10)=76,90

м2 367,20

9 Набавка материјала и обзиђивање вентилационих  

канала пуном опеком дебљине д=7 цм  у продужном

 малтеру 1:3:9. 

Овај зид везати путем везе "шморца" за зидове од oпеке

и анкерима од арматуре Ø6 заштићеним од

корозије, у сваком другом реду код зида од блока или

бетона. Ценом је обухваћен материјал, транспорт,

зидарска скела и рад.

Обрачун по м2 . 

приземље:

(0,36+0,79+0,50+0,42+0,65*2+0,27+0,20+0,22+0,65+0,27

+

0,43+0,36+0,50+0,27+0,65+0,27+0,70+0,27+0,76+0,27+ 

0,43+0,36+0,65+0,27+0,65+0,27+0,65+0,27+0,43+0,36)*             

2,73 = 37,67I спрат:

(0,36+0,79+0,50+0,42+0,65*2+0,27+0,20+0,22+0,65+0,27

+

0,43+0,36+0,50+0,27+0,65+0,27+0,70+0,27+0,76+0,27+ 

0,43+0,36+0,65+0,27+0,65+0,27+0,65+0,27+0,43+0,36) *

2,70 = 37,26II спрат:

(0,36+0,79+0,50+0,42+0,65*2+0,27+0,20+0,22+0,65+0,27

+

0,43+0,36+0,50+0,27+0,65+0,27+0,70+0,27+0,76+0,27+ 

0,43+0,36+0,65+0,27+0,65+0,27+0,65+0,27+0,43+0,36)*                 

2,70 = 37,26III спрат:

(0,36+0,79+0,50+0,42+0,65*2+0,27+0,20+0,22+0,65+0,27

+

0,43+0,36+0,50+0,27+0,65+0,27+0,70+0,27+0,76+0,27+ 

0,43+0,36+0,65+0,27+0,65+0,27+0,65+0,27+0,43+0,36)*                 

2,70 = 37,26повучени спрат:

(0,36+0,79+0,50+0,42+0,65*2+0,27+0,20+0,22+0,65+0,27

+

0,43+0,36+0,50+0,27+0,65+0,27+0,70+0,27+0,76+0,27+ 

0,43+0,36+0,65+0,27+0,65+0,27+0,65+0,27+0,43+0,36)*                  

2,70 = 37,26 м2 195,27
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9 Набавка материјала и обзиђивање вентилационих 

канала 

пуном опеком дебљине   д=12 цм  у продужном малтеру 

1:2:6. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела и рад.                                                                                           

Обрачун по м2 . 

кров:

(1,00*2+0,40*2+0,77*2+0,53*2+0,54*2+0,27*2+0,36*2+

0,24+0,64*2+0,40*2+0,51*2+0,27*2+0,64*2+0,40*2+0,39

*

2+0,27+0,71*2+0,27*2+0,66*2+0,27*2+0,51*2+0,27*2+

0,66*2+0,34*2+0,51*2+0,27*2+0,73*2+0,27*2+0,64*2+

0,40*2)*1,65 = 45,82
м2 45,82

10 Набавка материјала и малтерисање фасадних зидова од

гитер блокова и бетона. Малтерисање се изводи у два

слоја продужним малтером 1:2:6 , са претходним

прскањем цементним млеком.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, и рад.

Обрачун по м2.

приземље:

(3,82+18,34+11,40+0,50+7,50+9,42+3,37)*2,90+(1,50+3,

96+  

1,50+1,29+3,96+1,29+1,50+3,96+1,50)*2,70+(8,77+8,42+ 

8,77)*1,00 = 232,82 I спрат 

(3,82+18,34+11,40+0,50+7,50+9,42+3,37)*2,90+(1,50+3,

96+  

1,50+1,29+3,96+1,29+1,20+1,66+1,20+1,50+3,96+1,50)*              

2,70 = 223,82 II спрат 

(3,82+18,34+11,40+0,50+7,50+9,42+3,37)*2,90+(1,50+3,

96+         

1,50+1,29+3,96+1,29+1,20+1,66+1,20+1,50+3,96+1,50)*            

2,70 = 223,82 III спрат 

(3,82+18,34+11,40+0,50+7,50+9,42+3,37)*2,90+(1,50+3,

96+            

1,50+1,29+3,96+1,29+1,20+1,66+1,20+1,50+3,96+1,50)*               

2,70 = 223,82повучени спрат:

(4,26+4,20+3,14+9,42+7,21+4,20+4,64+2,91+4,60+4,26+ 

4,26+4,26+4,12+4,20+4,26)*2,90+(8,77+18,36+1,23+1,20

+ 8,93+8,93+1,34+9,47+1,34+8,77)*1,09*2 =351,81

кров:

(8,77+3,14+9,42+7,21+9,01+8,91+18,33+4,03+8,77)*1,09

*                 2 = 169,15

м2 1.425,24
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11 Малтерисање зидова од опеке и армираног бетона

продужним малтером у два слоја . Пре малтерисања

зидне површине очистити и испрскати цементним

млеком. 

Посебно код малтерисања бетонских зидова њихова

површина се мора увек прво попрскати ретким

цементним млеком. Потом се зидови малтеришу

цементним малтером у размери 1:3 или продужним

малтером размере 1:1:5 или 1:1:6. са рабицирањем два

различита материјала по висини развијене ширине 60

цм. Пре почетка радова сачинити побну мешавину и

испитати у сарадњи са Акредитованом лабораторојим.

Отвори преко 3м2 се одбијају. Ценом је обухваћен

материјал, угаоне лајсне, транспорт, зидарска скела и

рад.                                                                                                                                            

Обрачун по м2.

приземље:

(12,05+10,72+10,14+11,05+19,20+8,50+8,84+10,70+7,16

+             

10,80+16,62+6,80+10,21+10,69+12,26+18,76+6,40+8,40+ 

14,68+10,08+1,29+5,63+9,39+21,97+1,66+4,43+18,61+12

,31+ 8,50+5,58+8,74+6,22+9+7,98+17,74)*2,70 = 980,40

I спрат:

(10,70+10,14+10,65+19,22+8,81+8,84+16,78+7,16+ 

16,78+ 16,61+6,78+10,21+10,46+12,10+18,51+6,40+

8,63+14,67+ 

16,45+4,98+10,28+14,16+18,91+5,47+8,60+17,26+14,30+ 

9,18+5,58+8,32+8,58+17,74+8,66+12,35)*2,70 =1,064,37
II спрат:

(10,70+10,14+10,65+19,22+8,81+8,84+16,78+7,16+16,78

+ 

16,61+6,78+10,21+10,46+12,10+18,51+6,40+8,63+14,67+ 

16,45+4,98+10,28+14,16+18,91+5,47+8,60+17,26+14,30+ 

9,18+5,58+8,32+8,58+17,74+8,66+12,35)*2,70 =1,064,37
III спрат:

(10,70+10,14+10,65+19,22+8,81+8,84+16,78+7,16+16,78

+ 

16,61+6,78+10,21+10,46+12,10+18,51+6,40+8,63+14,67+ 

16,45+4,98+10,28+14,16+18,91+5,47+8,60+17,26+14,30+ 

9,18+5,58+8,32+8,58+17,74+8,66+12,35)*2,70 =1,064,37
повучени спрат:

(11,73+5,58+7,52+8,78+14,67+12,65+15,46+18,89+10,22

+ 

10,70+12,09+15,54+6,40+8,40+14,68+11,37+5,47+7,17+7

,71+ 

14,55+12,52+14,40+18,91+5,10+14,33+7,20+13,18+12,62 м2 4.580,79
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12 Малтерисање плафона од бетона и ЛМТ таваница ,

продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања

плафона, површине очистити и испрскати цементним

млеком. 

Посебно код малтерисања бетонских зидова њихова

површина се мора увек прво попрскати ретким

цементним млеком. 

Потом се зидови малтеришу цементним малтером у

размери 1:3 или продужним малтером размере 1:1:5 или

1:1:6. са рабицирањем два различита материјала по

висини развијене ширине 60 цм                     

Ценом је обухваћен материјал, угаоне лајсне,

транспорт, зидарска скела и рад.

Обрачун по  м2.

приземље:

4,68+5,80+7,28+22,40+4,41+4,38+3,08+7,01+17,25+2,56

+ 5,91+5,83+9,16+21,42+1,85+12,93+10,13+1,30+5,37+

9,39+21,96+18,61+12,31+4,51+1,68+2,29+4,47+3,94+                

19,45 = 251,36

I спрат:

4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,16+3,08+11,16+17,25+5,

91+ 

5,71+8,91+21,28+1,85+12,30+10,10+1,24+5,37+9,39+                

22,02+18,61+12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+4,54+                  

8,44 = 269,84II спрат:

4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,16+3,08+11,16+17,25+5,

91+ 

5,71+8,91+21,28+1,85+12,30+10,10+1,24+5,37+9,39+                

22,02+18,61+12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+4,54+                  

8,44 = 269,84III спрат:

4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,16+3,08+11,16+17,25+5,

91+ 

5,71+8,91+21,28+1,85+12,30+10,10+1,24+5,37+9,39+                

22,02+18,61+12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+4,54+                  

8,44 = 269,84повучени спрат:

6,00+1,70+3,30+13,11+8,74+9,20+21,67+6,04+5,82+8,91

+           

14,95+1,87+12,93+6,08+3,15+12,86+8,22+8,85+21,95+                 

1,28+6,84+8,94+6,98+17,34 = 216,73 м2 1.277,61
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13 Набавка материјала и малтерисање зидова степеништа

према грејаним просторијама продужним малтером, д

= 2 цм , преко слоја тврде минералне вуне, Q -188

мреже и  рабица.    

Пре малтерисања зидне површине очистити и

испрскати  цементним  млеком. 

Посебно код малтерисања бетонских зидова њихова

површина се мора увек прво попрскати ретким

цементним млеком. 

Потом се зидови малтеришу цементним малтером у

размери 1:3 или продужним малтером размере 1:1:5 или

1:1:6. са рабицирањем два различита материјала по

висини развијене ширине 60 цм

Минерална вуна и Q мрежа се посебно обрачунавају.

Ценом је обухваћен материјал малтерисање + рабиц,

угаоне лајсне, транспорт, зидарска скела и рад.

Обрачун по м2.

приземље:

(9,45+7,44+26,88)*2,70 = 118,07

I спрат:

25,94*2,70 = 70,04

II спрат:

25,94*2,70 = 70,04

III спрат:

25,94*2,70 = 70,04

повучени спрат:

25,94*2,70 = 70,04

м2 398,22

14 Набавка материјала и малтерисање плафона изнад

негрејаних површина и еркера преко термоизолације

 од тврдо пресованих плоча минералне вуне д = 8 цм 

Q -188 мреже и  рабица.    

Пре малтерисања зидне површине очистити и

испрскати  цементним  млеком. 

Посебно код малтерисања бетонских зидова њихова

површина се мора увек прво попрскати ретким

цементним млеком. 

Потом се зидови малтеришу цементним малтером у

размери 1:3 или продужним малтером размере 1:1:5 или

1:1:6. са рабицирањем два различита материјала по

висини развијене ширине 60 цм

Минерална вуна и Q мрежа се посебно обрачунавају.

Ценом је обухваћен материјал малтерисање + рабиц,

транспорт, зидарска скела и рад.

Обрачун по м2.

приземље:

4,48+3,45 = м2 7,93
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15 Набавка материјала и израда рабициране цементне

кошуљице или шулц плетиво д = 4,5-5 цм испод подова

од паркета, од малтер бетона 1:3.

Горњу површину изравнати и фино испердашити.

Кошуљица се ради преко слоја азмафона и ПЕЕ фолије    

које се посебно обрачунавају.

Од зида кошуљицу одвојити тракама termosilentа Т-52

д = 1 цм или бољих карактеристика. 

За све материјале који се користе за израду кошуљице

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Карактеристика бетона Ц12/15 (МБ15) према СРПС EN

206-1:2006 

За све материјале који се користе за израду кошуљице

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Пре извођења радова израдити узорке (претходна

мешавина) од материјала предвиђеног справљање

мешавине 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.

Толеранција на две рефернтне тачке на удаљености од

1,00 м максимив 3 мм вертикално или толеранција на

две рефернтне тачке на удаљености од 2,00 м максимив

5 мм вертикално а све у скалду са SRPS CEN/TS 15717.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, испитивања и

рад.                                                                                              

Обрачун по м2.

приземље:

4,68+7,28+22,40+4,41+4,38+7,01+17,25+5,91+9,16+18,7

6+   

12,93+10,13+9,39+21,96+18,61+12,31+4,51+2,29+3,94+                

19,45 = 216,76I спрат:

4,66+6,93+22,48+4,46+11,16+11,16+17,25+5,91+8,91+ 

21,28+12,30+10,10+9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+4,60+ 

19,45+8,44 = 236,42

II спрат:

4,66+6,93+22,48+4,46+11,16+11,16+17,25+5,91+8,91+ 

21,28+12,30+10,10+9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+4,60+ 

19,45+8,44 = 236,42

III спрат:

4,66+6,93+22,48+4,46+11,16+11,16+17,25+5,91+8,91+ 

21,28+12,30+10,10+9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+4,60+ 

19,45+8,44 = 236,42

повучени  спрат:

6,00+3,30+13,11+8,74+21,67+6,04+8,91+14,95+12,93+ 

6,08+3,15+12,86+8,22+21,95+6,84+8,94+17,34 = 181,03

м2 1.107,05
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16 Набавка материјала и израда цементне кошуљице у

паду, дебљине д = 4-5 цм испод хидроизолације подова

санитарних чворова. 

За све материјале који се користе за израду кошуљице

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Карактеристика бетона Ц12/15 (МБ15) према СРПС EN

206-1:2006 

За све материјале који се користе за израду кошуљице

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Пре извођења радова израдити узорке (претходна

мешавина) од материјала предвиђеног справљање

мешавине 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.

Толеранција на две рефернтне тачке на удаљености од

1,00 м максимив 3 мм вертикално или толеранција на

две рефернтне тачке на удаљености од 2,00 м максимив

5 мм вертикално а све у скалду са SRPS CEN/TS 15717.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, испитивања и

рад.

Oбрачун по м2.

приземље:

4,70+2,56+4,15+1,61+4,38+4,54 = 21,94

I спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

II спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

III спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

повучени  спрат:

4,01+4,15+1,60+3,60+2,96 = 16,32

м2 104,11
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17 Набавка материјала и израда цементне кошуљице у

паду, дебљине д = 4-5 цм испод хидроизолације подова

лођа. Карактеристика бетона Ц12/15 (МБ15) према

СРПС EN 206-1:2006 

За све материјале који се користе за израду кошуљице

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Пре извођења радова израдити узорке (претходна

мешавина) од материјала предвиђеног справљање

мешавине 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.

Толеранција на две рефернтне тачке на удаљености од

1,00 м максимив 3 мм вертикално или толеранција на

две рефернтне тачке на удаљености од 2,00 м максимив

5 мм вертикално а све у скалду са SRPS CEN/TS 15717.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, испитивања и

рад.                                                                                                         

Обрачун по м2.

приземље:

4,56+5,42+5,46 = 15,44

I спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79 = 17,14

II спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79 = 17,14

III спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79 = 17,14

м2 66,86

18 Набавка елемената и зидање димњачких канала тип 

Класик производње Schiedel Ø 200 мм или бољих

карактеристика.

Ценом обухватити све потребне фазонске комаде и

типску димњачку капу.

Ценом је обухваћен материјал, зидарска скела,

транспорт и рад.  

Обрачун по м1.

приземље - кров:

16,00*5 = м1 80,00

19 Набавка елемената и зидање димњачког канала гасне

подстанице  производње Schiedel. 

Ценом обухватити све потребне фазонске комаде и

типску димњачку капу као и димњачка вратанца и

прикључне поклопце.                                           

Димензије канала су 55/55 цм а унутрашњи Ø цеви 

30цм.Цео систем мора да се ради према упутству и

технологији произвођача са сручном и обученом

радном снагом. У обрачун улази цео систем. Ценом

је обухваћен материјал, зидарска скела, транспорт и

рад.  

Обрачун по м1.

15,66 = м1 15,66
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20 Набавка елемената и зидање вентилационих сабирних

канала тип Schiedel ЛС-1 и ЛС-2 или бољих

карактеристика, у цементном малтеру размере 1:3 са

дерсовањем спојница.                                            

Зидање извести према упутству произвођача.

У цену улазе и сви фасонски прелазни елементи и

елементи за прикључак и помоћна скела.

Ценом је обухваћен материјал, зидарска скела,

транспорт  и рад.

Обрачун по м1.

16*11 = м1 176,00

21 Малтерисање унутрашњих зидова (санитарни чворови,

кухиње, оставе ) од опеке и блокова цем. малтером 1:3

у два слоја, д = 2.0 цм, као подлога за лепак.

Код малтерисања зидова ових просторија неопходно је

њихову површину увек прво попрскати ретким

цементним млеком. 

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

приземље - повучени спрат

м2 510,00

22 Набавка материјала и израда цементне кошуљице од

малтер бетона 1:3, дебљине д = 6 цм као завршног пода

и топлотној подстаници, хидроцилу,и лифтовској

кућици.                                                                         

Кошуљицу загладити до црног сјаја.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по м2.

приземље:

29,62= м2 29,62

22 Набавка материјала и малтерисање димњака и 

ветилација ван крова. 

Малтерисање се изводи у два слоја  цементним 

малтером , са претходним прскањем  цементним 

млеком.                                                                                        

Ценом је обухваћен материјал, транспорт  и рад.                                                                                                                            

Обрачун по м2.

кров:

(0,81*2+0,52*2+0,66*4+0,96*2+0,60*2+0,66*2+0,52*2+

0,60*4+0,95*2+0,51*2+0,95*2+0,40*2+0,60*4+0,74*2+

0,40*2+0,95*2+0,40*2+0,52*2+0,73*2+0,76*2+0,47*2+

0,60*4)*1,85 = м2 62,05

23 Набавка материјала и обзиђивање санитарних када 

пуном опекомдебљине  д =7 цм  у продужном малтеру 

1:1:4. 

У делу сливника оставити ревизиони отвор.

Ценом је обухваћен материјал, транспорта и рад.                                                                                          

Обрачун по м2 . 

приземље:

(2,03+0,70+1,79+0,70+2,09+0,70)*0,70 = 5,61

I спрат:

(2,03+0,70+1,79+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,04

II спрат:
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(2,03+0,70+1,79+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,04

III спрат:

(2,03+0,70+1,79+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,04

поткровље:

(2,03+0,70+2,18+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,32

м2 38,00

VII

1 Израда дрвене подконструкције косог крова, нагиб

крова 6°. Грађа је чамова, II класе:дрвена

подконструкција 2*даска д=24мм, висине х=25цм на

осовинском размаку 53 цм. Дрвена подконструкција се

поставља преко АБ  плоче и преко парне бране.  

У свему радити према пројекту конструкције.  

Обавезна је импрегнација за дрвену конструкцију

односно заштити дрвену грађу од инсеката, гљивица и

плесни средством Borosol 9 или бољих карактеристика а

све према  према упутству одабраног произвођача. 

Обрачун по м2, хоризонталне пројекције крова.

286,05= м2 286,05

2 Набавка материјала, транспорт и израда дашчане

опшивке кровне конструкције, влагоотпорним ОСБ

плочама дебљине 18 мм, као подлоге за покривање

лимом. 

Плоче спајати на додир. 

На делу олука урадити потребне падове дате у пројекту.

Ценом је обухваћен материјал,транспорт и рад.

Обрачун по м2 косе пројекције.

286,05= м2 286,05

ТЕСАРСКИ РАДОВИ  УКУПНО  :

ЗИДАРСКИ РАДОВИ  УКУПНО  :

ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
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VIII

1 Набавка и израда хидроизолације испод АБ плоче лифта

јаме, преко слоја мршавог бетона и вертикалне

хидроизолације АБ зидова јаме (са спољне стране)

двокомпонентним битумен/гума заптивачем који

премишћује пукотине до 5 мм "Koster Deuxan 2C".

Наноси се у два слоја са утапањем стаклене мрежице

између слојева. Подлога се претходно премазује

адекватним прајмером  "Polysil TG-500".

Напомена: Изолацију обавезно заштити постављањем

слоја од две ПЕ фолије.

Изолацију урадити према у свему према упутству

произвођача и са свим потребним предрадњама што је

укшучено у цену.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по м2 .

3,40*2,40 +(3,40*2+2,40*2)*1,85 =

м2 29,62

2 Набавка и израда хидроизолације преко подне плоче

објекта. Хидроизолацију извести пенетрат премазом

"Koster NB-1 Grey". Подлога се орво премазује дубоко

пене-трирајућим кристализујућим прајмером "Polysil

TG-500" потoм два слоја монералног премаза "NB-1

Greey",

Изолацију урадити према у свему према упутству

произвођача и са свим потребним предрадњама што је

укшучено у цену.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.

Обрачун по м2 .
350,00 = m2 365,00

3 Набавка материјала и израда хидроизолација мокрих 

чворова полимер цементним премазом типа BK-

hidrostop 1 или одговарајући вишег квалитета. 

Изолацију подићи уз ободне зидове за 20 цм а на делу 

где је када за 150 цм.                                                       

Изолацију урадити према у свему према упутству 

произвођача и са свим потребним предрадњама што је 

укључено у цену.                                                                      

Ценом је обухваћен материјал, транспорт  и рад.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2 .
приземље:

4,70+2,56+4,15+1,61+4,43+4,54 = 21,99

I спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

II спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

III спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

повучени спрат:

1,70+4,01+4,15+3,60+2,96 = 16,42

м2 104,26

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
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4 Набавка и израда хидроизолације лођа.  

Хидроизолацију извести од полимер цементне тип  BK-

hidrostop 1 или одговарајући вишег квалитета.

Изолацију урадити према у свему према упутству 

произвођача и са свим потребним предрадњама што је 

укључено у цену.                                                                            

Ценом је обухваћен материјал, транспорт  и рад.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2 .

приземље:

4,56+5,42+5,46 = 15,44

I спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79 = 17,14

II спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79 = 17,14

III спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79 = 17,14

м2 66,86

5 Набавка материјала и израда хидроизолације равног

проходног крова - терасе.

Преко одговарајуће припремљеног и очишћеног слоја

за пад поставити следеће слојеве:

- геотекстил мин.300г/м2 (филц)

- Полиуретанска Сика еласик 614 са мрежицом од

стаклених влакана. Уз зидове изолацију подићи 40 цм.

Све урадити према упутствима произвођача и

техничким нормама за ову врсту радова.Обрачун по м2

изолације.                                                     

повучени спрат:

4,26+4,11+4,86+4,68+3,86+4+3,62+3,62+3,62+3,62+4,73

+4,90 =
м2

49,88

6 Набавка и постављање слоја термоизолације од

минерална вуна д = 8 цм заједно са фолијом

паропропусна водонепропусна, у фасадном зиду.

Обрачун по м2.

приземље:

173,43+41,93+42,00 = 258,36

 I спрат: 

155,44+44,69+42,00 = 242,13

 II спрат: 

147,10+41,93+42,00 = 231,03

 III спрат:

143,80+44,69+42,00 = 230,49

повучени спрат:

199,21+25,44+41,22 = 265,87

кров:

84,57 =

м2 1.310,15

7 Набавка и постављање слоја термоизолације од плоча

екструдираног полистирена д = 22 цм, испод слоја за

пад на кровним терасама.

Обрачун по м2.

кровне терасе:
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4,26+4,11+4,86+4,68+3,86+4+3,62+3,62+3,62+3,62+4,73

+4,90 =
м2

49,88

8 Набавка и постављање слоја термоизолације од плоча

тврде минералне вуне тип Кнауф НАТУРА БОРД ФИТ

ПЛУС д = 10 цм и Кнауф УНИФИТ 035 д=12цм,

слободно положених 

преко између кровних носача на АБ кровној плочи.

Обрачун по м2.

кровна плоча:

286,00-13,59-4,65 = м2 267,76

9 Набавка и постављање слоја термоизолације од плоча

азмофона   д = 2 цм,  испод подлоге за керамику у 

мокрим чворовима.

Обрачун по м2.

приземље:

4,70+2,56+4,15+1,61+4,38+4,54 = 21,94

I спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,91

II спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,91

III спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,91

повучени спрат:

1,70+4,01+4,15+1,60+3,60+2,96 = 18,02

м2 105,69

10 Набавка и постављање слоја термоизолације од плоча

азмафона д = 2 цм, испод подлоге за паркет и

керамику

у кухињама и оставама.

Обрачун по м2.

приземље:

4,68+,80+7,28+22,40+4,41+4,38+3,08+7,01+17,25+5,91+

5,83+ 

9,16+21,42+1,85+12,93+10,13+1,30+5,37+9,39+21,93+18

,61+ 12,31+4,51+1,68+2,29+4,47+3,94+19,45 = 243,77

I спрат:

4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,66+3,08+17,25+5,91+5,7

1+ 

8,91+21,28+1,85+12,3+10,10+1,24+5,37+9,39+22,02+18,

61+ 12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+8,44 = 254,64II спрат:

4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,66+3,08+17,25+5,91+5,7

1+ 

8,91+21,28+1,85+12,3+10,10+1,24+5,37+9,39+22,02+18,

61+ 12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+8,44 = 254,64III спрат:

4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,66+3,08+17,25+5,91+5,7

1+ 

8,91+21,28+1,85+12,3+10,10+1,24+5,37+9,39+22,02+18,

61+ 12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+8,44 = 254,64повучени спрат:

6,00+3,30+13,11+8,74+9,20+21,67+6,04+5,82+8,91+14,9

5+ 1,87+12,93+6,08+3,15+12,86+8,22+8,85+21,95+1,28+

6,84+ 8,94+6,98+17,34 = 215,03

м2 1.222,65
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11 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих

плоча минералне вуне д = 6 цм. на зидовима у

степенишном простору.

Ценом обухватити и постављање рабиц мреже и Q

мреже.                                                                               

Обрачун по м2.

приземље:

3,49*2+0,30+1,92*2+24,35 = 33,55

I спрат:

24,35 =

II спрат:

24,35 =

III спрат:

24,35 =

повучени спрат:

24,35 =

м2 130,95

12 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих

плоча минералне вуне д = 3 цм. у сендвич зиду између

два стана.

Обрачун по м2.

м2 100,00

13 Набавка и постављање слоја термоизолације од 

тврдих плоча минералне вуне д = 5 цм. по ободу 

дилатационог зида.

Обрачун по м2.

приземље - кров

16,50*1,00 = м2 16,50

14 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих

плоча минералне вуне д = 10 цм. испод плоче заједно

са рабиц плетивом и мрежом.

Обрачун по м2 комплет позиције.

приземље:

7,27+3,45+29,00= 10,72

м2 39,72

15 Набавка и постављње термоизолације од стиродура

д=10цм у поду приземља преко арм бет подне плоче.

Обрачун по м2. 

м2 300,00

16 Набавка и уградња тер папира прикивањем за дашчану

подлогу крова.  

Следећу траку преклопити за 15 цм . 

Ценом обухватити и вертикална облагања олука и

надзидака.                                                                          

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције.

286,05 = м2 286,05

17 Набавка и постављање слоја парне бране од ПЕЕ фолије

испод термо изолација крова, лођа и подова од паркета

и керамике и у фасадним зидовима..

Обрачун по м2.

286,05+66,86+1222,65+1310,15= м2 2.885,71
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18 Набавка и постављање слоја парне бране произвођач

Сика типа Пелд, испод термо изолација тераса .

Обрачун по м2.

кровне терасе:

4,26+4,11+4,86+4,68+3,86+4+3,62+3,62+3,62+3,62+4,73

+4,90  = м2 49,88

 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

IX

1 Набавка материјала, глетовање и бојење полу

дисперзијом малтерисаних зидова, висине 260 цм,

према следећем опису:

- глетовање малтерисаних површина одговарајућом глет

масом у два слоја са свим предрадњама до постизања

потпуне глаткоће .

По потреби глет масу нанети у више слојева с тим што

укупна дебљина свих слојева не сме бити већа од 5 мм. 

- брушење површина стакластом хартијом ,

- гипсовање - надкитовање на глачаном зиду ,

- наношење боје ваљком први пут ,

- наношење боје ваљком други пут .

Готове површине морају бити уједначеног тона , без 

трагова четке и ваљка ,без љуштења и отирања боје.

Ценом обухватити и потребну радну скелу.

Обрачун по м2 обојене површине. 

приземље:

(12,05+10,72+10,14+11,05+19,20+8,50+8,84+10,70+7,16

+ 

10,80+16,62+6,80+10,21+10,69+12,26+18,76+6,40+8,40+ 

14,68+10,08+1,29+5,63+9,39+21,97+1,66+4,43+18,61+ 

12,31+8,50+5,58+8,74+6,22+9+7,98+17,74)*2,70 =

980,40I спрат:

(10,70+10,14+10,65+19,22+8,81+8,84+16,78+7,16+16,78

+ 

16,61+6,78+10,21+10,46+12,10+18,51+6,40+8,63+14,67+ 

16,45+4,98+10,28+14,16+18,91+5,47+8,60+17,26+14,30+ 

9,18+5,58+8,32+8,58+17,74+8,66+12,35)*2,70 =1,064,37

II спрат:

(10,70+10,14+10,65+19,22+8,81+8,84+16,78+7,16+16,78

+ 

16,61+6,78+10,21+10,46+12,10+18,51+6,40+8,63+14,67+ 

16,45+4,98+10,28+14,16+18,91+5,47+8,60+17,26+14,30+ 

9,18+5,58+8,32+8,58+17,74+8,66+12,35)*2,70 =1,064,37

III спрат:

(10,70+10,14+10,65+19,22+8,81+8,84+16,78+7,16+16,78

+ 

16,61+6,78+10,21+10,46+12,10+18,51+6,40+8,63+14,67+ 

16,45+4,98+10,28+14,16+18,91+5,47+8,60+17,26+14,30+ 

9,18+5,58+8,32+8,58+17,74+8,66+12,35)*2,70 =1,064,37

повучени спрат:

(11,73+5,58+7,52+8,78+14,67+12,65+15,46+18,89+10,22

+ 

10,70+12,09+15,54+6,40+8,40+14,68+11,37+5,47+7,17+ 

7,71+14,55+12,52+14,40+18,91+5,10+14,33+7,20+13,18+ 

12,62+18,19)*2,70 = 907,28

  МОЛЕРСКО  ФАРБАРСКИ  РАДОВИ
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м2 5.080,79

2 Набавка материјала, глетовање и бојење акрилном

бојом BK-PLAST ful struktura 1mm у улазном холу и

степенишном простору, према следећем опису:

- глетовање малтерисаних површина одговарајућом глет

масом у два слоја са свим предрадњама до постизања

потпуне глаткоће .

По потреби глет масу нанети у више слојева с тим што

укупна дебљина свих слојева не сме бити већа од 5 мм. 

- брушење површина стакластом хартијом ,

- гипсовање - надкитовање на глачаном зиду ,

- наношење боје ваљком први пут ,

- наношење боје ваљком други пут .

Готове површине морају бити уједначеног тона , без 

трагова четке и ваљка ,без љуштења и отирања боје.

Ценом обухватити и потребну радну скелу.

Обрачун по м2 обојене површине. 

м2 343,59

3 Набавка материјала, глетовање и бојење

полудисперзијом малтерисаних плафона према

следећем опису:

- глетовање малтерисаних површина одговарајућом глет

масом у два слоја са свим предрадњама до постизања

потпуне глаткоће .

По потреби глет масу нанети у више слојева с тим што

укупна дебљина  свих слојева не сме бити већа од 5 мм .

- брушење површина стакластом хартијом ,

- гипсовање - надкитовање на глачаном зиду ,

- наношење боје ваљком први пут ,

- наношење боје ваљком други пут .

Готове површине морају бити уједначеног тона , без 

трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје.

Ценом обухватити и потребну радну скелу.

Обрачун по м2 обојене површине. 

приземље:

4,68+5,80+7,28+22,40+4,41+4,38+3,08+7,01+17,25+2,56

+ 5,91+5,83+9,16+21,42+1,85+12,93+10,13+1,30+5,37+

9,39+21,96+18,61+12,31+4,51+1,68+2,29+4,47+3,94+                 

19,45 = 251,36

I спрат:

4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,16+3,08+11,16+17,25+ 

5,91+5,71+8,91+21,28+1,85+12,30+10,10+1,24+5,37+ 

9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+              

4,54+8,44 = 269,84

II спрат:

4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,16+3,08+11,16+17,25+ 

5,91+5,71+8,91+21,28+1,85+12,30+10,10+1,24+5,37+ 

9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+                  

4,54+8,44 = 269,84

III спрат:
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4,66+5,80+6,93+22,48+4,46+11,16+3,08+11,16+17,25+ 

5,91+5,71+8,91+21,28+1,85+12,30+10,10+1,24+5,37+ 

9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+1,51+4,32+4,60+19,45+          

4,54+8,44 = 269,84

повучени спрат:

6,00+1,70+3,30+13,11+8,74+9,20+21,67+6,04+5,82+8,91

+   

14,95+1,87+12,93+6,08+3,15+12,86+8,22+8,85+21,95+ 

1,28+6,84+8,94+6,98+17,34 = 216,73 м2 1.277,61

4 Набавка материјала и бојење зидова и плафона лифт

окна посном бојом без глетовања са свим потребним

предрадњама за наношење боје.

Обрачун по м2 обојене површине. 

приземље - кров

6,80*16,60+2,88 = м2 115,76

5 Бојење зидова и плафона мокрих чворова унутрашњом

боја против буђи тип МAXIDIS F , са претходном

припремом подлоге у свему према опису из тачке 1

молерско фарбарских радова. Обрачун по м2.

м2 200,00

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ  РАДОВИ  УКУПНО
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X

1 Набавка материјала и израда спуштеног плафона у

мокрим чворовима од влагоотпорних гипс картонских

плоча д = 12,5 мм, на одговарајућој металној

подконструкцији типа Ригипс, Кнауф или слично.

Позиција обухвата бандажирање спојева и припрему за

молерско-фарбарске радове.

У оквиру позиције укалкулисати израду ревизионих 

отвора према пројекту, отвора за расвету и остале 

отворе потребне за инсталације.

Радити у свему према пројекту и упутству произвођача

спуштеног плафона.

Обрачун по м2 плафона.

приземље:

4,70+2,56+4,15+1,61+4,38+4,45= 21,85

I спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

II спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

III спрат:

4,66+2,56+4,21+1,60+4,38+4,54 = 21,95

м2 87,70

2 Набавка материјала и израда спуштеног плафона од 

гипс картонских плоча д = 12,5 мм, на одговарајућој 

металној подконструкцији типа Ригипс, Кнауф или 

слично.                                                                   Позиција 

обухвата бандажирање спојева и припрему за молерско-

фарбарске радове.                                                     У 

оквиру позиције укалкулисати израду ревизионих 

отвора према пројекту, отвора за расвету и остале 

отворе потребне за инсталације.                                                                     

Радити у свему према пројекту и упутству произвођача 

спуштеног плафона.                                                          

Обрачун по м2 плафона.

м2 30,00

3 Облаганје греде гипс картонским плочама у свему као 

опис у тачки 2. Обрачун по м, раз ширине до 100цм м 50,00

4 Набавка и израда преградних монтажних зидова од 

гипскартонских плоча са испуном од камене вуне по 

потреби, на одговарајућој подконструкцији, дебљине 

10цм. Све комплет финално обрађено.

Обрачун пом2
м2 75,00

XI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ УКУПНО

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ 
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1 Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица I класе, димензије 48x48 цм на лепку у 

купатилима, WC-има.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Под радити на додир са испуном од фуг маса BK у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа CERIM 

VINTAGE по избору Инвеститора. Плочице морају 

испуњавати следеће стандарде:                            - 

Упијање воде    ЕN ISO 10545-3 ≤3% подне                              

Калибрација    ЕN ISO 10545-2 ± 0,6%                                    

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 1100N                   

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље:

5,80+4,70+3,08+2,56+5,83+4,15+5,37+1,61+4,38+1,68+4,

54+ 

4,47 = 48,17

I спрат:

5,80+4,66+3,08+2,56+5,71+1,85+4,21+1,24+5,37+1,60+4,

38+

1,51+4,32+4,54 = 50,83

II спрат:

5,80+4,66+3,08+2,56+5,71+1,85+4,21+1,24+5,37+1,60+4,

38+

1,51+4,32+4,54 = 50,83

III спрат:

5,80+4,66+3,08+2,56+5,71+1,85+4,21+1,24+5,37+1,60+4,

38+

1,51+4,32+4,54 = 50,83

повучени спрат:

1,70+4,01+9,20+5,82+1,87+4,15+1,60+3,60+8,85+1,28+2,

96+

6,98 = 52,02

110,00

2 Набавка материјала и постављање зидних керамичких

плочица I класе, димензије 48x48 цм на лепку у

купатилима, WC-има.На свим угловима урадити

вертикалне Al лајсне у боји плочица.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 110 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Зид радити на додир са испуном од фуг маса BK у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа CERIM 

VINTAGE по избору Инвеститора.Керамика у 

купатилима је до спуштеног плафона  а у WC-има је до 

144цм.
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 Плочице морају испуњавати следеће стандарде:                            

- Упијање воде    ЕN ISO 10545-3   >10% зидне                            

- Калибрација    ЕN ISO 10545-2  ± 0,5%                                                            

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4    мин 600N                     

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14    класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље:

(8,84+6,80+8,40+5,49+8,63+8,74)*2,63-

0,81*2,10*6+(0,59+           

1,52+1,99+0,60+0,65+3,07+0,78+0,59+3,51+0,75+0,59+ 

1,23+0,30+1,17+0,34+0,65+2,06+0,70+0,49+3,52+0,65)*             

1,60 = 154,34I спрат:

(8,84+6,78+8,63+5,47+8,60+8,66)*2,63-0,81*2,10*6+ 

(0,59+1,52+1,99+0,60+0,65+3,07+0,78+0,59+3,51+0,75+ 

0,59+2,06+0,65+0,65+2,06+0,65+0,49+3,52+0,65)*                    

1,60 = 153,94

II спрат:

(8,84+6,78+8,63+5,47+8,60+8,66)*2,63-0,81*2,10*6+ 

(0,59+1,52+1,99+0,60+0,65+3,07+0,78+0,59+3,51+0,75+ 

0,59+2,06+0,65+0,65+2,06+0,65+0,49+3,52+0,65)*                        

1,60 = 153,94

III спрат:

(8,84+6,78+8,63+5,47+8,60+8,66)*2,63-0,81*2,10*6+ 

(0,59+1,52+1,99+0,60+0,65+3,07+0,78+0,59+3,51+0,75+ 

0,59+2,06+0,65+0,65+2,06+0,65+0,49+3,52+0,65)*                          

1,60 = 153,94

повучени спрат:

(8,78+8,40+5,47+7,71+7,20)*2,63-0,81*2,10*5+ 

(0,60+4,25+1,26+0,49+0,54+2,20+0,54+0,96+3,51+0,75+ 

0,93+2,67+0,64+1,74+0,65+0,66+2,02+4,16+0,60)*                             

1,60 = 136,95

м2 600,00

3 Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица I класе, димензије 48x48 цм на лепку у кухињи, 

оставама и зони шанка на поду и зидном порталу.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Под радити на додир са испуном од фуг маса BK  у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа CERIM 

BLOOM по избору Инвеститора. Плочице морају 

испуњавати следеће стандарде:                            - 

Упијање воде    ЕN ISO 10545- ˃10% подне                              

Калибрација    ЕN ISO 10545-2 ± 0,5%                                    

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 1100N                   

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље:

(1,10+0,13+1,10+1,40+2,57+0,14+6,40+5,10+1,01+2,33+

0,38+0,14)-0,71*2 = 20,38

I спрат:
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(1,10+0,13+1,10+1,40+2,57+0,14+6,40+5,10+1,01+2,33+

0,38+0,14)-0,71*2 = 20,38

II спрат:

(1,10+0,13+1,10+1,40+2,57+0,14+6,40+5,10+1,01+2,33+

0,38+0,14)-0,71*2 = 20,38

III спрат:

(1,10+0,13+1,10+1,40+2,57+0,14+6,40+5,10+1,01+2,33+

0,38+0,14)-0,71*2 = 20,38

600

(0,57+0,49+0,62+0,85+0,33+0,94+3,50+1,01+1,81+1,01+ 

6,40+0,25+1,02+0,15+0,15+1,28+1,53)-0,71 = 21,20

m2 143,00

4 Набавка материјала и постављање зидних керамичких 

плочица I класе, димензије 20x20 цм на лепку у кухињи 

. Висина плочица је 80цм на висини од 80-160цм.На 

свим угловима урадити вертикалне Al лајсне у боји 

плочица.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 110 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Зид радити на фугу од 2мм са испуном од фуг маса BK 

у тону по избору инвеститора .  Плочице су типа 

VOGUE беле мат боје . Плочице морају испуњавати 

следеће стандарде:                            - Упијање воде    ЕN 

ISO 10545-3 ≤3% зидне                             Калибрација    

ЕN ISO 10545-2 ± 0,6%                                    - Чврстоћа 

при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 600N                   - 

Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

м2 153,11

5 Набавка материјала и постављање сокле у кухињама и

оставама је од 8-10цм . Керамика. лепак и фуг маса

исти опис и квалитет као подна кухињска керамика.

Обрачун по м1 .

м 102,11

6 Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица I класе, димензије 30х60 цм на лепку на 

терасама,лођама и проходним кровним терасама.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Под радити на додир са испуном од фуг маса BK у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа 

ЕХCELLENCE black grip или слично  . Плочице морају 

испуњавати следеће стандарде:                            - 

Упијање воде    ЕN ISO 10545-3 ≤3% подне                              

Калибрација    ЕN ISO 10545-2 ± 0,6%                                    

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 1100N                   

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље:

4,48+3,45+17,93+4,56+5,42+12,31 = 48,15

I спрат:
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4,55+5,42+5,38+1,79+16,97 = 34,11

II спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79+16,97 = 34,11

III спрат:

4,55+5,42+5,38+1,79+16,97 = 34,11

поткровље

16,97+4,26+4,11+4,86+4,68+3,86+4+3,62+3,62+3,62+3,6

2+ 4,73+4,90 = 66,85

м2 217,33

7 Набавка материјала и постављање сокле висине 10цм

на терсама, лођама и проходним кровним терасама .

Керамика. лепак и фуг маса исти опис и квалитет као

подна керамика за терасе.

Обрачун по м1 .

приземље:

(4,75+7,44+26,88+10,14+10,66+10,68)-1,01*4-1,10-                      

0,91 = 64,50

I спрат:

(10,35+10,66+10,78+5,48+19,80)-1,01*5-1,10 = 50,92

II спрат:

(10,35+10,66+10,78+5,48+19,80)-1,01*5-1,10 = 50,92

III спрат:

(10,35+10,66+10,78+5,48+19,80)-1,01*5-1,10 = 50,92

поткровље

19,80+10,51+10,22+10,50+10,80+10,10+10,40+10,22+10,

22+          10,22+10,52+10,82)-1,01*4-1,10 = 129,19

м1 129,00

8 Набавка материјала и постављање сокле висине у

приземљу 130цм а на осталим етажама 10цм у улазном

ходнику,ходницима и степенишним подестима .

Керамика. лепак и фуг маса исти опис и квалитет као

подна ходничка керамика.

Обрачун по м1 .

приземље: 

(4,75+7,44+26,88+10,14+10,66+10,68)-1,01*4-1,10-                      

0,91 = 64,50

I спрат:

(10,35+10,66+10,78+5,48+19,80)-1,01*5-1,10 = 50,92

II спрат:

(10,35+10,66+10,78+5,48+19,80)-1,01*5-1,10 = 50,92

III спрат:

(10,35+10,66+10,78+5,48+19,80)-1,01*5-1,10 = 50,92

поткровље

19,80+10,51+10,22+10,50+10,80+10,10+10,40+10,22+10,

22+          10,22+10,52+10,82)-1,01*4-1,10 = 129,19 m 64,50

м1 220,45

9 Набавка материјала и постављање тестерасте сокле

висине 10цм на степенишним крацима . Керамика.

лепак и фуг маса исти опис и квалитет као подна

ходничка керамика.

Обрачун по м1 .

приземље:

5,69+1,20 = 6,89
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I спрат:

5,69+1,20 = 6,89

II спрат:

5,69+1,20 = 6,89

III спрат:

5,69+1,20 = 6,89

поткровље

5,69+1,20 = 6,89

м1 29,45

10 Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица I класе, димензије 60х120цм на лепку на 

степеништу и подестима.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Под радити на додир са испуном од фуг маса BK у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа CASAMOOD 

neutra bianco i FLOОR GRЕS chramtech warm 3.0 naturale 

или вишег квалитета  . Газишта су типски 

префабриковани елементи са препустом и 

противклизном перфорацијом.Плочице морају 

испуњавати следеће стандарде:                            - 

Упијање воде    ЕN ISO 10545-3 ≤3% подне                              

Калибрација    ЕN ISO 10545-2 ± 0,5%                                    

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 1100N                   

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље - поткровље:

а) ознака из пројекта 1 ,   површине 0,576 м2/ком

5 = ком 5,00

б) ознака из пројекта 2  ,  површине 0,837м2/ком

5 = ком 5,00

в) ознака из пројекта 3  ,  површине 0,531м2/ком

5 = ком 5,00

г) ознака из пројекта 4  ,  површине 0,370м2/ком

5 = ком 5,00

д) ознака из пројекта 5-17  ,  површине 0,365м2/ком

65 = ком 65,00

 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

XII ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ
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1 Набавка и постављање класичног храстов паркета 

стандард  Р класе,  димензија 450/50/21мм.                                            

.Паркет поставити на слој двокомпонентног  лепка тип 

"BK parket fix PU/BK parket fix prime" у квалитету истог 

или вишег.                                                                                  

По завршеном полагању паркет се суши 7 дана.                     

Затим паркет хобловати машинским путем са три врсте 

папира (30, 60, 80)  а затим фино очистити, фуговати.                                                                         

Лакирати  основном лак  импрегнацијом 1 пут и 2 

премаза лака (А+ Б) полиуретански полумат.                                     

Поред обимних зидова поставити  медијапан соклу  х=8 

цм  бојену полиуретанском белом бојом. Извођач је у 

обавези да достави доказ  о квалитету паркета од 

акредитоване институције. Подлога се предходно мора 

очистити и отпрашити.  Обрачун по м2 комплет са 

соклом.

 

приземље:

4,68+7,28+22,40+4,41+4,38+7,01+17,25+5,91+9,16+18,7

6+        

12,93+10,13+9,39+21,96+18,61+12,31+4,51+2,29+3,94+          

19,45 = 216,76I спрат:

4,66+6,93+22,48+4,46+11,16+11,16+17,25+5,91+8,91+21

,28+ 

12,30+10,10+9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+4,60+19,45+          

8,44 = 236,42II спрат:

4,66+6,93+22,48+4,46+11,16+11,16+17,25+5,91+8,91+21

,28+ 

12,30+10,10+9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+4,60+19,45+          

8,44 = 236,42III спрат:

4,66+6,93+22,48+4,46+11,16+11,16+17,25+5,91+8,91+21

,28+ 

12,30+10,10+9,39+22,02+18,61+12,31+5,00+4,60+19,45+          

8,44 = 236,42повучени  спрат:

6,00+3,30+13,11+8,74+21,67+6,04+8,91+14,95+12,93+6,

08+ 3,15+12,86+8,22+21,95+6,84+8,94+17,34 = 181,03

м2 1.106,71

XIII

1 Набавка материјала и покривање кровних површина

равним пластифицираним челично поцинкованим

лимом, дебљине 0,70 мм, везе лимова на клик тј Пиано

веза, дебљина цинка 220гр/м2.

Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству

пројектанта. Поставити снегобране који су линеарни,

дужине 85цм, у смакнутом поретку. 

Испод лима поставити слој тер папира, који се посебно

обрачунава. 

Ценом обухватити све опшивке и продоре.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова. 

286,05= м2 286,05

ПАРКЕТАРСКИ  РАДОВИ  УКУПНО

ЛИМАРСКИ РАДОВИ
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2 Набавка материјала и израда и монтажа олучних цеви 

Ø100 мм од пластифицираног челично поцинкованог 

лима, дебљине 0,50 мм у боји по избору инвеститора .                                                           

Делови олучних цеви морају да улазе један у други 

минимум 50 мм .                                                                             

Нерђајуће обујмице са држачима поставити на размаку 

од 200 цм.                                                                                       

Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм.              

Обрачун по м1

16,00*6 = м1 96,00

Набавка и уградња маски за вертикалне олуке на фасади 

од окруклог гвожђа фи 20мм на размаку од 100мм, 

завршна обрада као ограда на лођама.

Обрачун по м м 96,00

3 Набавка материјала и опшивање надзидака

пластифицираним челично поцинкованим лимом,

развијене ширине (РШ) 50 цм, дебљине 0,50 мм. 

Окапнице препустити за 3 цм. 

Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта   

и према прописима за ту врсту материјала. 

Испод лима поставити слој тер папира, који улази у

цену опшивања.

Обрачун по м1 опшивке.

9,10+8,95+7,30+9,42+3,23+8,60+9,05+8,77+4,11+18,33= м1 86,66

4 Набавка материјала и израда и монтажа водоскупљача

од пластифицираног челично поцинкованог лима

дебљине 0,50 мм, по детаљима и упутству пројектанта.

Обрачун по комаду.

12 = ком 12,00

5 Набавка материјала , израда и монтажа хоризонталне

дилатације од пластифицираног челичног поцинкованог

лима, развијене ширине (РШ) 60 цм, дебљине 0,60 мм.

Хоризонталну дилатацију извести по детаљима и

упутству пројектанта.

Обрачун по м1.

1,00+9,10+1,15 = м1 11,25

6 Набавка материјала , израда и монтажа вертикталне

дилатације од пластифицираног челичног поцинкованог

лима, развијене ширине (РШ) 50 цм, дебљине 0,60 мм.

Хоризонталну дилатацију извести по детаљима и

упутству пројектанта.

Обрачун по м1.

16,00*2 = м1 32,00

7 Набавка материјала, израда и монтажа прозорских

солбанака од пластифицираног челичног поцинкованог

лима, развијене ширине (РШ)  30 цм, дебљине 0,60 мм. 

Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у

вис до 25 мм, за шток прозора учврстити наразмаку 50-

80 мм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене

пакнице или слично. Испод лима поставити слој тер

папира, који улази у цену солбанка.

Обрачун по м1.

приземље:
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2,20*4+1,10*4+1,01*6+0,91*1 = 20,17

I спрат:

1,10*3+1,01*11+0,91*1 = 15,32

II спрат:

2,20*2+2,02*3+1,10*1+1,01*5+0,91*1 = 17,52

III спрат:

2,20*1+2,02*1+1,10*3+1,01*9+0,91*1 = 17,52

страна 37/63



Нови Сад - Југовићево

ламела Ф2 

Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

поткровље:

1,10*16+1,01*8+0,91*1 = 26,59

м1 97,10

8 Набавка материјала, израда и монтажа фасадних

солбанака од пластифицираног челичног поцинкованог

лима, развијене ширине (РШ)  10 цм, дебљине 0,60 мм.  

Солбанк причврсти шрафљењем. 

Спој са силикатном опеком гитовати силикатним гитом.

Обрачун по м1.

приземље:

1,83+1,43+1,47+0,44+1,51+1,49+0,43+1,51+1,49+0,35= м1 11,95

9 Израда и монтажа балконске луле од пластифицираног

челичног поцинкованог лима, дебљине 0,60 мм. 

Лулу пречника 50 мм, дужине 30 цм и са шајбном 30x30

цм, израдити по детаљу и упутству пројектанта.

Обрачун по комаду.

приземље:

3 =

I спрат:

4 =

II спрат:

4 = 

III спрат:

2 = 

ком 13,00

XIV

1 Набавка материјала и бојење малтерисане силиконске

фасаде с бојом, типа BK-SIL ful struktura 1,5mm или

вишег квалитета. 

Пре бојења површине фасаде прећи шмирглом и

опајати. Површину импрегнирати BK-ACRYL

подлогом. 

Након сушења нанети други и трећи премаз, са

размаком за сушење од најмање 10-12 сати.

Малтерисане површине морају бити потпуно суве 

пре бојења.

Обрачун по м2 .

приземље:

232,82+15,40 = 248,22

I спрат:

223,82+17,44 = 241,26

II спрат:

223,82+17,44 = 241,26

III спрат:

223,82+17,44 = 241,26

повучени спрат:

351,81 =

кров:

169,15 =

м2 1.492,96

ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
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2 Набавка материјала и израда сокле од акрилног

декоративног малтера, типа BK-KUL-(мозаик) или

вишег квалитета.. 

Претходно површине фасаде прећи шмирглом и

опајати. Површину импрегнирати BK-ACRYL

подлогом. 

Након сушења нанети декоративни малтер глетерицом

и одмах заравнати

Малтерисане површине морају бити потпуно суве и

старе најмање 21 дан.

Обрачун по м2 .

приземље:

(58,88+19,48)*0,56 = 43,88 м2 43,88

3 Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле око

објекта. Скелу урадити у свему према техничким

прописима за фасадну скелу, са свим потребним

укрућењима, платформама, оградама итд.

Пре употребе скела мора бити примљена од надлежне

инспекције.                                                                                    

Скела мора бити уземљена и осигурана од удара грома .

Мерење се врши по спољним ивицама фасадне скеле.

Обрачун по м2 ортогоналне пројекције фасадне скеле,

комплет са преносом материјала до 50м, чишћењем

елемената скеле.

85*16 = м2 1.360,00

XV

Монтажа и израда нових вишеделних прозора и врата

од петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76

AD , са ролетнама истог произвођача мин уградбене

дубине од 75мм, ојачана челичним поцинкованим

профилом дебљине 1,5мм са двоструким спољним

дихтовањем.Столарија мора поседовати и добре звучне

и термичке особине за шток и крило: UF=1,1W/m2K и

за стакло: Ug:1,1W/m2K. Стакло пакет је дебљине 24мм

( 4+16+4), напуњено аргоном од чега је једно ниско

емисионо. Цертификате о топлотној проводљивости је

потребно доставити. ПВЦ профил мора садржати

подпрозорски профил, како би се уградила унутрашња и

спољна даска. Столарија у белој боји. ПВЦ профили

морају задовољити европски стандард RAL-GZ 716 и

све мора бити поткрепљено цертификатом. Тамо где је

присутна ролетна обавезно предвидети и проширење

профила са једне стране у ширини од 30мм. Ролетна

треба бити израђено од ПВЦ-а са добрим топлотним

својствима Ur=0,80W/m2K.

ФАСАДНА  ПВЦ  СТОЛАРИЈА

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО
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1 Двокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка

прозора.

Обрачун по комаду.   

пос.3 у кругу и квадрату                     дим 220/160 цм

приземље:

1 =

I спрат:

1 =

II спрат:

1 =

III спрат:

1 =

ком 5,00

2 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка

прозора.

Обрачун по комаду.

пос.4  кругу и квадрату                     дим 110/160цм

приземље:

2 =

I спрат:

1 =

II спрат:

3 =

III спрат:

1 =

повучени спрат:

15 =

ком 22,00
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3 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка

прозора.

Обрачун по комаду.

пос.5  кругу и квадрату                     дим 101/162 цм

приземље:

11 =

I спрат:

7 =

II спрат:

12 =

III спрат:

7 =

повучени спрат:

8 =

ком 45,00

4 Једнокрилна балконска врата од високоотпорних тврдих

петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76 AD. 

Обезбедити сав потребан оков. 

Уз врата уградити еслингер ролетну од ПВЦ профила.

Отварање према шеми.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка

врата.

Врата са унутрашње стране имају клупицу -храс тов

праг д=2цм. и та позиција припада вратима.

Обрачун по комаду.

пос.6  кругу и квадрату                     дим 101/241 цм

приземље:

1 =

I спрат:

3 =

II спрат:

2 =

III спрат:

3 =

ком 9,00
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5 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка

прозора.

Обрачун по комаду.              

пос.7  кругу и квадрату                     дим 91/162 цм

приземље:

1 =

I спрат:

1 =

II спрат:

1 =

III спрат:

1 =

повучени спрат:

1 =

ком 5,00

6 Двокрилна балконска врата од високоотпорних тврдих

петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76 AD. 

Обезбедити сав потребан оков. 

Уз врата уградити еслингер ролетну од ПВЦ профила.

Отварање према шеми.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка

врата.

Врата са унутрашње стране имају клупицу -храс тов

праг д=2цм. и та позиција припада вратима.

Обрачун по комаду.

пос.8  кругу и квадрату                     дим 180/241 цм

I спрат:

2 =

II спрат:

1 =

III спрат:

1 =

повучени спрат:

1 =

ком 5,00
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7 Двокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка

прозора.

Обрачун по комаду.              

пос.9  кругу и квадрату                     дим 202/162 цм

I спрат:

2 =

III спрат:

2 =

ком 4,00

8 Двокрилна балконска врата од високоотпорних тврдих

петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76 AD. 

Обезбедити сав потребан оков. 

Уз врата уградити еслингер ролетну од ПВЦ профила.

Отварање према шеми.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка

врата.

Врата са унутрашње стране имају клупицу -храс тов

праг д=2цм. и та позиција припада вратима.

Обрачун по комаду.

пос.10  кругу и квадрату                     дим 202/241цм

приземље:

2 =

I спрат:

2 =

II спрат:

2 =

III спрат:

2 =

ком 8,00

ФАСАДНА  ПВЦ  СТОЛАРИЈА УКУПНО
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XVI

1 Израда, транспорт и монтажа двокрилних

застакљених врата.Шток оје од трослојне плоче у

комбинацији са шпер плочом од руске брезе. Шток

је у ширини зида који се герује. Крило врата је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији. Застакљивање крила извести

равним стаклом д = 4мм са непровидном фолијом

покривеност 80% површине стакла. Минимална

звучна заштита од 25-29 db. Врата снабдети бравом

магнетном АГБ и потребним бројем шарки, квака је

тип TH 104 INOX BICOLOR прохром мат. Первајз

лајсна ширине 7цм сечена у гер. Завршна обрада

лакирањем 2х полиуретанским лаком италијанског

произвођача "SAYERLACK" у тону по избору

инвеститора.Обрачун по ком заједно са одбојником

за крило врата тип полу месец-хром мат. 

пос А  у  кругу                                 дим 141/210 цм

приземље:

2=

I спрат:

2=

II спрат:

2=

III спрат:

2=

поткровље:

1=

ком 9,00

УНУТРАШЊА  ДРВЕНА  СТОЛАРИЈА
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2 Израда, транспорт и монтажа двокрилних

застакљених врата.Шток оје од трослојне плоче у

комбинацији са шпер плочом од руске брезе. Шток

је у ширини зида који се герује. Крило врата је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији. Застакљивање крила извести

равним стаклом д = 4мм са непровидном фолијом

покривеност 80% површине стакла. Минимална

звучна заштита од 25-29 db. Врата снабдети бравом

магнетном АГБ и потребним бројем шарки, квака је

тип TH 104 INOX BICOLOR прохром мат. Первајз

лајсна ширине 7цм сечена у гер. Завршна обрада

лакирањем 2х полиуретанским лаком италијанског

произвођача "SAYERLACK" у тону по избору

инвеститора.Обрачун по ком заједно са одбојником

за крило врата тип полу месец-хром мат. 

пос Б  у  кругу                                  дим 121/210 цм

приземље:

1=

I спрат:

1=

II спрат:

1=

III спрат:

1=

поткровље:

1=

ком 5,00

3 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних

застакљених врата.Шток оје од трослојне плоче у

комбинацији са шпер плочом од руске брезе. Шток

је у ширини зида који се герује. Крило врата је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији. Застакљивање крила извести

равним стаклом д = 4мм са непровидном фолијом

покривеност 80% површине стакла. Минимална

звучна заштита од 25-29 db. Врата снабдети бравом

магнетном АГБ и потребним бројем шарки, квака је

тип TH 104 INOX BICOLOR прохром мат. Первајз

лајсна ширине 7цм сечена у гер. Завршна обрада

лакирањем 2х полиуретанским лаком италијанског

произвођача "SAYERLACK" у тону по избору

инвеститора.Обрачун по ком заједно са одбојником

за крило врата тип полу месец-хром мат. 
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пос В  у  кругу                                  дим 101/210 цм

приземље:

лева = 1

десна = 1

2=

I спрат:

лева = 1

десна = 1

2=

II спрат:

лева = 1

десна = 1

2=

III спрат:

лева = 1

десна = 1

2=

поткровље:

лева = 2

десна = /

2=

ком 10,00

4 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

врата.Шток je од трослојне плоче у комбинацији са

шпер плочом од руске брезе. Шток је пресвучен

бељним храстовим фурниром. Шток је у ширини

зида који се герује. Крило је дуплошперовано и

обложено тврдопресованим медијапаном

фурнираним бељеним храстовим фурниром у

интерзији.Минимална звучна заштита од 25-29 db.

Врата снабдети бравом магнетном АГБ и три инох

пролазне шарке, квака је тип TH 104 inox BICOLOR

прохром мат.Первајз лајсна је од медијапана

пресвучена бељеним храстовим фурниром ширине

7цм сечена у гер.Завршна обрада лакирањем 2х

полиуретанским лаком италијанског произвођача

"SAYERLACK" у тону по избору инвеститора.

Обрачун по ком заједно са одбојником за крило

врата тип полу месец-хром мат.

пос Г  у  кругу                                  дим 91/210 цм

приземље:

лева = /

десна = 4

4=

I спрат:

лева = 1

десна = 4

5=

II спрат:

лева = /
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десна = 5

5=

III спрат:

лева = 1

десна = 4

5=

поткровље:

лева = 1

десна = 2

3=

ком 22,00

5 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

врата на кухињи.Шток je од трослојне плоче у

комбинацији са шпер плочом од руске брезе. Шток

је пресвучен бељним храстовим фурниром. Шток је

у ширини зида који се герује. Крило је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији.Минимална звучна заштита

од 25-29 db. Врата снабдети бравом магнетном

АГБ и три инох пролазне шарке, квака је тип TH

104 inox BICOLOR прохром мат.Первајз лајсна је

од медијапана пресвучена бељеним храстовим

фурниром ширине 7цм сечена у гер.Завршна обрада

лакирањем 2х полиуретанским лаком италијанског

произвођача "SAYERLACK" у тону по избору

инвеститора. Обрачун по ком заједно са

одбојником за крило врата тип полу месец-хром

мат.

пос Д  у  кругу                                  дим 81/210 цм

приземље:

лева = 1

десна = /

1=

I спрат:

лева = 1

десна = /

1=

II спрат:

лева = 1

десна = /

1=

III спрат:

лева = 1

десна = /

1=

поткровље:

лева = 2

десна = 4

6=

ком 10,00
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6 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

клизних врата на кухињи. Крило врата је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији. Унутрашњост крила је

испуњена картонским саћем. Крило врата је

окачено на првокласни клизни механизам са

бешумном алуминијумском шином, укупне

носивости 60кг, произвођач "Оков-стил".Клизни

механизам је сакривен испод маске од медијапана

фурнираног бељеним храстовим фурниром. Рам на

крилу је од првокласног чамовог масива.Шток je од

трослојне плоче у комбинацији са шпер плочом од

руске брезе. Шток је пресвучен бељним храстовим

фурниром. Шток је у ширини зида који се герује.

Врата снабдети успоривачима и механизмом за

фиксирање врата у отвореном положају. Након

завршене обраде зидова, око штокова, поставити

покривне лајсне ширине 7цм од медијапана

пресвучене бељеним храстовим фурниром, које се

герују. 

Завршна обрада лакирањем 2х полиуретанским

лаком италијанског произвођача "SAYERLACK" у

тону по избору инвеститора. Обрачун по ком 

пос Ђ  у  кругу                                  дим 81/210 цм

приземље:

лева = 1

десна =3

4 =

I спрат:

лева = 1

десна = 3

4 =

II спрат:

лева = /

десна = 3

3 =

III спрат:

лева = /

десна = 3

3 =

поткровље:

лева = 1

десна = /

1 =

ком 15,00

страна 48/63



Нови Сад - Југовићево

ламела Ф2 

Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

7 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

врата на купатилу, у доњем делу крило има

жалузину за вентилацију вел:40х5цм.Шток je од

трослојне плоче у комбинацији са шпер плочом од

руске брезе. Шток је пресвучен бељним храстовим

фурниром. Шток је у ширини зида који се герује.

Крило је дуплошперовано и обложено

тврдопресованим медијапаном фурнираним

бељеним храстовим фурниром у

интерзији.Минимална звучна заштита од 25-29 db.

Врата снабдети бравом магнетном АГБ и три инох

пролазне шарке, квака је тип TH 104 inox BICOLOR

прохром мат.Первајз лајсна је од медијапана

пресвучена бељеним храстовим фурниром ширине

7цм сечена у гер.Завршна обрада лакирањем 2х

полиуретанским лаком италијанског произвођача

"SAYERLACK" у тону по избору инвеститора.

Обрачун по ком заједно са одбојником за крило

врата тип полу месец-хром мат.

пос З  у  кругу                                  дим 81/210 цм

приземље:

лева = 3

десна = 2

5 =

I спрат:

лева = 3

десна = 2

5 =

II спрат:

лева = 3

десна = 2

5 =

III спрат:

лева = 3

десна = 2

5 =

поткровље:

лева = 1

десна = 2

3 =

ком 23,00
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8 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

врата на купатилу, у доњем делу крило има

жалузину за вентилацију вел:30х5цм.Шток je од

трослојне плоче у комбинацији са шпер плочом од

руске брезе. Шток је пресвучен бељним храстовим

фурниром. Шток је у ширини зида који се герује.

Крило је дуплошперовано и обложено

тврдопресованим медијапаном фурнираним

бељеним храстовим фурниром у

интерзији.Минимална звучна заштита од 25-29 db.

Врата снабдети бравом магнетном АГБ и три инох

пролазне шарке, квака је тип TH 104 inox BICOLOR

прохром мат.Первајз лајсна је од медијапана

пресвучена бељеним храстовим фурниром ширине

7цм сечена у гер.Завршна обрада лакирањем 2х

полиуретанским лаком италијанског произвођача

"SAYERLACK" у тону по избору инвеститора.

Обрачун по ком заједно са одбојником за крило

врата тип полу месец-хром мат.

пос Ж  у  кругу                                  дим 71/210 цм

приземље:

лева = 1

десна = 3

4 =

I спрат:

лева = 1

десна = 3

4 =

II спрат:

лева = 1

десна = 3

4 =

III спрат:

лева = 1

десна = 3

4 =

поткровље:

лева = 3

десна = 3

6 =

ком 22,00

Израда и монтажа плоче на шанку од медијапана 

д=48мм, чело је 120мм са потребном 

подконструкцијом, завршна обрада је полиуретанском 

бојом у тону по избору инвеститора, ширине 60цм 

дужине од 240 до 300цм.Обрачун по ком.

ком 10,00

УНУТРАШЊА ДРВЕНА СТОЛАРИЈА УКУПНО 
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XVII

Напомена: Сва унутрашња и спољна 

ограда се топло цинкују,па се наноси 

прајмер за обојене метале и завршни лак 

у RAL-u aлкидна у тону по избору 

инвеститора

1 Једнокрилна врата за улаз у стан. Врата су сигурносна

типа Босал класик. Звучне изолованости 32db, доказ о

противпровалности трећег степена. Метални профил

штока анкерисан у зид у 12 тачака. Рам и

подконструкција је од кутијастих профила (50х30х1мм)

са преградним лимом 1мм, а испуна од стиропора

д=5цм са завршним слојем од универ плоча д=8мм.

Врата снабдети прагом према спецификацији

произвођача.Са унутрашње стране урадити геровани

первајз од медијапа бојен полиуретанском белом бојом

ширине 7цм.

Боја врата према избору инвеститора.

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду

пос 1  у  квадрату                              дим 101/210 цм

приземље:

лева = 2

десна = 2

4 =

I спрат:

лева = 3

десна = 2

5 =

II спрат:

лева = 3

десна = 2

5 =

III спрат:

лева = 3

десна = 2

5 =

поткровље:

лева = 2

десна = 2

4 =

ком 23,00

ЦРНА БРАВАРИЈА
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2 Двокрилна врата за улаз у подстаницу. 

Довратник и рам крила од кутијастих челичних

профила. Крило врата је обострано обложено челичним

лимом 

д= 1 мм ојачано челичним шипкама са испуном од

тврдо пресоване минералне вуне. 

Отварање у поље. 

У горњем делу врата се налази фиксно надсветло. 

У оквиру крила уградити фиксне жалузине дим

2х600х400 мм у дну крила. са плетивом против

инсекатаи глодара. 

Врата анкеровати у зид, надвратник и под. 

Врата опремити цилиндар бравом са ваљком са 3 кључа

и рукохватом, аутоматом за самозатварање и штопером

за блокирање крила у отвореном положају. 

Помоћно крило се фиксира у поду и надвратнику. 

Све металне делове одмастити и очистити од рђе,

варове обрусити, бојити 2х основном бојом и

синтетским лаком у тону по избору пројектанта.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 2  у  квадрату                              дим 180/287цм

приземље:

1 = 

ком 1,00

3 Прозор од кутијастих челичних профила.  

Застаклити равним термопан стаклом 4+16+4 мм. 

Отварање према шеми. 

Све металне делове одмастити и очистити од рђе,

варове обрусити, бојити 2х основном бојом и

синтетским лаком у тону по избору пројектанта. 

Са спољне стране урадити солбанк од пластифицираног 

лима д=0.5 мм.                                                     

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 3  у  квадрату                              дим 101/142цм

приземље:

1 = 

ком 1,00

4 Фиксна жалузина у подстаници у раму од челичних "L"

профила 30х30 мм.

Жалузина од пластифицираног челичног лима д=0.5 мм.

Са задње стране уградити плетиво против инсеката и

глодара. 

Све металне делове одмастити и очистити од рђе,

варове обрусити, бојити 2х основном бојом и

синтетским лаком у тону по избору пројектанта.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 4  у  квадрату                              дим 60/50цм
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приземље:

1 = 

ком 1,00

5 Метално степениште у подстаници.

Потконструкција за степениште и платформу је од

металних кутијастих профила 40/60 мм.

Газишта и степенишна платформа је од ребрастог лима

д=5мм.

Рукохват је од кутијастих профила 40/40мм.

Финална обрада је бојење масном бојом са претходним

минизирањем два пута. Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 5  у  квадрату                              

ком 1,00

6 Једнокрилна метална врата.

Шток је метални анкерован за зид, надвратник и под.

Крило је урађено од кутијастих профила са укрсницама

и обострано обложено лимом д=1 мм.

Оков је стандардан са цилиндричном бравом и три

кључа.                                                                               

Финална обрада је бојење масном бојом, са предходним

минизирањем два пута.

Све мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду. 

пос 6 у  квадрату                              дим 91/210цм

приземље:

лева: 1

десна: /

ком 1,00

7 Степенишна ограда израђена од црне браварије.

Рукохват од бешавних челичних цеви ∅50 мм.

Стубови ограде и доња хоризонтала од кутијастих

челичних профила 30х30мм, на размаку максимум

100цм. Стубови ограде се анкерују и шрафе

бочно за степениниште преко анкер плочице. 

Испуна оградних платна је од кутијастих квардратних

челичних профила 18х18 мм, на међусобном растојању 

од 12 цм . 

Браварију претходно очистити припремити за фарбање

минијум бојом  потом обојити емајл лаком два пута.

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду

пос 7 у  квадрату                              дим 39,00м

приземље - повучени спрат:

1=

ком 1,00
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8 Пењалице за интерветни излаз на кров.

Пењалице израдити од челичних цеви пречника 30мм и

једне вертикалне цеви Ø50мм. које треба анкеровати у

зид.

Монтирати их на одређеном размаку по датом цртежу.

Све обојити два пута са претходним минизирањем.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 8  у  квадрату                            дим 36+60+36/315цм

повучени спрат:

1 =

ком 1,00

9 Степенишни рукохват од бешавних челичних цеви ∅50

мм. и вертикалних носача 50/50цм.које треба

анкеровати у под  преко анкер плочица. 

На страни рампе уградити такође рукохват као на

цртежу Ø50 са вертикалним носачима 50/50мм.које

анкеровати у под преко анкер плочица.. 

Поставити чепове на крајеве цеви. 

Све обојити два пута са претходним минизирањем.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 9  у  квадрату                             

приземље:

1 =

ком 1,00

10 Рукохват на рампи од бешавних челичних цеви Ø50 мм.

Рукохват анкеровати бочно у зид по датом цртежу на

датом одстојању. 

Поставити чепове на крајеве цеви. 

Све обојити два пута са претходним минизирањем.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 10  у  квадрату                            

приземље:

1 =

ком 1,00

11 Степенишни рукохват од бешавних челичних цеви Ø50

мм. Рукохват анкеровати бочно у зид по датом цртежу

на датом растојању. 

Поставити чепове на крајеве цеви. 

Све обојити два пута са претходним минизирањем.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 11  у  квадрату                            

приземље:

1 =

ком 1,00
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12 Фиксна ограда на непроходној кровној тераси. 

Састоји се од једне хоризонтално постављене цеви

∅50мм. и 50/50 мм.вертикални носачи. 

Цеви се учвршћују бочно у зид преко анкер плочица пре

малтерисања а вертикални носачи у парапетни зид на

одређеном размаку  датом на повученом спрату 

(мах 120цм.). 

Све спојеве заптити трајно еластичном 

заштитном масом и покрити розетном. 

Све металне делове одмастити и очистити од рђе,

варове обрусити, бојити 2х основном бојом и

синтетским лаком у тону по избору пројектанта.

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по м1.

пос 12  у  квадрату                              

повучени спрат:

55,97= м1 55,97

13 Ограда на лођи.

Вертикале су од кутијастих челичних профила 40

/40мм, на размаку 86цм.

Рукохват ограде је кружног профила ∅50.

Рукохват и вертикалне носаче бојити минијум бојом два

пута    а завршно бојити антик бојом РАЛ 7001

Стакло је панплекс, са обореним ивицама д=4.4.2мм.

Стакло причврстити инокс шрафовима на вертикале на

два места по висини. 

Димензија стакла је 97 /85цм. 

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 13  у  квадрату                              дим 396/110 цм

II спрат:

1=

III спрат:

1=

ком 2,00

14 Ограда на лођи. Вертикале су од кутијастих челичних

профила 20 /20мм, на размаку 86цм.

Рукохват ограде је кружног профила Ø50.

Рукохват бојити минијум бојом два пута а завршно

бојити антик бојом РАЛ 7001

Стакло је панплекс, са обореним ивицама д=4.4.2мм.

Стакло причврстити инокс шрафовима на вертикале на

четри места по висини. 

Димензија стакла је 85 /85цм. 

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 14  у  квадрату                              дим 166/110 цм

I спрат:
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2=

II спрат:

1=

III спрат:

1=

повучени спрат:

1=

ком 5,00

15 Ограда на лођи. Вертикале су од кутијастих челичних

профила 20 /20мм, на размаку 86цм.

Рукохват ограде је кружног профила Ø50.

Рукохват бојити минијум бојом два пута а завршно

бојити антик бојом РАЛ 7001

Стакло је панплекс, са обореним ивицама д=4.4.2мм.

Стакло причврстити инокс шрафовима на вертикале на

четри места по висини. 

Димензија стакла је 78 /85цм. 

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 14а  у  квадрату                              дим 166/110 цм

I спрат:

1=

II спрат:

1=

ком 2,00

16 Ограда-хоризонтална шипка на парапетима у лођама.

Састоји се од једне хоризонтално постављене цеви ∅50

мм. Цеви се учвршћују бочно у зид преко анкер

плочица пре малтерисања и на парапетни зид преко

вертикалних носача 50/50мм. растојање видети из

цртежа . 

Све спојеве заптити трајно еластичном масом и покрити

розетном.

Све металне делове одмастити и очистити од рђе,

варове обрусити, бојити 2х основном бојом и

синтетским лаком у тону по избору пројектанта.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 15  у  квадрату                              дим 396 цм

приземље:

3 =

I спрат:

2 =

II спрат:

2 =

III спрат:

3=

ком 10,00
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17 Ограда-хоризонтална шипка на парапетима у лођама.

Састоји се од једне хоризонтално постављене цеви Ø50

мм. Цеви се учвршћују бочно у зид преко анкер

плочица пре малтерисања и на парапетни зид преко

вертикалних носача 50/50мм. растојање видети из

цртежа . 

Све спојеве заптити трајно еластичном масом и покрити

розетном.

Све металне делове одмастити и очистити од рђе,

варове обрусити, бојити 2х основном бојом и

синтетским лаком у тону по избору пројектанта.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 16  у  квадрату                              дим 166 цм

III спрат:

1 =

ком 1,00

18 Рам решетке испред главног улаза у објекат. 

За армирано бет. плочу анкеровати анкерима угаонике л

50/70/5мм за постављање решетке.

Решетку урадити у раму од кутијастих профила

40/60/4мм. и заварити од пљоштег гвожђа на одређеном

размаку решетке.

Све обојити два пута са претходном припремом

површине и минизирањем.

Обрачун по комаду.

пос Љ                                              дим  100/60 цм

приземље:

1 = ком 1,00

Израда и уградња маски за спољну јединицу климе. 

Подконструкција је челичних профила према упутству 

произвођача климе, облога од перфорирани 

алуминијумски лим д=2мм. 

Обрачун по ком ком 20,00

ЦРНА БРАВАРИЈА  УКУПНО
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XVIII

Алуминијумска браварија је од прфила ЕЛВИАЛ 8600

са термо прекидом .

1 Двокрилна врата на улазу у објекат са фиксним

надсветлом у конструкцији од алуминијумских

пластифицираних профила и то у боји: SABLE NOIR

2200, са прекинутим термичким мостом. Термички мост

тј. прекид чине полиамидне траке мин ширине 34мм

испуњену полиуретанском масом.

Крила врата застаклити термопан стаклом 6+12+6, од

тога спољно стакло је каљено а унутрашње панплекс. 

Све делове дихтовати трајно еластичном гумом. 

Врата уградити преко штелујућих котви. 

Приликом уградње рам дихтовати purpen-ом. 

Обезбедити стандардни оков, цилиндар електричну

тростепену браву повезану са интерфоном, аутомат за

самозатварање и одбојник. 

Рукохват вертикални цевасти. 

Отварање у поље. 

Мање крило се фиксира у под и надвратник шнапером.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду. 

пос 1  у  шестоугаонику и квадрату    дим 168/262цм

приземље:

1 =

ком 1,00

2 Двокрилна врата на ветробрану са фиксним надсветлом 

у конструкцији од алуминијумских пластифицираних 

профила са прекидом термо моста у свему као опис у

тачки 1.

Крила врата застаклити термопан стаклом 6+12+6, од 

тога спољно стакло је каљено а унутрашње панплекс. 

Обезбедити стандардни оков, аутомат за самозатварање

и одбојник. 

Рукохват вертикални цевасти. 

Отварање у поље. 

Мање крило се фиксира у под и надвратник шнапером.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду

пос 1а  у  шестоугаонику и квадрату     дим168/242цм

приземље:

1 =

ком 1,00

АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА 
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3 Застакљена једнокрилна врата на улазу у локал, 

са прозором од алуминијумских пластифоцираних 

профила у свему као опис у тачки 1., који се отвара по

датом цртежу,  горњи 

прозори  по хоризонтали и вертикали по датом цртежу. 

Врата снабдети механизмом за самозатварање. 

Дихтовање преграде извести purpen-ом уз заштиту свих

елемената пластифицираним алуминијумским лајснама.

Врата застаклити термопан стаклом 6+12+6, од 

тога спољно стакло је каљено а унутрашње панплекс. 

Врата снабдети свим потребним стандардним оковом и

цилиндар бравом са три кључа и одбојник.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу

произвођача. 

Боја пластифицираног алуминијума према избору

пројектанта 

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду

пос 2  у  шестоугаонику и квадрату     дим 180/305цм

приземље:

1 =

ком 1,00

4 Лантерна за осветљавање степеништа са покретним

делом за излаз на кров и вентилацију и одимљавање

степеништа. Лантерну израдити у конструкцији од

алуминијумских пластифицираних профила са

прекидом термо моста. Лантерну застаклити термопан

стаклом 6+12+6, од тога спољно стакло је каљено а

унутрашње панплекс. 

Покретни део се отвара око средишне осе механизмом

са подеста који је на висини 150 цм од подеста. 

Обезбедити стандардни оков.

Делови лантерне који прелазе преко зидова и окапнице

израдити од алуминијумског пластифицираног лима.

Пластификација у белој боји.

Детаљан опис лантерне се налази у архитектонским

детаљима.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.

пос 3  у  шестоугаонику и квадрату  дим 422/340цм

повучени спрат:

1 =

ком 1,00
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5 Набавка, транспорт и постављање отирача за ноге у

ветробрану - улаз, у раму од алуминијумских типских

профила типа као ''емцо ФРАМЕ 500. Испуна је ''емцо

ДИПЛОМАТ 522 РБ'', ''ДООРМАТ'' и слично - унутра ,

а споља ''емцо МАРСЦАЛЛ 522 С/Р'' . Испуна је од

адекватне гуме и тканине отпорне на абразију,

профилисане у складу са наменом. Елоксажа рама је у

природној боји алуминијума. Отирач се поставља у

упуштен под оивичен - рамом - Л40/40/3мм

профилима. Боја по избору Инвеститора .

пос 4  у  шестоугаонику и квадрату  дим 100/60цм

приземље:

1 = ком 1,00

XIX

1 Једнокрилна метална противпожарна врата на

подстаници, лифт кућици, хидроцилу и електро соби,

отпорна на пожар 90 мин атестирана према

ЈУС.У.Ј1.160.                                                                         

Шток је метални-анкерован за зид, крило је урађено од

кутијастих профила 50/50/4мм. и лима д=1.5мм.

Врата морају имати атесну плочицу,дихтунг траку по

целом ободу и механизам за самозатварање.Оков је

стандардан са цилиндар бравом и три кључа.

Спојнице запунити експандирајућом ватроотпорном

пеном.Финална обрада је бојење масном бојом-

ватроотпорном, са предходним минизирањем два пута.

Предвидети уградњу снапера са чаурама у поду.

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду.

пос 1  квадрат у квадрату              дим 101/210цм

приземље:

лева = 2

десна = 2

ком 4,00

XX

1 Набавка и постављање кућног броја од прохрома.

Висина броја 20цм, деблјине лима мин 5мм, фонт

neutraface. Обрада као брушени алуминијум. Број се

качи на сопствену подконструкцију. Број удаљен од

фасаде 5цм .      

Обрачун по комаду.

1 = ком 1,00

2 Завршно чишћење објекта са прањем свих подова,

керамичких плочица на зидовима, санитарија, прањем

прозора и врата и свих комуникација и заједничких

просторија. 

Обрачун по м2 нето површине, без обзира на број

чишћења.

ПРОТИВПОЖАРНА  БРАВАРИЈА   УКУПНО

РАЗНИ  РАДОВИ

АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА   УКУПНО

ПРОТИВПОЖАРНА БРАВАРИЈА
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приземље:

288,29 =

I спрат:

317,57=

II спрат:

317,57=

III спрат:

317,57=

поткровље:

248,37 =

м2 1.489,37

3 Набавка и постављање ознаке стана од прохрома.

Висина ознаке 3цм, дебљине лима мин 3мм, фонт

neutraface. Обрада као брушени алуминијум. Ознака се

лепи на подлогу .      

Обрачун по комаду.

23 = ком 23,00

4 Набавка и постављање ознаке етаже од прохрома.

Висина ознаке 20цм, дебљине лима мин 4мм, фонт

neutraface. Обрада као брушени алуминијум. Ознака се

качи на сопствену подконструкцију удаљен од зида 5цм

.      

Обрачун по комаду.

4 = ком 4,00

5 Набавка и постављање стандардних металних

поштанских сандучића за стамбене објекте тип V-Lux

прохром . Постављају се у ветробрану.

Поштански сандучићи морају бити опремљени са

вратанцима и бравицом са два кључа. 

Обрачун по комаду.

23 = ком 23,00

6 Набавка и постављање Ал. клин лајсне на саставу

различитих подова. Постављање према упутству

произвођача.                                                            

Обрачун по м1.

приземље:

0,92+1,03+0,81 = 2,76

I спрат:

1,52+1,03+0,81+0,90 = 4,26

II спрат:

1,52+1,03+0,81+0,90 = 4,26

III спрат:

1,52+1,03+0,81+0,90 = 4,26

поткровље:

1,81+0,91 = 2,76

м1 18,30

7 Набавка материјала и израда вентилационог канала за

довод свежег ваздуха у лифт кућицу. Довод урадити од

ПВЦ цеви Ø 200 мм које3 се постављају испод подне

плоче објекта. На усисном и испусном делу поставити

мрежицу.                       Обрачун по м1.

приземље:

5,50 =

страна 61/63



Нови Сад - Југовићево

ламела Ф2 

Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

м1 5,50

8 Набавка материјала и израда канала за инсталације

између лифт кућице и лифт окна. Канал урадити од

ПВЦ цеви Ø 110 мм које се постављају испод подне

плоче објекта.        Обрачун по м1цеви.

приземље:

3,00*2 =

м1 6,00

9 Набавка и монтажа вентилационе решетке са

покретном жалузином. Решетке се постављају у

мокрим чворовима, кухињама и оставама.

Обрачун по комаду.

26 = ком 26,00

10 Набавка и монтажа ревизионих поклопаца за каде и

канализационе вертикале. 

Поклопци су димензија 20/20 цм и израђени су од

инокса. 

Обрачун по комаду.

46 = ком 46,00

11 Набавка и поставшање металних покретних контејнера

за смеће. Контејнери су запремине 1,1м3 и прилагођени

су за аутоматско подизање и пражњење у специјална

комунална возила јавних комуналних предузећа.

Постављање извршити на пројектом уређења

предвиђеном месту.                          

Обрачун по комаду.

2 = ком 2,00

12 Набавка материјала и израда противклизног премаза на

косој рампи на улазу у објекат.

Премаз урадити од епоксида са посипом од кварцног

песка одговарајуће гранулације.

Обрачун по м2.

приземље:

2,50 = м2 2,50

13 Набавка материјала и израда фасадних конзолних

испуста. Конструкцију испуста урадити од варених L

профила 50/50/5 мм по детаљу пројектанта.Монтажу

конструкције извршити варењем за, у бетону претходно

уграђене, анкер плочице. Конструкцију очистити,

варове пребрусити и антикорозивно заштитити у два

слоја. Облагање конструкције извршити АLUCOBOND

панелима д = 5 мм, а испуна перфорирани

алуминијумски лим д=2мм.

Обрачун по комаду.

а) дим 105/140 цм

15 = ком 15,00

б) дим 105/220 цм

7 = ком 7,00

в) дим 105/580 цм

1 = ком 1,00

Израда лула

 РАЗНИ  РАДОВИ УКУПНО
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I

II

III

IV

V

VI 

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

УКУПНО СВИ РАДОВИ

ПРОТИВПОЖАРНА  БРАВАРИЈА

РАЗНИ  РАДОВИ 

ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 

УНУТРАШЊА  ДРВЕНА  СТОЛАРИЈА

ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ 

СПУШТЕНИ  ПЛАФОНИ

ФАСАДНА  ПВЦ  СТОЛАРИЈА

ПАРКЕТАРСКИ  РАДОВИ 

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

МОЛЕРСКО  ФАРБАРСКИ РАДОВИ

ЦРНА  БРАВАРИЈА

АЛУМИНИЈУМСКА  БРАВАРИЈА

АРМИРАЧКИ  РАДОВИ

САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ АБ ЗИДОВА

БЕТОНСКИ РАДОВИ

РАДОВИ НА РУШЕЊУ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Ц  И  Ј  А
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1 3 4 5 6

свега свега

1

тип
600 чланак 1650
800 чланак 305

2
750 x 400 ком 42
750 x 500 ком 1
1120 x 400 4

3 Испорука и монтажа конзола за ношење радијатора
ком 476

4

тип разделника RA-KE
тип вентила RA-FN
прикључак на радијатор 1/2"
прикључак на систем 3/4" ком 220

5

тип
1/2" ком 48

6
комплет 314

7 Испорука и монтажа вентила са косим вретеном, са прикључцима за диф.
манометар, славином за испуст производ "Oventrop" или еквивалентно
За вентиле се морају обезбедити одговарајући  дијаграми 
вентила
тип

DN 15 NP 6 ком 70

8 Испорука и монтажа запорних вентила за монтажу на разводним водовима
DN 15 NP 6 ком 140

9

DN 15 ком 70

10

m 56
m 26
m 26
m 20
m 18
m 20
m 135
m 10

7. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Ф1-Ф2
Овим предмером и предрачуном обухваћена је монтажа, повезивање, испитивање, пуштање у погон,и примопредаја свог материјала и опреме који су наведени у 
појединим позицијама. Све везе алупласт цеви са осталим делом инсталације морају бити тако изведене да се могу раставити на месту прикључења цеви. Цене 
обухватају цене материјала, цене радне снаге, транспорт, све порезе и доприносе на материјал, као и евентуално осигурање.Такође, цене укључују испоруку и 
уградњу свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетирање опреме и радова, као и за довођење у првобитно стање дела осталих радова 
оштећених приликом извођења инсталација из овог пројекта. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима.                                  

Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у потпуности према важећим техничким прописима у Србији  за предметну врсту радова. 
Извођач је дужан да за сву опрему коју жели да угради тражи сагласност надзорног органа писаним путем. Уз захтев је потребно приложити и све припадајуће 
атесте.  

јединична цена

Ø114,3x3.6

2

Ø48,3x2.6

Испорука и монтажа славина за пип са капом и ланцем за монтажу на крајнјим грејним телима круга

са гарнитуром за комплетирање и спајање

количина
укупна цена

Монтажа укључује комплетирање, закључавање и ношење радијатора према каталогу произвођача и
испоруку и монтажу потребних редукција

Испорука и монтажа алуминијумских чланкастих радијатора производ Calidor - Fondital "Exclusivo
B3" или еквивалентно

A. ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА

Ø21,3x3

Испорука и монтажа дворедних сушача пешкира производ Неша комерц тип "NK Lux"

Испорука и монтажа вентила са уронском цеви за уградњу у сушаче пешкира за једноцевно грејање,
by pass, уграђен у кућиште са уделом протока кроз радијатор 30% са бочним прикључком производ
"Danfos" или еквивалентно тип RA 15/6, комплет са  термоглавом.

RA 15/6

Испорука и монтажа ручних одзрачних вентила G1/2" са гарнитуром за комплетирање (редукције 5/4"
на 1/2")

Ø57x2.9

Ред. 
број јед. мереВрста радова

Ø42,4x2.6

Испорука и монтажа вентила са успонском цеви за једноцевно грејање са принудном циркулацијом,
by pass у кућишту вентила са 50% уделом протока кроз радијатор производ "Danfos" или
еквивалентно тип RA-KE RA-FN за подни прикључак, комплет са  термоглавом.

Испорука и монтажа челичних бешавних цеви Ч.1212 за израду хоризонталне разводне мреже до
етажних разводних ормана, успонских водова и одзрачне мреже

VTR

Ø26,9x2,3
Ø33,7x2.6

Ø60,3x2.9

страна 1/7



Нови Сад - Југовићево

1 3 4 5 6

свега свега
јединична цена

2

количина
укупна ценаРед. 

број јед. мереВрста радова

11 За спојне делове, заптивни материјал, фитинге, металне чауре, кучину, фирнајз, 
гас за заваривање, жицу за варење, електроде, хилзне, конзоле, розетне
за пролазе кроз зидове и међуспратну конструкцију, бушење рупа и обраду
отвора и сав остали ситан материјал узима се 50 % од вредности цеви. 50%

12

20 x 2 m 2700

13
m 2700

20 x 6

14

50%

15 Испорука и монтажа челичних ослонаца за цеви од профилисаног гвожђа
очишћени и минизирани kg 130

16 Чишћење од механичких нечистоћа, минизирање и завршно фарбање цевне мреже и ослонаца
двоструким премазом основном заштитном бојом постојаном до 100ОС m2 80

17

димензије 1000х1300 mm ком 10

18

ком 47
19

Ø48,3x2.6 до Ø76,1x2.9         дебљине 40 мм м2 20

20

ком 62

21 Испорука и монтажа гибљивог црева за монтажу вентилатора у спуштеном плафону Ф 100 м2 180

Изолација цевовода минералном вуном дебљине 40-50 мм у облози од Ал лима. Врши се на свим
деоницама који се води кроз негрејане просторије. Плаћа се по м2 постављене изолације мерено са
спољне стране

Испорука и монтажа алупласт цеви предвиђених за рад са максималним температурама до 95 ОС, тип
вишеслојне PEX/Al/PEX, произвођач Henco-Белгија или сл., за монтажу цевне мреже у становима.
Цевна мрежа се монтира у поду

Мерач утрошка топлотне енергије за мерење сопствене потрошње за станове комплет са
температурним сензорима са могућношћу даљинског очитавања потрошње еквивалент следећих
карактеристика:
qnom=0,6 m3/h
називни пречник DN15
прикључна мера 3/4“

Испорука и монтажа сунђерасте изолације за  изоловање алупласт цеви, дебљине 6 мм.

УКУПНО  A

Испорука и монтажа вентилатора за купатила производ "Vortice" или еквивалентно, тип "PUNTO
Four 100"

За спојне делове, заптивни материјал, прес фитинге, металне чауре, хилзне, конзоле, розетне,
покретне навлаке и фазонске комаде за пролазе кроз зидове, бушење рупа и обраду отвора и сав
остали ситан материјал узима се 50 % од вредности цеви. 

Испорука и монтажа етажних ормана за уградњу по спратовима у комплету са разделником и
сабирником 5/4" са пет прикључних места, славином за пуњење и пражњење цевне мреже, одзрачним
вентилом на разделнику и сабирнику и са два запорна вентила на улазу и излазу из ормарића. У цену
урачунати и изолацију разделника и сабирника сунђерастом изолацијом дебљине 9 мм.
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1 3 4 5 6

свега свега
јединична цена

2

количина
укупна ценаРед. 

број јед. мереВрста радова

1

Номинални капацитет котла: 350 kW
tr/tp 90/70 OC
прикључни притисак 20 mbar
максимална ел. снага 85 W

ком 1

2

снага 350 kW
tr/tp 90/70 OC
електро карактеристике 230V,50Hz,0.76kW ком 1

Испорука и монтажа котла Hoval тип Uno-3 капацитета 350kW, на гориво лож уље/гас. Тропромајни
котао са CE-ознаком. За грејне системе са температурама потиса (= граничне температуре) do 110C
премa DIN 4751. 

Б. КОТЛАРНИЦА

Уз кoтао се испоручује Hoval TopTronic® E/E13.4 за дигиталну регулацију, клизно вођење
температуре воде у котлу према временским условима. Дигитална регулациона техника омогућава
аутоматски и ручни рад котла, константну или клизну регулацију грејних кругова као и производњу
санитарне топле воде, да при томе води горионик на најекономичнији начин. Прегледни дисплеј
осетљив на додир. Монтира се бочно на котао.
Функције:
- регулација једностепеног, двостепеног, клизно-двостепеног и модулисаног горионика;
- регулација једног директног грејног круга;
- регулација једног мешног грејног круга;
- регулација једног резервоара санитарне топле воде;
- вођење каскаде и бивалентног грејања
- два индивидуално подесива недељна програма за сваки грејни круг;
- регулација котловске воде на основу спољне температуре или према задатој константној
вредности;
- оптимизација грејања, аутоматска или ручна корекција криве грејања;
- прикључење на централни наџорни систем;
- даљинско руковање и мониторинг;
- редоследно укључивање 16 котлова у каскади;
- маџ. полазна температура котла 90 °Ц;
- заштита од мраза;
- бројач укључивања горионика;
- мерач времена рада;
- систем повезивања периферија кодираним прикључцима РАСТ-5;
- самотестирање са дијагнозом грешке
- меморија грешака, итд

Котао се испоручује са вратима, термоизолацијом и оплатом, четком за чишћење котла,
термоизолационом вуном (око пламене главе горионика) помоћним материјалом и котловским
дневником.

Вентилаторски горионик, производ Hoval HNG M2P EA , гориво природни гас, Регулација -
модулисана. Регулациони и контролни систем се састоји од електронске јединице са дуплим
микропроцесором Сиеменс ЛМВ20 и од дисплеја за локално програмирање Сиеменс АЗЛ.
Контролер садржи мноштво интегрисаних функција као што су подешавање капацитета горионика у
9 радних тачака, ПИД регулатор температуре и притиска, контрола непропусности гасне рампе,
подешавање безбедносних временских циклуса и аутодијагностика (меморија грешака, број
укључења горионика, време рада горионика, часовник, ...). Двоканални ЦАН Бус протокол
комуникације између контролера и периферних мерних и извршних органа гарантује највећу
безбедност и поузданост.
Опсег испоруке: тело горионика са поклопцем, пригушивач буке на усису ваздуха, пламена
цев, мешачка глава, електроде за паљење, електрода јонизације, ваздушна клапна, гасна
клапна, електрични мотор, вентилатор, пресостат ваздуха, степенасти сервомотор гаса Сиеменс
СQМ, степенасти сервомотор ваздуха Сиеменс СQМ, стакло за посматрање пламена,
високонапонски трафо, микропроцесорски контролер, синоптички панел, ресет дугме, главни
прекидач.

 Опсег испоруке:
- кућиште
- ТопТрониц® Е контролни модул са екраном осетљивим на додир
- ТопТрониц® Е основни модул за генератор топлоте
- контролер ложења ОФА-200
- сигурносни граничник температуре 110 °Ц;
- топиви осигурач 10А;
- кабел са прикључцима за повезивање двостепеног горионика и командне табле, Л=5.0 м
- 1 џ спољни сензор температуре АФ/2П/К;
- 1 џ уронски сензор са утичницомТФ/2П/5/6Т/С1, Л = 5.0 м
- 1 џ налегајући сензор са утичницом АЛФ/2П/4/Т/С1, Л = 4.0 м
- РАСТ-5 утичнице 3 / 5
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1 3 4 5 6

свега свега
јединична цена

2

количина
укупна ценаРед. 

број јед. мереВрста радова

3 Адаптер плоча за вешање горионика Ø300/10, са отворима за котао и
за горионик ком 1

4 Антивибрациони компензатор за гас, 6/4" ком 1

5 Кугласта славина за гас, 6/4" ком 1

6 Испорука и монтажа спољног сензора типа ЦТС за монтажу на зид котларнице ком 1

7 Испорука и монтажа циркулационих пумпи за топлу воду 

Главна грана (радна и резервна) ком 2
тип Grundfos UPS65-120 F 3X400-415V 50HZ PN6/10
проток 13,2 m3/h
напор 51,9 kPa

заштитна пумпа котла ком 1
тип Grundfos  UPS25-80 180 1x230V 50Hz 9H
проток 4,7 m3/h
напор 20 kPa

8 Испорука и монтажа мембранског експанзионог суда произвођач ELBI или еквивалентно ком 1
запремине 300 l

9 Испорука и монтажа компензатора вибрација за везу цевовода са пумпама 
у комплету са две контра прирубнице, дихтунзима и вијцима

DN 65 NP 16 ком 2

10 Испорука и монтажа славиница R 1/4" за прикључење контролног диф.
манометра који се уграђују на отворе у прирубницама циркулационх пумпи
у котларници ком 2

11 Испорука и монтажа кугластих славина следећих димензија
DN 20 NP 16 ком 12

12 Испорука и монтажа запорних вентила
DN 50 NP 16 ком 5
DN 65 NP 16 ком 4

13 Испорука и монтажа лептир вентила 
DN 65 NP 16 ком 4
DN 40 NP 17 ком 2

14 Испорука и монтажа косих регулационих вентила производ "Oventrop" или еквивалентно
тип
DN 50 NP 16 ком 2

15 Испорука и монтажа вентила сигурности са опругом, баждареним на притисак отварања 
према пројекту са обавезним атестом

DN 32 ком 1

16 Испорука и монтажа одвајача нечистоћа у комплету са контраприрубницама
вијцима и заптивкама

DN 65 NP 16 ком 1

17 Испорука и монтажа неповратног вентила у комплету са контраприрубницама
вијцима и заптивкама

DN 40 NP 16 ком 1
DN 65 NP 16 ком 1

18
m 20
m 5
m 25

Ø76.1х2.9 m 12

19 За спојне делове, заптивни материјал, фитинге, металне чауре, кучину, фирнајз, 
гас за заваривање, жицу за варење, електроде, хилзне, конзоле, розетне
за пролазе кроз зидове и међуспратну конструкцију, бушење рупа и обраду
отвора и сав остали ситан материјал узима се 50 % од вредности цеви. 50%

20 Испорука и монтажа челичних ослонаца за цеви од профилисаног гвожђа
очишћени и минизирани kg 80

Испорука и монтажа челичних бешавних цеви Ч.1212  за израду хоризонталне разводне мреже, 
Ø21,3x3

Ø60,3x2.9
Ø42,4x2.6

VTR
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1 3 4 5 6

свега свега
јединична цена

2

количина
укупна ценаРед. 

број јед. мереВрста радова

21 Чишћење од механичких нечистоћа, минизирање и завршно фарбање цевне мреже и ослонаца
двоструким премазом основном заштитном бојом постојаном до 100ОС m2 35

22 Изолација цевовода минералном вуном дебљине 40-100 мм зависно од пречника цеви у 
облози од Al лима Врши се на свим деоницама, разделнику и сабирнику и другим елементима у 
подстаници. Обавезно чишћење и премазивање цевне мреже основном бојом у два премаза.
пре постаљања изолације. Плаћа се по м2 постављене изолације мерено са спољне стране

Ø48,3x2.6 до Ø76,1x2.9         дебљине 40 мм м2 10
Ø216x6.0                                 дебљине 100 мм м2 4

23 Испорука и монтажа термометара са опсегом мерења 0-120ОC у месинганом
заштитном кућишту са муфом за уградњу на цевовод
NP 6 ком 6

24 Испорука и монтажа манонметара класе тачности 1,6% у месинганом 
заштитном кућишту, са муфом за уградњу на цевовод и опсегом мерења
0-6 бар ком 2

25 Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем
DN 20 NP 6 ком 8

26 Испорука и монтажа гуменог црева дужине 10м са холендером на оба краја
DN 20 ком 1

27 Испорука и монтажа редукција следећих димензија
DN65/50 ком 4

28 Испорука и монтажа постројења за хемијску припрему воде производ "Техносам" Суботица,
комплет са посудом за со и јонском масом или слично

тип OV 12-48/255-762
радни проток: 2600 l/h
време пуњења инсталације: 2h ком 1

29 Испорука апарата за гашење пожара
tip Ц6 ком 2
tip CO2 ком 1

30

Ø200 на 300 m 4

31

ДН 125х250мм ком 10

32 Испорука и монтажа разделника и сабирника топле воде са прикључцима према графичкој
документацији, израђених од цеви Ø 216х6.0 мм, очишћени и антикорозионо заштићени

Разделник дужине 1150 мм ком 1
Сабирник  дужине 900 мм ком 1

1

kg 175

2 Испорука и монтажа противкишне жалузине за уградњу на зид котларнице димензија kom 1
600x500

3

600x400 ком 2

1 Испорука и монтажа предизолованих цеви еквивалентан ИСО ПЛУС 
Основна цев Č1212 бешавна m 60
Изолациони плашт полиуретанска пена сл. PC130
Спољна заштитна цев од полиетилена високе густине по
SRPS G.C6.601

Испорука и монтажа решетки са украсном маском за уградњу на вратима котларнице димензија

Ø63.5x2.9/125 DN50

В. ВЕНТИЛАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ
УКУПНО  Б

Испорука и монтажа одзрачних судова димензија

УКУПНО  В

Испорука и монтажа поцинкованог лима за израду канала за вентилацију котларнице. Све спојеве
радити са двоструко повијеним шавом

Г. ПРЕДИЗОЛОВАНИ ЦЕВОВОД

Испорука и монтажа димњаче израђене од бешавне челичне цеви у комплету са коленом и
редукцијом
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2 Испорука и монтажа предизолованих колена
Основна цев Č1212 бешавна ком 4
Изолациони плашт полиуретанска пена еквивалентно PC130
Спољна заштитна цев од полиетилена високе густине по
SRPS G.C6.601

3 Испорука и монтажа термоскупљајућих спојница од полиетилена високе густине
еквивалентно каоHDPE Ø125X600 по стандарду EN489
са пратећим материјалом (2чепа,2манжетне и трака) ИСО ПЛУС ком 14

4 Испорука и монтажа гуменог прстена  за пролаз кроз зид 
прикључног шахта 

125 еквивалентног ИСО ПЛУС ком 4

5 Испорука и монтажа стандардног компензацијског јастука за бок
предизолованог колена 
Спољна заштитна цев од полиетилена високе густине ком 4

6 Испорука и монтажа предизоловане чврсте тачке за топловод 
200x200 ком 4

7
m 30

8 Одвожење вишка земље камионима на предвиђену локацију m3 15

9

м 60

1 Провера синхронизованости главног пројекта са осталим инсталацијама и усклађи-
вање свих радова у току извођења радова, преглед објекта у циљу упоређења 
са пројектом предвиђеним решењем
Израда техничкох цртежа у току извођења радова који морају бити оверени од
стране пројектанта инсталација, а касније представљају део изведеног стања, 
уношење свих измена у току градње у један примерак пројекта
Обезбеђење, заштита, отварање магацина и грађевинског дневника, просторија
за смештај особља за вођење радова, узимање потребних мера, чување
трошкови осигурања опреме и уређаја за време монтаже до коначне предаје 
инсталација, струје, воде и остали трошкови извођача у вези 
овог пројекта, 1% од A+Б+В+Г 0.01(А+Б+В+Г)

2 За све грађевинске радове који се буду јавили у току извођења инсталација
као што су: штемовање рупа и шлицева за пролаз и полагање инсталације, 
стално чишћење радних места током радова са одношењем шута и осталих 
отпадака са градилишта. паушално

3 Испитивање ваздушне пропустљивости третираних просторија према СРПС У.Ј5.100
са израдом извештаја потписаног од стране извођача грађевинских радова,

паушално

4 Испирање комплетне топловодне инсталације од нечистоћа. Испитивање
инсталације у току 24 h- хладно на притисак pst+ppum+2(bar) сагласно 
Техничким условима до потпуне непропусности цевовода и арматуре
Испитивање инсталације на топло. паушално

5 Израда упутства за руковање и одржавање у три примерка (једно урамљено)
предаја атеста и гарантних листова за уграђену опрему и материјал, чишћење
и припрема објекта за технички пријем, као и учествовање у техничком пријему 
и други радови неопходни за нормалну функцију инсталација, израда шеме за 
постављање у котларници и сличним просторијама. 1.5% од Б паушално

6 Подешавање вентила на предвиђене позиције регулације паушално

7 Пуштање инсталације у погон, мерење и регулација протока у мрежи и 
пригушење вишка напора на вентилима за регулацију. Мерење и регулација протока 
протока по гранам у топлотној котларници применом атестираних 
инструмената у складу са прописима са израдом елабората у три примерка
Пуштање и атестирање опреме коју испоручује извођач. 
наплаћује се 0.5% од инвестиционе вредности 0.005*(А+Б)

Д. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

Копање канала за уградњу предизолованих цеви ДН 50 I ДН 40 и ширине 2 м и дубине 1,2м
са насипањем песка за полагање цеви дебљине слоја 20 цм и поновно затрпавање

УКУПНО  Г

браварских и машинских радова

Ø63.5x2.9/125 DN50

Ø200

Испорука и монтажа пластичне заштитне цеви за уградњу предизолованих цеви исод деонице објекта
димензија 

страна 6/7



Нови Сад - Југовићево

1 3 4 5 6

свега свега
јединична цена

2

количина
укупна ценаРед. 

број јед. мереВрста радова

8

паушално

9 Прибављање атеста о нивоу буке у просторијама до котларнице (маx ниво буке
40dB (А) дању) паушално

10 Испитивање функционалности комплетних кругова аутоматске регулације у 
топлотној котларници са израдом извештаја који потписују надзорни орган,
представник произвођача аутоматике и руководилац радова паушално

11 Израда пројекта изведеног стања у три примерка паушално

12 Обележавање инсталације (натписне плоче, смерови тока итд) паушално

13 Примопредаја објекта и коначан обрачун после добијања употребне дозволе паушално

14 Рашчишћавање и уклањање просторија извођача (магацини, контејнери, 
радионице и др.) паушално

УКУПНО  Д

Стандардно пуштање у рад котла, горионика и регулатора које садржи: монтажу термоизолације и 
оплате котла, електрично повезивање горионика и регулатора котла, програмирање регулатора, 
подешавање капацитета и квалитета сагоревања горионика уз анализу продуката сагоревања, пробни 
рад, обука корисника. Доставља се извештај о пуштању у погон
опреме као и извештај о квалитету сагоревања горионика.
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Нови Сад - Југовићево
ПРЕДМЕР ОПРЕМЕ И РАДОВА

за унутрашњу гасну инсталацију   
вишепородичног стамбеног објекта Ф1-Ф2 у насељу "Југовићево"

1.   
  

Ø 76.1 × 2.9 mm м 7

2.

Ø 76.1 × 2.9 mm, R = 1,5 D, 90º ком. 5

3.

Ø 108 × 3.6 mm м 1

4.

DN 65 PN 16 ком. 1

5. Ситан потрошни материјал 

паушално

6.

м 7

7.
м 7

8.

DN 65 PN 16 ком. 2

9. Метални орман за смештај ПП славине димензија
400x400x300 мм, израђен од челичног лима
негоривог мин. 30 минута, са застакљеним 
вратанцима и бравом за закључавање и натписом
"ПП славина-у случају опасности разбити", завршно
обојен у жуто
DN 65 PN 16 ком. 1

Кугласта прирубничка славина са
полугом израђена по ЈУС М.Ц5.036

Испорука и уградња црне челичне
бешавне цеви
Цев је израђена од Ч1212, а у складу са
ЈУС Ц.Б5.221.

Испорука и уградња црног челичног
колена
Колено је израђено од Ч1212, а у
складу са ЈУС М.Б6.821.

Двоструко завршно бојење целокупне
челичне гасне мреже жутом бојом.

Испорука и уградња заштитне црне
челичне бешавне цеви у зидовима
Цев је израђена од Ч1212, а у складу са
ЈУС Ц.Б5.221.

Чишћење од површинске корозије и
других нечистоћа, двоструко
минизирање целокупне челичне гасне
мреже.

Испорука и уградња равног холендера
комплет са заптивним материјалом

Обухваћене су електроде, брусне
плоче, четке, гас за заваривање,
муфови и слично.
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Нови Сад - Југовићево
10 Носачи опреме израђени од угаоног и пљоштег

гвожђа
кг. 20

11. Прирубнички аксијални компензатор на 
прикључном воду гасног трошила
DN 65 PN 16 ком. 1

12.

паушално

13.
паушално

14. Припремно завршни радови

комплет 1

Испитивање унутрашње гасне
инсталације  на чврстоћу и 

СВЕГА :

Припремно завршни радови, отварање
градилишта, рашчишћавање
градилишта, израда потребне атестно
техничке документације, пуштање
објекта у пробни рад, учествовање у
техничком прегледу објекта, предаја
објекта дистрибутеру гаса и сл.

Ситни грађевински радови који се буду
јавили током извођења УГИ

Испитивање унутрашње гасне
инсталације на чврстоћу и
непропусност вршити компримо-ваним
ваздухом у складу са Правилником
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Нови Сад - Југовићево

Предмер 
Извођење  постројења  путничког, носивости  Q  = 630  кг, за  објекат:
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ П+3+ПОТКР. ЈУГОВИћЕВО, НОВИ САД - ЛАМЕЛА Ф1

Врста и намена  лифта : Хидраулични путнички лифт
Корисна носивост: Q = 630 кг
Брзина дизања: В  = 0,63  м/сец,
Број станица: 5
Број прилаза: 5 са исте стране
Висина дизања : Х = 11,60 м
Погонско постројење: хидраулични бочни индиректни погон са преносом 2:1
Управљање: Микропроцерско - СИМПЛЕX сабирно на доле

Сигнализација: Дигитални показивач положаја кабине у кабини и на главној станици, светлосни сигнал 
смера  даље  вожње,  на  осталим  станиицама светлосни сигнал смера  даље  вожње.  Оптичка  
потврда  пријема позива и  заузетости.  У  кабини  светлосни  сигнал  преоптерећења, дугме за 
отварање  и  затварање  врата,  дугме  аларм,  нужно светло. Регистар кутија ламела целом висином у 
равни са страницом кабине, са позивним дугмадима на висини 900-1200 мм од пода

Електрични прикључак: 3 * 380 / 220 V , 50 Hz
Електрична инсталација: За суви простор
Возно окно:  
Извођење : зидано , бетонско
Димензије :   1600 x 1800 мм
Врата возног окна:
Димензије: 800 x 2000  мм
Врста и начин отварања: аутоматска централна у обради инокс сатин 304 

Кабина:
Димензије: 1100 x 1400 x 2200  мм
Извођење: Метална

Обрада: У кабинама је потребно обезбедити вентилацију, ЛЕД oсветљење простора, нужно 
осветљење, сигнализацију положаја кабине и смера вожње. Кабина у обради инокс сатин 304, са 
перфорацијама целим обимом горе и доле за природну вентилацију. Под од високо-опорне анти-
клизне синтетичнке гуме са зрнастом површинском текстуром, сиво-плаве боје.
Спушени плафон инокс сатин, са правоугаоним плексигласом заобљених ивица и ЛЕД осветљењем.

Врата кабине: аутоматска централна у обради инокс сатин 304 
Додатна опрема: Огледало, рукохват, вентилатор
Машински простор :
Изводење: Зидано,  бетонско
Положај: Доле на новоу  приземља,  преко  пута возног  окна
Пројектовање, испорука и монтажа постројења хидрауличног путничког лифта.

УКУПНА  ВРЕДНОСТ  ПУТНИЧКОГ  ЛИФТА:
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Нови Сад - Југовићево

Предмер 
Извођење  постројења  путничког, носивости  Q  = 630  кг, за  објекат:
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ П+3+ПОТКР. ЈУГОВИћЕВО, НОВИ САД - ЛАМЕЛА Ф2

Врста и намена  лифта : Хидраулични путнички лифт
Корисна носивост: Q = 630 кг
Брзина дизања: В  = 0,63  м/сец,
Број станица: 5
Број прилаза: 5 са исте стране
Висина дизања : Х = 11,60 м
Погонско постројење: хидраулични бочни индиректни погон са преносом 2:1
Управљање: Микропроцерско - СИМПЛЕX сабирно на доле

Сигнализација: Дигитални показивач положаја кабине у кабини и на главној станици, светлосни сигнал 
смера  даље  вожње,  на  осталим  станиицама светлосни сигнал смера  даље  вожње.  Оптичка  
потврда  пријема позива и  заузетости.  У  кабини  светлосни  сигнал  преоптерећења, дугме за 
отварање  и  затварање  врата,  дугме  аларм,  нужно светло. Регистар кутија ламела целом висином у 
равни са страницом кабине, са позивним дугмадима на висини 900-1200 мм од пода

Електрични прикључак: 3 * 380 / 220 V , 50 Hz
Електрична инсталација: За суви простор
Возно окно:  
Извођење : зидано , бетонско
Димензије :   1600 x 1800 мм
Врата возног окна:
Димензије: 800 x 2000  мм
Врста и начин отварања: аутоматска централна у обради инокс сатин 304 

Кабина:
Димензије: 1100 x 1400 x 2200  мм
Извођење: Метална

Обрада: У кабинама је потребно обезбедити вентилацију, ЛЕД oсветљење простора, нужно 
осветљење, сигнализацију положаја кабине и смера вожње. Кабина у обради инокс сатин 304, са 
перфорацијама целим обимом горе и доле за природну вентилацију. Под од високо-опорне анти-
клизне синтетичнке гуме са зрнастом површинском текстуром, сиво-плаве боје.
Спушени плафон инокс сатин, са правоугаоним плексигласом заобљених ивица и ЛЕД осветљењем.

Врата кабине: аутоматска централна у обради инокс сатин 304 
Додатна опрема: Огледало, рукохват, вентилатор
Машински простор :
Изводење: Зидано,  бетонско
Положај: Доле на новоу  приземља,  преко  пута возног  окна
Пројектовање, испорука и монтажа постројења хидрауличног путничког лифта.

УКУПНА  ВРЕДНОСТ  ПУТНИЧКОГ  ЛИФТА:
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Објекат П+3+Пк , ЈУГОВИЋЕВО,  Нови Сад

Ламеле Ф1 И Ф2

Свака тачка овог предмера обухвата набавку и испоруку

свог потребног материјала и свих потребних радова (и оно што није експлицитно

наведено) да би инсталација несметано функционисала.

Сва предвиђена опрема може да се замени производом другог произвођача али истих техничких

карактеристика.

ОПИС
Јед. 

мере

Коли-

чина

једин.

цена

(дин)

укупна

цена

(дин)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЛАМЕЛА Ф1

ЗАЈЕДНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛАМЕЛЕ Ф1

1. Израда инсталација за степенишно осветљење, вод PP-Y

5x1.5mm2 просечне дужине 10m . Израда прикључног места за

тастере за светло, вод PP 2x1.5 просечне дужине 3m, и

прикључно место за светиљку, вод PP-Y 3x1.5mm2 просечне

дужине 3m. Комплет са свим инсталационим материјалом и

"микро" инсталационим тастерима са тињалицом "светло".

Обрачун по сијаличном месту.
број сијаличних места ком 19

број тастера ком 22

2. Израда сијаличних места у приземљу и поткровљу II, вод PP-Y

3x1.5mm2, просечне дужине 8m. Комплет са инсталационим

материјалом и "микро" склопком (обичном, серијском и

наизменичном). Обрачун по сијаличном месту.

број сијаличних места ком 8

број једнополних заптивених прекидача ком 1

број неизменичних прекидача ком 4

3. Испоручити сав потребан материјал и прибор за монтажу

светиљки :

-декоративна плафоњера ЛЕД 24W ком 19

 - светиљке за спољну расвету са сензором присуства и фото 

сензором (С8) ком 1

 - светиљке бродска ЛЕД 12W (С10) ком 7

4. Израдити инсталације струјног круга сигурносног осветљења

проводником типа PP-Y 3x1.5mm2 просечне дужине 10m, чије

постављање извести по плафону и по зиду испод обраде истих.

Комплет са противпаничном  светиљком ЛЕД 8W ком 12

 

5. Полагање вода PP-Y 3x1.5mm2 са израдом извода за тастер

ручних јављача пожара (РАЗБИ СТАКЛО). Тастере уградити на

висини 1.5m. Просечна дужина вода по једном тастеру је 15m.

Комплет са свим инсталационим материјалом, испоруком и

монтажом ручних јављача пожара, и извођењем свих веза.

Обрачун по ручном јављачу пожара. ком 7

6. Полагање вода PP-Y 3x1.5mm2 просечне дужине 15m, са

израдом извода за сигнално-алармну трубу (трубу уградити на I

и III спрату). Комплет са свим потребним инсталационим

материјалом, испоруком и монтажом сигналне трубе и

извошењем свих веза. Обрачун по труби. ком 2
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7. Испорука и постављање напојних каблова. Комплет са

увлачењем каблова и повезивањем. Обрачун по дужном метру

кабла.
од EV-2P до GRО (за станове), постављање вршити у зиду и

кроз спуштен плафон 

PP00 4x70mm2 м 17 Обавеза ЕД Нови Сад

PP00-Y 1x50mm2 м 3 Обавеза ЕД Нови Сад

од EV-2P до GRО (заједничка потрошња), постављање

вршити у земљи у PVC цеви пречника 110mm

PP00 4x25mm2 м 18

PP00-Y 1x25mm2 м 3

P-Y 1x6mm2 у цеви фи 90 м 36

од GRO до станова за сигнализацију тарифе просечне дужине 

17m

PP 7x1.5mm2 ком 24

од GRO за напајање разводних табли станова просечне

дужине 17m. 

PP-Y 5x6mm2 ком 24

напојни кабел за напајање интерфона (напојне јединице

интерфона

PP-Y 3x1.5mm2 м 10

напојни кабел за напајање заједничког антенског уређаја

(ZAU)

PP-Y 3x2.5mm2 м 30

8. Испоручити и монтирати Главни разводни орман GRO на зид у 

приземљу према графичком прилогу. По хоризонтали кућиште је

подељено на три дела: део за сабирнице, део за бројила и део за

осигураче успонских водова. По вертикали је подељен на два

дела: део за станове, локале и део за заједничку потрошњу. Сва

врата снабдети стандардним бравама Е2 и Е4. Израђен је од два

пута декапираног лима, заштићен од корозије, опремљен

типским бравама са следећом опремом:

а. Опрема стамбеног дела

а.1. доњи део

бакарне сабирнице на изолаторима 5xCu 25x5mm

аутоматски осигурач 6А ком 2

а.2. средњи део

-трофазно двотарифно бројило 3x380/220V, 10(40)А са тар. ком 24

-20% резервног места

-натписне плочице

а.3. горњи део

-аутоматски осигурачи 20А ком 72

кмпл 1 Обавеза ЕД Нови Сад

б. Опрема заједничке потрошње

-трофазно једнотарифно бројило 3x380/220V, 63А

(Обавеза ЕД Нови Сад) ком 1

-гребенаста склопка 4G 25-10-U ком 2

-гребенаста склопка 4G 10-51-U ком 1

-степенишни аутомат 220V, 10А ком 1

-контактор CN10 ком 2

-осигурачи, топљиви типа

-аутоматски осигурачи 6А ком 1

-аутоматски осигурачи 10А ком 11

ЕZ  63/35А      Лифт, ком 3

Све комплет, уграђен и монтиран кмпл 1
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9.Испорука и монтажа пластичног дистрибутивног ормана типа

ЕV-2P комплет са трофазним подножјима и високоучинским

осигурачима 3xNV100А+3xNV80А. Комплет са извођењем свих

веза, и полагањем винидур цеви 3xØ 110mm, l=3x4m кмпл 1 Обавеза ЕД Нови Сад

10. Израда, испорука и уградња у зид непосрадно уз GRO

ормарића OIP, за изједначавање потенцијала. Ормарић израдити

од два пута декапираног лима, дебљине 1mm. Димензије

ормарића су: 600x200x150mm. У ормарић уградити шину Cu

25x4mm припремљену за прикључак водова пресека до 16mm2

(до 15 прикључака) и три до 50mm2. Комплет са натписним

плочицама и извођењем свих веза. ком 1

11.Полагање водова за еквипотенцијализацију металних маса

(главни прикључци на улазима): цеви централног грејања,

водовода, метална канализације, вертикале до купатила . Везе

извести водовима P-Y 16mm2, просечне дужине 10m. Комплет са

израдом обујмица за цеви од FeZn траке, израда мостова на

прирубницама и прикључења уз чишћење контактних места

механичким и хемијским средствима. кмпл 10

12. Испитивање комплетне инсталације, прибављање атеста од

надлежних органа. Прикључење инсталације и предаја објекта. паушал. 1

13. Ситан неспецифициран материјал и рад, транспортни

трошкови. паушал. 1

УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКА ПОТРОШЊА ЛАМЕЛЕ Ф1

ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА ЛАМЕЛЕ Ф1 

1. Испоручити сав потребан материјал и израдити сијалична

места проводницима типа PP-Y пресека 1.5mm2 и одговарајућег

броја жила, просечне дужине 8m. Комплет са инсталационим

материјалом (лустер куке, стезаљке) и "микро" склопком.

Обрачун по сијаличном месту.
 - број сијаличних места ком 273

 - "микро" склопке, опрема модуларног типа

 - једнополна ком 65

 - серијска ком 69

 - наизменична ком 46

2. Испоручити сав потребан материјал и израдити прикључна

места за вентилатор проводницима типа PP-Y 3x1.5mm2,

просечне дужине 4m. Комплет са инсталационим материјалом и

купатилским индикатором. Обрачун по прикључном месту.

 - број прикључних места за вентилатор ком 29

 - број индикатора, опрема модуларног типа ком 24

3. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима 

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 9m, монофазна 

прикључна места. Комплет са инсталационим материјалом и 

монофазном прикључницом модуларног типа. Обрачун по 

монофазној прикључници. ком 383
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4. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 8m, извод за ел. грејалицу 

у купатилу. Комплет са инсталационим материјалом и OG

кутијом. Обрачун по изводу. ком 24

5. Израда прикључних места за веш машину и апарат за бријање,

вод PP-Y 3x2.5mm2 просечне дужине 8m. Комплет са

инсталационим материјалом и монофазном заптивеном OG

прикључницом у пластичном кућишту, IP43. Обрачун по

монофазној прикључници. ком 52

6. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима

типа PP-Y 5x2.5mm2 трофазна прикључна места, просечне

дужине 10m. Комплет са инсталационим материјалом и

трофазном прикључницом Обрачун по трофазној прикључници. ком 24

7. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 14m, изводе за клима

уређај. Комплет са инсталационим материјалом и монофазном

прикључницом модуларног типа. Обрачун по изводу. ком 24

8. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 10m, изводе за ел.

бојлере у купатилу и кухињи. Комплет са инсталационим

материјалом. Обрачун по изводу.

 - у купатилу ком 24

 - и кухињи комплет са кип прекидачем, и прикључницом IP43 ком 24

9. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима 

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 5m, изводе за струјну 

летву у RТ-с. Комплет са инсталационим материјалом и 

монофазном прикључницом модуларног типа. Обрачун по 

изводу. ком 24

10. Испоручити сав потребан материјал и извести инсталацију за

изједначавање потенцијала купатилима са проводником P-Y

1x6mm2 положеним у зид. Просечна дужина проводника 20m,

комплет са кутијом PS49. Везе са опремом извести

поцинкованим материјалом: обујмицама, контакт завртњима уз

примену кабел-папучица и сл. Сва контактна места пре

прикључивања очистити механичким и хемијским средствима, а

после прикључивања заштитити од корозије и обојити. обрачун

по прикључној кутији. ком 29

11. Испоручити сав потребан материјал и прибор за монтажу

светиљки :

-декоративна плафоњера ЛЕД 12W (С1) ком 77

-декоративна плафоњера ЛЕД 24W (С2) ком 43

 - заптивена купатилска плафоњера 12W (С4)

ком 32

-купатилска светиљка у купатилу ЛЕД 6W (С6) ком 24

-заптивена светиљка за монтажу на терасама, IP43, ЛЕД

12W,(С8) ком 25

4 од 14



12. Испоручити сав потребан материјал и прибор за монтажу

тастера за ел. звонце ком 24

13. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа МC32/16А ком 15

-аутоматски осигурачи типа МC32/10А ком 2

-аутоматски осигурачи типа МC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 2

14. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа МC32/16А ком 15

-аутоматски осигурачи типа МC32/10А ком 3

-аутоматски осигурачи типа МC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 3

15. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа МC32/16А ком 16

-аутоматски осигурачи типа МC32/10А ком 2

-аутоматски осигурачи типа МC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 1

16. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа МC32/16А ком 16

-аутоматски осигурачи типа МC32/10А ком 3

-аутоматски осигурачи типа МC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 4

17. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа МC32/16А ком 17

-аутоматски осигурачи типа МC32/10А ком 3

-аутоматски осигурачи типа МC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 2
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18. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 18

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 3

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 10

19. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 19

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 4

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 2

20. Испитивање инсталације, пуштање у рад, мерење и 

прибављање атеста од надлезних организација

Паушално 1

УКУПНО ЗА 21 СТАН ЛАМЕЛЕ Ф1

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ЛАМЕЛЕ Ф1

СТАМБЕНИ ДЕО ЛАМЕЛЕ Ф1

УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛАМЕЛЕ Ф1

ЛАМЕЛА Ф2

ЗАЈЕДНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛАМЕЛЕ Ф2

1. Израда инсталација за степенишно осветљење, вод PP-Y

5x1.5mm2 просечне дужине 8m . Израда прикључног места за

тастере за светло, вод PP 2x1.5 просечне дужине 3m, и

прикључно место за светиљку, вод PP-Y 3x1.5mm2 просечне

дужине 3m. Комплет са свим инсталационим материјалом и

"микро" инсталационим тастерима са тињалицом "светло".

Обрачун по сијаличном месту.
број сијаличних места ком 19

број тастера ком 22

2.Израда сијаличних места у приземљу, вод PP-Y 3x1.5mm2,

просечне дужине 8m. Комплет са инсталационим материјалом и

"микро" склопком (обичном, серијском и наизменичном).

Обрачун по сијаличном месту
број сијаличних места ком 10

број једнополних заптивених прекидача ком 3

број неизменичних прекидача ком 4

3. Испоручити сав потребан материјал и прибор за монтажу

светиљки :

-декоративна плафоњера ЛЕД 24W (С2) ком 19

 - светиљке за спољну расвету са сензором присуства и фото 

сензором (С8) ком 1

 - светиљке бродска ЛЕД 12W (С10) ком 9
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4. Израдити инсталације струјног круга сигурносног осветљења

проводником типа PP-Y 3x1.5mm2 просечне дужине 10м, чије

постављање извести по плафони и по зиду испод обраде истих.

Комплет са противпаничном светиљком ЛЕД 8W ком 12

 

5. Полагање вода PP-Y 3x1.5mm2 са израдом извода за тастер

ручних јављча позара (РАЗБИ СТАКЛО). Тастере уградити на

висини 1.5m. Просечна дужина вода по једном тастеру је 15m.

Комплет са свим инсталационим материјалом, испоруком и

монтазом ручних јављча позара, и извођењем свих веза. Обрачун

по ручном јављачу позара. ком 7

6. Полагање вода PP-Y 3x1.5mm2 просечне дужине 15m, са

израдом извода за сигнално-алармну трубу (трубу уградити на I

и III спрату). Комплет са свим потребним инсталационим

материјалом, испоруком и монтазом сигналне трубе и

извошењем свих веза. Обрачун по труби. ком 2

7. Испорука и постављање напојних каблова. Комплет са

увлачењем каблова и повезивањем. Обрачун по дужном метру

кабла.
од EV-2P до GRO (за станове), постављање вршити у зиду и

кроз спуштен плафон 

PP00 4x70mm2 м 17 Обавеза ЕД Нови Сад

PP00-Y 1x50mm2 м 3 Обавеза ЕД Нови Сад

од EV-2P до GRО (заједничка потрошња), постављање

вршити у земљи у PVC цеви пречника 110mm

PP00 4x25mm2 м 18

PP00-Y 1x25mm2 м 3

P-Y 1x6mm2 у цеви фи 90 м 36

од GRO до станова за сигнализацију тарифе просечне дужине 

17m

PP 7x1.5mm2 ком 23

од GRO за напајање разводних табли станова и простора за

телеком просечне дужине 17m. 

PP-Y 5x6mm2 ком 23

од GRO за напајање разводних табли RО-kotl и локала

PP00-Y 5x6mm2 м 26

напојни кабел за напајање хидроцела

NHXHX FE180 5x6mm2 м 9

напојни кабел за напајање интерфона (напојне јединице

интерфона

PP-Y 3x1.5mm2 м 10

напојни кабел за напајање заједничког антенског уређаја

(ZAU)

PP-Y 3x2.5mm2 м 30

8. Испоручити и монтирати Главни разводни орман GRO на зид у 

приземљу према графичком прилогу. По хоризонтали кућиште је

подељено на три дела: део за сабирнице, део за бројила и део за

осигураче успонских водова. По вертикали је подељен на два

дела: део за станове, локале и део за заједничку потрошњу. Сва

врата снабдети стандардним бравама Е2 и Е4. Израђен је од два

пута декапираног лима, заштићен од корозије, опремљен

типским бравама са следећом опремом:
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а. Опрема стамбеног дела

а.1. доњи део

бакарне сабирнице на изолаторима 5xCu 25x5mm

аутоматски осигурач 6А ком 2

а.2. средњи део

-трофазно двотарифно бројило 3x380/220V, 10(40)А ком 26

-20% резервног места

-натписне плочице

а.3. горњи део

-аутоматски осигурачи 20А ком 75

кмпл 1 Обавеза ЕД Нови Сад

б. Опрема заједничке потрошње

-трофазно једнотарифно бројило 3x380/220V, 63А 

(Обавеза ЕД Нови Сад) ком 1

-гребенаста склопка 4G 40-10-У ком 3

-гребенаста склопка 4G 10-51-У ком 1

-степенишни аутомат 220V, 10А ком 1

-контактор CN10 ком 2

-осигурачи, топљиви типа

-аутоматски осигурачи 6А ком 1

-аутоматски осигурачи 10А ком 11

-аутоматски осигурачи 16А ком 9

EZ 63/35А ком 3

Све комплет, уграђен и монтиран кмпл 1

9.Испорука и монтажа пластичног дистрибутивног ормана типа

EV-2P комплет са трофазним подножјима и високоучинским

осигурачима 3xNV125А+3xNV35А. Комплет са извођењем свих

веза, и полагањем винидур цеви 3xØ 110mm, l=3x4m кмпл 1 Обавеза ЕД Нови Сад

9.Испорука и монтажа пластичног дистрибутивног ормана типа

EV-1P комплет са трофазним подножјима и високоучинским

осигурачима 3xNV25А. Комплет са извођењем свих веза, и

полагањем винидур цеви 2xØ 110mm, l=3x4m кмпл 1 Обавеза ЕД Нови Сад

10. Израда, испорука и уградња у зид непосрадно уз GRO

ормарића OIP, за изједначавање потенцијала. Ормарић израдити

од два пута декапираног лима, дебљине 1mm. Димензије

ормарића су: 600x200x150mm. У ормарић уградити шину Cu

25x4mm припремљену за прикључак водова пресека до 16mm2

(до 15 прикључака) и три до 50mm2. Комплет са натписним

плочицама и извођењем свих веза. ком 1

11.Полагање водова за еквипотенцијализацију металних маса

(главни прикључци на улазима): цеви централног грејања,

водовода, метална канализације, вертикале до купатила . Везе

извести водовима P-Y 16mm2, просечне дужине 10m. Комплет са

израдом обујмица за цеви од FeZn траке, израда мостова на

прирубницама и прикључења уз чишћење контактних места

механичким и хемијским средствима. кмпл 10

12. Испитивање комплетне инсталације, прибављање атеста од

надлежних органа. 

Прикључење инсталације и предаја објекта. паушал. 1

13. Ситан неспецифициран материјал и рад, транспортни

трошкови. паушал. 1

УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКА ПОТРОШЊА 
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ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА ЛАМЕЛЕ Ф2

1. Испоручити сав потребан материјал и израдити сијалична

места проводницима типа PP-Y пресека 1.5mm2 и одговарајућег

броја жила, просечне дужине 8m. Комплет са инсталационим

материјалом (лустер куке, стезаљке) и "микро" склопком.

Обрачун по сијаличном месту.
 - број сијаличних места ком 262

 - "микро" склопке, опрема модуларног типа

 - једнополна ком 61

 - серијска ком 68

 - наизменична ком 44

2. Испоручити сав потребан материјал и израдити прикључна

места за вентилатор проводницима типа PP-Y 3x1.5mm2,

просечне дужине 4m. Комплет са инсталационим материјалом и

купатилским индикатором. Обрачун по прикључном месту.

 - број прикључних места за вентилатор ком 28

 - број индикатора, опрема модуларног типа ком 23

3. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима 

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 9m, монофазна 

прикључна места. Комплет са инсталационим материјалом и 

монофазном прикључницом модуларног типа. Обрачун по 

монофазној прикључници. ком 340

4. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 8m, извод за ел. грејалицу 

у купатилу. Комплет са инсталационим материјалом и OG

кутијом. Обрачун по изводу. ком 23

5. Израда прикључних места за веш машину и апарат за бријање,

вод PP-Y 3x2.5mm2 просечне дужине 8m. Комплет са

инсталационим материјалом и монофазном заптивеном OG

прикључницом у пластичном кућишту, IP43. Обрачун по

монофазној прикључници. ком 54

6. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима

типа PP-Y 5x2.5mm2 трофазна прикључна места, просечне

дужине 10m. Комплет са инсталационим материјалом и

трофазном прикључницом Обрачун по трофазној прикључници. ком 23

7. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 14m, изводе за клима

уређај. Комплет са инсталационим материјалом и монофазном

прикључницом модуларног типа. Обрачун по изводу. ком 23

8. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 10m, изводе за ел.

бојлере у купатилу и кухињи. Комплет са инсталационим

материјалом. Обрачун по изводу.

 - у купатилу ком 23

 - и кухињи комплет са кип прекидачем, и прикључницом IP43 ком 23
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9. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима 

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 5m, изводе за струјну 

летву у RO-с. Комплет са инсталационим материјалом и 

монофазном прикључницом модуларног типа. Обрачун по 

изводу. ком 23

10. Испоручити сав потребан материјал и извести инсталацију за

изједначавање потенцијала купатилима са проводником P-Y

1x6mm2 положеним у зид. Просечна дужина проводника 20m,

комплет са кутијом PS49. Везе са опремом извести

поцинкованим материјалом: обујмицама, контакт завртњима уз

примену кабел-папучица и сл. Сва контактна места пре

прикључивања очистити механичким и хемијским средствима, а

после прикључивања заштитити од корозије и обојити. обрачун

по прикључној кутији. ком 28

11. Испоручити сав потребан материјал и прибор за монтажу

светиљки :

-декоративна плафоњера ЛЕД 12W (С1) ком 76

-декоративна плафоњера ЛЕД 24W (С2) ком 41

 - заптивена купатилска плафоњера ЛЕД 12W (С4) ком 28

-купатилска светиљка у купатилу ЛЕД 6W (С6) ком 23

-заптивена светиљка за монтазу на терасама, IP43, ЛЕД 12W(С8) ком 25

12. Испоручити сав потребан материјал и прибор за монтажу

тастера за ел. звонце ком 23

13. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 15

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 2

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 16/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 1

14. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 15

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 3

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 3

15. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 16

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 2

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 1
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16. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 16

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 3

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 4

17. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 17

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 3

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 2

18. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 18

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 3

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 10

19. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 19

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 4

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 2

20. Испитивање инсталације, пуштање у рад, мерење и 

прибављање атеста од надлезних организација

Паушално 1

УКУПНО ЗА 20 СТАН0ВА ЛАМЕЛА Ф2

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ЛАМЕЛЕ Ф2

СТАМБЕНИ ДЕО ЛАМЕЛЕ Ф2

УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛАМЕЛЕ Ф2
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ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

1. Темељни уземљивач

Израда темељног уземљивача FeZn 25x4mm или вод P25

SRPS.N.B4.901 положен испод хидроизолације у тампон слоју

бетона по ободу објекта (контуре ламеле су међусобно галвански

повезане). Међусобно спајање спустова, свих наставака извести

варењем и укрсним комадима.  

Узимајући у обзир да је фундирање објеката завршено (шипови

изведени) као и да је већина наглавних греда изведена узети у

обзир да приликом уградње темељног уземљивача може бити

потребе за машинским штемовањем / шлицовањем АБ наглавних

греда или потребе за бушењем АБ наглавних греда како би се

задовољили услови неопходни за монтажу уземљивача.

У цену урачунати евентуално штемовања/шлицовање (ccа 25 м')

или евентуално бушење за пролаз траке (cca 25 ком) као и сав

потрошни материјал и ресурсе како би се позиција реализовала.

Обрачун kompl. кмпл. 1,00

2. Спусни систем

Испорука и уградња FeZn 20х3mm (приближно 150m, 10 спуста у

oсама A-1, E-1, Г2, J-1, Х-1,Х-4, Ј-6, Г-5, Е-6, А-4) са израдом

свих веза и потребним бројем укрсних комада. 

На сваком спусту извести мерни спој. кмпл. 1,00

3. Прихватни систем

Испорука и уградња FeZn 25х3mm (приближно 50m) са израдом

свих веза и потребним бројем укрсних комада. На прихватни

систем повезати све металне масе на крову. Кровни покривач је

пластифицирани поцинковани лим. кмпл. 1,00

4. Израда веза за повезивање темељног уземљивача са ормерима

за изједначавање потенцијала, OIP. Одвод извести FеZn траком

25x4mm дужине 4m. Везу одвода са темељним уземљивачем

извести помоћу укрсног комада. ком 4,00

5. Израда помоћних одвода, олучне вертикале повезати са

хватаљкама помоћу стазаљке за олук SRPS.N.B4.908 и обујмица

за олук SRPS.N.B4.914 и вода P20. Просечан утрошак вода P20 је

2m. Везу олука са темељним уземљивачем извести помоћу вода

P25, укрсног комада и обујмице за плук. Просечан утрошак вода

је 4m. На местима улаза у земљу вод заштитити од корозије.

Обрачун по одводу. ком 14,00

6. Израда изједначавања потенцијала у котларници. По ободу

просторије поставити FeZn траку 20x3mm на стандардне носаче.

Комплет са извођењем свих веза и повезивањем са металним

цевима подстанице. Просечан утрошак бакарног узета по вези је

1m. Обрачун по дужном метру FeZn траке 20x3mm и веза са

металним масама у подстаници. Комплет са чишћењем спојних

места и употрбом звездасти у подлошки.

 - FeZn трака 20x3mm м 30

- Број Веза ком 15

7. Чишћење контактних места хемијским и механичким

средствима и после израде споја заштитити их од корозије паушаи 1,00

8. Испитивање инсталација, прибављање атеста, припремно

завршни радови паушал 1,00

УКУПНО ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
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ИНСТАЛАЦИЈЕ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ

1. Израда, испорука и монтажа на зид разводног ормана RO-kotl. 

Кућиште израдити од два пута декапираног лима дебљине 1mm, 

заштитити га од корозије и обојити "ефект" лаком. Врата ормана 

опремити патент бравицом. Сва видљива ожичења у POK 

каналима. Сва уграђена опрема према стандардима SRPS-а. 

Димензије ормана према димензијама опреме уз 20% резервног 

простора. Извести га у заштити IP65 Орман опремити следећом 

опремом.
 - аутоматска склопка типа 5АС 63 ком 1,00

 - аутоматски осигурачи  16А, 3p, 6кА ком 1,00

 - аутоматски осигурачи  16А, 1p, 6кА ком 5,00

 - аутоматски осигурачи  10А, 1p, 6кА ком 4,00

 - аутоматски осигурачи  10А, 3p, 6кА ком 3,00

 - аутоматски осигурачи  6А, 1p, 6кА ком 8,00

 - трансформатор 230/24V/V ком 1,00

 -AC/DC 230/12V/V ком 1,00

 - Контактор 1NO, 10А, 230V ком 3,00

 - Биметал према једнополној шеми ком 3,00

 - Сигналне сијалице U 230V ком 9,00

 - Контактор 1NО, 10А, 12V ком 1,00

 -гребенасти прекидач 1-0, 10А, 1p, ком 3,00

на кућиште ормана монтирати:

 - монофазна прикључница, 230V ком 1,00

 - монофазна прикључница, 24V ком 1,00

 - трофазну прикључницу, 400V ком 1,00

 -гребенасти прекидач 1-0,25А, 3p, ком 1,00

компл. 1,00

2. Израда сијаличних места водовима типа PP00-Y 3x1.5mm2,

положен на одстојне обујмице. Позиција обухвата припадајућу

водозаптивну склопку, разводну кутију и материјал за монтажу

светиљки. Дужина кабла сијаличног места је 10m. Обрачун по

комаду.

ком 4,00

3. Испорука и монтажа светиљки за "паник" расвету ЛЕД 8W.

ком 1,00

4. Испорука и монтажа светиљке ЛЕД 12W, IP65 .

ком 3,00

5. Набавка, испорука и полагање кабла типа PP00-Y 3x1.5mm2 за 

прикључење пумпи, просечне дужине 20m. Кабел положити на 

одстојним обујмицама , а непосредно поред пумпе кабел 

положити у флексибилну металну цев (механичка заштита). 

Комплет са полагањем кабла на одстојне обујмице, метална 

гибљива цев (5m) и повезивањем пумпи. ком 1,00
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6. Набавка, испорука и полагање кабла типа PP00-Y 4x1.5mm2 за 

прикључење пумпи, просечне дужине 20m. Кабел положити на 

одстојним обујмицама , а непосредно поред пумпе кабел 

положити у флексибилну металну цев (механичка заштита). 

Комплет са полагањем кабла на одстојне обујмице, метална 

гибљива цев (5m) и повезивањем пумпи.

ком 3,00

7. Набавка, испорука и полагање кабла типа PP00-Y 5x2.5mm2 за 

прикључење горионика , просечне дужине 20m. Кабел положити 

на одстојним обујмицама , а непосредно поред пумпе кабел 

положити у флексибилну металну цев (механичка заштита). 

Комплет са полагањем кабла на одстојне обујмице, метална 

гибљива цев (5m) и повезивањем пумпи.

компл. 1,00

8. Испорука и постављање на спољни зид котларнице поред

улазних врата, тастера за нужно искључење (ручни јављач

пожара са натписом на стаклу "у случају опасности разбити

стакло"). Обрачун по тастеру.

ком 1,00

9. Набавка, испорука и постављање при дну зида технолошких 

просторија сабирног земљовода, тј.поцинковане траке FeZn 

20x3mm на 0.3m од пода дужине (L=35m) на држачима SRPS 

N.B4.925 (35ком) заједно са укрсним комадима SRPS N.B4.936 

(25ком) за везивање траке на сабирни вод и везу на металне масе 

(цеви,пумпе,канале и другу опрему). Везу извести завртњевима 

уз антикорозивну заштиту. Плаћа се комплет. ком 1,00

10. Преглед новоизграђене инсталације и испитивање електричне

инсталације уз издавање атеста.

паушал. 1,00

11. Пуштање инсталације у рад и остали непредвиђени трошкови

паушал. 1,00

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛАМЕЛА Ф1

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛАМЕЛА Ф2

ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ИНСТАЛАЦИЈЕ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ

СВЕ УКУПНО 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Oвим предмерoм и предрaчунoм предвиђенa је:

-испoрукa oснoвнoг мaтеријaлa нaведенoг у пoзицијaмa,

-испoрукa пoмoћнoг мoнтaжнoг мaтеријaлa пoтребнoг зa кoмплетну изрaду инстaлaцијa и

системa,

-угрaдњa oснoвнoг мaтеријaлa нa нaчин oписaн у пoзицијaмa и уз кoришћење мoнтaжнoг

мaтеријaлa, 

-пoвезивaње, испитивaње инстaлaцијa и системa и пуштaње у испрaвни рaд, 

-дoвoђење у првoбитнo стaње свих oштећених местa нa већ изведеним инстaлaцијaмa и

кoнструкцијaмa.

Ценa свaке пoзиције oбухвaтa:

-нaбaвну цену, трaнспoрт и oсигурaње дo грaдилиштa oснoвнoг мoнтaжнoг мaтеријaлa 

-нaбaвну цену, трaнспoрт и oсигурaње дo грaдилиштa пoмoћнoг мoнтaжнoг мaтеријaлa, 

-цену мoнтaжних рaдoвa сa свим пoрезимa и дoпринoсимa,

-изрaду евентуaлнo пoтребне рaдиoничке дoкументaције кoју рaди извoђaч, 

-пoвезивaње, испитивaње и пуштaње у испрaвaн рaд свих елеменaтa инстaлaцијa и пoстрoјењa

нaведених у пoзицијaмa, 

-укoликo инвеститoр сaм нaбaвљa oснoвни мaтеријaл, нa пример увoзи инoстрaну oпрему, oндa

цене пoзиције сaдрже све oстaлo, изузев цене трaнспoртa и oсигурaњa oснoвнoг мaтеријaлa.

Сaв угрaђени и упoтребљени мaтеријaл мoрa бити првoклaснoг квaлитетa и oдгoвaрaти JUS-у

или признaтим инoстрaним стaндaрдимa. 

сви рaдoви мoрaју бити изведени сa стручнoм рaднoм снaгoм и у пoтпунoсти премa

југoслaвенским техничким прoписимa вaжећим зa предметну врсту рaдoвa.

Нaведени типoви и прoизвoђaчи пoјединих делoвa oпреме или инстaлaциoнoг мaтеријaлa дaти

су кao ближи пoдaтaк и нису oбaвезујући.

извoђaч мoже угрaдити и другу oпрему, oднoснo мaтеријaл, aли пoд услoвoм дa тaј имa исте

електрoтехничке и кoнструктивне кaрaктеристике кao и нaведени, штo пoтврђује и oверaвa

стручнo лице инвеститoрa-нaдзoрни oргaн.

Технички oпис сa техничким услoвимa је сaстaвни деo oвoг предмерa и предрaчунa.
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редни 

брoј
oпис пoзиције рaдoвa

јединица 

мере
кoличинa

јединичнa 

ценa
укупнa ценa

A.1

Геодетско обележавање трасе ТК

канализације и положаја ревизионих

окана. паушално 1

A.2

Испорука и постављање по две ПВЦ цеви

Ф80мм за увођење приводног ТТ кабла,

од ормана ТК концентрације (ИТО-Л3) у

ламелама Ф1 и Ф2 до одговарајућих

ревизионих ТТ окана. Крајеве једне од

цеви затворити гуменим чепом. ПВЦ цеви

се постављају по зиду испод малтера,

испод пода и делом у ископан ров ван

објекта. м 28

A.3

Ископ рова просечне димензије 60x80цм,

у земљишту друге категорије за

постављање ПВЦ цеви. У цену су

урачунати ископи и затрпавање рова

земљом из ископа у слојевима од по

20цм, са набијањем и одвозом вишка

земље. м3 30

ПВЦ цев Ø40мм м 110

ПВЦ цев Ø110мм м 110

A.5

Израда ревизионог ТТ окна од опеке,

димензија 100x100x100цм, комплет са

ископом земље, зидањем, бетонирањем

АБ плоче и уградњом ливеног поклопца

за лаки саобраћај. ком. 2

A.6

Испорука, монтажа и повезивање

изводног лименог ормана главне

телефонске концентрације ИТО-Л3

димензија 590x360x125мм. Орман је

опремљен са раставним реглетама са

конекторским елементима капацитета

5x(10x2) и ранжирним реглетама са

конекторским елементима 5x(10x2), типа

Кроне. Орман се уграђује на месту према

пројекту у зид у приземљу објекта. 
ком. 2

A.7

Испорука, монтажа и повезивање кабла

тип JY(St)Y 2x2x0,6mm. Кабл се полаже у

претходно постављену тврду ПВЦ цев

Ø13,5мм. Позицијом је обухваћена и

испорука и постављање ПВЦ кутија у

зидове (Ø 78 на 10 цм испод плафона)
м 1.680

A.  ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА    

КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

A.4

ИНСТАЛАЦИЈА

Испорука и постављање ПВЦ цеви у већ ископан ров од регулационе линије код

ламеле Ф2 кроз ТТ окно код Ф2 до ТТ окна код Ф1, и то по две цеви Ф110мм и Ф40мм.

Спојеве цеви и улазе у окна урадити према ТТ прописима.
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A.8

Испорука, монтажа и повезивање

двоструке модуларне телефонске

прикључнице, RJ11 са четри контакта,

величине једног модула тип Mosaik,

Legrand, broj 742 61. Прикључница се

монтира у претходно постављену

инсталациону кутију. ком. 48

A.9

Испорука и постављање ПВЦ кутија

величине 2 модула број 891 25, оквира

број 750 02 и носача број 748 02, тип

Mozaik, Legrand.кутија се монтира у зид на

висини 40цм од пода. ком. 48

A.10

Испорука и постављање разводних ПВЦ

кутија димензија 100x100 мм са

поклопцем. Кутије се постављају у зидове

од опеке, у ходнике на висини 30цм од

плафона. ком. 20

-ПВЦ цев Ø13.5мм м 960

-ПВЦ цев Ø16мм м 20

-ПВЦ цев Ø23мм м 24

-ПВЦ цев Ø32мм м 50

-ПВЦ цев Ø23мм м 140

-ПВЦ цев Ø32мм м 95

A.13

Преглед изведене инсталације,

испитивање каблова на кратак спој,

прекид и др. и пуштање у рад паушално 1

ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА УКУПНО:       

A.11

A.12

Испорука и монтажа инсталационих тврдих ПВЦ цеви за полагање каблова. ПВЦ цеви

се постављају на међуспратну конструкцију пре бетонирања, а делом по зиду испод

малтера.

Испорука и монтажа хоризонтакних инсталационих тврдих ПВЦ цеви Ø23мм, у зиду

испод малтера од мултимедијалних ормана (ММО) сваког стана до одговарајуће РК у

ходнику и вертикалне ПВЦ цеви Ø32мм од РК у поткровљу до ИТО ормана.
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Б.1

Испорука монтажа и повезивање уградног

мултимедијалног ормана димензија

400x300x100мм, тип ИМО 12, InfoHome,

уградни, са металним кућиштем и

пластичним нивелирајућим украсним

оквиром. Орман се монтира у зид изнад

улазних врата сваког стана, а напаја се

каблом PP-Y 3x1,5мм2 из станске табле.

Орман је опремљен са следећом

опремом: 

-2 телефонске LSA ранжирне реглете 2x5 

-patch панел 10" са 8xRJ45,cat 6

конектора

-3 енергетске прикључнице 220V/16A

-patch кабловима за повезивање панела и

активне опреме

-одговарајућим тв разделником - није

урачунато у цену ормана

-слободним простором за монтажу

активне опреме
ком. 47

Б.2

Испорука, монтажа и повезивање кабла

типа FTP cat 6.. Кабл се полаже у

претходно постављене тврде ПВЦ цеви

Ø16мм. Позиција обухвата и испоруку и

постављање ПВЦ кутија Ø78мм у зид

10цм од плафона. м 1.500

Б.3

Испорука, монтажа и постављање

инсталационих кутија за осам модула број

801 43, носача број 802 53, рам 788 18,

типа Mozaik, Legrand. Кутија се монтира у

зид на висини 40цм од пода. ком. 89

Б.4

Испорука, монтажа и повезивање

модуларних рачунарских прикључница

типа RJ45 cat 6, број 742 90 са осам

контаката, величине једног модула тип

Mozaik, Legrand. Прикључнице се

монтирају у претходно постављене

инсталационе кутије. Комплет

намонтирани са обележавањем

прикључница бројном ознаком и

налепницом. ком. 178

Б.5

Испорука, монтажа и повезивање

енергетских модуларних прикључница

250V/16А величине 2 модула тип Mozaik,

Legrand, број 741 31. прикључнице се

монтирају у претходно постављене

инсталационе кутије. Комплет монтирано

и повезано. ком. 178

Б. ИНСТАЛАЦИЈА СТАНСКЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
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Б.6

Испорука и монтажа тврдих ребрасти

ПВЦ цеви Ø16мм, за полагање кабла

FTP. ПВЦ цеви се монтирају на

међуспратну конструкцију пре

бетонирања а делом у зиду испод

малтера. м 1.500

Б.7

Испитивање рачунарске мреже мора бити

обављено атестираним апаратима за

испитивање каблова и спојева.

Испитивање садржи мерење слабљења,

повратног слабљења, преслушавања,

брзине простирања и других параметара.

Комлет испитано са предајом инсталације

и атеста инвеститору.
комплет 1

ИНСТАЛАЦИЈА СТАНСКЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ   УКУПНО:
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В.1

Испорука, монтажа и повезивање

антенског стуба тип AS 500 K, Ниш,

висине 5м. Стуб се монтира на крову

ламеле Ф1. Позиција обухвата и следеће

елементе: 

2 ком - двоструки држач антена NA О2

1 ком - заштитна капа 

2 ком - обујмица за уземљење OUZ 50

1м  - трака FeZn 25x4 за уземљење

5м - уводна ПВЦ цев Ø40мм комплет 1

 - FM антена тип 1201, Televes ком. 1

 - VHF антена тип 1065, Televes ком. 1

 - UHF антена тип 1121, Televes ком 2

В.3

Испорука, монтажа и повезивање

вишеканалног појачавача HMB 10S,

Hirschmann, за појачање и дистрибуцију

аналогних и дигиталних ТВ сигнала.

Појачало за пријем сигнала са антена

располаже са 8 улаза и два излаза за

дистрибуцију ТВ сигнала, има 10

високоселективних филтера за

подешавање пропусног опсега 1-6канала

(8-48MHz). Програмирање се врши

тастатуром на сопственом програматору и

очитава на дисплеју. Напајање уреаја је

са електричне мреже 230V,50Hz.

Димензије уређаја су 354x215x50мм и

монтира се у разводни орман РО-ТВ1.
ком 1

В.4

Испорука и монтажа разводног лименог

ормана РО-ТВ1, димензија

600x600x200мм. Орман је намењен за

смештај HMB 10S појачавача, једног

двограног разделника тип 4530, два

шестограна разделника тип 4534, Televes,

скретнице и модулатора за прикључење

интерфонске камере у ТВ систем.Орман

се монтира у зид у приземљу ламеле Ф1,

на висини 1,5м од пода. Позицијом је

обухваћен и сав монтажни и ситан

материјал.  ком 1

АНТЕНСКИ СИСТЕМ

ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ УРЕЂАЈ

Испорука и монтажа на антенски стуб, повезивање и усмеравање пријемних антена и 

В. ИНСТАЛАЦИЈА ТВ СИСТЕМА

В.2
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В.5

Испорука и монтажа разводног лименог

ормана РО-ТВ2, димензија

400x400x200мм. Орман је намењен за

смештај једног двограног разделника тип

4530, два шестограна разделника тип

4534, Televes, скретнице и модулатора за

прикључење интерфонске камере у ТВ

систем. Орман се монтира у зид у

приземљу ламеле Ф2 на висини 1,5м од

пода. Позицијом је обухваћен и сав

монтажни и ситан материјал.  
ком 1

В.6

Испорука и постављање ПВЦ цеви

Ø50мм, која се поставља у зиду испод

малтера од антенског стуба до РО-ТВ1, за

провлачење антенских каблова.
м 22

В.7

Испорука, монтажа и повезивање

коаксијалног кабла типа RG 6 (CXT-1).

Каблови се полажу у претходно

постављену  ПВЦ цев Ø50мм. m 88

В.8

Испорука и монтажа разводних ПВЦ

кутије димензија 150x150мм са

поклопцем. Кутије се постављају у зид на

висини 30цм од плафона, по две у

ходницима, на свакој етажи у ламелама

Ф1 и Ф2. по на сваком спрату.
ком 20

 -двограни разделник тип 4530 ком 31

 -трограни разделник 4532 ком 26

 -четворограни 4531 ком 12

 -шестограни 4534 ком 4

В.10

Испорука, монтажа и повезивање

коаксијалног кабла типа RG 6 (CXT-1).

Кабл се полаже у претходно постављене

тврде ПВЦ цеви Ø16мм. Позиција

обухвата и испоруку и постављање ПВЦ

кутија Ø 78 на 10 цм испод плафона.
м 1.540

В.11

Испорука, монтажа и повезивање

модуларних тв прикључница за звездасту

кабловску инсталацију типа Mozaik,

Legrand broj 743 73, величине два модула.

Прикључнице се уграђују у претходно

постављену инсталациону кутију

(обухваћено у Пос. Б.3). Комплет

постављено и повезано. 
ком 89

Испорука, монтажа и повезиваље разделника производње Televes, који се постављају

у разводне ормане РО-ТВ1 и РО-ТВ2, разводне кутије РК и мултимедијалне ормане

ММО, према блок шеми ТВ система и то : 

В.9

ФИНАЛНА ДИСТРИБУЦИЈА
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В.12

Испорука и монтажа инсталационих

тврдих ПВЦ цеви Ø16мм за полагање

каблова. Цеви се постављају по

међуспратној таванице пре бетонирања а

делом по зиду од опеке испод малтера.
м 1.400

В.13

Испорука и постаљање ПВЦ цеви Ø40мм

за провлачење кабла RG 11 од РО-ТВ1

до ТТ ревизионог окна испред ламеле Ф1

и од РО-ТВ2 до ревизионог ТТ окна

испред ламеле Ф2. ПВЦ цеви се

постављају у зиду испод малтера, испод

пода и делом у ископан ров ван објекта. 
м 15

В.14

Испорука и полагање кабла типа RG 11 за

везу РО-ТВ1 и РО-ТВ2. Кабл се полаже

кроз претходно постављене ПВЦ цеви

Ø40мм од РО-ТВ1 кроз ревизионих ТТ

окана испред Ф1 и Ф2 до РО-ТВ2.
м 50

В.15

Испорука и постављање ПВЦ цеви Ø50мм

за провлачење доводног кабла за

прикључење КДС система. Цев се

поставља од РО-ТВ1 до одговарајућег ТТ

ревизионог ТТ окна испред ламеле Ф1.

ПВЦ се поставља у зиду испод малтера,

испод пода а делом у ископан ров.
м 8

В.16

Преглед изведених инсталација,

испитивање каблова на кратак спој,

прекид и др. Мерење свих потребних

сигнала, програмирање појачавача са

подешавањем канала, пуштање система у

рад. комплет 1

ИНСТАЛАЦИЈА ТВ СИСТЕМА   УКУПНО:
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Г.1

Испорука, монтажа и повезивање

позивног електронског склопа 25 позивних

тастера, уградном кутијом, интегрисаном

црнобелом камером са микрозвучником и

сензором. Табло монтирати на зид

испред улазних врата у зграду тако да

камера  буде на висини 1,5м од пода.

Комплет улазни табло тип M-150/151/10 и

тастаруром тип CM-02N-05 + T5-10, "TEH-

TEL"
ком 2

Г.2

Испорука, монтажа и повезивање

централног уређаја видео интерфонског

система са напојном јединицом, сличан

типу PS-5A "TEH-TEL"
ком 2

Г.3

Испорука, монтажа и повезивање AV/RF

модулатора са појачавачем и филтер

скретнице типа CINS за прикључење

интерфонске камере на тв инсталацију.

Опрема се монтира у РО-ТВ1.Комплет са

испоруком кабла RG 59(5м) за

повезивање камере и наведене опреме.   
ком 1

Г.4

Испорука, монтажа и повезивање

интерфонског апарата са микрозвучником

и тастерима за говор и отварање врата

слично типу SPARK,"TEH-TEL".

Интерфонски апарат се поставља на 1,5м

од пода на месту одређеном пројектом

ком 47

Г.5

Испорука, монтажа и повезивање

електричног подешавајућег прихватника

за браву (8-12)V. Електрични прихватник

се уграђује на улазна врата и повезује са

улазним таблоом.
ком 2

Г.6

Испорука и монтажа ПВЦ разводних

кутија димензија 100x100 мм са

поклопцем. Кутије се монтирају у зид у

ходнику на 0,3м од плафона. ком 20

Г.7

Испорука, монтажа и повезивање кабла

типа LiYCY 2x1,5mm2. Кабал се полаже у

претходно постављене ПВЦ цеви

Ø13,5мм м 12

- JY(St)Y   3x2x0,8mm м 220

- JY(St)Y   4x2x0,8mm м 20

- JY(St)Y   6x2x0,8mm м 10

- JY(St)Y   10x2x0,8mm м 30

- JY(St)Y   16x2x0,8mm м 40

Г.8

Испорука, монтажа и повезивање каблова тип JY(St)Y за инсталацију интерфона.

Кабл се полаже у претходно постављене ПВЦ цеви одговарајућег пречника.

Г. ИНСТАЛАЦИЈА ИНТЕРФОНА
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Г.9

Испорука и монтажа кабла PP-Y 3x1,5 мм

за повезивање напојне јединице са ГРО

кабл се полаже по зиду испод малтера
м 8

 - Ø13,5mm м 210

 - Ø16mm м 32

 - Ø23mm м 84

Г.11

Преглед изведених инсталација,

испитивање на кратак спој, прекид, отпор

изолације, преслушавање као и пуштање комплет 1

Испорука и монтажа инсталационих тврдих ПВЦ цеви. Цеви се постављају по

међуспратној таваници пре бетонирања а делом испод малтера и то:

Г.10

ИНСТАЛАЦИЈА ИНТЕРФОНА   УКУПНО:
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Д.1

Испорука, монтажа и повезивање

конвенционалне микропроцесорске

централе за дојаву пожара са 4 зоне,

сличне типу Quattro, Quadel, Ниш.

Централа се монтира на зид у ходнику

приземљу ламеле Ф1 односно Ф2, на

висини 1,5м од пода. 

Комплет са напојном јединицом и

акумулаторским батеријама 12V, 7,2Ah за

аутономни рад система ком 2

Д.2

Испорука, монтажа и повезивање

инсталационог кабла JY(St)Y 2x2x0,8mm

за повезивање ручних и аутоматских

јављача пожара и сирена са централама

у ламелама Ф1 и Ф2. Кабл се полаже у

претходно постављене ПВЦ цеви.
м 210

Д.3

Испорука, монтажа и повезивање

инсталационог кабла J-H(St)H 2x2x0,8mm

за повезивање аутоматског јављача

пожара у котларници са централом у

ламели Ф2. Кабл се полаже у претходно

постављене halogen free ПВЦ цеви

Ø13,5mm. Све комплет
м 18

Д.4

Испорука, монтажа и повезивање

сигналних каблова тип PP-Y 3x1.5мм2 од

PPC до разводног ормана лифта. Кабл се

поставља по зиду испод малтера. 
м 30

Д.5

Испорука и монтажа инсталационих

тврдих PVC цеви Ø13,5мм за полагање

каблова. Цеви се постављају на

међуспратну таваницу пре бетонирања а

делом по зиду од опеке испод малтера.
м 200

Д.6

Испорука и монтажа и повезивање ручних

јављача пожара сличних типу SLR-E,

Quadel. ком 11

Д.7

Испорука, монтажа и повезивање

конвенционалних оптичких детектора

дима тип SLR-E, Quadel, Ниш. Детектори

се монтирају по један у сваком

лифтовском окну на нивоу поткровља и

два комада у котларници. 
ком 4

Д.8

Испорука, монтажа и повезивање

алармне сирене сличне типу QAS-2, 114

dB. ком 6

Д.9

Преглед изведених инсталација,

испитивање каблова на кратак спој,

прекид, функционално испитивање,

програмирање централе и пуштање у

рад. комплет 1

Д. ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
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1

Централни уређај за детекцију природног

гаса или метана, за прикључење 4

детектора гаса, GMC Ecoline 8304

Bieler+Lang , са LCD дисплејем за приказ

мерене концентрације гаса на

детекторима, LED ознаке аларма, грешке

и напајања, релејни излази за 2 нивоа

концентрације, интерна зујалица, IP44, са

акумулаторским батеријама за напајање

контролног модула, детектора гаса и

алармних уређаја.
кпл. 1

2

Детектор калибрисан на метан, тип GM 

Ecoline HC 50 Bieler+Lang , мерни опсег 0

– 100% LEL, IP44. ком. 1

3

Алармна сирена са могућношћу бирања

32 различита тона, 106dB, 24V, заштита

IP 65, тип Sonos 451, Klaxon . ком. 1

4 Панел "ГАС - НЕ УЛАЗИ", 24V ком 1

5

Испорука и монтажа безхалогеног кабла

JH(St)H 2x2x0.8mm за повезивање

елемената система међусобно и са

централом. Поставља се у безхалогене

каналице по зиду или плафону.
м 27

6

Испорука и монтажа безхалогеног кабла

N2XH-Y 3x2.5мм
2
, за напајање централе и

додатне напојне јединице,са постојећег

енергетског разводног ормана 220Vac. 

м 5

7

Испорука и монтажа гибљиве

инсталационе безхалогене ПВЦ цеви

ø23мм, са обујмицама за монтажу. м 25

8

Пуштање у рад. Услуга обухвата:

-  провера исправности монтираних

каблова, постављене и повезане сирене,

-  повезивање детектора гаса,

-  монтажа и повезивање централе на

мрежу и сигналне линије са јављачима,

-  програмирање централе, функционално

испитивање и пуштање у рад,

- обука корисника за руковање и

одржавање, испорука упутства за

руковање и примопредаја система.

ком. 1

ДЕТЕКЦИЈА ГАСА У КОТЛАРНИЦИ   УКУПНО:

ОПРЕМА  УКУПНО:

ОПРЕМА

ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ   УКУПНО

РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  УКУПНО

oпис пoзиције рaдoвa
јединицa 

мере
кoличинa

редни 

брoј
укупнa ценa

ДЕТЕКЦИЈА ГАСА У КОТЛАРНИЦИ

јединичнa ценa

 ДЕТЕКЦИЈА ГАСА  1/1



Jуговићево Нови Сад

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. Цена  / 

Дин / 
 Укупно / Дин / 

I - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1) Ископ ровова за полагање цевовода и шахтова

Извршити ископ ровова у земљи III категорије машински и ручни. Ископ

извршити у свему према приложеним цртежиме, техничким прописима и

упутствима надзорног органа. Ископ извршити са правилним отсецањем

бочних страна и финим планиранјем дна рова са тачношћу ±2 cm.

Одбацивање ископаног материјала обавезно мин. на 1.0 м од ивице рова

са једне стране, док се друга страна користи за траспорт цеви и

материјала. Дно рова мора бити ископано и поравнато према котама

датим у пројекту. Потребно је стриктно остваривање пада између задатих

тачака. Дуж трасе урадити проширења за ревизионе силазе. У случају

прекопа вишак се мора попунити набијеним шљунком о трошку извођача.

У случају посебних услова, материјала и тешкоћа који изискују

специјалан рад и оруђа, исти ће се накнадно обрачунавати у договору са

надзорним органом. Приликом ископа треба се придржавати ПТП о

безбедности рада. У цену је урачуната и дрвена подграда за дубине веће

од 1,0 м. Ценом је обухваћено и евентуално црпљење атмосферске или

подземне воде, уколико се појави током извођења радова

У делу ископа који је у габариту објекта, због замене тла која се врши у

оквиру грађевинских радова на конструкцији, икоп рова за полагање

канализационих цеви је само продубљење ископа за замену тла и

просечно је око 50 цм дубине (изводи се по завршетку ископа за замену

тла, а пре насипања песка, којим се врши замена).

Обрачунава се и плаћа по m3 ископане самоникле земље.

а) дубина од 0-2 m m3 60,00

б) дубина од 2-4 m m3 1,50

2) Насипање песка

Извршити набавку, транспорт и уграђиванје песка на дно рова, око и

изнад цеви у слоју мин. дебљине 10 цм. Песак не сме бити од трошне

стене нити имати крупне комаде камена ни грудве земље у себи. Песак

мора бити чист, уједначене гранулације, без примеса органских материја.

Песак се полаже читавом ширином рова. Прво се насипа слој испод цеви -

постељица, која се набија до 95% збијености по Проктору. По завршеној

монтажи и испитивању цевовода и добијању одобрења од стране

надзорног органа, песак се распоређује читавом дужином цеви и ручно

набија у слојевима 10-20 cm тако да се са стране цеви постигне збијеност

од 95%, а изнад темена цеви 85-95 % по Проктору.                                                                                                                 

Обрачунава се и плаћа по м3 песка у набијеном стању m3 48,00

3) Тампон слој шљунка

Набавка, транспорт и уграђиванје природног песковитог шљунка за

израду тампон слоја испод ревизионих силаза и шахтова. Тампон слој

шљунка се поставља у дебљини од 10 cm испод доњих плоча шахтова. 

Обрачунава се и плаћа по m3 шљунка у набијеном стању. m3 1,00

ЈУГОВИЋЕВО,  НОВИ САД

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА 
за  инсталације  водовода  и  канализације  за   

 Стамбени  објекат  - ЛАМЕЛЕ  Ф1 и Ф2
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Jуговићево Нови Сад

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. Цена  / 

Дин / 
 Укупно / Дин / 

4) Затрпавање ровова земљом из ископа

Затрпавање ровова се врши материјалом из ископа уз набијање у

слојевима од 20-30 cm уз истовремено збијање до збијености самоникле

земље и вађенје подграде, уколико је има. До на 1 m од темена цеви

збијање се врши само ручно. Преко 1 m од темена цеви збијање се може

вршити и машински, према упутствима и препорукама произвођача цеви.

При затрпавању водити рачуна да матреијал за насипање ме садржи

крупне и оштре комаде, који би оштетили цеви. Затрпавање почети тек по

одобрењу надзорног органа.

Обзиром на малу дубину рова у габариту објекта, затрпавање

материјалом из искпа се врши само изван забарита објекта - у зеленим

површинама.

Обрачунава се и плаћа по m3 земље у набијеном стању. m3 7,00

5) Транспорт вишка материјала из ископа

Извршити транспорт преостале земље од ископа, после затрпавања

ровова, на депонију која је за то одређена. Ценом обухваћено: утовар,

транспорт, истовар и грубо планирање на депонији. Даљина транспорта

до 5 км.

Обрачунава се и плаћа по м3 ископане земље (у сраслом стању). м3 51,50

6) Израда  кружних ревизионих силаза

Извршити набавку и монтажу префабрикованих бетонских прстенова са

унутрашњим пречником 1.0 м за формирање ревизионих силаза, са

горњим конусним делом и завршетком за уградњу шахт поклопца.

Прликом монтаже уградити ливене пењалице DIN1212. У цену улази

израда силаза са дном и кинетом од набијеног бетона MB 20,

малтерисање у два слоја кинете и зидова цементним малтером и глачање

до црног сјаја. Све радове извести у складу са техничким прописима.

Произвођач Бетоњерка Чачак или одговарајући вишег квалитета.

Обрачунава се и плаћа по m' изграђеног шахта.

m' 4,00

7) Бетонирање правоугаоног шахта за уградњу водомера

Набавка материјала, транспорт, справљање и уграђивање армираног

водонепропусног бетона МB 30 за израду водомерног окна. Димензије

шахта дате су у техничкој документацији. При бетонирању шахта

уградити пењалице и у зидовима оставити отворе за пролаз цеви. Све

унутрашње површине омалтерисати цементним малтером 1:3, глетовано

до црног сјаја. Ценом су обухвађени бетон, бетонско гвожђе, оплата и

малтер.                                                                                                                                           

Обрачунава се и плаћа по m3 бетона готовог шахта.
м3

5,50

8) Анкер-блокови

Набавка материјала, транспорт, справљање и уграђивање набијеног

бетона MB 15 за израду анкер-блокова на хоризонталним и вертикалним

скретањима водоовда. Ценом је обухваћен комплетан потребан материјал

и рад.                                                                                                              

Обрачунава се и плаћа по m3 уграђеног бетона. м3 0,50

9) Ливено гвоздени поклопци за шахтове

Извршити набавку, транспорт и монтажу ливено-гвоздених поклопаца за

шахтове. Поклопци су округли, чистог отвора Ø 600 mm. Монтажу и

уградњу поклопаца извршити према упутствима надзорног органа.(

Пуратор или одговарајући вишег квалитета)

Обрачунава се и плаћа по комаду монтираног шахт поклопца.

а)  за пешачки саобраћај  (дозвољено оптерећење 15 кN) ком 3
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10) Правоугаони поклопци за испуну

Извршити набавку, транспорт и монтажу правоугаоних поклопаца за

испуну. Поклопци се уграђују у ходницима објекта изнад канализационих

ревизија. Поклопци су правоугани, од поцинкованог челика, светлог

отвора 450 mm x 450 mm, уградне висине 75 mm и дубине испуне 52 mm.

Поклопци су обезбеђени шрафовима против крађе и кључем за лако

подизање. Поклопци су типа Purator PURASTEEL 1065BV125-45K, или

другог произвођача одговарајућих бољих карактеристика. Монтажу и

уградњу поклопаца извршити према упутствима надзорног органа, према

диспозицији датој у техничкој документацији.

Обрачунава се и плаћа по комаду монтираног поклопца. ком 2

11) Ливено гвоздене пењалице

Извршити набавку, транспорт и уграђивање ливено-гвоздених пењалица

DIN1212. Пењалице се уграђују у зидове шахтова наизменично на

вертикалном растојању од 30 cm са хоризонталним размаком од

вертикалне осе по 5 cm.

Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду. ком 18

УКУПНО - I-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:

II - КАНАЛИЗАЦИЈА

1) Пластичне канализационе цеви од тврдог PVC-а

Извршити набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви од тврдог

PVC-а, за извођење спољне мреже и инсталације испод доње плоче

објекта. Цеви су типа PVC-U носивости SN 8. ( Пештан Аранђеловац или

одговарајући вишег квалитета). На свим местима одређеним пројектом

уградити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши

се помоћу еластичних заптивних прстенова, према упутствима

произвођача цеви. Пре затрпавања цеви комплетна мрежа мора бити

испитана на вододрживост у присуству надзорног органа. Цеви које се

полажу у тло морају бити пажљиво положене на претходно припремљену

постељицу од песка и дотеране по правцу и нивелети према пројектној

документацији. Цеви у шахтовима су затворене и у сваком шахту се

уграђује ревизиони комад. Ценом је обухваћен комплетан рад и

материјал, укључујући проводнике за бетонска окна за пролазе цеви кроз

зидове ревизионих силаза.

Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове мреже, мерено по осовини

цеви и фазонских комада.

ø 160 m' 100,00

ø 110 m' 27,00

2) Пластичне канализационе цеви од PP-а

Извршити набавку, транспорт и монтажу трослојних полипропиленских

канализационих цеви и фазонских комада произвођача "ПЕШТАН "

СРБИЈА, или другог произвођача бољих карактеристика. На свим

местима одређеним пројектом поставити одговарајуће фазонске и

ревизионе комаде. Спајање цеви врши се помоћу еластичних заптивних

прстенова, према упутствима произвођача цеви. По завршетку монтаже

инсталације сви отвори (прикључци) морају бити затворени (заптивени)

одговарајућим поклопцима до монтаже санитарних уређаја. Пре

зазиђивања целу канализациону мрежу испитати на вододрживост у

присуству надзорног органа. Ценом је обухваћен комплетан рад и

материјал, укључујући обујмице и вешаљке за причвршћивање цевовода

за конструкцију објекта.

Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове мреже, мерено по осовини

цеви и фазонских комада.

ø 110 m' 432,00

ø 75 m' 152,00

ø 50  m' 252,00
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Јед. 
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Количина

Јед. Цена  / 

Дин / 
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3) Подни сливници

Извршити набавку, транспорт и монтажу подних сливника са и решетком.

Подни сливници су пластични са решетком од нерђајућег челика,

произвођача "Пештан"Аранђеловац тип CONFLUO TIDE или другог

произвођача oдговарајућих, бољих карактеристика. Сливник се састоји од

излива, сифона, фланше ѕа спајање хидроизолације, наставка за

подешавање висине подне решетке и горњег дела са решетком од

нерђајућег челика.Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног сливника

ø 100  са вертикалним одводом ком 2,00

ø 50    са прикључком за каду ком 47,00

4) Сифони за веш машине 

Извршити набавку, транспорт и монтажу зидних пластичних сифона за

прикључење машина за прање веша, са поклопцем од нерђајућег челика,

прикључком за цев 19 или 23 mm и одводом Ø 50 mm, произвођача

"Viega" Немачка, или другог произвођача oдговарајућих бољих

карактеристика. 

Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног сифона ком 47,00

5) Вентилационе главе

Извршити набавку, транспорт и монтажу пластичних вентилационих

глава. Вентилационе главе се монтирају на канализационим вертикалама

на 1 m изнад кровног покривача. 
Обрачунава се и плаћа по комаду уграђене вентилационе главе.

ø 160 / 110 ком 20,00

6) Испитивање канализационе мреже

По извођењу канализационе мреже, извршити испитивање комплетне

инсталације на вододрживост. Испитивање извршити у складу са

важећим техничким прописима, општим техничким условима и

упутствима надзорног органа. Испитивање обавезно извршити у

присуству надзорног органа и по обављеном испитивању саставити

записник. 

Обрачунава се и плаћа по m' инсталације. m' 963,00

УКУПНО - II-КАНАЛИЗАЦИЈА:

III - ВОДОВОД

1) Уређај за повишење притиска санитарне воде

Набавка, транспорт, постављање и пуштање у рад компактног уређаја за

повишење притиска у систему санитарне воде. Уређај је произвођача

HYDRO NS тип HU 2CDX120-15/1+1fr. , или другог произвођача

одговарајућих бољих карактеристика. Уређај је опремљен радном и

резервном пумпом са фреквентним регулатором, мембранском посудом,

арматурама на усисној и потисној страни уређеја, потребном ситном

опремом и орманом аутометике за управљање радом пумпе.

Карактеристике уређаја:

Q = 2,5 l/s    H = 30,0 m  N = 2,2 kW

Обрачунава се и плаћа по kомаду комплетно монтираног уређаја.. ком 2

2) Пожарни хидрант

Извршити набавку, транспорт и монтажу зидног пожарног хидранта ø 50

мм. Хидрант је opreмљен комплетном опремом коју чине: млазница 52

мм, тревира црево са "štorc" спојком дужине 15 м, угаони вентил ø 50 и

хидрантски орман. Кутија мора бити видно означена. Произвођач

"Ватрометал" Србија, или други одговарајућих бољих карактеристика.

Хидранти се уграђују на висини од 1,5 m од коте готовог пода, према

диспозицијама датим у графичкој документацији.

Плаћа се по комаду монтираног хидранта. ком 1
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Јед. 

мере
Количина

Јед. Цена  / 
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3) Апарати за гашење пожара 

Извршити набавку, транспорт и монтажу ручних ватрогасних апарата за

гашење пожара.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

S-6 ком 12

4) Водоводне PEHD цеви  

Набавка, транспорт и монтажа водоводних полиетиленских цеви високе

густине PEHD и фазонских комада за радни притисак од 10 bara - PE 100,

тип PN 10 PE 100, "Пештан" Аранђеловац, или другог произвођача бољих

карактеристика. Цеви се спајају заваривањем и прирубницама, према

упутствима произвођача. Цеви се користе за израду прикључака од

водомерног шахта до објеката. Ценом је обухваћен комплетан рад и

материјал, укључујући прелазне комаде за промену цевног материјала.

Обрачунава се и плаћа по m' инсталације.

ø 50  (63 x 5,8) mm m' 53,00

ø 15  (20 x 2,0) mm m' 12,00

5) Водоводне PPR цеви  

Набавка, транспорт и монтажа водоводних полипропиланских (PPR) и

фазонских комада за радни притисак од 10 bara, типа ПЕШТАН

ФЛУИДТЕРМ или другог произвођача бољих карактеристика. Цеви се

спајају термофузионим варењем, према упутствима произвођача. Цеви се

користе за израду унутрашњих инсталација водовода санитарне воде.

Ценом је обухваћен комплетан рад (заједно са шлицовањем зидова и

крпљењем шлицова) и материјал, укључујући обујмице и вешаљке за

причвршћивање цевовода за конструкцију објекта.

Обрачунава се и плаћа по m' инсталације.

ø 50  (63 x 5,8) mm m' 58,00

ø 40  (50 x 4,6) mm m' 25,00

ø 32  (40 x 3,7) mm m' 111,00

ø 25  (32 x 2,9) mm m' 134,00

ø 20  (25 x 2,3) mm m' 496,00

ø 15  (20 x 1,9) mm m' 417,00

6) Челично-поцинковане водоводне цеви

Извршити набавку, транспорт и монтажу челично-поцинкованих

водоводних цеви за радни притисак од 10 bar-a са свим одговарајућим

фитинзима, произвођача "Борусан" Турска, или одговарајуће вишег

квалитета. Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким

обујмицама на сваких 1,5-2,0 м. Цеви у земљи и кроз конструкцију морају

бити премазане једанпут битулитом, затим битуменом и обавијене

битуминизираном јутом. Развод у зиду обавезно изоловати "декородал"

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

Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебова и малтерисања

мора бити испитана у присуству надзорног органа. Ценом је обухваћен

комплетан рад и материјал, укључујући обујмице и вешаљке за

причвршћивање цевовода за конструкцију објекта.

Обрачунава се и плаћа по m' монтиране водоводне цеви.

ø 50 m' 4,00

7) Термичка изолација

Набавка, транспорт и монтажа цевног термоизолационог материјала

(“Armafleks” или одговарајући вишег квалитета ) за изолацију

хоризонталног цевног развода унутар објекта који се монтира изван

зидних површина (под плафоном приземља).

Коефицијент топлоте проводњивости материјала је 0,040 w/m°K, дебљина

термоизолације за цеви свих пречника d= 13 mm.

Tермоизолациони материјал мора бити негорив или самогасив. 

Обрачунава се и плаћа по m' постављене термоизолације.

за цеви пречника:
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Дин / 
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ø 50 m' 58,00

ø 40 m' 25,00

ø 32 m' 111,00

ø 25 m' 134,00

8) Неповратни вентили

Набавка, транспорт и монтажа неповратних водоводних вентила за радни 

притисак од 10 bara, на обилазном воду поред хидроцила. 

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.

ø 50 ком 2

9) Кугласти вентил са ручицом - PPR

Извршити набавку, транспорт и монтажу кугластих вентила са ручицом 

на местима датим пројектом. Вентили су од PPR-а, произвођача 

ПЕШТАН, или другог произвођача бољих карактеристика.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.

ø 50  (D 63 mm) ком 3,00

ø 32  (D 40 mm) ком 10,00

ø 25  (D 32 mm) ком 6,00

ø 20  (D 25 mm) ком 37,00

ø 15  (D 20 mm) ком 1,00

10) Пропусни вентил за уградњу у зиду са пониклованом капом и

розетном - PPR

Извршити набавку, транспорт  и монтажу пропусних вентила за уградњу 

у зиду на местима датим пројектом. Вентили су је од PPR-а са 

пониклованом капом и розетном,  произвођача ПЕШТАН или другог 

произвођача бољих карактеристика.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.

ø 20  (D 25 mm) ком 96,00

ø 15  (D 20 mm) ком 106,00

11) Пропусни вентил са точком и испустом - PPR

Извршити набавку, транспорт и монтажу пропусних вентила са точком и 

испустом на местима датим пројектом. Вентили су од PPR-а, произвођача 

Пештан  аранђеловац, или другог произвођача бољих карактеристика.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.

ø 50  (D 63 mm) ком 4,00

12) Угаони "ЕК" вентил са капом

Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних "ЕК" вентила са 

розетном, производње "HERZ " или одговарајући вишег квалитета. У 

зависности од намене вентил је Ø15/15 мм или Ø15/12.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.

ø 15  мм ком 216,00

Page 6



Jуговићево Нови Сад

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. Цена  / 

Дин / 
 Укупно / Дин / 

13) Испитивање мреже

Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на пробни притисак,

према техничким прописима и упутствима надзорног органа. Испитивање

извршити у присуству надзорног органа и по завршеном испитивању

саставити записник. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује

извођач.
Обрачунава се и плаћа по m' цевовода. m' 1.217,00

14) Испирање и дезинфекција водоводне мреже

По завршеном испитивању водоводне мреже извршити испирање и 

дезинфекцију инсталације према важећм прописима и упутствима 

надзорног органа.

Обрачунава се и плаћа по m' цевовода. m' 1.217,00

15) Испитивање квалитета воде

После извршене дезинфекције извршити узимање узорка воде и 

испитивање квалитета у надлежној установи за давање атеста о 

хигијенској исправности воде за пиће.

Плаћа се паушално пауш 1

УКУПНО - III-ВОДОВОД:

IV- САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА

ОПШТИ ОПИС

Сву санитарну опрему извођач је дужан да набавити тек по одобрењу од

стране надзорног органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја може

бити и другачија, ако инвеститор то захтева. Уређаји морају бити стручно

монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом без

оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и опрему извођач је дужан да

о свом трошку скине и монтираа нове. Ценом позиција обухваћена су сва

потребна штемовања и уграђивање типлова, као и сва потребна крпљења

и малтерисања. Сви употребљени завртњи код веза санитарних уређаја

морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сви санитарни

уређаји морају бити прописно заштићеи од стране извођача радова до

техничког пријема објекта, а према упутсвима надзорног органа.

1) WC шоља

Набавка, транспорт и монтажа WC шоље од санитарне керамике

(квалитета као "Vitra" S 20, Турска или одговарајући вишег квалитета), са

нискомонтажним водокотлићем (квалитета као " Geberit" RIO AP 110, или

одговарајући вишег квалитета). Ценом су обухваћени WC шоља, ниски

водокотлић за испирање са комплетном арматуром и клозетском даском

MDV130 s 20 или одговарајућа вишег квалитета, као и сав потребан

материјал за повезивање на инсталације водовода и канализације. Испод

WC шоље обавезно поставити гумени подметач. Спој шоље са одводом

извршити помоћу одговарајуће гумене манжетне. Везу шоље са

водокотлићем извршити помоћу пластичне цеви Ø 32 одговарајуће

дужине.

Обрачунава се и плаћа се по монтираном комаду.

б) тип "симплон" - одвод у под ком 59,00
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Jуговићево Нови Сад

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. Цена  / 

Дин / 
 Укупно / Дин / 

2) Умиваоник

Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника од санитарне

керамике са стубом (квалитета као "Vitra" S 20 -55 Турска, или

одговарајући вишег квалитета). Шкољка мора бити снабдевена отвором за 

одвод, преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке

монтирати сифон (Viega, или одговарајући вишег квалитета) са розетном

и одговарајућу цев за спој са канализацијом. Спој прекрити никлованом

розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз

претходну уградњу пластичних типлова.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.Kомплет

а) умиваоник дим.540/440 mm ком 42,00

а) умиваоник дим.360/260 mm ком 19,00

3) Челична емајлирана  када 160/70 cm

Набавка, транспорт и монтажа челичне емајлиране каде BLB Portugalija

за узиђивање, или одговарајући вишег квалитета. Уз каду се монтира

одливна рештка, преливна решетка, међусобне цевне везе одлива и

прелива, које се преко сифона прикључују на пластичну цев ø 40 мм за

везу на подни сливник. 

По завршеној монтажи, каду заштитити од физичких оштећења.Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду. ком 39,00

4) Челична емајлирана туш када 80/80 cm 

Набавка, транспорт и монтажа челичне емајлиране туш BLB Portugalija

каде за узиђивање, или одговарајући вишег квалитета. Уз каду се монтира

одливни вентил, који се преко сифона повезује на пластична цев ø 40 мм

за везу са  подном решетком. 

Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду. ком 8,00

5) Батерија за умиваоник  за топлу и хладну воду

Набавка, транспорт и монтажа стојеће никловане једноручне батерије за

топлу и хладну воду на умиваонику (производ "Арматура" Пољска, или

одговарајући вишег квалитета)

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 49,00

5) Батерија за умиваоник  за хладну воду

Набавка, транспорт и монтажа стојеће никловане једноручне батерије за

хладну воду на умиваонику.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 11,00

6) Батерија за каду

Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне батерије за каду са

шипком за фиксирање туша и ручним тушем (производ "Арматура"

Пољска, или одговарајући вишег квалитета)
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 47,00

7) Никлована холендер славина 

Набавка, транспорт и монтажа никловане холендер славине ø15 мм за

прикључење веш машине и машине за судове.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 95,00

8) Бојлери за купатила 

Набавка, транспорт и монтажа вертикалних електричних бојлера

капцитета 80 l, N = 2 kW, за уградњу у купатилима, "Металац" Горњи

Милановац, тип ЕКОНОМИК, или другог произвођача одговарајућих

бољих карактеристика. Уз бојлер се испоручују и уграђује сигурносни

вентил и цеви за повезивање на инстаалције хладне и топле воде са

розетнама.  

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 47,00
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Jуговићево Нови Сад

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. Цена  / 

Дин / 
 Укупно / Дин / 

9) Огледало 

Набавка, транспорт и монтажа правоугаоног огледала d = 4 мм, вел.50/40

цм, пескареног фалсета 10 мм, у раму изнад умиваоника.Стаклопан

Србија, или одговарајуће вишег квалитета

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 60,00

10) Етажер

Набавка, транспорт и монтажа етажера изнад умиваоника, дужине 50 цм

(квалитета као "Бив" Београд, серија ТИН артикал ЕП-50, или

одговарајуће вишег квалитета).

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 60,00

15) Држач пешкира

Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача пешкира поред

умиваоника (квалитета као "Бив" Београд, серија ТИН артикал НП-35,

или одговарајући вишег квалитета).

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 60,00

16) Држач тоалет папира

Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача WC папира (квалитета

као "Бив" Београд, серија ТИН артикал НТП, или одговарајући вишег

квалитета). Држач се монтира поред WC шоља.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 59,00

УКУПНО - IV-САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА:

I - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

II - КАНАЛИЗАЦИЈА

III - ВОДОВОД

IV - САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА

УКУПНО   ДИНАРА :

ПОНУЂАЧ

м.п.

________________________________

 Стамбени  објекат  - ЛАМЕЛЕ  Ф1 и Ф2

ПОТПИС 

ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА 
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Нови Сад - Југовићево

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII ОПРЕМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

УКУПНО СВИ РАДОВИ

 ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ  РАДОВИ

З   Б   И   Р   Н   А        Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Ц  И  Ј  А      Р   А  Д   О  В   А

ОБЈЕКТИ Ф1 и Ф2

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ  СТРУЈЕ

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЛИФТОВСКА ПОСТРОЈЕЊА



Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

I

1 Рушење армирано бетонских темељних зидова на делу

будућег лифтовског окна и улаза у подстаницу.             

Постојећу арматуру очистити пескарењем и 

искористити при бетонирању нових темељних зидова.                                                  

Шут одвести на градску регистровану депонију.

У јединичну цену улази машинско рушење, утовар, 

транспорт и депоновање као и мокро пескарење.                                      

Обрачун по м3.

(3,40+2,40*2)*0,30*1,00 = 2,46

м3 2,46

2 Делимично крајцовње наглавних греда за налегање 

темељне плоче лифтовског окна.                                                                                 

Шут одвести на градску депонију.                                                                              

Обрачун по м3.

0,25*0,81*4 = м3 0,81

II

1 Ископ земље, шљунка и шута из  постојећих темељних 

касета, са утоваром у камион и одвоз на регистровану 

депонију.                                               

 Обрачун по м3 

357,00*0,70 = м3 249,90

2 Набавка, довоз насипање и разастирање речног песка 

око наглавних греда, испод подова на тлу,  у слојевима 

д=20 цм и машинско набијање до потребне  збијености и 

носивости.

У јединичну цену улази и ангажовање Акредитоване 

лабораторије ради контроле радова на лицу места као и 

испорученог материјала.                                                                                                                 

Обрачун по м3 набијеног песка.

357,00*0,85 = м3 303,45

3 Набавка, довоз насипање и разастирање слоја природног  

шљунка 0/ 63 мм испод тротоара, дебљине д = 10 цм и 

испод подне плоче д = 20 цм и машинско  набијање до 

потребне  збијености и носивости. 

У јединичну цену улази и ангажовање Акредитоване 

лабораторије ради контроле радова на лицу места  као и 

испорученог материјала.                                                                                                                                      

Обрачун по м3 шљунка.

80,22*0,10 = м3 8,02

III

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

СвегаКоличина

САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ АБ ЗИДОВА

Цена

РАДОВИ НА РУШЕЊУ

РАДОВИ НА РУШЕЊУ УКУПНО

Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

страна 1/65



Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

1 Израда ојачања темељних зидова армираним бетоном 

МБ 30 у потребној глаткој оплати, у свему према 

упутству  и детаљима статичара. 

Постојеће зидове очишћене од нечистоћа  мокрим 

пескарењем премазати епоксидним премазом за везу 

старог и новог бетона  типа АДИНГПОКС-Н  или 

одговарајуће бољих карактеристика, у свему према 

упутству произвођача.     

У јединичну цену улази сав неопходан материјал  за 

ојачање темељних зидова укључукући и епоксидни 

премаз по читавој површини ојачања.                                          

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

(4,41+4,16+3,37+4,16+4,16+8,10+4,16+4,16+0,99+3,95+ 

5,24+4,16+4,16+1,86+2,00+4,16+4,51+4,16+4,16)*0,20* 

1,00+(0,99+3,95+5,24+6,45+3,70+3,70+6,45+6,78+2,80+ 

8,10+2,80+3,50+2,98+4,51+2,16+2,80+6,61+1,19+4,83+ 

1,97+2,90+7,89+7,89+2,90+4,19+5,10+1,20+1,20+5,10+ 

4,19)*0,15*1,00 =

м3 33,82

IV

1 Израда тампом слоја д = 8 цм , набијеним бетоном МБ 

15, испод подне плоче лифт окна, испод подне плоче 

ламеле и испод плоче рампе.  

                                               

Обрачун по м2 тампон слоја.

3,64*2,64 = 9,61 +355

м2 367,00

2 Израда заштите хидроизолације  д = 5 цм , набијеним 

бетоном МБ 15, испод подне плоче лифт окна.                                                 

Обрачун по м2 заштите.

3,40*2,40 = 

м2 8,16

3 Бетонирање армирано-бетонских  темељних зидова                   

 д = 30 цм, бетоном МБ 30 у потребној глаткој оплати.                                               

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

(3,40*2+2,10*2)*0,30*1,68=

м3 5,54

4 Бетонирање армирано-бетонских зидова   д = 20 цм,  

бетоном МБ 30 у потребној глаткој оплати.                                               

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

приземље:  

(1,00*2+1,22+1,34+1,49+1,70*2+1,81+3,92+8,89+2,90+ 

6,96+1,80+4,66+0,40)*2,70*0,20-1,01*2,10*0,20*3-

2,05*1,58*0,20-0,90*2,50*0,20 = 19,66

I спрат:  

(1,60+1,22+3,71+1,60+1,69+1,69+1,49+3,92+8,92+2,90+ 

6,96+1,80+4,66+0,40+2,01+1,34+1,49)*2,70*0,20- 

1,01*2,10*0,20*2-2,05*2,08*0,20-0,90*2,50*0,20 = 23,44

II спрат: 

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ АБ ЗИДОВА УКУПНО
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

(1,60+1,22+3,71+1,60+1,69+1,69+1,49+3,92+8,92+2,90+ 

6,96+1,80+4,66+0,40+2,01+1,34+1,49)*2,70*0,20- 

1,01*2,10*0,20*2-2,05*2,08*0,20-0,90*2,50*0,20 = 23,44

III спрат: 

(1,60+1,22+3,71+1,60+1,69+1,69+1,49+3,92+8,92+2,90+ 

6,96+1,80+4,66+0,40+2,01+1,34+1,49)*2,70*0,20- 

1,01*2,10*0,20*2-2,05*2,08*0,20-0,90*2,50*0,20 = 23,44

поткровље:

(1,49+1,34+3,92+8,92+2,90+ 6,96+1,60*2+1,22+3,71)* 

2,70*0,20-1,01*2,10*0,20*2 = 17,33

м3 107,19

5 Бетонирање армирано-бетонских зидова  лифта   д = 12 

цм, бетоном МБ 30 у потребној глаткој оплати.                                               

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

приземље:  

(1,98+1,66)*2,78*0,12-1,10*2,25*0,12 = 0,92

I спрат:  

(1,98+1,66)*2,70*0,12-1,10*2,25*0,12 = 0,88

II спрат: 

(1,98+1,66)*2,70*0,12-1,10*2,25*0,12 = 0,88

III спрат: 

(1,98+1,66)*2,70*0,12-1,10*2,25*0,12 = 0,88

поткровље:

(1,98+1,66)*2,70*0,12-1,10*2,25*0,12 = 0,88

м3 4,44

6 Бетонирање армирано-бетонских стубова квадратног и 

правоугаоног пресека,  бетоном МБ 30 у потребној 

глаткој оплати.                                            

   Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

приземље:  

(0,20*10+0,60*10)*2,70*0,20 = 4,32

I спрат:  

(0,20*18+0,60*10)*2,70*0,20 = 5,18

II спрат: 

(0,20*18+0,60*10)*2,70*0,20 = 5,18

III спрат: 

(0,20*18+0,60*10)*2,70*0,20 = 5,18

повучени спрат:

(0,20*23+0,60*7)*2,70*0,20 = 4,75

м3 24,61

7 Бетонирање армирано-бетонских греда, димензија 

20/35,20/40, 20/55 и 20/65цм  бетоном МБ 30, у 

потребној глаткој оплати.                                                                                         

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

изнад приземља:

(2,80*2+1,98+5,09)*0,20*0,35+(3,09+4,58+4,26*8+3,86*2

+4,06+4,05+4,20)*0,20*0,40+(5,41+6,14+6,73)*0,20* 

0,55+(2,66+6,71+5,46+3,51+2,52+2,66+3,22+0,78+ 

1,09+4,05+5,34)*0,20*0,65 = 12,78

изнад I спрата:
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

(2,80*2+1,98+5,09)*0,20*0,35+(3,09+4,58+4,26*8+3,86*

2+4,06+4,05+4,20)*0,20*0,40+(5,41+6,14+6,73)*0,20* 

0,55+(2,66+6,71+5,46+3,51+2,52+2,66+3,22+0,78+ 

1,09+4,05+5,34)*0,20*0,65 = 12,78

изнад II спрата:

(2,80*2+1,98+5,09)*0,20*0,35+(3,09+4,58+4,26*8+3,86*2

+

4,06+4,05+4,20)*0,20*0,40+(5,41+6,14+6,73)*0,20* 

0,55+(2,66+6,71+5,46+3,51+2,52+2,66+3,22+0,78+ 

1,09+4,05+5,34)*0,20*0,65 = 12,78изнад III спрата:

(2,80*2+1,98+5,09)*0,20*0,35+(3,09+4,58+4,26*14+3,86*

2+4,06+4,05+4,20)*0,20*0,40+(5,41+6,14+6,73)*0,20* 

0,55+(2,66+6,71+5,46+3,51+2,52+2,66+3,22+0,78+ 

1,09+4,05+5,34)*0,20*0,65 = 14,82

изнад повученог спрата:

(2,80*2+1,98)*0,20*0,35+(4,26*14+3,09+4,54+5,7+5,43+

5,07+5,94+2,39+3,93+4,05+7,78)*0,20*0,40+(5,07+6,73)*

0,20* 0,55+5,43*0,20*0,65 = 11,14

м3 64,30

8 Бетонирање армирано-бетонских греда - кецеља за 

ношење  фасадних зидова, димензија 8/46цм  бетоном   

МБ 30, у потребној глаткој оплати. 

Греде су тачкасто повезане    са конструкцијом 

армирано бетонским елементима димензија 15*15*6 цм 

на сваких 75 цм.                             

Између конструкције и греде се поставља 

термоизолација од  стиропора д = 6 цм.                                                                                    

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

изнад приземља:

(8,86+2,68+9,42+2,77+0,51+3,23+0,55+9,47+10,37+0,50+

1,81+9,42+7,26+1,90+8,77)*0,46*0,08 = 2,85

изнад I спрата:

(8,86+2,68+9,42+2,77+0,51+3,23+0,55+9,47+10,37+0,50+

1,81+9,42+7,26+1,90+8,77)*0,46*0,08 = 2,85

изнад II спрата:

(8,86+2,68+9,42+2,77+0,51+3,23+0,55+9,47+10,37+0,50+

1,81+9,42+7,26+1,90+8,77)*0,46*0,08 = 2,85

изнад III спрата:

(8,86+2,68+9,42+2,77+0,51+3,23+0,55+9,47+10,37+0,50+

1,81+9,42+7,26+1,90+8,77)*0,46*0,08 = 2,85

изнад повученог спрата:

(18,79+3,05+0,50+9,42+10,13+27,71)*0,46*0,08 = 2,56

м3 13,96

9 Бетонирање армирано бетонских греда перголе над 

терасом поткровља.Греде су димензија 16*16 цм и 

12*16 цм и раде се од бетона МБ30 у глаткој оплати.                                              

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                       

Обрачун по м3 бетона, са оплатом.

поткровље:

2,05*0,16*0,16*16+(0,44+0,79+1,75+0,79+1,45+1,75+0,80

+

0,48+ 1,76+0,80+0,79+1,44+0,79+0,79+1,38)*0,12*0,16*2 
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ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

м3 1,45

10 Бетонирање армирано бетонске пуне  међуспратне плоче   

дебљине д= 16цм, бетоном МБ 30,  у глаткој оплати.                                                                                  

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                       

Обрачун по м2 стварне површине плоче, са оплатом.

плоча изнад приземља:

50,87+8,96+60,28+34,93+2,08+3,86+7,38+34,93+2,42+ 

29,31+29,31+49,55+40,85,9,59+6,12 = 329,59

плоча изнад I спрата:

50,87+8,96+60,28+34,93+2,08+3,86+7,38+34,93+2,42+ 

29,31+29,31+49,55+40,85,9,59+6,12 = 329,59

плоча изнад II спрата:

50,87+8,96+60,28+34,93+2,08+3,86+7,38+34,93+2,42+ 

29,31+29,31+49,55+40,85,9,59+6,12 = 329,59

плоча изнад III спрата:

50,87+8,96+60,28+34,93+2,08+3,86+7,38+34,93+2,42+ 

29,31+29,31+49,55+40,85,9,59+6,12 = 329,59

плоча изнад повученог спрата:

58,79+58,79+23,13+23,13+1,01+21,60+21,60+41,19+ 

47,00 = 296,24

м2 1.944,19

11 Бетонирање армирано бетонске пуне равне подне плоче 

бетоном МБ 30 дебљине Д= 15 цм.                                                                                                                                             

Обрачун по м2 стварне површине плоче.

подна плоча приземља:

357,00 =

м2 357,00

12 Бетонирање армирано бетонске  косе степенишне плоче 

бетоном МБ 30 дебљине д= 14 цм, заједно са газиштима, 

у потребној глаткој оплати.                                                                                                                            

Обрачун по м2 стварне површине плоче.

приземље:  

6,10*1,20 = 7,32

I спрат:  

6,10*1,20 = 7,32

II спрат: 

6,10*1,20 = 7,32

III спрат: 

6,10*1,20 = 7,32

повучени спрат:

6,10*1,20 = 7,32

м2 36,60

13 Бетонирање косе плоче рампе на тлу, марке бетона МБ 

25 . Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                            

Обрачун по м3 бетона.

1,72*1,43*0,15 = м3 0,37
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ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

14 Бетонирање арирано бетонских степеника преко насипа  

бетонм МБ 25 у потребној глаткој  оплати.                                                

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                                    

Обрачун по м3 бетона.

2,83*0,66 = м3 1,87

15 Бетонирање армирано бетонске пуне равне плоче 

степенишног и лифт окна бетоном МБ 30 дебљине      д= 

16цм, у глаткој оплати.                                                               

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                       

Обрачун по м2 стварне површине плоче, са оплатом.

22,97= м2 22,97

16 Бетонирање армирано бетонске темељне плоче лифт 

окна бетоном МБ 30 дебљине д= 30 цм, у оплати.                                                  

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                       

Обрачун по м2 стварне површине плоче, са оплатом.

3,40*2,40*0,30 = 2,45

м3 2,45

17 Бетонирање тротоара око објекта лако армираним 

бетоном МБ 20, дебљине д= 10 цм.                                                         

Горња површина се пердаши и изводи у нагибу од 

објекта      1-2%.                                                                                       

На сваких 3 м извести дилетационе фуге ширине 2 цм и 

испунити их врућим битуменом у горњој трећини 

дебљине, а доњи део испунити песком.                             

Од објекта тротоар одвојити разделницом ширине  2 цм 

и испунити је асфалтом..                                                         

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                              

Обрачун  све комплет по м2.

82,49 = м2 82,49

18 Набавка материјала и израда риголе за одвод 

атмосферске воде из олуних вертикала до зелених 

површина.                                                                           

Риголе урадити од типских бетонских елемената 

произвођача Бетоњерка Чачак или слично.                                                    

Обрачун по м1 риголе.

1,00*6 = м1 6,00

17 Бетонирање армирано бетонске темељне плоче као 

подлога за вентилационе канале и као подлога за 

димњаке бетоном МБ 30 дебљине д= 40 цм, 1,0 х 1,0 м у 

глаткој оплати.                                                 

 Ценом је обухваћен материјал (бетон  + арматура), 

транспорт и рад.                                                                                       

Обрачун по комаду.

1,00*1,00*0,4*.... Комада  = 15 ком 15,00

V

 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ  УКУПНО :

АРМИРАЧКИ РАДОВИ
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ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

1 Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и 

монтажа арматуре у свему према стaтичком proрачуну и 

детаљима. марка бетонског челика Б500А или Б500Б 

или Б500Ц према СРПС ЕН 10080 и квалитета свему у 

складу са Уредбом о техничким и другим захтевима за 

челик за армирање бетона (Сл. гласник РС, бр. 35/2015)

На оплату пре бетонирања поставити пластичне 

подметаче - дистанцере.

Обрачун по кг тежине мерено према стварним дужинама 

и теоретским тежинама.

кг 120.000,00

VI

1 Набавка материјала и зидање заштите хидроизолације 

темељних зидова лифтовског окна опеком  д = 12 цм

у цементном малтеру. 

Обрачун по м2

(3,40*2+2,10*2)*1,73 = 

м2 12,50

2 Набавка материјала и зидање зидова термо блоковима  

димензија 20/38/23,8 цм, дебљине зида д =20 цм у термо 

малтеру  заједно са израдом хоризонталних серклажа-

надвратника.

Отвори се одбијају. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела 

и рад.                                                                                           

Обрачун по м3.

приземље:

(3,86+4,05+3,86+5,36+4,06+2,84+1,00+3,80+4,26+4,26+

4,26+1,46+3,28+1,50+3,71+4,26+2,52+2,66+3,14+1,43+

4,26+1,68+3,00+1,63+3,06+1,82+4,26+4,26+4,26+2,20+

1,71+2,42+2,42+0,90+4,26+4,26+4,26+3,09+4,58)*2,70*

0,19-(2,05*1,58+0,90*1,58*10+2,05+1,28*4+2,95*

2,50*2+1,41*1,58*2+0,90*2,50+1,01*2,10*4+1,41*

2,10+0,91*2,10*3)*0,19 = 51,54

 I спрат 

(0,40+3,86+4,05+0,40+3,86+3,53+0,40+1,62+4,06+3,80+

1,01+2,84+0,40+4,26+4,26+4,26+3,53+1,20+0,40+2,53+

0,40+1,28+4,26+1,35+1,96+1,96+1,61+2,10+1,43+2,66+

2,52+4,26+1,08+3,60+1,63+5,08+4,26+4,26+4,26+1,81+

1,70+2,42+1,70+2,20+4,26+4,26+4,26+3,09+4,58)*2,70* 

0,19-(0,90*2,08*14+0,90*2,50*3+2,05*2,08*3+2,95* 

2,50*2+1,41*2,08+0,90*1,58)*0,19 = 54,83

 II спрат 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

АРМИРАЧКИ РАДОВИ  УКУПНО :
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ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

(0,40+3,86+4,05+0,40+3,86+3,53+0,40+1,62+4,06+3,80+

1,01+2,84+0,40+4,26+4,26+4,26+3,53+1,20+0,40+2,53+

0,40+1,28+4,26+1,35+1,96+1,96+1,61+2,10+1,43+2,66+

2,52+4,26+1,08+3,60+1,63+5,08+4,26+4,26+4,26+1,81+

1,70+2,42+1,70+2,20+4,26+4,26+4,26+3,09+4,58)*2,70* 

0,19-(0,90*2,08*14+0,90*2,50*3+2,05*2,08*3+2,95* 

2,50*2+1,41*2,08+0,90*1,58)*0,19 = 54,83

 III спрат 

(0,40+3,86+4,05+0,40+3,86+3,53+0,40+1,62+4,06+3,80+

1,01+2,84+0,40+4,26+4,26+4,26+3,53+1,20+0,40+2,53+

0,40+1,28+4,26+1,35+1,96+1,96+1,61+2,10+1,43+2,66+

2,52+4,26+1,08+3,60+1,63+5,08+4,26+4,26+4,26+1,81+

1,70+2,42+1,70+2,20+4,26+4,26+4,26+3,09+4,58)*2,70* 

0,19-(0,90*2,08*14+0,90*2,50*3+2,05*2,08*3+2,95* 

2,50*2+1,41*2,08+0,90*1,58)*0,19 = 54,83

поткровље:

(0,40+3,86+0,40+4,26+4,05+2,85+0,40+3,86+3,53+0,59+

4,07+4,26+4,26+4,26+0,40+2,21+3,53+1,98+2,05+1,96+

2,10+1,12+4,26+5,07+2,52+4,26+3,60+1,62+4,26*6+2,20+

1,70+2,42+1,70+1,81+3,09+4,58)*2,70*0,19-

(0,90*2,08*11+

0,90*2,50*2+0,90*2,36*8+2,59*2,50*2+1,41*2,10*2+1,21

*
кров:

(18,69+2,43+1,11+0,90+9,96+9,62+27,74+13,75+6,96* 

2+2,90*2)*0,56*0,19+(6,96*2+2,90*2)*1,10*0,19 = 15,18

м3 154,00

3 Набавка материјала и обзиђивање спољашњих зидова  

пуном опеком , димензија 25/12/6,5 цм,  дебљине зида 

д=6,5 цм у продужном малтеру 1:3:9 . Зид везати за 

конструкцију сидром од нерђајућег челика типа Н или 

бољих карактеристика у складу са упутством призвођача 

и налогом стручног надзора .  Отвори се одбијају. 

Обрачун по м2 готовог зида.

приземље:

(8,86+0,60+1,40+4,14+1,40+3,23+0,60+4,55+1,20+4,55+

7,21+2,06+4,58+1,38+4,14+1,38+0,38)*2,78+(2,77+0,53+

4,96+2,68+0,90+1,78+9,35+6,89+1,76)*2,47+(3,99+0,48+

4,58+1,77+3,90)*1,10-(2,59*2,50*2+0,90*1,58*12+2,05*

1,58*4+0,90*1,58+1,41*1,58*2) = 189,06

 I спрат 

(2,77+0,50+4,96+2,77+0,90+1,81+9,42+7,26+1,81)*2,44+

(1,49+3,96+1,49+1,81+1,81+2,01+3,97+2,01)*2,70-(0,90*

2,08*5+0,90*2,50*3+1,41*2,08+0,90*1,58+2,05*2,08+

2,59*2,50) = 97,45

 II спрат 

(2,77+0,50+4,96+2,77+0,90+1,81+9,42+7,26+1,81)*2,44+

(1,49+3,96+1,49+1,81+1,81+2,01+3,97+2,01)*2,70-(0,90*

2,08*5+0,90*2,50*3+1,41*2,08+0,90*1,58+2,05*2,08+

2,59*2,50) = 97,45

 III спрат 
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(2,77+0,50+4,96+2,77+0,90+1,81+9,42+7,26+1,81)*2,44+

(1,49+3,96+1,49+1,81+1,81+2,01+3,97+2,01)*2,70-(0,90*

2,08*5+0,90*2,50*3+1,41*2,08+0,90*1,58+2,05*2,08+

2,59*2,50) = 97,45

поткровље:

(2,52+9,62+2,52+1,56+9,57+1,56+1,56+7,33+1,56)*

0,56 = 21,17

м2 502,58

Набавка материјала и зидање зидова гитер блоковима  

димензија 19/19/25 цм, дебљине зида д =19 цм у 

продужном малтеру 1:3:9 заједно са израдом 

хоризонталних серклажа-надвратника.

Отвори се одбијају. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела 

и рад.                                                                                           

Обрачун по м3.

м3 25,00

4 Набавка материјала и обзиђивање спољашњих зидова 

цепаном браон опеком , димензија 25/6/6,5 цм,  дебљине 

зида д=6 цм у цементном малтером .                 

Зид везати за конструкцију сидром од нерђајућег челика 

типа Н или бољих карактеристика у складу са упутством 

призвођача и налогом стручног надзора .                      

  Отвори се одбијају. 

Обрачун по м2 готовог зида.

 I спрат 

(8,77+0,51+3,23+0,60+4,61+8,47+0,57+4,45+0,35)*2,44+ 

(1,89+4,97+1,66)*2,70-

(0,90*1,88*9+2,59*2,50+0,90*2,50) = 76,06

 II спрат 

(8,77+0,51+3,23+0,60+4,61+8,47+0,57+4,45+0,35)*2,44+ 

(1,89+4,97+1,66)*2,70-(0,90*1,88*9+2,59*2,50+0,90*

2,50) = 76,06

 III спрат 

(8,77+0,51+3,23+0,60+4,61+8,47+0,57+4,45+0,35)*2,44+ 

(1,89+4,97+1,66)*2,70-(0,90*1,88*9+2,59*2,50+0,90*

2,50) = 76,06

поткровље:

(18,79+3,05+0,75+4,61+8,39+23,40+0,35)*2,44+(1,89+4,9

7)*

2,70-(0,90*2,08*11+0,90*2,36*8+2,59*2,50)= 119,25

кров:

(18,79+3,05+0,75+9,58+10,37+27,71)*0,56= 39,34

м2 386,77

5 Набавка материјала и обзиђивање фасадне кецеље 

цепаном браон опеком , димензија 25/3/6,5 цм,  дебљине 

 д=3 цм у цем малтеру.                           

Обрачун по м2 готовог обзиђивања.

приземље:
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(8,77+0,51+3,23+0,60+9,58+10,37+0,57+8,77)*0,46=  

19,50 I спрат 

(8,77+0,51+3,23+0,60+9,58+10,37+0,57+8,77)*0,46=  

19,50 II спрат 

(8,77+0,51+3,23+0,60+9,58+10,37+0,57+8,77)*0,46=  

19,50 III спрат 

(8,77+0,51+3,23+0,60+9,58+10,37+0,57+8,77)*0,46=  

19,50поткровље:

(18,79+3,05+0,75+9,58+10,37+27,71)*0,46= 32,32

м2 110,32

6 Набавка материјала и зидање преградних зидова од 

пуне опеке дебљине   д =12 цм  у продужном 

малтеру 1:3:9.

У висини надвратника извести хоризонталне АБ 

серклаже који се простиру комплетном дужином самог 

зида и свих зидова који се сустичу те са вертикалним 

серклажима чине "рам", конструктивно су армирани, 

извести бетоном МБ 30.

Отвори се одбијају .                                                      

         Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела и рад.                                                                                                

Обрачун по м2 . 

приземље:

(1,99+2,35+2,35+4,26+3,51+3,51+4,26+2,35+4,26+2,35+ 

4,42+1,53)*2,78+2,04*1,15+1,26*2,78+3,70*1,62-(1,41* 

2,10+1,21*2,10+0,91*2,10+0,81*2,10*2+0,71*2,10)= 

102,68

I спрат:

(1,99+2,35+4,26+4,26+3,51+3,51+4,26+2,35+4,26+3,51+ 

2,35+1,53+3,80)*2,70+2,04*1,15-(1,41*2,10+1,21*2,10+ 

0,91*2,10*2+0,81*2,10+0,71*2,10) = 103,07

II спрат:

(1,99+2,35+4,26+4,26+3,51+3,51+4,26+2,35+4,26+3,51+ 

2,35+1,53+3,80)*2,70+2,04*1,15-(1,41*2,10+1,21*2,10+ 

0,91*2,10*2+0,81*2,10+0,71*2,10) = 103,07

III спрат:

(1,99+2,35+4,26+4,26+3,51+3,51+4,26+2,35+4,26+3,51+ 

2,35+1,53+3,80)*2,70+2,04*1,15-(1,41*2,10+1,21*2,10+ 

0,91*2,10*2+0,81*2,10+0,71*2,10) = 103,07

поткровље:

(4,66+1,24+1,31+2,25+3,28+2,35+4,26+2,35+1,53+3,80)*

2,70-(0,91*2,10+0,81*2,10*2) = 67,67

м2 741,00
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7 Набавка материјала и зидање преградних зидова од пуне 

опеке дебљине   д=7 цм  у продужном малтеру 1:3:9.

У висини надвратника извести хоризонталне АБ 

серклаже који се простиру комплетном дужином самог 

зида и свих зидова који се сустичу те са вертикалним 

серклажима чине "рам", конструктивно су армирани, 

извести бетоном МБ 30..

Отвори се одбијају .                                                                   

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела и рад.                                                                                           

Обрачун по м2 . 

приземље:

(2,20+1,90+0,65+0,72+1,40+0,93+0,34+0,17+1,81+1,91+ 

0,66+0,63+0,34+0,63+2,73+1,60+1,53+1,31)*2,78-

(0,91*2,10+0,81*2,10*4+0,71*2,10*3) = 46,47

I спрат:

(2,20+1,99+0,65+0,72+1,40+0,93+2,03+0,34+0,17+1,81+ 

1,91+2,06*2+1,79+2,73+0,90+1,75+1,37+1,47+1,82)*2,70-

0,91*2,10*3+0,81*2,10*3+0,71*2,10*5 = 88,10

II спрат:

(2,20+1,99+0,65+0,72+1,40+0,93+2,03+0,34+0,17+1,81+ 

1,91+2,06*2+1,79+2,73+0,90+1,75+1,37+1,47+1,82)*2,70-

0,91*2,10*3+0,81*2,10*3+0,71*2,10*5 = 88,10

III спрат:

(2,20+1,99+0,65+0,72+1,40+0,93+2,03+0,34+0,17+1,81+ 

1,91+2,06*2+1,79+2,73+0,90+1,75+1,37+1,47+1,82)*2,70-

0,91*2,10*3+0,81*2,10*3+0,71*2,10*5 = 88,10

поткровље:

(1,31+1,43+2,39+0,76+0,61+1,39+1,26+2,03+0,34+0,24+

1,81+1,79+2,73+0,85+1,82+1,37+1,46+1,82+2,06)*2,70-

(0,91*2,10*3+0,81*2,10*3+0,71*2,10*4) = 57,37

м2 368,14

8 Набавка материјала и обзиђивање вентилационих   

канала пуном опеком дебљине   д=7 цм  у продужном 

малтеру 1:3:9. Овај зид везати путем везе "шморца" за 

зидове од опеке и анкерима од арматуре Ø6 заштићеним 

од корозије, у сваком другом реду код зида од блока или 

бетона.  

Ценом обухватити и постављање плоча минералне вуне           

д = 2 цм између димњака и зида.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела и рад.                                                                                           

Обрачун по м2 . 

приземље:

(0,50+0,42+0,65+0,25+0,18+0,78+0,27+0,66+0,27+0,65+0,

27+ 0,83+0,65+0,27+0,63+0,27+0,63+0,65+0,27)*2,70 = 

24,57I спрат:

(0,50+0,42+0,65+0,25+0,18+0,78+0,27+0,66+0,27+0,65+0,

27+ 0,83+0,65+0,27+0,63+0,27+0,63+0,65+0,27)*2,70 = 

24,57II спрат:
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(0,50+0,42+0,65+0,25+0,18+0,78+0,27+0,66+0,27+0,65+0,

27+ 0,83+0,65+0,27+0,63+0,27+0,63+0,65+0,27)*2,70 = 

24,57III спрат:

(0,50+0,42+0,65+0,25+0,18+0,78+0,27+0,66+0,27+0,65+0,

27+ 0,83+0,65+0,27+0,63+0,27+0,63+0,65+0,27)*2,70 = 

24,57поткровље:

(0,42+0,57+0,42+0,65+0,78+0,27+0,78+0,66+0,27+0,65+0,

27+

0,83+0,65+0,27+0,65+0,27+0,65+0,27+0,65)*2,70 = 26,95

м2 125,23

9 Набавка материјала и обзиђивање вентилационих канала 

пуном опеком дебљине   д=12 цм  у продужном малтеру 

1:2:6. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела и рад.                                                                                           

Обрачун по м2 . 

кров:

(0,81*2+0,52*2+0,66*4+0,96*2+0,60*2+0,66*2+0,52*2+

0,60*4+0,95*2+0,51*2+0,95*2+0,40*2+0,60*4+0,74*2+

0,40*2+0,95*2+0,40*2+0,52*2+0,73*2+0,76*2+0,47*2+

0,60*4)*1,85 = м2 62,05

10 Набавка материјала и обзиђивање санитарних када 

пуном опеком дебљине   д=7 цм  у продужном малтеру 

1:1:4. У делу сливника оставити ревизиони отвор.

Ценом је обухваћен материјал, транспорта и рад.                                                                                           

Обрачун по м2 . 

приземље:

(2,03+0,70+1,79+0,70+2,09+0,70)*0,70 = 5,61

I спрат:

(2,03+0,70+1,79+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,04

II спрат:

(2,03+0,70+1,79+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,04

III спрат:

(2,03+0,70+1,79+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,04

поткровље:

(2,03+0,70+2,18+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,32

м2 35,48

11 Набавка материјала и малтерисање фасадних зидова од 

гитер блокова и бетона. Малтерисање се изводи у два 

слоја  продужним малтером 1:2:6 , са претходним 

прскањем  цементним млеком.                                                                                        

Ценом је обухваћен материјал, транспорт,  и рад.                                                                                                                             

Обрачун по м2.

приземље:

(8,86+0,60+1,40+4,14+1,40+3,23+0,60+4,55+1,20+4,55+ 

7,21+2,06+4,58+1,38+4,14+1,38+0,38)*2,78+(2,77+0,53+

4,96+2,68+0,90+1,78+9,35+6,89+1,76)*2,90+(3,99+0,48+

4,58+1,77+3,90)*1,10*2 = 267,70

 I спрат 

(2,77+0,50+4,96+2,77+0,90+1,81+9,42+7,26+1,81)*2,90+ 

(1,49+3,96+1,49+1,81+1,81+2,01+3,97+2,01)*2,70 = 

143,47
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 II спрат 

(2,77+0,50+4,96+2,77+0,90+1,81+9,42+7,26+1,81)*2,90+ 

(1,49+3,96+1,49+1,81+1,81+2,01+3,97+2,01)*2,70 = 

143,47 III спрат 

(2,77+0,50+4,96+2,77+0,90+1,81+9,42+7,26+1,81)*2,90+ 

(1,49+3,96+1,49+1,81+1,81+2,01+3,97+2,01)*2,70 = 

143,47поткровље:

(2,52+9,62+2,52+1,56+9,57+1,56+1,56+7,33+1,56)*0,56*2 

= 42,34

м2 740,46

12 Набавка материјала и малтерисање димњака и 

ветилација ван крова. Малтерисање се изводи у два 

слоја  продужним малтером 1:2:6 , са претходним 

прскањем  цементним млеком.                                                                                        

Ценом је обухваћен материјал, транспорт,  и рад.                                                                                                                             

Обрачун по м2.

кров:

(0,81*2+0,52*2+0,66*4+0,96*2+0,60*2+0,66*2+0,52*2+

0,60*4+0,95*2+0,51*2+0,95*2+0,40*2+0,60*4+0,74*2+

0,40*2+0,95*2+0,40*2+0,52*2+0,73*2+0,76*2+0,47*2+

0,60*4)*1,85 = м2 62,05

13 Малтерисање  зидова од опеке и армираног бетона 

продужним малтером у два слоја .                                

 Пре малтерисања зидне површине очистити и 

испрскати  цементним  млеком. 

Посебно код малтерисања бетонских зидова њихова 

површина се мора увек прво попрскати ретким 

цементним млеком. 

Потом се зидови малтеришу цементним малтером у 

размери 1:3 или продужним малтером размере 1:1:5 или 

1:1:6. са рабицирањем два различита материјала по 

висини развијене ширине 60 цм   

Пре почетка радова сачинити побну мешавину и 

испитати у сарадњи са Акредитованом лабораторојим.                                                        

Отвори преко 3м2 се одбијају.                          

                  Ценом је обухваћен материјал, угаоне лајсне 

транспорт, зидарска скела и рад.                                                                                                                                            

Обрачун по м2.

приземље:

(7,08+9,11+11,68+19,20+10,78+8,67+6,14+7,02+12,83+ 

16,92+6,80+10,21+14,67+18,81+12,25+10,22+6,41+8,64+

15,52+18,34+10,22+4,16+13,92+5,56+14,52+8,01+18,34+

8,50+6,78+8,88+5,42+9+7,98+18,13)*2,70 = 1000,94

I спрат:

(11,16+9,12+11,68+20,40+8,66+11,29+6,13+8,22+13,99+

17,80+6,80+10,21+13,82+20,88+12,26+10,22+6,42+

8,64+15,52+21,07+13,93+4,46+16,26+5,56+11,80+

8,14+15,72+11,73+11,75+9,10+6,60+8,88+5,55+8,40+

9,12+17,74+11,14)*2,70 = 1134,46

II спрат:
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(11,16+9,12+11,68+20,40+8,66+11,29+6,13+8,22+13,99+

17,80+6,80+10,21+13,82+20,88+12,26+10,22+6,42+

8,64+15,52+21,07+13,93+4,46+16,26+5,56+11,80+

8,14+15,72+11,73+11,75+9,10+6,60+8,88+5,55+8,40+

9,12+17,74+11,14)*2,70 = 1134,46

III спрат:

(11,16+9,12+11,68+20,40+8,66+11,29+6,13+8,22+13,99+

17,80+6,80+10,21+13,82+20,88+12,26+10,22+6,42+

8,64+15,52+21,07+13,93+4,46+16,26+5,56+11,80+

8,14+15,72+11,73+11,75+9,10+6,60+8,88+5,55+8,40+

9,12+17,74+11,14)*2,70 = 1134,46

поткровље:

(10,94+8,95+6,89+11,65+17,98+18,51+14,52+10,32+5,66+

5,36+6,12+23,00+11,64+11,56+8,65+17,94+21,07+13,94+

4,46+16,12+5,52+11,80+8,14+15,72+11,73+11,75+7,44+

8,09+8,87+14,42+17,54)*2,70 = 989,01

м2 4.900,00

14 Набавка материјала и малтерисање зидова степеништа 

према грејаним просторијама продужним  малтером,  д 

=  2 цм , преко слоја тврде минералне вуне, Q -188 

мреже и  рабица.    

Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати  

цементним  млеком. 

Посебно код малтерисања бетонских зидова њихова 

површина се мора увек прво попрскати ретким 

цементним млеком. 

Потом се зидови малтеришу цементним малтером у 

размери 1:3 или продужним малтером размере 1:1:5 или 

1:1:6. са рабицирањем два различита материјала по 

висини развијене ширине 60 цм                                                                                                                                                   

Минерална вуна и Q мрежа се посебно обрачунавају.        

     Ценом је обухваћен материјал малтерисање + рабиц, 

угаоне лајсне, транспорт, зидарска скела  и рад.                                                                                          

Обрачун по м2.

приземље:

(11,18+7,93+26,46)*2,70 = 123,04

I спрат:

24,78*2,70 = 66,91

II спрат:

24,78*2,70 = 66,91

III спрат:

24,78*2,70 = 66,91

поткровље:

24,78*2,70 = 66,91

м2 391,02
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СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

15 Набавка материјала и малтерисање плафона изнад 

негрејаних површина и еркера преко термоизолације од

тврдо пресованих плоча минералне вуне д = 10 цм,  Q -

188 мреже и  рабица.    

Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати  

цементним  млеком. 

Посебно код малтерисања бетонских зидова њихова 

површина се мора увек прво попрскати ретким 

цементним млеком. 

Потом се зидови малтеришу цементним малтером у 

размери 1:3 или продужним малтером размере 1:1:5 или 

1:1:6. са рабицирањем два различита материјала по 

висини развијене ширине 60 цм                                                                                                                                                   

Минерална вуна и Q мрежа се посебно обрачунавају.        

     Ценом је обухваћен материјал малтерисање + рабиц, 

угаоне лајсне, транспорт, зидарска скела  и рад.                                    

Малтерисање се изводи у два слоја  продужним 

малтером 

1:2:6 ,са претходним прскањем  цементним млеком.                                                                                       

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела и

рад.                                                                                                                          

Обрачун по м2.приземље:

3,88+7,305+5,26+1,98+2,59+6,24+18,06 = м2 45,70

16 Набавка материјала и израда рабициране цементне 

кошуљице или шулц плетиво д = 4,5-5 цм испод подова 

од паркета, од малтер бетона 1:3.                                                                                   

Горњу површину изравнати и фино испердашити.

Кошуљица се ради преко слоја азмафона и ПЕЕ фолије    

које се посебно обрачунавају.                                                                                     

Од зида кошуљицу одвојити тракама termosilentа Т-52                  

д = 1 цм или бољих карактеристика. 

За све материјале који се користе за израду кошуљице 

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Карактеристика бетона Ц12/15 (МБ15) према СРПС EN 

206-1:2006 

За све материјале који се користе за израду кошуљице 

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Пре  извођења радова израдити узорке (претходна 

мешавина)  од материјала предвиђеног  справљање 

мешавине 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.

Толеранција на две рефернтне тачке на удаљености од 

1,00 м максимив 3 мм вертикално или толеранција на 

две рефернтне тачке на удаљености од 2,00 м максимив 

5 мм вертикално а све у скалду са SRPS CEN/TS 15717. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, испитивања и 

рад.                                                                                              

Обрачун по м2.приземље:
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СвегаКоличина Цена
Ред. 
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Врста радова Ј.М.

2,80+8,26+22,49+6,64+2,08+9,15+17,69+5,91+12,93+ 

21,43+9,17+10,20+19,72+9,26+12,78+20,73+4,51+2,64+

3,94+19,86 = 222,19

I спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+

24,78+9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+

2,52+5,01+19,50+7,20 = 246,93

II спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+

24,78+9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+

2,52+5,01+19,50+7,20 = 246,93

III спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+

24,78+9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+

2,52+5,01+19,50+7,20 = 246,93

поткровље:

5,15+2,75+7,30+17,60+20,06+9,37+3,97+25,65+8,33+

10,21+26,08+15,68+6,85+15,31+7,84+7,88+3,12+4,02+

15,47= 212,64

м2 1.175,62

17 Набавка материјала и израда цементне кошуљице у 

паду, дебљине д = 4-5 цм испод хидроизолације подова 

санитарних чворова. 

За све материјале који се користе за израду кошуљице 

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Карактеристика бетона Ц12/15 (МБ15) према СРПС EN 

206-1:2006 

За све материјале који се користе за израду кошуљице 

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Пре  извођења радова израдити узорке (претходна 

мешавина)  од материјала предвиђеног  справљање 

мешавине 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.

Толеранција на две рефернтне тачке на удаљености од 

1,00 м максимив 3 мм вертикално или толеранција на 

две рефернтне тачке на удаљености од 2,00 м максимив 

5 мм вертикално а све у скалду са SRPS CEN/TS 15717

                                                                                      

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, испитивања и 

рад.                                                                                                                                              

Обрачун по м2.
приземље:

4,21+2,56+4,42+1,70+3,73+4,70 = 21,32

I спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

II спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

III спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

поткровље:
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4,43+1,83+4,41+1,68+3,86+4,70 = 20,91

м2 106,52

18 Набавка материјала и израда цементне кошуљице у 

паду, дебљине д = 4-5 цм испод хидроизолације подова 

лођа. Карактеристика бетона Ц12/15 (МБ15) према 

СРПС EN 206-1:2006 

За све материјале који се користе за израду кошуљице 

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Пре  извођења радова израдити узорке (претходна 

мешавина)  од материјала предвиђеног  справљање 

мешавине 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.

Толеранција на две рефернтне тачке на удаљености од 

1,00 м максимив 3 мм вертикално или толеранција на 

две рефернтне тачке на удаљености од 2,00 м максимив 

5 мм вертикално а све у скалду са SRPS CEN/TS 15717                                                                                   

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, испитивања и 

рад.                                                                                                          

Обрачун по м2.

приземље:

7,68+5,40+5,30 = 18,38

I спрат:

9,57+5,90+7,98+2,78 = 26,23

II спрат:

9,57+5,90+7,98+2,78 = 26,23

III спрат:

9,57+5,90+7,98+2,78 = 26,23

поткровље:

9,56+7,96 = 17,52

м2 114,59
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СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

19 Набавка материјала и израда слоја за пад,просечне  

дебљине д = 15 цм испод хидроизолације крова,

Карактеристика бетона Ц12/15 (МБ15) према СРПС EN 

206-1:2006. За све материјале који се користе за израду 

кошуљице доставити извештаје о испитивању (атесте).

Пре  извођења радова израдити узорке (претходна 

мешавина)  од материјала предвиђеног  справљање 

мешавине 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.

Толеранција на две рефернтне тачке на удаљености од 

1,00 м максимив 3 мм вертикално или толеранција на 

две рефернтне тачке на удаљености од 2,00 м максимив 

5 мм вертикално а све у скалду са SRPS CEN/TS 15717                                                                                             

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                             

Обрачун по м2.

равни кров:

336,00 = м2 336,00

20 Набавка материјала и израда цементне кошуљице   од 

малтер бетона 1:3, дебљине д = 6 цм као завршног пода 

у лифтовској кућици.                                                                                         

Кошуљицу загладити до црног сјаја.                                            

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                              

Обрачун по м2.

приземље:

5,71 = м2 5,71

21 Набавка елемената и зидање димњачких канала тип 

Класик производње Schiedel Ø 200 мм  или бољих 

карактеристика. Ценом обухватити све потребне 

фазонске комаде и типску димњачку капу. Ценом је 

обухваћен материјал, зидарска скела, транспорт и рад.                                                                                                                   

Обрачун по м1.

приземље - кров:

м1 81,75

22 Набавка елемената и зидање вентилационих сабирних 

канала тип Schiedel  ЛС-1 и ЛС-2 или бољих 

карактеристика, у цементном малтеру размере 1:3 са 

дерсовањем спојница.                                            

Зидање извести према упутству произвођача.                          

У цену улазе и сви фасонски прелазни елементи и 

елементи за прикључак и  помоћна скела.                                                                                   

Ценом је обухваћен материјал, зидарска скела, 

транспорт  и рад.                                                                                                                   

Обрачун по м1.
приземље - повучени спрат

15,66*11 = м1 172,26
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23 Малтерисање плафона од бетона  продужним малтером  

у два слоја. Пре малтерисања плафона, површине 

очистити и испрскати цементним млеком. 

Посебно код малтерисања бетонских зидова њихова 

површина се мора увек прво попрскати ретким 

цементним млеком. 

Потом се зидови малтеришу цементним малтером у 

размери 1:3 или продужним малтером размере 1:1:5 или 

1:1:6. са рабицирањем два различита материјала по 

висини развијене ширине 60 цм                     

Ценом је обухваћен материјал, угаоне лајсне, транспорт, 

зидарска скела и рад.                                                                                          

Обрачун по  м2.
м1 1.400,00

24 Малтерисање унутрашњих зидова (санитарни чворови, 

кухиње, оставе ) од опеке и  блокова цем. малтером 1:3 у 

два слоја, д = 2.0 цм, као подлога за лепак.

Код малтерисања зидова ових просторија неопходно је 

њихову површину  увек прво попрскати ретким 

цементним млеком. 

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

приземље - повучени спрат

м2 510,00

VII

1 Набавка и израда хидроизолације испод АБ плоче лифта 

јаме, преко слоја мршавог бетона и вертикалне 

хидроизолације АБ зидова јаме (са спољне стране) 

двокомпонентним битумен/гума заптивачем који 

премишћује пукотине до 5 мм "Koster Deuxan 2C". 

Наноси се у два слоја са утапањем стаклене мрежице 

између слојева. Подлога се претходно премазује 

адекватним прајмером  "Polysil TG-500".

Напомена: Изолацију обавезно заштити постављањем 

слоја од две ПЕ фолије.

Изолацију урадити према у свему према упутству 

произвођача и са свим потребним предрадњама што је 

укшучено у цену.                                                                     

Ценом је обухваћен материјал, транспорт  и рад.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2 .

3,40*2,40 +(3,40*2+2,40*2)*1,85 =

м2 29,62

2 Набавка и израда хидроизолације преко подне плоче 

објекта. Хидроизолацију извести пенетрат премазом 

"Koster NB-1 Grey". Подлога се орво премазује дубоко 

пене-трирајућим кристализујућим прајмером "Polysil TG-

500" потoм два слоја монералног премаза "NB-1 Greey",

Изолацију урадити према у свему према упутству 

произвођача и са свим потребним предрадњама што је 

укшучено у цену.                                                                     

Ценом је обухваћен материјал, транспорт  и рад.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2 .

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ  УКУПНО  :
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Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

357,00 = m2 357,00

3 Набавка материјала и израда хидроизолација мокрих 

чворова полимер цементним премазом типа BK-

hidrostop 1 или одговарајући вишег квалитета. 

Изолацију подићи уз ободне зидове за 20 цм а на делу 

где је када за 150 цм.                                                       

Изолацију урадити према у свему према упутству 

произвођача и са свим потребним предрадњама што је 

укључено у цену.                                                                      

Ценом је обухваћен материјал, транспорт  и рад.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2 .

приземље:

4,21+2,56+4,42+1,70+3,73+4,70 = 21,32

I спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

II спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

III спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

поткровље:

4,43+1,83+4,41+1,68+3,86+4,70 = 20,91

м2 106,52

4 Набавка и израда хидроизолације лођа.  Хидроизолацију 

извести од полимер цементне тип  BK-hidrostop 1 или 

одговарајући вишег квалитета.

Изолацију урадити према у свему према упутству 

произвођача и са свим потребним предрадњама што је 

укључено у цену.                                                                            

Ценом је обухваћен материјал, транспорт  и рад.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2 .

приземље:

7,68+5,40+5,30 = 18,38

I спрат:

9,57+5,90+7,98+2,78 = 26,23

II спрат:

9,57+5,90+7,98+2,78 = 26,23

III спрат:

9,57+5,90+7,98+2,78 = 26,23

поткровље:

9,56+7,96 = 17,52

м2 114,59

5 Израда хоризонталне хидроизолације крова са 

подизањем холкера, а преко изведеног слоја за пад, 

двокомпонентним, еластичним, минерално-акрилним 

премазом "KOSTER 21".Наноси се у двс слоја, са 

постављањем стаклене мрежице у међуслоју и ојачањем 

холкера утапањем високофлексибилне заптивајуће траке 

"Flex Tape K-120". Преко "KOSTER 21" се поставља 

керамика на лепку.Обрачун по м2 развијене површине.
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Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

поткровље:

13,83+23,18+10,34 = м2 383,50

Израда парне бране преко аб плоче од једног слоја 

битуменске траке са улошком од ал фолије типа "кондор 

Ал 4" заварене целом површином за подлогу.Подлога се 

претходно премазује слојем битулита. Обрачун по м2 

развијене површине.

м2 383,50

7 Набавка и постављање слоја термоизолације од 

минерална вуна  д = 8 цм. у фасадном зиду, заједно са 

фолијом паропропусном водонепропусном.                                                                                                                                                              

Обрачун по м2.

приземље:

189,06+19,50 = 205,56

 I спрат: 

97,45+76,06+19,50 = 193,01

 II спрат: 

97,45+76,06+19,50 = 193,01

 III спрат:

97,45+76,06+19,50 = 193,01

поткровље:

21,27+119,25+32,32 = 172,84

кров:

21,24 = 21,24

м2 978,67

8 Набавка и постављање слоја термоизолације од  плоча 

стиродура д = 22 цм,  слободно положених  на АБ 

кровној плочи.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2.

кровна плоча:

336,00 =

м2 336,00

9 Набавка и постављање слоја термоизолације од плоча 

азмофона   д = 2 цм,  испод подлоге за керамику у 

мокрим чворовима.                                                                                                                      

Обрачун по м2.

приземље:

4,21+2,56+4,42+1,70+3,73+4,70 = 21,32

I спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

II спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

III спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

поткровље:

4,43+1,83+4,41+1,68+3,86+4,70 = 20,91

м2 106,52
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

10 Набавка и постављање слоја термоизолације од  плоча 

азмафона  д = 2 цм,  испод подлоге за паркет и керамику

 у кухињама и оставама.                                                                                                                      

Обрачун по м2.

приземље:

2,80+8,26+22,49+6,64+2,08+9,15+17,69+5,91+12,93+ 

21,43+9,17+10,20+19,72+9,26+12,78+20,73+4,51+2,64+ 

3,94+19,86+4,51+3,08+5,61+1,84+5,61+1,03+4,52+1,46   

= 249,85

I спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+

24,78+9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+

2,52+5,01+19,50+7,20+4,51+4,22+5,61+1,85+7,95+ 

1,16+4,41+1,61+17,15= 295,40

II спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+

24,78+9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+

2,52+5,01+19,50+7,20+4,51+4,22+5,61+1,85+7,95+ 

1,16+4,41+1,61+17,15= 295,40

III спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+

24,78+9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+

2,52+5,01+19,50+7,20+4,51+4,22+5,61+1,85+7,95+ 

1,16+4,41+1,61+17,15= 295,40

повучени  спрат:

5,15+2,75+7,30+17,60+20,06+9,37+3,97+25,65+8,33+ 

10,21+26,08+15,68+6,85+15,31+7,84+7,88+3,12+4,02+ 

15,47+5,80+1,55+5,02+7,94+1,16+11,93+17,15= 263,19

м2 1.399,24

11 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих 

плоча минералне вуне д = 6 цм. на зидовима у 

степенишном простору.                                                                                  

Ценом обухватити и постављање рабиц мреже и Q 

мреже.                                                                               

Обрачун по м2.

приземље:

24,49 =

I спрат:

26,45 =

II спрат:

26,45 =

III спрат:

26,45 =

повучени спрат:

26,45 =

м2 130,29
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

12 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих 

плоча минералне вуне д = 8 цм.на зидовима  у улазу.                                                                                 

Ценом обухватити и постављање рабиц мреже и Q 

мреже.                                                                               

Обрачун по м2.

приземље:

5,54+5,84 = 11,38 м2 11,38

13 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих 

плоча минералне вуне д = 10 цм. на  плафону у 

топлотној подстаници.                                                                                                                        

Обрачун по м2 .

приземље:

34,15 = м2 34,15

14 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих 

плоча минералне вуне д = 5 цм. по ободу дилатационог  

зида.                                                                                                                                                             

Обрачун по м2.

приземље - кров

15,50*1,00 м2 15,50

15 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих 

плоча минералне вуне д = 10 цм. на подној плочи  

приземља..                                                                                                                                                            

Обрачун по м2 .

357,00 = m2 357,00

16 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих 

плоча минералне вуне д = 10 цм. испод плоче  заједно са 

рабиц плетивом и мрежом.                                                                                                                                                            

Обрачун по м2 комплет позиције.

приземље:

7,34+5,20+1,94+2,58+5,93+17,86 = 40,85

м2 40,85

17 Набавка и постављање ПВЦ фолије преко термо 

изолација  тераса и крова .                                                                                   

Обрачун по м2.

кровне терасе и равни кров

336,00+47,35 = м2 383,35

18 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих 

плоча минералне вуне д = 3 цм. у сендвич зиду између 

два стана.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2.

м2 100,00

 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

VIII   МОЛЕРСКО  ФАРБАРСКИ  РАДОВИ
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

1 Набавка материјала, глетовање и бојење полу 

дисперзијом малтерисаних зидова, висине 260 цм, према 

следећем опису:

- глетовање малтерисаних површина одговарајућом глет 

масом  у два слоја са свим предрадњама до постизања 

потпуне глаткоће .

По потреби глет масу нанети у више слојева с тим што 

укупна дебљина свих слојева не сме бити већа од 5 мм. 

- брушење површина стакластом хартијом ,

- гипсовање - надкитовање на глачаном зиду ,

- наношење боје ваљком први пут ,

- наношење боје ваљком други пут .                                           

Готове површине морају бити уједначеног тона , без 

трагова четке и ваљка ,без љуштења и отирања боје.                                

Ценом обухватити и потребну радну скелу.

Обрачун по м2 обојене површине. 
приземље:

(7,08+9,11+11,68+19,20+10,78+6,14+7,02+12,83+16,92+ 

10,21+ 14,67+18,81+12,25+10,22+6,41+15,52+18,34+ 

10,22+4,16+ 13,92+14,52+18,34+8,50+6,78+5,42+9,00+ 

7,98+18,13)*2,63 = 842,82

I спрат:

(11,16+9,12+11,68+20,40+11,29+6,13+8,22+13,99+

17,80+10,21+13,82+20,88+12,26+10,22+6,42+15,52+

21,07+13,93+4,46+16,26+11,80+15,72+11,73+11,75+

9,10+6,60+5,55+8,40+9,12+17,74+11,14)*2,63 = 982,28

II спрат:

(11,16+9,12+11,68+20,40+11,29+6,13+8,22+13,99+

17,80+10,21+13,82+20,88+12,26+10,22+6,42+15,52+

21,07+13,93+4,46+16,26+11,80+15,72+11,73+11,75+

9,10+6,60+5,55+8,40+9,12+17,74+11,14)*2,63 = 982,28

III спрат:

(11,16+9,12+11,68+20,40+11,29+6,13+8,22+13,99+

17,80+10,21+13,82+20,88+12,26+10,22+6,42+15,52+

21,07+13,93+4,46+16,26+11,80+15,72+11,73+11,75+

9,10+6,60+5,55+8,40+9,12+17,74+11,14)*2,63 = 982,28

поткровље:

(10,94+6,89+11,65+17,93+18,51+14,52+10,32+5,36+ 

8,12+23,00+11,64+11,56+17,94+21,07+13,94+4,46+ 

16,12+11,80+15,72+11,73+11,75+7,44+8,09+14,42+ 

17,54)*2,63 = 848,07

м2 4.637,73
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

2 Набавка материјала, глетовање и бојење 

полудисперзијом малтерисаних плафона  према 

следећем опису:

- глетовање малтерисаних површина одговарајућом глет 

масом  у два слоја са свим предрадњама до постизања 

потпуне глаткоће .

По потреби глет масу нанети у више слојева с тим што 

укупна дебљина  свих слојева не сме бити већа од 5 мм .

- брушење површина стакластом хартијом ,

- гипсовање - надкитовање на глачаном зиду ,

- наношење боје ваљком први пут ,

- наношење боје ваљком други пут .                                           

Готове површине морају бити уједначеног тона , без 

трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје.                                

Ценом обухватити и потребну радну скелу.

Обрачун по м2 обојене површине. 

приземље:

(2,80+4,51+8,26+22,49+6,64+4,21+2,08+3,08+9,15+

17,69+2,56+5,91+12,93+21,43+9,17+5,61+1,84+4,42+

10,20+19,72+5,61+1,03+9,26+1,70+12,78+3,73+20,73+

4,51+2,64+4,70+1,46+4,52+3,94+19,86)*2,63 = 271,17

I спрат:

2,82+4,51+8,26+24,61+4,19+6,63+2,07+4,22+10,50+

19,65+2,56+5,91+11,28+24,78+9,19+5,61+1,85+4,42+

10,20+26,08+7,95+1,16+15,74+1,70+6,85+3,86+15,33+

7,84+7,88+4,95+2,52+4,70+1,61+4,41+5,01+19,50+

7,20 = 307,55

II спрат:

2,82+4,51+8,26+24,61+4,19+6,63+2,07+4,22+10,50+

19,65+2,56+5,91+11,28+24,78+9,19+5,61+1,85+4,42+

10,20+26,08+7,95+1,16+15,74+1,70+6,85+3,86+15,33+

7,84+7,88+4,95+2,52+4,70+1,61+4,41+5,01+19,50+

7,20 = 307,55

III спрат:

2,82+4,51+8,26+24,61+4,19+6,63+2,07+4,22+10,50+

19,65+2,56+5,91+11,28+24,78+9,19+5,61+1,85+4,42+

10,20+26,08+7,95+1,16+15,74+1,70+6,85+3,86+15,33+

7,84+7,88+4,95+2,52+4,70+1,61+4,41+5,01+19,50+

7,20 = 307,55

поткровље:

5,15+4,33+2,76+7,30+17,60+20,06+9,37+5,80+1,83+

1,55+3,97+25,65+8,33+5,02+4,41+10,21+26,08+7,94+

1,16+15,68+1,68+6,85+3,86+15,31+7,84+7,88+3,12+

4,02+4,70+11,93+15,47 = 266,86

м2 1.460,68
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

3 Набавка материјала, глетовање и бојење акрилном бојом 

BK-PLAST ful struktura 1mm у улазном холу и 

степенишном простору, према следећем опису:

- глетовање малтерисаних површина одговарајућом глет 

масом  у два слоја са свим предрадњама до постизања 

потпуне глаткоће .

По потреби глет масу нанети у више слојева с тим што 

укупна дебљина свих слојева не сме бити већа од 5 мм. 

- брушење површина стакластом хартијом ,

- гипсовање - надкитовање на глачаном зиду ,

- наношење боје ваљком први пут ,

- наношење боје ваљком други пут .                                           

Готове површине морају бити уједначеног тона , без 

трагова четке и ваљка ,без љуштења и отирања боје.                                

Ценом обухватити и потребну радну скелу.

Обрачун по м2 обојене површине. 

приземље:

(11,18+7,93+26,46)*2,70 = 123,04

I спрат:

24,78*2,70 = 66,91

II спрат:

24,78*2,70 = 66,91

III спрат:

24,78*2,70 = 66,91

поткровље:

м2 391,02

4 Набавка материјала и бојење зидова и плафона лифт 

окна посном бојом без глетовања са свим потребним 

предрадњама за наношење боје.                                                                 

Обрачун по м2 обојене површине. 

приземље - кров

6,80*16,60+2,88 = м2 115,76

5 Бојење зидова и плафона мокрих чворова унутрашњом 

боја против буђи тип МAXIDIS F , са претходном 

припремом подлоге у свему према опису из тачке 1 

молерско фарбарских радова. Обрачун по м2.

м2 200,00

IX

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ  РАДОВИ  УКУПНО

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ 
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

1 Набавка материјала и израда спуштеног плафона у 

мокрим чворовима од влагоотпорних гипс картонских 

плоча д = 12,5 мм, на одговарајућој металној 

подконструкцији типа Ригипс или Кнауф.                                                                                  

Позиција обухвата бандажирање спојева и припрему за 

молерско-фарбарске радове.                                                             

У оквиру позиције укалкулисати израду ревизионих 

отвора према пројекту, отвора за расвету и остале 

отворе потребне за инсталације.                                                                                      

Радити у свему према пројекту и упутству произвођача 

спуштеног плафона.                                                                    

Обрачун по м2 плафона.

приземље:

4,21+2,56+4,42+1,70+3,73+4,70 = 21,32

I спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

II спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

III спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

м2 85,61

2 Набавка материјала и израда спуштеног плафона од гипс 

картонских плоча д = 12,5 мм, на одговарајућој металној 

подконструкцији типа Ригипс, Кнауф или слично.                                                                   

Позиција обухвата бандажирање спојева и припрему за 

молерско-фарбарске радове.                                                     

У оквиру позиције укалкулисати израду ревизионих 

отвора према пројекту, отвора за расвету и остале 

отворе потребне за инсталације.                                                                     

Радити у свему према пројекту и упутству произвођача 

спуштеног плафона.                                                          

Обрачун по м2 плафона.

м2 30,00

3 Облагање греде гипс картонским плочама у свему као 

опис у тачки 2. Обрачун по м, раз ширине до 100цм

м 50,00

4 Набавка и израда преградних монтажних зидова од 

гипскартонских плоча са испуном од камене вуне по 

потреби, на одговарајућој подконструкцији, дебљине 

10цм. Све комплет финално обрађено.

Обрачун пом2 м2 75,00

X КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ УКУПНО
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

1 Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица I класе, димензије 48x48 цм на лепку у 

купатилима, WC-има.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Под радити на додир са испуном од фуг маса BK у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа CERIM 

VINTAGE по избору Инвеститора. Плочице морају 

испуњавати следеће стандарде:                            - 

Упијање воде    ЕN ISO 10545-3 ≤3% подне                              

Калибрација    ЕN ISO 10545-2 ± 0,6%                                    

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 1100N                   

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље:

4,51+4,21+3,08+2,56+5,61+1,84+4,42+5,61+1,03+1,70+ 

3,73 = 38,30

I спрат:

4,51+4,19+4,22+2,56+5,61+1,85+4,42+7,95+1,16+1,70+ 

3,86+4,70+1,61+4,41 = 52,75

II спрат:

4,51+4,19+4,22+2,56+5,61+1,85+4,42+7,95+1,16+1,70+ 

3,86+4,70+1,61+4,41 = 52,75

III спрат:

4,51+4,19+4,22+2,56+5,61+1,85+4,42+7,95+1,16+1,70+ 

3,86+4,70+1,61+4,41 = 52,75

поткровље:

4,33+5,80+1,83+1,55+5,02+4,41+7,94+1,16+1,68+3,86+4,

70+ 11,93 = 54,21

m2 120,00

2 Набавка материјала и постављање зидних керамичких 

плочица I класе, димензије 48x48 цм на лепку у 

купатилима, WC-има.На свим угловима урадити 

вертикалне Al лајсне у боји плочица.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 110 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Зид радити на додир са испуном од фуг маса BK у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа CERIM 

VINTAGE по избору Инвеститора.Керамика у 

купатилима је до спуштеног плафона  а у WC-има је до 

144цм.

 Плочице морају испуњавати следеће стандарде:                            

- Упијање воде    ЕN ISO 10545-3   >10% зидне                            

- Калибрација    ЕN ISO 10545-2  ± 0,5%                                                             

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4    мин 600N                     

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14    класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

страна 28/65



Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3
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Ред. 
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Врста радова Ј.М.

приземље:

(8,67+6,80+4,42+5,56+8,01+8,88)*2,63+(0,70+1,52+1,99+

0,60+0,65+3,07+1,49+0,70+3,51+0,78+0,66+1,32+0,30+ 

1,08+0,34+0,67+2,10+0,65+0,73+3,52+0,65)*1,60-

(0,81*2,10*5+0,71*2,10) = 144,61

I спрат:

(8,66+6,80+8,64+5,56+8,14+8,88)*2,63+(0,70+1,52+

1,99+0,60+0,65+3,07+1,49+0,70+3,51+0,78+0,65+2,47+

0,65+0,63+2,47+0,63+0,96+1,81+1,82+1,53+1,43)*1,60-

(0,81*2,10*5+0,71*2,10) = 160,87

II спрат:

(8,66+6,80+8,64+5,56+8,14+8,88)*2,63+(0,70+1,52+

1,99+0,60+0,65+3,07+1,49+0,70+3,51+0,78+0,65+2,47+

0,65+0,63+2,47+0,63+0,96+1,81+1,82+1,53+1,43)*1,60-

(0,81*2,10*5+0,71*2,10) = 160,87

III спрат:

(8,66+6,80+8,64+5,56+8,14+8,88)*2,63+(0,70+1,52+

1,99+0,60+0,65+3,07+1,49+0,70+3,51+0,78+0,65+2,47+

0,65+0,63+2,47+0,63+0,96+1,81+1,82+1,53+1,43)*1,60-

(0,81*2,10*5+0,71*2,10) = 160,87

поткровље:

(8,95+5,66+8,62+5,52+8,14+8,87)*2,63+(0,70+3,15+

1,73+0,22+0,70+2,82+0,78+0,41+0,78+0,59+0,78+

2,92+2,80+0,60+0,96+1,81+1,82+1,53+1,43)*1,60-

(0,81*2,10*4+0,71*2,10*2) = 153,01

м2 600,00

3 Набавка материјала и постављање зидних керамичких 

плочица I класе, димензије 20x20 цм на лепку у кухињи . 

Висина плочица је 80цм на висини од 80-160цм.На свим 

угловима урадити вертикалне Al лајсне у боји плочица.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 110 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Зид радити на фугу од 2мм са испуном од фуг маса BK у 

тону по избору инвеститора .  Плочице су типа VOGUE 

беле мат боје . Плочице морају испуњавати следеће 

стандарде:                            - Упијање воде    ЕN ISO 

10545-3 ≤3% зидне                             Калибрација    ЕN 

ISO 10545-2 ± 0,6%                                    - Чврстоћа при 

лому   ЕN ISO 10545-4  мин 600N                   - Отпорност 

на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

м2 110,00
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4 Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица I класе, димензије 48x48 цм на лепку у кухињи, 

оставама и зони шанка на поду и зидном порталу.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Под радити на додир са испуном од фуг маса BK  у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа CERIM 

BLOOM по избору Инвеститора. Плочице морају 

испуњавати следеће стандарде:                            - 

Упијање воде    ЕN ISO 10545- ˃10% подне                              

Калибрација    ЕN ISO 10545-2 ± 0,5%                                    

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 1100N                   

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље:

(1,29+0,84+2,04+0,90+1,78+0,92+0,12+0,16+0,36+2,35+

0,90+6,41+4,16+5,42)-0,71*3 = 25,52

I спрат:

(1,29+0,84+2,04+0,90+1,78+0,92+0,12+0,90+0,15+1,28+

1,53+6,42+4,46+5,55)-0,71*3 = 26,05

II спрат:

(1,29+0,84+2,04+0,90+1,78+0,92+0,12+0,90+0,15+1,28+

1,53+6,42+4,46+5,55)-0,71*3 = 26,05

III спрат:

(1,29+0,84+2,04+0,90+1,78+0,92+0,12+0,90+0,15+1,28+

1,53+6,42+4,46+5,55)-0,71*3 = 26,05

поткровље:

(0,90+2,41+0,22+1,24+0,43+1,00+2,78+0,90+2,34+0,85+

0,90+0,15+1,28+1,53+5,36+4,46)-0,71*2 = 25,33

м2 140,00

5 Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица I класе, димензије 30х60 цм на лепку на 

терасама,лођама и проходним кровним терасама.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Под радити на додир са испуном од фуг маса BK у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа 

ЕХCELLENCE black grip или слично  . Плочице морају 

испуњавати следеће стандарде:                            - 

Упијање воде    ЕN ISO 10545-3 ≤3% подне                              

Калибрација    ЕN ISO 10545-2 ± 0,6%                                    

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 1100N                   

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље:

7,30+3,88+17,66+7,68+5,40+5,30 = 47,22

I спрат:
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17,15+9,57+5,90+7,98+2,78 = 43,38

II спрат:

17,15+9,57+5,90+7,98+2,78 = 43,38

III спрат:

17,15+9,57+5,90+7,98+2,78 = 43,38

поткровље

17,15+9,56+13,83+23,18+7,95+10,34 = 82,01

м2 259,37

6 Набавка материјала и постављање сокле у кухињама и 

оставама је од 8-10цм  . Керамика. лепак и фуг маса исти 

опис и квалитет као подна кухињска керамика.                                                                                                      

Обрачун по м1 .

приземље:

(1,29+0,84+2,04+0,90+1,78+0,92+0,12+0,16+0,36+2,35+

0,90+6,41+4,16+5,42)-0,71*3 = 25,52

I спрат:

(1,29+0,84+2,04+0,90+1,78+0,92+0,12+0,90+0,15+1,28+

1,53+6,42+4,46+5,55)-0,71*3 = 26,05

II спрат:

(1,29+0,84+2,04+0,90+1,78+0,92+0,12+0,90+0,15+1,28+

1,53+6,42+4,46+5,55)-0,71*3 = 26,05

III спрат:

(1,29+0,84+2,04+0,90+1,78+0,92+0,12+0,90+0,15+1,28+

1,53+6,42+4,46+5,55)-0,71*3 = 26,05

поткровље:

(0,90+2,41+0,22+1,24+0,43+1,00+2,78+0,90+2,34+0,85+

0,90+0,15+1,28+1,53+5,36+4,46)-0,71*2 = 25,33

м1 129,00

7 Набавка материјала и постављање сокле висине у 

приземљу 130цм  а на осталим етажама 10цм у улазном 

ходнику,ходницима и степенишним подестима . 

Керамика. лепак и фуг маса исти опис и квалитет као 

подна ходничка керамика.                                                                                                      

Обрачун по м1 .

приземље:

28,95+13,77+10,84+10,80-1,01*5-1,10 = 58,21

I спрат:

20,77+7,99+6,94+6,94+4,82-1,01*5-1,10 = 41,31

II спрат:

20,77+7,99+6,94+6,94+4,82-1,01*5-1,10 = 41,31

III спрат:

20,77+7,99+6,94+6,94+4,82-1,01*5-1,10 = 41,31

поткровље

19,77+6,94+20,86+23,18+7,99+16,38-1,01*5-1,10 = 88,97

м1 58,21

m 212,90
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8 Набавка материјала и постављање тестерасте сокле 

висине  10цм на степенишним крацима . Керамика. 

лепак и фуг маса исти опис и квалитет као подна 

ходничка керамика.                                                                                                      

Обрачун по м1 .

приземље:

5,69+1,20 = 6,89

I спрат:

5,69+1,20 = 6,89

II спрат:

5,69+1,20 = 6,89

III спрат:

5,69+1,20 = 6,89

поткровље

5,69+1,20 = 6,89

м1 29,45

9 Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица I класе, димензије 60х120цм на лепку на 

степеништу и подестима.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Под радити на додир са испуном од фуг маса BK у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа CASAMOOD 

neutra bianco i FLOОR GRЕS chramtech warm 3.0 naturale 

или вишег квалитета  . Газишта су типски 

префабриковани елементи са препустом и 

противклизном перфорацијом.Плочице морају 

испуњавати следеће стандарде:                            - 

Упијање воде    ЕN ISO 10545-3 ≤3% подне                              

Калибрација    ЕN ISO 10545-2 ± 0,5%                                    

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 1100N                   

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље - поткровље:

а) ознака из пројекта 1 ,   површине 0,576 м2/ком

5 = ком 5,00

б) ознака из пројекта 2  ,  површине 0,837м2/ком

5 = ком 5,00

в) ознака из пројекта 3  ,  површине 0,531м2/ком

5 = ком 5,00

г) ознака из пројекта 4  ,  површине 0,370м2/ком

5 = ком 5,00

д) ознака из пројекта 5-17  ,  површине 0,365м2/ком

65 = ком 65,00

 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

XI ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

страна 32/65



Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

1 Набавка и постављање класичног храстов паркета 

стандард  Р класе,  димензија 450/50/21мм.                                            

.Паркет поставити на слој двокомпонентног  лепка тип 

"BK parket fix PU/BK parket fix prime" у квалитету истог 

или вишег.                                                                                  

По завршеном полагању паркет се суши 7 дана.                     

Затим паркет хобловати машинским путем са три врсте 

папира (30, 60, 80)  а затим фино очистити, фуговати.                                                                         

Лакирати  основном лак  импрегнацијом 1 пут и 2 

премаза лака (А+ Б) полиуретански полумат.                                     

Поред обимних зидова поставити  медијапан соклу  х=8 

цм  бојену полиуретанском белом бојом. Извођач је у 

обавези да достави доказ  о квалитету паркета од 

акредитоване институције. Подлога се предходно мора 

очистити и отпрашити.  Обрачун по м2 комплет са 

соклом.

 

приземље:

2,80+8,26+22,49+6,64+2,08+9,15+17,69+5,91+12,93+ 

21,43+9,17+10,20+19,72+9,26+12,78+20,73 = 191,24

I спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+ 

24,78+9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+ 

2,52+5,01+19,50+7,20 = 246,93

II спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+ 

24,78+9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+ 

2,52+5,01+19,50+7,20 = 246,93

III спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+ 

24,78+9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+ 

2,52+5,01+19,50+7,20 = 246,93

поткровље:

5,15+2,75+7,30+17,60+20,06+9,37+3,97+25,65+8,33+ 

10,21+26,08+15,68+6,85+15,31+7,84+7,88+3,12+4,02+

15,47= 212,64

м2 1.144,67

XII

1 Набавка материјала и израда и монтажа олучних цеви 

Ø120 мм од пластифицираног челично поцинкованог 

лима,   дебљине 0,60 мм у боји по избору инвеститора.                                                                                        

Делови олучних цеви морају да улазе један у други 

минимум50 мм .                                                                                                   

Нерђајуће обујмице са држачима поставити на размаку 

од200 цм.                                                                                                         

Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм.              

Обрачун по м1

16,50*4 = м1 66,00

ПАРКЕТАРСКИ  РАДОВИ  УКУПНО

ЛИМАРСКИ РАДОВИ
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Набавка и уградња маски за вертикалне олуке на фасади 

од окруклог гвожђа фи 20мм на размаку од 100мм, 

завршна обрада као ограда на лођама.

Обрачун по м м 66,00

2 Набавка материјала и опшивање надзидака 

пластифицираним челично поцинкованим лимом, 

развијене ширине (РШ) 50 цм, дебљине 0,60 мм. 

Окапнице препустити за 3 цм. Опшивање извести по 

детаљима и упутству пројектанта   и према прописима за 

ту врсту материјала. Испод лима поставити слој тер 

папира, који улази у цену опшивања.                                  

Обрачун по м1 опшивке.

85,60+20,52+15,36+13,39+11,15 = м1 146,02

3 Набавка материјала и израда и монтажа водоскупљача 

од пластифицираног челично поцинкованог лима 

дебљине 0,60 мм, по детаљима и упутству пројектанта.                                    

Обрачун по комаду.

4 = ком 4,00

5 Набавка материјала , израда и монтажа хоризонталне 

дилатације од пластифицираног челичног поцинкованог 

лима, развијене ширине (РШ) 60 цм, дебљине 0,60 мм. 

Хоризонталну дилатацију извести по детаљима и 

упутству пројектанта.                                                     

Обрачун по м1.

14,50 = м1 14,50

6 Набавка материјала , израда и монтажа вертикталне 

дилатације од пластифицираног челичног поцинкованог 

лима, развијене ширине (РШ) 50 цм, дебљине 0,60 мм. 

Хоризонталну дилатацију извести по детаљима и 

упутству пројектанта.                                                     

Обрачун по м1.

15,70 = м1 15,70

7 Набавка материјала, израда и монтажа прозорских 

солбанака од пластифицираног челичног поцинкованог 

лима, развијене ширине (РШ)  30 цм, дебљине 0,60 мм. 

Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у 

вис 

до 25 мм, за шток прозора учврстити  наразмаку 50-80 

мм. 

Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице 

или слично. 

Испод лима поставити слој тер папира, који улази у 

цену солбанка.                                                                          

Обрачун по м1.

приземље:

1,41*2+2,05*3+0,90*11 = 18,87

I спрат:

1,41+2,05*2+0,90*14 = 18,11

II спрат:

1,41+2,05*2+0,90*14 = 18,11

III спрат:
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Ред. 
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1,41+2,05*2+0,90*14 = 18,11

поткровље:

0,90*11 = 9,90

м1 83,10

8 Израда и монтажа балконске луле од пластифицираног 

челичног поцинкованог лима, дебљине 0,60 мм. 

Лулу пречника 50 мм, дужине 30 цм и са шајбном 30x30 

цм, израдити по детаљу и упутству пројектанта.                  

Обрачун по комаду.

приземље:

3 = ком 3,00

XIII

1 Набавка материјала и бојење малтерисане силиконске 

фасаде с бојом, типа BK-SIL ful struktura 1,5mm или 

вишег квалитета. 

Пре бојења површине фасаде прећи шмирглом и 

опајати. Површину импрегнирати BK-ACRYL подлогом. 

Након сушења нанети други и трећи премаз, са 

размаком за сушење од најмање 10-12 сати.                                                                                       

Малтерисане површине морају бити потпуно суве 

пре бојења.

Обрачун по м2 .

приземље:

267,70+18,38 = 286,08

I спрат:

143,47+26,23 = 169,70

II спрат:

143,47+26,23 = 169,70

III спрат:

143,47+26,23 = 169,70

поткровље:

42,34+17,52 = 59,86

кров :

62,05 = 

м2 917,09

2 Набавка материјала и израда сокле од акрилног 

декоративног малтера, типа BK-KUL-(мозаик) или 

вишег квалитета.. 

Претходно површине фасаде прећи шмирглом и опајати. 

Површину импрегнирати BK-ACRYL подлогом. 

Након сушења нанети  декоративни малтер глетерицом 

и одмах заравнати                                                                              

Малтерисане површине морају бити потпуно суве и 

старе најмање 21 дан.                                                                 

Обрачун по м2 .

приземље:

(58,88+19,48)*0,56 = 43,88 м2 43,88

ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

страна 35/65



Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

3 Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле око 

објекта. Скелу урадити у свему према техничким 

прописима за фасадну скелу, са свим потребним 

укрућењима, платформама, оградама итд.                                                                                      

Пре употребе скела мора бити примљена од надлежне 

инспекције.                                                                                    

Скела мора бити уземљена и осигурана од удара грома . 

Мерење се врши по спољним ивицама фасадне скеле. 

Обрачун по м2 ортогоналне пројекције фасадне скеле, 

комплет са преносом материјала до 50м, чишћењем 

елемената скеле.

85,00*16 = м2 1.360,00

XIV

Монтажа и израда нових вишеделних прозора и врата од 

петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76 AD , 

са ролетнама истог произвођача мин уградбене дубине 

од 75мм, ојачана челичним поцинкованим профилом 

дебљине 1,5мм са двоструким спољним 

дихтовањем.Столарија мора поседовати и добре звучне 

и термичке особине за шток и крило: UF=1,1W/m2K и за 

стакло: Ug:1,1W/m2K. Стакло пакет је дебљине 24мм ( 

4+16+4), напуњено аргоном од чега је једно ниско 

емисионо. Цертификате о топлотној проводљивости је 

потребно доставити. ПВЦ профил мора садржати 

подпрозорски профил, како би се уградила унутрашња и 

спољна даска. Столарија у белој боји. ПВЦ профили 

морају задовољити европски стандард RAL-GZ 716 и 

све мора бити поткрепљено цертификатом. Тамо где је 

присутна ролетна обавезно предвидети и проширење 

профила са једне стране у ширини од 30мм. Ролетна 

треба бити израђено од ПВЦ-а са добрим топлотним 

својствима Ur=0,80W/m2K.

1 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.

пос.1  кругу и квадрату                     дим 90/158цм

приземље:

лева = 3

ФАСАДНА  ПВЦ  СТОЛАРИЈА

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО
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СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

десна = 5

8 =

I спрат:

лева = /

десна = 1

1 =

II спрат:

лева = /

десна = 1

1 =

III спрат:

лева = /

десна = 1

1 =

ком 11,00

2 Двокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.

пос.2  кругу и квадрату                     дим 205/158цм

приземље:

 = 3

ком 3,00

3 Једнокрилна  врата са фиксним прозором од 

високоотпорних тврдих петокоморних ПВЦ профила 

тип КÖMERLING 76 AD. 

Обезбедити сав потребан оков. 

Уз врата уградити еслингер ролетну од ПВЦ профила.

Отварање према шеми.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

врата.

Врата са унутрашње стране имају  клупицу -храс тов 

праг д=2цм. и та позиција припада вратима.

Обрачун по комаду.

пос.3  кругу и квадрату                     дим 295/250 цм

приземље:

лева = /
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СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

десна = 2

2 =

I спрат:

лева = /

десна = 2

2 =

II спрат:

лева = /

десна = 2

2 =

III спрат:

лева = /

десна = 2

2 =

поткровље:

лева = 2

десна = /

2 =

ком 10,00

4 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.

пос.4  кругу и квадрату                     дим 141/147 цм

приземље:

лева = /

десна = 2

2 =

ком 2,00
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Ред. 
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Врста радова Ј.М.

5 Једнокрилна балконска врата од високоотпорних тврдих 

петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76 AD. 

Обезбедити сав потребан оков. 

Уз врата уградити еслингер ролетну од ПВЦ профила.

Отварање према шеми.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

врата.

Врата са унутрашње стране имају  клупицу -храс тов 

праг д=2цм. и та позиција припада вратима.

Обрачун по комаду.

пос.5  кругу и квадрату                     дим 90/250 цм

I спрат:

лева = 1

десна = 1

2 =

II спрат:

лева = 1

десна = 1

2 =

III спрат:

лева = 1

десна = 1

2 =

поткровље:

лева = 1

десна = /

1 =

ком 7,00

6 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.

пос.6  кругу и квадрату                     дим 90/208 цм

I спрат:

лева =6

десна = 6

12 =

II спрат:
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Ред. 

број
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лева =6

десна = 6

12 =

III спрат:

лева =6

десна = 6

12 =

поткровље:

лева = 5

десна = 5

10 =

ком 46,00

7 Двокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.

пос.7  кругу и квадрату                     дим 205/208 цм

I спрат:

II спрат:

 = 2

III спрат:

 = 2

ком 6,00

8 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.

пос.8  кругу и квадрату                     дим 141/167цм

I спрат:
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СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

лева = 1

десна = /

1 =

II спрат:

лева = 1

десна = /

1 =

III спрат:

лева = 1

десна = /

1 =

ком 3,00

9 Једнокрилна балконска врата од високоотпорних тврдих 

петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76 AD. 

Обезбедити сав потребан оков. 

Уз врата уградити еслингер ролетну од ПВЦ профила.

Отварање према шеми.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

врата.

Врата са унутрашње стране имају  клупицу -храс тов 

праг д=2цм. и та позиција припада вратима.

Обрачун по комаду.

пос.9  кругу и квадрату                     дим 91/236 цм

поткровље:

лева = 4

десна = 5

9 =

ком 9,00

10 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.
пос.10  кругу и квадрату                     дим 90/158цм

приземље:

лева = 1

десна = 1

2 = ком 2,00
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Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

11 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.    

пос.11  кругу и квадрату                     дим 90/167цм

I спрат:

лева = /

десна = 2

2 =

II спрат:

лева = /

десна = 2

2 =

III спрат:

лева = /

десна = 2

2 =

поткровље:

лева = /

десна = 1

1 =

ком 7,00

12 Једнокрилна балконска врата од високоотпорних тврдих 

петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76 AD. 

Обезбедити сав потребан оков. 

Уз врата уградити еслингер ролетну од ПВЦ профила.

Отварање према шеми.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

врата.

Врата са унутрашње стране имају  клупицу -храс тов 

праг д=2цм. и та позиција припада вратима.

Обрачун по комаду.                                                                                                                                         

пос.12  кругу и квадрату                     дим 90/209цм

приземље:

лева = /

десна = 1

1 =

I спрат:
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СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

лева = /

десна = 2

2 =

II спрат:

лева = /

десна = 2

2 =

III спрат:

лева = /

десна = 2

2 =

поткровље:

лева = /

десна = 1

1 =

ком 7,00

13 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.

пос.13  кругу и квадрату                     дим 90/127цм

приземље:

лева = /

десна = 1

1 =

ком 7,00

XV УНУТРАШЊА  ДРВЕНА  СТОЛАРИЈА

ФАСАДНА  ПВЦ  СТОЛАРИЈА УКУПНО
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

1 Израда, транспорт и монтажа двокрилних

застакљених врата.Шток оје од трослојне плоче у

комбинацији са шпер плочом од руске брезе. Шток

је у ширини зида који се герује. Крило врата је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији. Застакљивање крила

извести равним стаклом д = 4мм са непровидном

фолијом покривеност 80% површине стакла.

Минимална звучна заштита од 25-29 db. Врата

снабдети бравом магнетном АГБ и потребним

бројем шарки, квака је тип TH 104 INOX BICOLOR

прохром мат. Первајз лајсна ширине 7цм сечена у

гер. Завршна обрада лакирањем 2х полиуретанским

лаком италијанског произвођача "SAYERLACK" у

тону по избору инвеститора.Обрачун по ком

заједно са одбојником за крило врата тип полу

месец-хром мат. 

пос А  у  кругу                                 дим 141/210 цм

приземље:

лева = /

десна = 2

2 =

I спрат:

лева = /

десна = 2

2 =

II спрат:

лева = /

десна = 2

2 =

III спрат:

лева = /

десна = 2

2 =

поткровље:

лева = /

десна = 2

2 =

ком 10,00

страна 44/65



Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

2 Израда, транспорт и монтажа двокрилних

застакљених врата.Шток оје од трослојне плоче у

комбинацији са шпер плочом од руске брезе. Шток

је у ширини зида који се герује. Крило врата је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији. Застакљивање крила

извести равним стаклом д = 4мм са непровидном

фолијом покривеност 80% површине стакла.

Минимална звучна заштита од 25-29 db. Врата

снабдети бравом магнетном АГБ и потребним

бројем шарки, квака је тип TH 104 INOX BICOLOR

прохром мат. Первајз лајсна ширине 7цм сечена у

гер. Завршна обрада лакирањем 2х полиуретанским

лаком италијанског произвођача "SAYERLACK" у

тону по избору инвеститора.Обрачун по ком

заједно са одбојником за крило врата тип полу

месец-хром мат. 

пос Б  у  кругу                                  дим 121/210 цм

I спрат:

лева = /

десна = 1

1 =

II спрат:

лева = /

десна = 1

1 =

III спрат:

лева = /

десна = 1

1 =

поткровље:

лева = /

десна = 1

1 =

ком 4,00
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

3 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних

застакљених врата.Шток оје од трослојне плоче у

комбинацији са шпер плочом од руске брезе. Шток

је у ширини зида који се герује. Крило врата је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији. Застакљивање крила

извести равним стаклом д = 4мм са непровидном

фолијом покривеност 80% површине стакла.

Минимална звучна заштита од 25-29 db. Врата

снабдети бравом магнетном АГБ и потребним

бројем шарки, квака је тип TH 104 INOX BICOLOR

прохром мат. Первајз лајсна ширине 7цм сечена у

гер. Завршна обрада лакирањем 2х полиуретанским

лаком италијанског произвођача "SAYERLACK" у

тону по избору инвеститора.Обрачун по ком

заједно са одбојником за крило врата тип полу

месец-хром мат. 

пос В  у  кругу                                  дим 101/210 цм

приземље:

лева = 1

десна = 1

2=

I спрат:

лева = 1

десна = 1

2=

II спрат:

лева = 1

десна = 1

2=

III спрат:

лева = 1

десна = 1

2=

ком 8,00
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

4 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

врата.Шток je од трослојне плоче у комбинацији са

шпер плочом од руске брезе. Шток је пресвучен

бељним храстовим фурниром. Шток је у ширини

зида који се герује. Крило је дуплошперовано и

обложено тврдопресованим медијапаном

фурнираним бељеним храстовим фурниром у

интерзији.Минимална звучна заштита од 25-29 db.

Врата снабдети бравом магнетном АГБ и три инох

пролазне шарке, квака је тип TH 104 inox

BICOLOR прохром мат.Первајз лајсна је од

медијапана пресвучена бељеним храстовим

фурниром ширине 7цм сечена у гер.Завршна обрада 

лакирањем 2х полиуретанским лаком италијанског

произвођача "SAYERLACK" у тону по избору

инвеститора. Обрачун по ком заједно са

одбојником за крило врата тип полу месец-хром

мат.

пос Г  у  кругу                                  дим 91/210 цм

приземље:

лева = 2

десна = 2

4 =

I спрат:

лева = 2

десна = 6

8 =

II спрат:

лева = 2

десна = 6

8 =

III спрат:

лева = 2

десна = 6

8 =

поткровље:

лева = 4

десна = 5

9 =

ком 37,00
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

5 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

врата.Шток je од трослојне плоче у комбинацији са

шпер плочом од руске брезе. Шток је пресвучен

бељним храстовим фурниром. Шток је у ширини

зида који се герује. Крило је дуплошперовано и

обложено тврдопресованим медијапаном

фурнираним бељеним храстовим фурниром у

интерзији.Минимална звучна заштита од 25-29 db.

Врата снабдети бравом магнетном АГБ и три инох

пролазне шарке, квака је тип TH 104 inox

BICOLOR прохром мат.Первајз лајсна је од

медијапана пресвучена бељеним храстовим

фурниром ширине 7цм сечена у гер.Завршна обрада 

лакирањем 2х полиуретанским лаком италијанског

произвођача "SAYERLACK" у тону по избору

инвеститора. Обрачун по ком заједно са

одбојником за крило врата тип полу месец-хром

мат.

пос Д  у  кругу                                  дим 81/210 цм

I спрат:

лева = 1

десна =/

1=

II спрат:

лева = 1

десна =/

1=

III спрат:

лева = 1

десна =/

1=

ком 3,00
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

6 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

клизних врата на кухињи. Крило врата је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији. Унутрашњост крила је

испуњена картонским саћем. Крило врата је

окачено на првокласни клизни механизам са

бешумном алуминијумском шином, укупне

носивости 60кг, произвођач "Оков-стил".Клизни

механизам је сакривен испод маске од медијапана

фурнираног бељеним храстовим фурниром. Рам на

крилу је од првокласног чамовог масива.Шток je од

трослојне плоче у комбинацији са шпер плочом од

руске брезе. Шток је пресвучен бељним храстовим

фурниром. Шток је у ширини зида који се герује.

Врата снабдети успоривачима и механизмом за

фиксирање врата у отвореном положају. Након

завршене обраде зидова, око штокова, поставити

покривне лајсне ширине 7цм од медијапана

пресвучене бељеним храстовим фурниром, које се

герују. 

Завршна обрада лакирањем 2х полиуретанским

лаком италијанског произвођача "SAYERLACK" у

тону по избору инвеститора. Обрачун по ком 

пос Ђ  у  кругу                                  дим 81/210 цм

приземље:

лева = 1

десна =1

2 =

I спрат:

лева = 1

десна =1

2 =

II спрат:

лева = 1

десна =1

2 =

III спрат:

лева = 1

десна =1

2 =

поткровље:

лева = 1

десна =1

2 =
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

ком 10,00

7 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

врата на купатилу, у доњем делу крило има

жалузину за вентилацију вел:40х5цм.Шток je од

трослојне плоче у комбинацији са шпер плочом од

руске брезе. Шток је пресвучен бељним храстовим

фурниром. Шток је у ширини зида који се герује.

Крило је дуплошперовано и обложено

тврдопресованим медијапаном фурнираним

бељеним храстовим фурниром у

интерзији.Минимална звучна заштита од 25-29 db.

Врата снабдети бравом магнетном АГБ и три инох

пролазне шарке, квака је тип TH 104 inox

BICOLOR прохром мат.Первајз лајсна је од

медијапана пресвучена бељеним храстовим

фурниром ширине 7цм сечена у гер.Завршна обрада 

лакирањем 2х полиуретанским лаком италијанског

произвођача "SAYERLACK" у тону по избору

инвеститора. Обрачун по ком заједно са

одбојником за крило врата тип полу месец-хром

мат.

пос З  у  кругу                                  дим 81/210 цм

приземље:

лева = 2

десна = 2

4 =

I спрат:

лева = 2

десна = 3

5 =

II спрат:

лева = 2

десна = 3

5 =

III спрат:

лева = 2

десна = 3

5 =

поткровље:

лева = 1

десна = 3

4 =

ком 23,00
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

8 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

врата на купатилу, у доњем делу крило има

жалузину за вентилацију вел:30х5цм.Шток je од

трослојне плоче у комбинацији са шпер плочом од

руске брезе. Шток је пресвучен бељним храстовим

фурниром. Шток је у ширини зида који се герује.

Крило је дуплошперовано и обложено

тврдопресованим медијапаном фурнираним

бељеним храстовим фурниром у

интерзији.Минимална звучна заштита од 25-29 db.

Врата снабдети бравом магнетном АГБ и три инох

пролазне шарке, квака је тип TH 104 inox

BICOLOR прохром мат.Первајз лајсна је од

медијапана пресвучена бељеним храстовим

фурниром ширине 7цм сечена у гер.Завршна обрада 

лакирањем 2х полиуретанским лаком италијанског

произвођача "SAYERLACK" у тону по избору

инвеститора. Обрачун по ком заједно са

одбојником за крило врата тип полу месец-хром

мат.
пос Ж  у  кругу                                  дим 71/210 цм

приземље:

лева = /

десна = 3

3 =

I спрат:

лева = 1

десна = 3

4 =

II спрат:

лева = 1

десна = 3

4 =

III спрат:

лева = 1

десна = 3

4 =

поткровље:

лева = 2

десна = 2

4 =

ком 19,00

Израда и монтажа плоче на шанку од медијапана 

д=48мм, чело је 120мм са потребном подконструкцијом, 

завршна обрада је полиуретанском бојом у тону по 

избору инвеститора, ширине 60цм дужине од 240 до 

300цм.Обрачун по ком.

ком 10,00

XVI

УНУТРАШЊА ДРВЕНА СТОЛАРИЈА УКУПНО 

СИГУРНОСНА  БРАВАРИЈА
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

1 Једнокрилна врата за улаз у стан. Врата су сигурносна 

типа Босал класик. Звучне изолованости 32db, доказ о 

противпровалности трећег степена. Метални профил 

штока анкерисан у зид у 12 тачака. Рам и 

подконструкција је од кутијастих профила (50х30х1мм)  

са преградним лимом 1мм, а испуна од стиропора д=5цм 

са завршним слојем од универ плоча д=8мм.

Врата снабдети прагом према спецификацији 

произвођача.Са унутрашње стране урадити геровани 

первајз од медијапа бојен полиуретанском белом бојом 

ширине 7цм.

Боја врата према избору инвеститора.

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду

пос 1  у  квадрату                              дим 101/210 цм

приземље:

лева = 2

десна = 2

4 =

I спрат:

лева = 3

десна = 2

5 =

II спрат:

лева = 3

десна = 2

5 =
III спрат:

лева = 3

десна = 2

5 =
поткровље:

лева = 2

десна = 2

4 =

ком 23,00

XVII

Напомена: Сва унутрашња и спољна 

ограда се топло цинкују,па се наноси 

прајмер за обојене метале и завршни лак 

у RAL-u aлкидна у тону по избору 

инвеститора

ЦРНА БРАВАРИЈА

СИГУРНОСНА  БРАВАРИЈА УКУПНО
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Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

1 Двокрилна врата за улаз у подстаницу. 

Довратник и рам крила од кутијастих челичних 

профила. Крило врата је обострано обложено челичним 

лимом д= 1 мм ојачано челичним шипкама са испуном 

од тврдо пресоване минералне вуне. 

Отварање у поље. 

У горњем делу врата се налази фиксно надсветло. 

У оквиру крила уградити фиксне жалузине дим 

2х600х400 мм у дну крила. са плетивом против 

инсекатаи глодара. 

Врата анкеровати у зид, надвратник и под. 

Врата опремити цилиндар бравом са ваљком са 3 кључа 

и рукохватом, аутоматом за самозатварање и штопером 

за блокирање крила у отвореном положају. 

Помоћно крило се фиксира у поду и надвратнику. 

Све металне делове одмастити и очистити од рђе,

варове обрусити, бојити 2х основном бојом и 

синтетским лаком у тону по избору пројектанта.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 2  у  квадрату                              дим 180/290 цм

приземље :

1=

ком 1,00

2 Прозор од кутијастих челичних профила.  

Застаклити равним термопан стаклом 4+16+4 мм. 

Отварање према шеми. 

Све металне делове одмастити и очистити од рђе, варове

обрусити, бојити 2х основном бојом и синтетским лаком

у тону по избору пројектанта. 

Са спољне стране урадити солбанк од пластифицираног 

лима д=0.5 мм.                                                     

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  
пос 3  у  квадрату                              дим 90/138цм

приземље:

 1 =

ком 1,00

3 Фиксна жалузина у подстаници у раму од челичних "L" 

профила 30х30 мм.                                                                   

Жалузина од пластифицираног челичног лима д=0.5 мм.              

Са задње стране уградити плетиво против инсеката и 

глодара. 

Све металне делове одмастити и очистити од рђе, варове 

обрусити, бојити 2х основном бојом и синтетским лаком 

у тону по избору пројектанта.                                                                                                  

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 4  у  квадрату                              дим 60/50м
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приземље:

 1 =

ком 1,00

4 Метално степениште у подстаници.                                

Потконструкција за степениште и платформу је од 

металних кутијастих профила 40/60 мм.                                                                                 

Газишта и степенишна платформа је од ребрастог лима 

д=5мм 

Рукохват је од кутијастих профила 40/40мм

Финална обрада је бојење масном бојом са претходним 

минизирањем два пута.                                                                                               

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 5  у  квадрату                              

ком 1,00

5 Једнокрилна метална врата.                                                             

Шток је метални анкерован за зид, надвратник и под.                     

Крило је урађено од кутијастих профила са укрсницама 

и обострано обложено лимом д=1 мм.                                                                            

Оков је стандардан са цилиндричном бравом и три 

кључа.                                                                               

Финална обрада је бојење масном бојом, са предходним 

минизирањем два пута.                                                                                                    

Све мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду. 

пос 6 у  квадрату                              дим 91/210цм

приземље:

лева: 1

десна: /

ком 1,00

6 Степенишна ограда израђена од црне браварије.              

Рукохват од бешавних челичних цеви ∅50 мм.                         

Стубови ограде и доња хоризонтала од кутијастих 

челичних профила 30х30мм, на размаку максимум 

100цм.                     Стубови ограде се анкерују и шрафе 

бочно за степениниште преко анкер плочице. 

Испуна оградних платна је од кутијастих  квардратних 

челичних профила 18х18 мм, на међусобном растојању 

од 12 цм . 

Браварију претходно очистити припремити за фарбање 

минијум бојом  потом обојити емајл лаком два пута.

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду

пос 7 у  квадрату                              дим 39,00м

приземље - повучени спрат:

1=

ком 1,00
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Ред. 
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Врста радова Ј.М.

7 Пењалице за интерветни излаз на кров.

Пењалице израдити од челичних цеви пречника 30мм  и 

једне вертикалне цеви Ø50мм. које треба анкеровати у 

зид.

Монтирати их на одређеном размаку по датом цртежу.

Све обојити два пута са претходним минизирањем.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 8  у  квадрату                              дим 36/60/36цм

поткровље:

9 =

ком 1,00

8 Алуминијумска браварија је од прфила ЕЛВИАЛ 8600 

са термо прекидом .Прозоре застаклити  термопан 

стаклом 4+16+4 мм.  Отварање према шеми.                                                              

Са спољне стране урадити солбанк од пластифицираног 

лима д=0.5 мм.                                                                                       

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду. 

пос 9  у  квадрату                              дим 210/60цм

поткровље:

8 =

ком 8,00

9 Алуминијумска браварија је од прфила ЕЛВИАЛ 8600 

са термо прекидом .                Прозоре застаклити  

термопан стаклом 4+16+4 мм.  Отварање према шеми.                                                            

.                                                                  Са спољне 

стране урадити солбанк од пластифицираног лима д=0.5 

мм.                                                                                       

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду. 

пос 9а  у  квадрату                              дим 73/60 цм

поткровље:

3 =

ком 3,00

10 Фиксна заштитна преграда на прозорима.                                 

Састоји се од 2 хоризонтално постављене цеви ∅50 мм.                                                                                              

Цеви се учвршћују бочно у зид преко анкер плочица пре 

малтерисања.                                                                                         

Све металне делове одмастити и очистити од рђе, варове 

обрусити, бојити 2х основном бојом  и  синтетским 

лаком у тону по избору пројектанта.                                                                 

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду.  

пос 10  у  квадрату                              дим 225/24 цм

I спрат:

7 =
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II спрат:

7 =

III спрат:

7 =

поткровље:

4 =

ком 25,00

11 Фиксна заштитна преграда на прозорима.                                 

Састоји се од 2 хоризонтално постављене цеви ∅50 мм.                                                                                              

Цеви се учвршћују бочно у зид преко анкер плочица пре 

малтерисања.                                                                                         

Све металне делове одмастити и очистити од рђе, варове 

обрусити, бојити 2х основном бојом и  синтетским 

лаком у тону по избору пројектанта.                                                                                          

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду.  

пос 11  у  квадрату                              дим 110/24 цм

I спрат:

1 =

II спрат:

1 =

III спрат:

1 =

поткровље:

1 =

ком 4,00

12 Фиксна заштитна преграда на прозорима.                                 

Састоји се од 2 хоризонтално постављене цеви ∅50 мм.                                                                                              

Цеви се учвршћују бочно у зид преко анкер плочица пре 

малтерисања.                                                                                         

Све металне делове одмастити и очистити од рђе, варове 

обрусити, бојити 2х основном бојом и  синтетским 

лаком у тону по избору пројектанта.                                                                                       

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду.  

пос 12  у  квадрату                              дим 191+156/24 цм

I спрат:

1 =

II спрат:

1 =

III спрат:

1 =

ком 3,00
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13 Ограда на француском балкону.                                                                              

Вертикале су од кутијастих челичних профила 40 /40/4 

мм, на размаку 68 цм.

Рукохват ограде је кружног профила Ø50. 

Рукохват бојити минијум бојом два пута и синтетским 

лаком у тону по избору пројектанта.                                                                                                          

Стакло је панплекс, са обореним ивицама д=4.4.2мм.                                                                             

Стакло причврстити инокс шрафовима на вертикале на 

четри места по висини. 

Димензија стакла је 78/77 цм.                                                     

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.                                       

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 13  у  квадрату                              дим 90/110 цм

I спрат:

1 =

II спрат:

1 =

III спрат:

1 =

поткровље:

1 =

ком 4,00

14 Ограда на лођи.                                                                              

Вертикале су од кутијастих челичних профила 40/40/4 

мм,   на размаку 68 цм.

Рукохват ограде је кружног профила Ø50. 

Рукохват бојити минијум бојом два пута и синтетским 

лаком у тону по избору пројектанта.                                                                                                    

Стакло је панплекс, са обореним ивицама д=4.4.2мм.                                                                              

Стакло причврстити инокс шрафовима на вертикале на 

четри места по висини.

Димензија стакла је 78/77 цм.                                                     

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.                                       

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 14  у  квадрату                              дим 166/110 цм

I спрат:

1 =

II спрат:

1 =

III спрат:

1 =

ком 3,00
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15 Ограда на лођи.                                                                              

Вертикале су од кутијастих челичних профила 40/40/4 

мм,  на размаку 88 цм.

Рукохват ограде је кружног профила Ø50.

Рукохват бојити минијум бојом два пута и синтетским 

лаком у тону по избору пројектанта.                                                                                                        

Стакло је панплекс, са обореним ивицама д=4.4.2мм.                                                                              

Стакло причврстити инокс шрафовима на вертикале на 

четри места по висини.                                                                      

Димензија стакла је 95/77  и 100/77 цм.                                                                                

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.                                       

Све мере узети на лицу места.  

синтетским лаком у тону по избору пројектанта.                                              

Обрачун по комаду.  

пос 15  у  квадрату                    дим 496+179/110 цм

I спрат:

1 =

II спрат:

1 =

III спрат:

1 =

поткровље:

1 =

ком 4,00

16 Ограда на лођи.                                                                              

Вертикале су од кутијастих челичних профила 40/40/4 

мм,   на размаку 82 цм.

Рукохват ограде је кружног профила Ø50.                                      

Рукохват бојити минијум бојом два пута и синтетским 

лаком у тону по избору пројектанта.                                                                                            

Стакло је панплекс, са обореним ивицама д=4.4.2мм.                                                                            

Стакло причврстити инокс шрафовима на вертикале на 

четри места по висини. 

Димензија стакла је 94/77 цм.                                                     

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.                                       

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 16  у  квадрату                    дим 396/110 цм

I спрат:

2 =

II спрат:

2 =

III спрат:

2 =

поткровље:

1 =

ком 7,00
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17 Фиксна заштитна преграда на тераси. 

Рукохват ограде је  од  цеви Ø50 мм  који прати линију 

обзида а вертикале од кутијастих профила 40/40 мм на 

размаку од 81 и 74 цм. 

Између јепанплекс стакло   које причврстити инокс 

шрафовима на вертикале на два места по висини.  

Стакло је д=4.4.2мм са обореним ивицама и монтира се 

са спољне стране металних вертикала.

Димензије стакла су 91/47 и 85/47 цм. 

Све металнеделове одмастити, бојити минијум бојом два 

пута а завршно бојити  бојом за метал  у тону по избору 

пројектанта.                                                             

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 17  у  квадрату                        дим 1521/72 цм      

поткровље:

1 = ком 1,00

18 Фиксна заштитна преграда на тераси. 

Рукохват ограде је  од  цеви Ø50 мм  који прати линију 

обзида а вертикале од кутијастих профила 40/40 мм на 

размаку од 84 и 76 цм. 

Између јепанплекс стакло   које причврстити инокс 

шрафовима на вертикале на два места по висини.  

Стакло је д=4.4.2мм са обореним ивицама и монтира се 

са спољне стране металних вертикала.

Димензије стакла су 95/47 и 87/47 цм. 

Све металнеделове одмастити, бојити минијум бојом два 

пута а завршно бојити  бојом за метал  у тону по избору 

пројектанта.                                                             

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 18  у  квадрату                        дим 1108/72 цм      

поткровље:

1 = ком 1,00

19 Заштитна ограда на тераси. 

Рукохват ограде је  од  цеви Ø50 мм  који прати линију 

обзида а вертикале од кутијастих профила 40/40 мм на 

размаку од 84 и 74 цм. 

Између је панплекс стакло   које причврстити инокс 

шрафовима на вертикале на два места по висини.  

Стакло је д=4.4.2мм са обореним ивицама и монтира се 

са спољне стране металних вертикала.

Димензије стакла су 95/47 и 85/47 цм. 

Све металне делове одмастити, бојити минијум бојом 

два пута а завршно бојити  бојом за метал  у тону по 

избору пројектанта.                                                            

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 19  у  квадрату                        дим 1331/72 цм      
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поткровље:

1 = ком 1,00

20 Степенишни рукохват од бешавних челичних цеви ∅50 

мм.Рукохват анкеровати у под на 3 места преко анкер 

плочица.  Са стране према рампи уграђује додатни 

рукохват као на цртежу. Поставити чепове на крајеве 

цеви.                                                                                    

Све обојити два пута основном бојом и  завршно бојити 

антик бојом РАЛ 7001.                                                              

Све мере узети на лицу места.  Обрачун по комаду.  

пос 20  у  квадрату                             

приземље:

1 =

ком 1,00

21 Степенишни рукохват од бешавне челичне цеви ∅50 мм.                    

Рукохват анкеровати у зид на  сваких 50 цм на 

одстојању од 5 цм. 

Поставити чепове на крајеве цеви.                                                            

Све обојити два пута основном бојом и  завршно бојити 

антик бојом РАЛ 7001.                                                                     

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду. 

пос 20а у  квадрату                              дим 115 цм

приземље:

1 =

ком 1,00

22 Степенишни рукохват од бешавних челичних цеви ∅50 

мм. Рукохват анкеровати у зид на  сваких 50 цм на 

одстојању од 5 цм. 

Поставити чепове на крајеве цеви.                                                                

Све обојити два пута основном бојом и  завршно бојити 

антик бојом РАЛ 7001.                                                      

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 20б у  квадрату                              дим 214 цм

приземље:

1 =

ком 1,00

23 Рам решетке испред главног улаза у објекат.

 За армирано бет. плочу анкеровати анкерима угаонике л 

50/70/5мм за постављање решетке.

Решетку урадити у раму од кутијастих профила 

40/60/4мм. и заварити од пљоштег гвожђа на одређеном 

размаку решетке.

Све обојити два пута са претходном припремом 

површине и минизирањем.

Обрачун по комаду.  

страна 60/65



Нови Сад - Југовићево

ламела Ф3

СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

пос 21                                              дим  100/60 цм

приземље:

1 = ком 1,00

Израда и уградња маски за спољну јединицу климе. 

Подконструкција је челичних профила према упутству 

произвођача климе, облога од перфорирани 

алуминијумски лим д=2мм. 

Обрачун по ком ком 20,00

XVIII

Алуминијумска браварија је од прфила ЕЛВИАЛ 8600 

са термо прекидом .

1 Двокрилна врата на улазу у објекат са фиксним 

надсветлом у конструкцији од алуминијумских 

пластифицираних профила и то у боји: SABLE NOIR 

2200, са прекинутим термичким мостом. Термички мост 

тј. прекид чине полиамидне траке мин ширине 34мм 

испуњену полиуретанском масом.

Крила врата застаклити термопан стаклом 6+12+6, од 

тога спољно стакло је каљено а унутрашње панплекс. 

Све делове дихтовати трајно еластичном гумом. 

Врата уградити преко штелујућих котви. 

Приликом уградње рам дихтовати purpen-ом. 

Обезбедити стандардни оков, цилиндар електричну 

тростепену браву повезану са интерфоном, аутомат за 

самозатварање и одбојник. 

Рукохват вертикални цевасти. 

Отварање у поље. 

Мање крило се фиксира у под и надвратник шнапером.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду. 
пос 1  у  шестоугаонику и квадрату    дим 168/262цм

приземље:

1 =

ком 1,00

2 Двокрилна врата на ветробрану са фиксним надсветлом 

у конструкцији од алуминијумских пластифицираних 

профила са прекидом термо моста у свему као опис у 

тачки 1.

Крила врата застаклити термопан стаклом 6+12+6, од 

тога спољно стакло је каљено а унутрашње панплекс. 

Обезбедити стандардни оков, аутомат за самозатварање 

и одбојник. 

Рукохват вертикални цевасти. 

Отварање у поље. 

Мање крило се фиксира у под и надвратник шнапером.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду

пос 1а  у  шестоугаонику и квадрату    дим 166/250цм

приземље:

ЦРНА БРАВАРИЈА  УКУПНО

АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА 
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СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

1 =

ком 1,00

3 Застакљена једнокрилна врата на улазу у локал, 

са прозором од алуминијумских пластифоцираних 

профила у свему као опис у тачки 1., који се отвара по 

датом цртежу,  горњи 

прозори  по хоризонтали и вертикали по датом цртежу. 

Врата снабдети механизмом за самозатварање. 

Дихтовање преграде извести purpen-ом уз заштиту свих 

елемената пластифицираним алуминијумским лајснама. 

Врата застаклити термопан стаклом 6+12+6, од 

тога спољно стакло је каљено а унутрашње панплекс. 

Врата снабдети свим потребним стандардним оковом и 

цилиндар бравом са три кључа и одбојник.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Боја пластифицираног алуминијума према избору 

пројектанта 

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду

пос 2  у  шестоугаонику и квадрату     дим 180/290 цм

приземље:

1 =

ком 1,00

4 Набавка, транспорт и постављање отирача за ноге у

ветробрану - улаз, у раму од алуминијумских типских

профила типа као ''емцо ФРАМЕ 500. Испуна је ''емцо

ДИПЛОМАТ 522 РБ'', ''ДООРМАТ'' и слично - унутра , а

споља ''емцо МАРСЦАЛЛ 522 С/Р'' . Испуна је од

адекватне гуме и тканине отпорне на абразију,

профилисане у складу са наменом. Елоксажа рама је у

природној боји алуминијума. Отирач се поставља у

упуштен под оивичен - рамом - Л40/40/3мм

профилима. Боја по избору Инвеститора .

пос 4  у  шестоугаонику и квадрату  дим 100/60цм ком 1,00

XIX

1 Једнокрилна метална противпожарна врата  на 

подстаници, лифт кућици, хидроцилу и електро соби, 

отпорна на пожар 90 мин атестирана према 

ЈУС.У.Ј1.160. Шток је метални-анкерован за зид, крило 

је урађено од кутијастих профила 50/50/4мм. и лима 

д=1.5мм. Врата морају имати атесну плочицу,дихтунг 

траку по целом ободу и механизам за 

самозатварање.Оков је стандардан са цилиндар бравом и 

три кључа.                                                                   

Спојнице запунити експандирајућом ватроотпорном 

пеном.Финална обрада је бојење масном бојом-

ватроотпорном, са предходним минизирањем два пута.                                           

Предвидети уградњу снапера са чаурама у поду.                             

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду.

АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА   УКУПНО

ПРОТИВПОЖАРНА БРАВАРИЈА
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СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

пос 1  квадрат у квадрату              дим 101/210цм

приземље:

лева = 2

десна = 2

ком 4,00

XX

1 Набавка и постављање  кућног броја од прохрома. 

Висина броја 20цм, деблјине лима мин 5мм, фонт 

neutraface. Обрада као брушени алуминијум. Број се 

качи на сопствену подконструкцију. Број удаљен од 

фасаде 5цм .      

Обрачун по комаду.

1 = ком 1,00

2 Завршно чишћење објекта са прањем свих подова, 

керамичких плочица на зидовима, санитарија, прањем 

прозора и врата и свих комуникација и заједничких 

просторија. 

Обрачун по м2 нето површине, без обзира на број 

чишћења.

приземље:

323,84 =

I спрат:

358,56=

II спрат:

358,56=

III спрат:

358,56=

поткровље:

340,46 =

м2 1.739,98

3 Набавка и постављање  ознаке броја стана од прохрома. 

Висина ознаке3цм, дебљине лима мин3мм, фонт 

neutraface. Обрада као брушени алуминијум. Ознака се 

лепи на подлогу .      

Обрачун по комаду.

23 = ком 23,00

4 Набавка и постављање  ознаке етаже од прохрома. 

Висина ознаке 20цм, дебљине лима мин 4мм, фонт 

neutraface. Обрада као брушени алуминијум. Ознака се 

качи на сопствену подконструкцију  удаљен од зида 5цм 

.      

Обрачун по комаду.

4 = ком 4,00

5 Набавка и постављање стандардних металних 

поштанских сандучића за стамбене објекте тип V-Lux 

прохром . Постављају се у ветробрану.                                                              

Поштански сандучићи морају бити опремљени са 

вратанцима и бравицом са два кључа. 

Обрачун по комаду.

ПРОТИВПОЖАРНА  БРАВАРИЈА   УКУПНО

РАЗНИ  РАДОВИ
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СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

25 = ком 24,00

6 Набавка материјала и израда вентилационог канала за 

довод свежег ваздуха у лифт кућицу. Довод урадити од 

ПВЦ цеви Ø 200 мм које3 се постављају испод подне 

плоче објекта.  На усисном и испусном делу поставити 

мрежицу.                       Обрачун по м1.

приземље:

5,50 =

м1 5,50

7 Набавка и монтажа вентилационе решетке са покретном 

жалузином. 

Решетке се постављају у мокрим чворовима, кухињама и 

оставама.     

Обрачун по комаду.

26 = ком 26,00

8 Набавка и монтажа ревизионих поклопаца за каде и 

канализационе вертикале. 

Поклопци су димензија 20/20 цм и израђени су од 

инокса. 

Обрачун по комаду.

46 = ком 46,00

9 Набавка и постављање Ал. клин лајсне на саставу 

различитих подова. Постављање према упутству 

произвођача.                                                            

Обрачун по м1.

приземље:

0,92+1,03+0,81 = 2,76

I спрат:

1,52+1,03+0,81+0,90 = 4,26

II спрат:

1,52+1,03+0,81+0,90 = 4,26

III спрат:

1,52+1,03+0,81+0,90 = 4,26

поткровље:

1,81+0,91 = 2,76

м1 18,30

10 Набавка и поставшање металних покретних контејнера 

за смеће. Контејнери су запремине 1,1м3 и прилагођени 

су  за аутоматско подизање и пражњење у специјална 

комунална возила јавних комуналних предузећа.

Постављање извршити на пројектом уређења 

предвиђеном месту.                          

Обрачун по комаду.

2 = ком 2,00

11 Набавка материјала и израда противклизног премаза на 

косој рампи на улазу у објекат.

Премаз урадити од епоксида са посипом од кварцног 

песка одговарајуће гранулације.

Обрачун по м2.

приземље:

2,50 = м2 2,50
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СвегаКоличина Цена
Ред. 

број
Врста радова Ј.М.

Израда ливених бетонских ригола на крову заједно са 

покривном мрежом. Обрачун по м.

м 58,00

 РАЗНИ  РАДОВИ УКУПНО

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

МОЛЕРСКО  ФАРБАРСКИ РАДОВИ

СИГУРНОСНА  БРАВАРИЈА

СПУШТЕНИ  ПЛАФОНИ

ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ 

ЦРНА  БРАВАРИЈА

КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ 

ПАРКЕТАРСКИ  РАДОВИ 

УНУТРАШЊА  ДРВЕНА  СТОЛАРИЈА

САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ АБ ЗИДОВА

Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Ц  И  Ј  А

АЛУМИНИЈУМСКА  БРАВАРИЈА

ФАСАДНА  ПВЦ  СТОЛАРИЈА

ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 

АРМИРАЧКИ  РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ РАДОВИ

РАДОВИ НА РУШЕЊУ

УКУПНО СВИ РАДОВИ

ПРОТИВПОЖАРНА  БРАВАРИЈА

РАЗНИ  РАДОВИ 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
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ламела Ф4

I

1 Рушење армирано бетонских темељних зидова на делу

будућег лифтовског окна и улаза у подстаницу.             

Постојећу арматуру очистити пескарењем и 

искористити при бетонирању нових темељних зидова.                                                  

Шут одвести на градску регистровану депонију.

У јединичну цену улази машинско рушење, утовар, 

транспорт и депоновање као и мокро пескарење.                                      

Обрачун по м3.

(3,40+2,40*2)*0,30*1,00 = 2,46

м3 2,46

2 Делимично крајцовње наглавних греда за налегање 

темељне плоче лифтовског окна.                                                                                 

Шут одвести на градску депонију.                                                                              

Обрачун по м3.

0,25*0,81*4 = м3 0,81

II

1 Ископ земље, шљунка и шута из  постојећих темељних 

касета, са утоваром у камион и одвоз на регистровану 

депонију.                                               

 Обрачун по м3 

357,00*0,70 = м3 249,90

2 Набавка, довоз насипање и разастирање речног песка 

око наглавних греда, испод подова на тлу,  у слојевима 

д=20 цм и машинско набијање до потребне  збијености и 

носивости.

У јединичну цену улази и ангажовање Акредитоване 

лабораторије ради контроле радова на лицу места као и 

испорученог материјала.                                                                                                                 

Обрачун по м3 набијеног песка.

357,00*0,85 = м3 303,45

3 Набавка, довоз насипање и разастирање слоја природног  

шљунка 0/ 63 мм испод тротоара, дебљине д = 10 цм и 

испод подне плоче д = 20 цм и машинско  набијање до 

потребне  збијености и носивости. 

У јединичну цену улази и ангажовање Акредитоване 

лабораторије ради контроле радова на лицу места  као и 

испорученог материјала.                                                                                                                                      

Обрачун по м3 шљунка.

80,22*0,10 = м3 8,02

III

Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО

РАДОВИ НА РУШЕЊУ УКУПНО

РАДОВИ НА РУШЕЊУ

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ АБ ЗИДОВА
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Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

1 Израда ојачања темељних зидова армираним бетоном 

МБ 30 у потребној глаткој оплати, у свему према 

упутству  и детаљима статичара. 

Постојеће зидове очишћене од нечистоћа  мокрим 

пескарењем премазати епоксидним премазом за везу 

старог и новог бетона  типа АДИНГПОКС-Н  или 

одговарајуће бољих карактеристика, у свему према 

упутству произвођача.     

У јединичну цену улази сав неопходан материјал  за 

ојачање темељних зидова укључукући и епоксидни 

премаз по читавој површини ојачања.                                          

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

(4,41+4,16+3,37+4,16+4,16+8,10+4,16+4,16+0,99+3,95+ 

5,24+4,16+4,16+1,86+2,00+4,16+4,51+4,16+4,16)*0,20* 

1,00+(0,99+3,95+5,24+6,45+3,70+3,70+6,45+6,78+2,80+ 

8,10+2,80+3,50+2,98+4,51+2,16+2,80+6,61+1,19+4,83+ 

1,97+2,90+7,89+7,89+2,90+4,19+5,10+1,20+1,20+5,10+ 

4,19)*0,15*1,00 =

м3 33,82

IV

1 Израда тампом слоја д = 8 цм , набијеним бетоном МБ 

15, испод подне плоче лифт окна, испод подне плоче 

ламеле и испод плоче рампе.  

                                               

Обрачун по м2 тампон слоја.

3,64*2,64 = 9,61

м2 367

2 Израда заштите хидроизолације  д = 5 цм , набијеним 

бетоном МБ 15, испод подне плоче лифт окна.                                                 

Обрачун по м2 заштите.

3,40*2,40 = 

м2 8,16

3 Бетонирање армирано-бетонских  темељних зидова                   

 д = 30 цм, бетоном МБ 30 у потребној глаткој оплати.                                               

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

(3,40*2+2,10*2)*0,30*1,68=

м3 5,54

4 Бетонирање армирано-бетонских зидова   д = 20 цм,  

бетоном МБ 30 у потребној глаткој оплати.                                               

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

приземље:  

(1,00*2+1,22+1,34+1,49+1,70*2+1,81+3,92+8,89+2,90+ 

6,96+1,80+4,66+0,40)*2,70*0,20-1,01*2,10*0,20*3-

2,05*1,58*0,20-0,90*2,50*0,20 = 19,66

I спрат:  

(1,60+1,22+3,71+1,60+1,69+1,69+1,49+3,92+8,92+2,90+ 

6,96+1,80+4,66+0,40+2,01+1,34+1,49)*2,70*0,20- 

1,01*2,10*0,20*2-2,05*2,08*0,20-0,90*2,50*0,20 = 23,44

II спрат: 

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ АБ ЗИДОВА УКУПНО
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Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

(1,60+1,22+3,71+1,60+1,69+1,69+1,49+3,92+8,92+2,90+ 

6,96+1,80+4,66+0,40+2,01+1,34+1,49)*2,70*0,20- 

1,01*2,10*0,20*2-2,05*2,08*0,20-0,90*2,50*0,20 = 23,44

III спрат: 

(1,60+1,22+3,71+1,60+1,69+1,69+1,49+3,92+8,92+2,90+ 

6,96+1,80+4,66+0,40+2,01+1,34+1,49)*2,70*0,20- 

1,01*2,10*0,20*2-2,05*2,08*0,20-0,90*2,50*0,20 = 23,44

поткровље:

(1,49+1,34+3,92+8,92+2,90+ 6,96+1,60*2+1,22+3,71)* 

2,70*0,20-1,01*2,10*0,20*2 = 17,33

м3 107,19

5 Бетонирање армирано-бетонских зидова  лифта   д = 12 

цм, бетоном МБ 30 у потребној глаткој оплати.                                               

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

приземље:  

(1,98+1,66)*2,78*0,12-1,10*2,25*0,12 = 0,92

I спрат:  

(1,98+1,66)*2,70*0,12-1,10*2,25*0,12 = 0,88

II спрат: 

(1,98+1,66)*2,70*0,12-1,10*2,25*0,12 = 0,88

III спрат: 

(1,98+1,66)*2,70*0,12-1,10*2,25*0,12 = 0,88

поткровље:

(1,98+1,66)*2,70*0,12-1,10*2,25*0,12 = 0,88

м3 4,44

6 Бетонирање армирано-бетонских стубова квадратног и 

правоугаоног пресека,  бетоном МБ 30 у потребној 

глаткој оплати.                                            

   Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

приземље:  

(0,20*10+0,60*10)*2,70*0,20 = 4,32

I спрат:  

(0,20*18+0,60*10)*2,70*0,20 = 5,18

II спрат: 

(0,20*18+0,60*10)*2,70*0,20 = 5,18

III спрат: 

(0,20*18+0,60*10)*2,70*0,20 = 5,18

повучени спрат:

(0,20*23+0,60*7)*2,70*0,20 = 4,75

м3 24,61

7 Бетонирање армирано-бетонских греда, димензија 

20/35,20/40, 20/55 и 20/65цм  бетоном МБ 30, у 

потребној глаткој оплати.                                                                                         

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

изнад приземља:

(2,80*2+1,98+5,09)*0,20*0,35+(3,09+4,58+4,26*8+3,86*2

+4,06+4,05+4,20)*0,20*0,40+(5,41+6,14+6,73)*0,20* 

0,55+(2,66+6,71+5,46+3,51+2,52+2,66+3,22+0,78+ 

1,09+4,05+5,34)*0,20*0,65 = 12,78

изнад I спрата:
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(2,80*2+1,98+5,09)*0,20*0,35+(3,09+4,58+4,26*8+3,86*

2+4,06+4,05+4,20)*0,20*0,40+(5,41+6,14+6,73)*0,20* 

0,55+(2,66+6,71+5,46+3,51+2,52+2,66+3,22+0,78+ 

1,09+4,05+5,34)*0,20*0,65 = 12,78

изнад II спрата:

(2,80*2+1,98+5,09)*0,20*0,35+(3,09+4,58+4,26*8+3,86*2

+

4,06+4,05+4,20)*0,20*0,40+(5,41+6,14+6,73)*0,20* 

0,55+(2,66+6,71+5,46+3,51+2,52+2,66+3,22+0,78+ 

1,09+4,05+5,34)*0,20*0,65 = 12,78изнад III спрата:

(2,80*2+1,98+5,09)*0,20*0,35+(3,09+4,58+4,26*14+3,86*

2+4,06+4,05+4,20)*0,20*0,40+(5,41+6,14+6,73)*0,20* 

0,55+(2,66+6,71+5,46+3,51+2,52+2,66+3,22+0,78+ 

1,09+4,05+5,34)*0,20*0,65 = 14,82

изнад повученог спрата:

(2,80*2+1,98)*0,20*0,35+(4,26*14+3,09+4,54+5,7+5,43+

5,07+5,94+2,39+3,93+4,05+7,78)*0,20*0,40+(5,07+6,73)*

0,20* 0,55+5,43*0,20*0,65 = 11,14

м3 64,30

8 Бетонирање армирано-бетонских греда - кецеља за 

ношење  фасадних зидова, димензија 8/46цм  бетоном   

МБ 30, у потребној глаткој оплати. 

Греде су тачкасто повезане    са конструкцијом 

армирано бетонским елементима димензија 15*15*6 цм 

на сваких 75 цм.                             

Између конструкције и греде се поставља 

термоизолација од  стиропора д = 6 цм.                                                                                    

Обрачун по м3 бетона са оплатом. 

изнад приземља:

(8,86+2,68+9,42+2,77+0,51+3,23+0,55+9,47+10,37+0,50+

1,81+9,42+7,26+1,90+8,77)*0,46*0,08 = 2,85

изнад I спрата:

(8,86+2,68+9,42+2,77+0,51+3,23+0,55+9,47+10,37+0,50+

1,81+9,42+7,26+1,90+8,77)*0,46*0,08 = 2,85

изнад II спрата:

(8,86+2,68+9,42+2,77+0,51+3,23+0,55+9,47+10,37+0,50+

1,81+9,42+7,26+1,90+8,77)*0,46*0,08 = 2,85

изнад III спрата:

(8,86+2,68+9,42+2,77+0,51+3,23+0,55+9,47+10,37+0,50+

1,81+9,42+7,26+1,90+8,77)*0,46*0,08 = 2,85

изнад повученог спрата:

(18,79+3,05+0,50+9,42+10,13+27,71)*0,46*0,08 = 2,56

м3 13,96

9 Бетонирање армирано бетонских греда перголе над 

терасом поткровља.Греде су димензија 16*16 цм и 

12*16 цм и раде се од бетона МБ30 у глаткој оплати.                                              

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                       

Обрачун по м3 бетона, са оплатом.

поткровље:
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2,05*0,16*0,16*16+(0,44+0,79+1,75+0,79+1,45+1,75+0,80

+

0,48+ 1,76+0,80+0,79+1,44+0,79+0,79+1,38)*0,12*0,16*2 
м3 1,45

10 Бетонирање армирано бетонске пуне  међуспратне плоче   

дебљине д= 16цм, бетоном МБ 30,  у глаткој оплати.                                                                                  

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                       

Обрачун по м2 стварне површине плоче, са оплатом.

плоча изнад приземља:

50,87+8,96+60,28+34,93+2,08+3,86+7,38+34,93+2,42+ 

29,31+29,31+49,55+40,85,9,59+6,12 = 329,59

плоча изнад I спрата:

50,87+8,96+60,28+34,93+2,08+3,86+7,38+34,93+2,42+ 

29,31+29,31+49,55+40,85,9,59+6,12 = 329,59

плоча изнад II спрата:

50,87+8,96+60,28+34,93+2,08+3,86+7,38+34,93+2,42+ 

29,31+29,31+49,55+40,85,9,59+6,12 = 329,59

плоча изнад III спрата:

50,87+8,96+60,28+34,93+2,08+3,86+7,38+34,93+2,42+ 

29,31+29,31+49,55+40,85,9,59+6,12 = 329,59

плоча изнад повученог спрата:

58,79+58,79+23,13+23,13+1,01+21,60+21,60+41,19+ 

47,00 = 296,24

м2 1.944,19

11 Бетонирање армирано бетонске пуне равне подне плоче 

бетоном МБ 30 дебљине Д= 15 цм.                                                                                                                                             

Обрачун по м2 стварне површине плоче.

подна плоча приземља:

357,00 =

м2 357,00

12 Бетонирање армирано бетонске  косе степенишне плоче 

бетоном МБ 30 дебљине д= 14 цм, заједно са газиштима, 

у потребној глаткој оплати.                                                                                                                            

Обрачун по м2 стварне површине плоче.

приземље:  

6,10*1,20 = 7,32

I спрат:  

6,10*1,20 = 7,32

II спрат: 

6,10*1,20 = 7,32

III спрат: 

6,10*1,20 = 7,32

повучени спрат:

6,10*1,20 = 7,32

м2 36,60

13 Бетонирање косе плоче рампе на тлу, марке бетона МБ 

25 . Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                            

Обрачун по м3 бетона.

1,72*1,43*0,15 = м3 0,37

страна 5/64



Нови Сад - Југовићево

ламела Ф4

Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

14 Бетонирање арирано бетонских степеника преко насипа  

бетонм МБ 25 у потребној глаткој  оплати.                                                

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                                    

Обрачун по м3 бетона.

2,83*0,66 = м3 1,87

15 Бетонирање армирано бетонске пуне равне плоче 

степенишног и лифт окна бетоном МБ 30 дебљине      д= 

16цм, у глаткој оплати.                                                               

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                       

Обрачун по м2 стварне површине плоче, са оплатом.

22,97= м2 22,97

16 Бетонирање армирано бетонске темељне плоче лифт 

окна бетоном МБ 30 дебљине д= 30 цм, у оплати.                                                  

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                       

Обрачун по м2 стварне површине плоче, са оплатом.

3,40*2,40*0,30 = 2,45

м3 2,45

17 Бетонирање тротоара око објекта лако армираним 

бетоном МБ 20, дебљине д= 10 цм.                                                         

Горња површина се пердаши и изводи у нагибу од 

објекта      1-2%.                                                                                       

На сваких 3 м извести дилетационе фуге ширине 2 цм и 

испунити их врућим битуменом у горњој трећини 

дебљине, а доњи део испунити песком.                             

Од објекта тротоар одвојити разделницом ширине  2 цм 

и испунити је асфалтом..                                                         

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                              

Обрачун  све комплет по м2.

82,49 = м2 82,49

18 Набавка материјала и израда риголе за одвод 

атмосферске воде из олуних вертикала до зелених 

површина.                                                                           

Риголе урадити од типских бетонских елемената 

произвођача Бетоњерка Чачак или слично.                                                    

Обрачун по м1 риголе.

1,00*6 = м1 6,00

17 Бетонирање армирано бетонске темељне плоче као 

подлога за вентилационе канале и као подлога за 

димњаке бетоном МБ 30 дебљине д= 40 цм, 1,0 х 1,0 м у 

глаткој оплати.                                                 

 Ценом је обухваћен материјал (бетон  + арматура), 

транспорт и рад.

                                                                                       

Обрачун по комаду.

1,00*1,00*0,4*.... Комада  = 15 ком 15,00

V

 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ  УКУПНО :

АРМИРАЧКИ РАДОВИ
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1 Набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и 

монтажа арматуре у свему према стaтичком proрачуну и 

детаљима. марка бетонског челика Б500А или Б500Б 

или Б500Ц према СРПС ЕН 10080 и квалитета свему у 

складу са Уредбом о техничким и другим захтевима за 

челик за армирање бетона (Сл. гласник РС, бр. 35/2015)

На оплату пре бетонирања поставити пластичне 

подметаче - дистанцере.

Обрачун по кг тежине мерено према стварним дужинама 

и теоретским тежинама.

кг 120.000,00

VI

1 Набавка материјала и зидање заштите хидроизолације 

темељних зидова лифтовског окна опеком  д = 12 цм у 

цементном малтеру. 

Обрачун по м2

(3,40*2+2,10*2)*1,73 = 

м2 12,50

2 Набавка материјала и зидање зидова термо блоковима  

димензија 20/38/23,8 цм, дебљине зида д =20 цм у термо 

малтеру  заједно са израдом хоризонталних серклажа-

надвратника.

Отвори се одбијају. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела 

и рад.                                                                                           

Обрачун по м3.

приземље:

(3,86+4,05+3,86+5,36+4,06+2,84+1,00+3,80+4,26+4,26+ 

4,26+1,46+3,28+1,50+3,71+4,26+2,52+2,66+3,14+1,43+ 

4,26+1,68+3,00+1,63+3,06+1,82+4,26+4,26+4,26+2,20+ 

1,71+2,42+2,42+0,90+4,26+4,26+4,26+3,09+4,58)*2,70*

 0,19-(2,05*1,58+0,90*1,58*10+2,05+1,28*4+2,95* 

2,50*2+1,41*1,58*2+0,90*2,50+1,01*2,10*4+1,41* 

2,10+0,91*2,10*3)*0,19 = 51,54

 I спрат 

(0,40+3,86+4,05+0,40+3,86+3,53+0,40+1,62+4,06+3,80+ 

1,01+2,84+0,40+4,26+4,26+4,26+3,53+1,20+0,40+2,53+ 

0,40+1,28+4,26+1,35+1,96+1,96+1,61+2,10+1,43+2,66+ 

2,52+4,26+1,08+3,60+1,63+5,08+4,26+4,26+4,26+1,81+ 

1,70+2,42+1,70+2,20+4,26+4,26+4,26+3,09+4,58)*2,70* 

0,19-(0,90*2,08*14+0,90*2,50*3+2,05*2,08*3+2,95* 

2,50*2+1,41*2,08+0,90*1,58)*0,19 = 54,83

 II спрат 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

АРМИРАЧКИ РАДОВИ  УКУПНО :
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(0,40+3,86+4,05+0,40+3,86+3,53+0,40+1,62+4,06+3,80+ 

1,01+2,84+0,40+4,26+4,26+4,26+3,53+1,20+0,40+2,53+ 

0,40+1,28+4,26+1,35+1,96+1,96+1,61+2,10+1,43+2,66+ 

2,52+4,26+1,08+3,60+1,63+5,08+4,26+4,26+4,26+1,81+ 

1,70+2,42+1,70+2,20+4,26+4,26+4,26+3,09+4,58)*2,70*

 0,19-(0,90*2,08*14+0,90*2,50*3+2,05*2,08*3+2,95* 

2,50*2+1,41*2,08+0,90*1,58)*0,19 = 54,83

 III спрат 

(0,40+3,86+4,05+0,40+3,86+3,53+0,40+1,62+4,06+3,80+ 

1,01+2,84+0,40+4,26+4,26+4,26+3,53+1,20+0,40+2,53+ 

0,40+1,28+4,26+1,35+1,96+1,96+1,61+2,10+1,43+2,66+ 

2,52+4,26+1,08+3,60+1,63+5,08+4,26+4,26+4,26+1,81+ 

1,70+2,42+1,70+2,20+4,26+4,26+4,26+3,09+4,58)*2,70*

 0,19-(0,90*2,08*14+0,90*2,50*3+2,05*2,08*3+2,95* 

2,50*2+1,41*2,08+0,90*1,58)*0,19 = 54,83

поткровље:

(0,40+3,86+0,40+4,26+4,05+2,85+0,40+3,86+3,53+0,59+ 

4,07+4,26+4,26+4,26+0,40+2,21+3,53+1,98+2,05+1,96+ 

2,10+1,12+4,26+5,07+2,52+4,26+3,60+1,62+4,26*6+ 

2,20+1,70+2,42+1,70+1,81+3,09+4,58)*2,70*0,19-(0,90*

2,08*11+0,90*2,50*2+0,90*2,36*8+2,59*2,50*2+1,41* 

2,10*2+1,21*2,10+0,91*2,10*4+0,81*2,10+ 1,01*2,10)*

0,19 = 47,72

кров:

(18,69+2,43+1,11+0,90+9,96+9,62+27,74+13,75+6,96* 

2+2,90*2)*0,56*0,19+(6,96*2+2,90*2)*1,10*0,19 = 15,18

м3 154,00

3 Набавка материјала и обзиђивање спољашњих зидова  

пуном опеком , димензија 25/12/6,5 цм,  дебљине зида 

д=6,5 цм у продужном малтеру 1:3:9 .                           

Зид везати за конструкцију сидром од нерђајућег челика 

типа Н или бољих карактеристика у складу са упутством 

призвођача и налогом стручног надзора. Отвори се 

одбијају. 

Обрачун по м2 готовог зида.

приземље:

(8,86+0,60+1,40+4,14+1,40+3,23+0,60+4,55+1,20+4,55+ 

7,21+2,06+4,58+1,38+4,14+1,38+0,38)*2,78+(2,77+0,53+

4,96+2,68+0,90+1,78+9,35+6,89+1,76)*2,47+(3,99+0,48+ 

4,58+1,77+3,90)*1,10-(2,59*2,50*2+0,90*1,58*12+ 

2,05*1,58*4+0,90*1,58+1,41*1,58*2) = 189,06

 I спрат 

(2,77+0,50+4,96+2,77+0,90+1,81+9,42+7,26+1,81)*2,44+ 

(1,49+3,96+1,49+1,81+1,81+2,01+3,97+2,01)*2,70-(0,90* 

2,08*5+0,90*2,50*3+1,41*2,08+0,90*1,58+2,05*2,08+ 

2,59*2,50) = 97,45

 II спрат 

(2,77+0,50+4,96+2,77+0,90+1,81+9,42+7,26+1,81)*2,44+ 

(1,49+3,96+1,49+1,81+1,81+2,01+3,97+2,01)*2,70-(0,90* 

2,08*5+0,90*2,50*3+1,41*2,08+0,90*1,58+2,05*2,08+ 

2,59*2,50) = 97,45
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 III спрат 

(2,77+0,50+4,96+2,77+0,90+1,81+9,42+7,26+1,81)*2,44+ 

(1,49+3,96+1,49+1,81+1,81+2,01+3,97+2,01)*2,70-(0,90* 

2,08*5+0,90*2,50*3+1,41*2,08+0,90*1,58+2,05*2,08+ 

2,59*2,50) = 97,45

поткровље:

(2,52+9,62+2,52+1,56+9,57+1,56+1,56+7,33+1,56)*0,56 = 

21,17

м2 603,00

Набавка материјала и зидање зидова гитер блоковима  

димензија 19/19/25 цм, дебљине зида д =19 цм у 

продужном малтеру 1:3:9 заједно са израдом 

хоризонталних серклажа-надвратника.

Отвори се одбијају. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела 

и рад.                                                                                           

Обрачун по м3.

м3 25,00

4 Набавка материјала и обзиђивање спољашњих зидова 

цепаном браон опеком , димензија 25/6/6,5 цм,  дебљине 

зида д=6 цм у цементном малтером .                 

Зид везати за конструкцију сидром од нерђајућег челика 

типа Н или бољих карактеристика у складу са упутством 

призвођача и налогом стручног надзора .   

                        Отвори се одбијају. 

Обрачун по м2 готовог зида.

 I спрат 

(8,77+0,51+3,23+0,60+4,61+8,47+0,57+4,45+0,35)*2,44+ 

(1,89+4,97+1,66)*2,70-(0,90*1,88*9+2,59*2,50+0,90* 

2,50) = 76,06

 II спрат 

(8,77+0,51+3,23+0,60+4,61+8,47+0,57+4,45+0,35)*2,44+ 

(1,89+4,97+1,66)*2,70-(0,90*1,88*9+2,59* 2,50+0,90* 

2,50) = 76,06

 III спрат 

(8,77+0,51+3,23+0,60+4,61+8,47+0,57+4,45+0,35)*2,44+ 

(1,89+4,97+1,66)*2,70-(0,90*1,88*9+2,59* 2,50+0,90* 

2,50) = 76,06

поткровље:

(18,79+3,05+0,75+4,61+8,39+23,40+0,35)*2,44+(1,89+ 

4,97)*2,70-(0,90*2,08*11+0,90*2,36*8+2,59*2,50)= 

119,25кров:

(18,79+3,05+0,75+9,58+10,37+27,71)*0,56= 39,34

м2 386,77

5 Набавка материјала и обзиђивање фасадне кецеље 

цепаном фасадном опеком , димензија 25/3/6,5 цм,  

дебљине  д=3 цм у цементном малтеру .                           

Обрачун по м2 готовог обзиђивања.

приземље:

(8,77+0,51+3,23+0,60+9,58+10,37+0,57+8,77)*0,46=  

19,50
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 I спрат 

(8,77+0,51+3,23+0,60+9,58+10,37+0,57+8,77)*0,46=  

19,50 II спрат 

(8,77+0,51+3,23+0,60+9,58+10,37+0,57+8,77)*0,46=  

19,50 III спрат 

(8,77+0,51+3,23+0,60+9,58+10,37+0,57+8,77)*0,46=  

19,50поткровље:

(18,79+3,05+0,75+9,58+10,37+27,71)*0,46= 32,32

м2 110,32

6 Набавка материјала и зидање преградних зидова од 

пуне опеке дебљине   д =12 цм  у продужном 

малтеру 1:3:9.

У висини надвратника извести хоризонталне АБ 

серклаже који се простиру комплетном дужином самог 

зида и свих зидова који се сустичу те са вертикалним 

серклажима чине "рам", конструктивно су армирани, 

извести бетоном МБ 30.

Отвори се одбијају .                                                      

         Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела и рад.                                                                                                

Обрачун по м2 . 

приземље:

(1,99+2,35+2,35+4,26+3,51+3,51+4,26+2,35+4,26+2,35+ 

4,42+1,53)*2,78+2,04*1,15+1,26*2,78+3,70*1,62-(1,41* 

2,10+1,21*2,10+0,91*2,10+0,81*2,10*2+0,71*2,10)= 

102,68

I спрат:

(1,99+2,35+4,26+4,26+3,51+3,51+4,26+2,35+4,26+3,51+ 

2,35+1,53+3,80)*2,70+2,04*1,15-(1,41*2,10+1,21*2,10+ 

0,91*2,10*2+0,81*2,10+0,71*2,10) = 103,07

II спрат:

(1,99+2,35+4,26+4,26+3,51+3,51+4,26+2,35+4,26+3,51+ 

2,35+1,53+3,80)*2,70+2,04*1,15-(1,41*2,10+1,21*2,10+ 

0,91*2,10*2+0,81*2,10+0,71*2,10) = 103,07

III спрат:

(1,99+2,35+4,26+4,26+3,51+3,51+4,26+2,35+4,26+3,51+ 

2,35+1,53+3,80)*2,70+2,04*1,15-(1,41*2,10+1,21*2,10+ 

0,91*2,10*2+0,81*2,10+0,71*2,10) = 103,07

поткровље:

(4,66+1,24+1,31+2,25+3,28+2,35+4,26+2,35+1,53+3,80)*2

,70-(0,91*2,10+0,81*2,10*2) = 67,67

м2 741,00
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7 Набавка материјала и зидање преградних зидова од пуне 

опеке дебљине   д=7 цм  у продужном малтеру 1:3:9.

У висини надвратника извести хоризонталне АБ 

серклаже који се простиру комплетном дужином самог 

зида и свих зидова који се сустичу те са вертикалним 

серклажима чине "рам", конструктивно су армирани, 

извести бетоном МБ 30..

Отвори се одбијају .                                                                   

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела и рад.                                                                                           

Обрачун по м2 . 

приземље:

(2,20+1,90+0,65+0,72+1,40+0,93+0,34+0,17+1,81+1,91+ 

0,66+0,63+0,34+0,63+2,73+1,60+1,53+1,31)*2,78-

(0,91*2,10+0,81*2,10*4+0,71*2,10*3) = 46,47

I спрат:

(2,20+1,99+0,65+0,72+1,40+0,93+2,03+0,34+0,17+1,81+ 

1,91+2,06*2+1,79+2,73+0,90+1,75+1,37+1,47+1,82)* 2,70-

0,91*2,10*3+0,81*2,10*3+0,71*2,10*5 = 88,10

II спрат:

(2,20+1,99+0,65+0,72+1,40+0,93+2,03+0,34+0,17+1,81+ 

1,91+2,06*2+1,79+2,73+0,90+1,75+1,37+1,47+1,82)* 2,70-

0,91*2,10*3+0,81*2,10*3+0,71*2,10*5 = 88,10

III спрат:

(2,20+1,99+0,65+0,72+1,40+0,93+2,03+0,34+0,17+1,81+ 

1,91+2,06*2+1,79+2,73+0,90+1,75+1,37+1,47+1,82)* 2,70-

0,91*2,10*3+0,81*2,10*3+0,71*2,10*5 = 88,10

поткровље:

(1,31+1,43+2,39+0,76+0,61+1,39+1,26+2,03+0,34+0,24+1,

81+1,79+2,73+0,85+1,82+1,37+1,46+1,82+2,06)*2,70-

(0,91*2,10*3+0,81*2,10*3+0,71*2,10*4) = 57,37

м2 368,14

8 Набавка материјала и обзиђивање вентилационих   

канала пуном опеком дебљине   д=7 цм  у продужном 

малтеру 1:3:9. Овај зид везати путем везе "шморца" за 

зидове од опеке и анкерима од арматуре Ø6 заштићеним 

од корозије, у сваком другом реду код зида од блока или 

бетона.  

Ценом обухватити и постављање плоча минералне вуне           

д = 2 цм између димњака и зида.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела и рад.                                                                                           

Обрачун по м2 . 

приземље:

(0,50+0,42+0,65+0,25+0,18+0,78+0,27+0,66+0,27+0,65+0,

27+ 0,83+0,65+0,27+0,63+0,27+0,63+0,65+0,27)*2,70 = 

24,57I спрат:

(0,50+0,42+0,65+0,25+0,18+0,78+0,27+0,66+0,27+0,65+0,

27+ 0,83+0,65+0,27+0,63+0,27+0,63+0,65+0,27)*2,70 = 

24,57II спрат:
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(0,50+0,42+0,65+0,25+0,18+0,78+0,27+0,66+0,27+0,65+ 

0,27+ 0,83+0,65+0,27+0,63+0,27+0,63+0,65+0,27)*2,70 = 

24,57

III спрат:

(0,50+0,42+0,65+0,25+0,18+0,78+0,27+0,66+0,27+0,65+0,

27+ 0,83+0,65+0,27+0,63+0,27+0,63+0,65+0,27)*2,70 = 

24,57 поткровље:

(0,42+0,57+0,42+0,65+0,78+0,27+0,78+0,66+0,27+0,65+ 

0,27+0,83+0,65+0,27+0,65+0,27+0,65+0,27+0,65)*2,70 = 

26,95

м2 125,23

9 Набавка материјала и обзиђивање вентилационих канала 

пуном опеком дебљине   д=12 цм  у продужном малтеру 

1:2:6. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела и рад.                                                                                           

Обрачун по м2 . 

кров:

(0,81*2+0,52*2+0,66*4+0,96*2+0,60*2+0,66*2+0,52*2+ 

0,60*4+0,95*2+0,51*2+0,95*2+0,40*2+0,60*4+0,74*2+ 

0,40*2+0,95*2+0,40*2+0,52*2+0,73*2+0,76*2+0,47*2+ 

0,60*4)*1,85 = м2 62,05

10 Набавка материјала и обзиђивање санитарних када 

пуном опеком дебљине   д=7 цм  у продужном малтеру 

1:1:4. У делу сливника оставити ревизиони отвор.

Ценом је обухваћен материјал, транспорта и рад.                                                                                           

Обрачун по м2 . 

приземље:

(2,03+0,70+1,79+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,04

I спрат:

(2,03+0,70+1,79+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,04

II спрат:

(2,03+0,70+1,79+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,04

III спрат:

(2,03+0,70+1,79+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,04

поткровље:

(2,03+0,70+2,18+0,70+2,09+2,05+0,70)*0,70 = 7,32

м2 35,48

11 Набавка материјала и малтерисање димњака и 

ветилација ван крова. Малтерисање се изводи у два 

слоја  продужним малтером 1:2:6 , са претходним 

прскањем  цементним млеком.                                                                                        

Ценом је обухваћен материјал, транспорт,  и рад.                                                                                                                             

Обрачун по м2.

кров:

(0,81*2+0,52*2+0,66*4+0,96*2+0,60*2+0,66*2+0,52*2+

0,60*4+0,95*2+0,51*2+0,95*2+0,40*2+0,60*4+0,74*2+

0,40*2+0,95*2+0,40*2+0,52*2+0,73*2+0,76*2+0,47*2+

0,60*4)*1,85 = м2 62,05
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12 Набавка материјала и малтерисање фасадних зидова од 

гитер блокова и бетона. Малтерисање се изводи у два 

слоја  продужним малтером 1:2:6 , са претходним 

прскањем  цементним млеком.                                                                                        

Ценом је обухваћен материјал, транспорт,  и рад.                                                                                                                             

Обрачун по м2.

приземље:

(8,86+0,60+1,40+4,14+1,40+3,23+0,60+4,55+1,20+4,55+ 

7,21+2,06+4,58+1,38+4,14+1,38+0,38)*2,78+(2,77+0,53+

4,96+2,68+0,90+1,78+9,35+6,89+1,76)*2,90+(3,99+0,48+ 

4,58+1,77+3,90)*1,10*2 = 267,70

 I спрат 

(2,77+0,50+4,96+2,77+0,90+1,81+9,42+7,26+1,81)*2,90+ 

(1,49+3,96+1,49+1,81+1,81+2,01+3,97+2,01)*2,70= 

143,47 II спрат 

(2,77+0,50+4,96+2,77+0,90+1,81+9,42+7,26+1,81)*2,90+ 

(1,49+3,96+1,49+1,81+1,81+2,01+3,97+2,01)*2,70= 

143,47 III спрат 

(2,77+0,50+4,96+2,77+0,90+1,81+9,42+7,26+1,81)*2,90+ 

(1,49+3,96+1,49+1,81+1,81+2,01+3,97+2,01)*2,70= 

143,47поткровље:

(2,52+9,62+2,52+1,56+9,57+1,56+1,56+7,33+1,56)* 

0,56*2 = 42,34

м2 740,46

13 Малтерисање  зидова од опеке и армираног бетона 

продужним малтером у два слоја .                                

 Пре малтерисања зидне површине очистити и 

испрскати  цементним  млеком. 

Посебно код малтерисања бетонских зидова њихова 

површина се мора увек прво попрскати ретким 

цементним млеком. 

Потом се зидови малтеришу цементним малтером у 

размери 1:3 или продужним малтером размере 1:1:5 или 

1:1:6. са рабицирањем два различита материјала по 

висини развијене ширине 60 цм   

Пре почетка радова сачинити побну мешавину и 

испитати у сарадњи са Акредитованом лабораторојим.                                                        

Отвори преко 3м2 се одбијају.                          

                  Ценом је обухваћен материјал, угаоне лајсне 

транспорт, зидарска скела и рад.                                                                                                                                            

Обрачун по м2.

приземље:

(7,08+9,11+11,68+19,20+10,78+8,67+6,14+7,02+12,83+ 

16,92+6,80+10,21+14,67+18,81+12,25+10,22+6,41+ 

8,64+15,52+18,34+10,22+4,16+13,92+5,56+14,52+8,01+

18,34+8,5+6,78+8,88+5,42+9+7,98+18,13)*2,70 = 1000,94

I спрат:
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(11,16+9,12+11,68+20,40+8,66+11,29+6,13+8,22+13,99+ 

17,80+6,80+10,21+13,82+20,88+12,26+10,22+6,42+8,64+

15,52+21,07+13,93+4,46+16,26+5,56+11,80+8,14+15,72+

11,73+11,75+9,10+6,60+8,88+5,55+8,40+9,12+17,74+ 

11,14)*2,70 = 1134,46

II спрат:

(11,16+9,12+11,68+20,40+8,66+11,29+6,13+8,22+13,99+ 

17,80+6,80+10,21+13,82+20,88+12,26+10,22+6,42+8,64+

15,52+21,07+13,93+4,46+16,26+5,56+11,80+8,14+15,72+

11,73+11,75+9,10+6,60+8,88+5,55+8,40+9,12+17,74+ 

11,14)*2,70 = 1134,46

III спрат:

(11,16+9,12+11,68+20,40+8,66+11,29+6,13+8,22+13,99+ 

17,80+6,80+10,21+13,82+20,88+12,26+10,22+6,42+8,64+

15,52+21,07+13,93+4,46+16,26+5,56+11,80+8,14+15,72+

11,73+11,75+9,10+6,60+8,88+5,55+8,40+9,12+17,74+ 

11,14)*2,70 = 1134,46

поткровље:

(10,94+8,95+6,89+11,65+17,98+18,51+14,52+10,32+5,66+

5,36+6,12+23,00+11,64+11,56+8,65+17,94+21,07+13,94+

4,46+16,12+5,52+11,80+8,14+15,72+11,73+11,75+7,44+

8,09+8,87+14,42+17,54)*2,70 = 989,01

м2 5.393,33

14 Набавка материјала и малтерисање зидова степеништа 

према грејаним просторијама продужним  малтером,  д 

=  2 цм , преко слоја тврде минералне вуне, Q -188 

мреже и  рабица.    

Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати  

цементним  млеком. 

Посебно код малтерисања бетонских зидова њихова 

површина се мора увек прво попрскати ретким 

цементним млеком. 

Потом се зидови малтеришу цементним малтером у 

размери 1:3 или продужним малтером размере 1:1:5 или 

1:1:6. са рабицирањем два различита материјала по 

висини развијене ширине 60 цм                                                                                                                                                   

Минерална вуна и Q мрежа се посебно обрачунавају.        

     Ценом је обухваћен материјал малтерисање + рабиц, 

угаоне лајсне, транспорт, зидарска скела  и рад.                                                                                          

Обрачун по м2.

приземље:

(11,18+7,93+26,46)*2,70 = 123,04

I спрат:

24,78*2,70 = 66,91

II спрат:

24,78*2,70 = 66,91

III спрат:

24,78*2,70 = 66,91

поткровље:

24,78*2,70 = 66,91

м2 391,02
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15 Набавка материјала и малтерисање плафона изнад 

негрејаних површина и еркера преко термоизолације од

тврдо пресованих плоча минералне вуне д = 10 цм,  Q -

188 мреже и  рабица.    

Пре малтерисања зидне површине очистити и испрскати  

цементним  млеком. 

Посебно код малтерисања бетонских зидова њихова 

површина се мора увек прво попрскати ретким 

цементним млеком. 

Потом се зидови малтеришу цементним малтером у 

размери 1:3 или продужним малтером размере 1:1:5 или 

1:1:6. са рабицирањем два различита материјала по 

висини развијене ширине 60 цм                                                                                                                                                   

Минерална вуна и Q мрежа се посебно обрачунавају.        

     Ценом је обухваћен материјал малтерисање + рабиц, 

угаоне лајсне, транспорт, зидарска скела  и рад.                                    

Малтерисање се изводи у два слоја  продужним 

малтером 

1:2:6 ,са претходним прскањем  цементним млеком.                                                                                       

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, зидарска 

скела и

рад.                                                                                                                          

Обрачун по м2.

приземље:

4,02+7,55+5,26+1,98+2,59+6,24+18,06 = м2 45,70
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16 Набавка материјала и израда рабициране цементне 

кошуљице или шулц плетиво д = 4,5-5 цм испод подова 

од паркета, од малтер бетона 1:3.                                                                                   

Горњу површину изравнати и фино испердашити.

Кошуљица се ради преко слоја азмафона и ПЕЕ фолије    

које се посебно обрачунавају.                                                                                     

Од зида кошуљицу одвојити тракама termosilentа Т-52                  

д = 1 цм или бољих карактеристика. 

За све материјале који се користе за израду кошуљице 

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Карактеристика бетона Ц12/15 (МБ15) према СРПС EN 

206-1:2006 

За све материјале који се користе за израду кошуљице 

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Пре  извођења радова израдити узорке (претходна 

мешавина)  од материјала предвиђеног  справљање 

мешавине 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.

Толеранција на две рефернтне тачке на удаљености од 

1,00 м максимив 3 мм вертикално или толеранција на 

две рефернтне тачке на удаљености од 2,00 м максимив 

5 мм вертикално а све у скалду са SRPS CEN/TS 15717. 

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, испитивања и 

рад.                                                                                              

Обрачун по м2.

приземље:

2,80+8,26+22,49+6,64+2,08+9,15+17,69+5,91+12,93+ 

21,43+9,17+10,20+19,72+9,26+12,78+20,73+4,51+2,64+ 

3,94+19,86 = 222,19

I спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+ 

24,78+9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+ 

2,52+5,01+19,50+7,20 = 246,93

II спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+ 

24,78+9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+ 

2,52+5,01+19,50+7,20 = 246,93

III спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+ 

24,78+9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95 

+2,52+5,01+19,50+7,20 = 246,93

поткровље:

5,15+2,75+7,30+17,60+20,06+9,37+3,97+25,65+8,33+ 

10,21+26,08+15,68+6,85+15,31+7,84+7,88+3,12+4,02+

 15,47= 212,64

м2 1.175,62
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17 Набавка материјала и израда цементне кошуљице у 

паду, дебљине д = 4-5 цм испод хидроизолације подова 

санитарних чворова. 

За све материјале који се користе за израду кошуљице 

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Карактеристика бетона Ц12/15 (МБ15) према СРПС EN 

206-1:2006 

За све материјале који се користе за израду кошуљице 

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Пре  извођења радова израдити узорке (претходна 

мешавина)  од материјала предвиђеног  справљање 

мешавине 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.

Толеранција на две рефернтне тачке на удаљености од 

1,00 м максимив 3 мм вертикално или толеранција на 

две рефернтне тачке на удаљености од 2,00 м максимив 

5 мм вертикално а све у скалду са SRPS CEN/TS 15717

                                                                                      

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, испитивања и 

рад.                                                                                                                                              

Обрачун по м2.

приземље:

4,21+2,56+4,42+1,70+3,73+4,70 = 21,32

I спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

II спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

III спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

поткровље:

4,43+1,83+4,41+1,68+3,86+4,70 = 20,91

м2 106,52
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18 Набавка материјала и израда цементне кошуљице у 

паду, дебљине   д = 4-5 цм испод хидроизолације подова 

лођа. Карактеристика бетона Ц12/15 (МБ15) према 

СРПС EN 206-1:2006 

За све материјале који се користе за израду кошуљице 

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Пре  извођења радова израдити узорке (претходна 

мешавина)  од материјала предвиђеног  справљање 

мешавине 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.

Толеранција на две рефернтне тачке на удаљености од 

1,00 м максимив 3 мм вертикално или толеранција на 

две рефернтне тачке на удаљености од 2,00 м максимив 

5 мм вертикално а све у скалду са SRPS CEN/TS 15717                                                                                   

Ценом је обухваћен материјал, транспорт, испитивања и 

рад.                                                                                                          

Обрачун по м2.

приземље:

7,68+5,40+5,30 = 18,38

I спрат:

9,57+5,90+7,98+2,78 = 26,23

II спрат:

9,57+5,90+7,98+2,78 = 26,23

III спрат:

9,57+5,90+7,98+2,78 = 26,23

поткровље:

9,56+7,96 = 17,52

м2 114,59
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19 Набавка материјала и израда слоја за пад,просечне  

дебљине д = 15 цм испод хидроизолације крова,

Карактеристика бетона Ц12/15 (МБ15) према СРПС EN 

206-1:2006 

За све материјале који се користе за израду кошуљице 

доставити извештаје о испитивању (атесте).

Пре  извођења радова израдити узорке (претходна 

мешавина)  од материјала предвиђеног  справљање 

мешавине 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.

Толеранција на две рефернтне тачке на удаљености од 

1,00 м максимив 3 мм вертикално или толеранција на 

две рефернтне тачке на удаљености од 2,00 м максимив 

5 мм вертикално а све у скалду са SRPS CEN/TS 15717                                                                                             

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                             

Обрачун по м2.

равни кров:

336,00 = м2 336,00

20 Набавка материјала и израда цементне кошуљице   од 

малтер бетона 1:3, дебљине д = 6 цм као завршног пода 

у лифтовској кућици.                                                                                         

Кошуљицу загладити до црног сјаја.                                            

Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.                                                                                              

Обрачун по м2.

приземље:

5,71 = м2 5,71

21 Набавка елемената и зидање димњачких канала тип 

Класик производње Schiedel Ø 200 мм  или бољих 

карактеристика.

Ценом обухватити све потребне фазонске комаде и 

типску димњачку капу.

Ценом је обухваћен материјал, зидарска скела, 

транспорт и рад.   

                                                                                                                

Обрачун по м1.

приземље - кров:

м1 78,30

22 Набавка елемената и зидање вентилационих сабирних 

канала тип Schiedel  ЛС-1 и ЛС-2 или бољих 

карактеристика, у цементном малтеру размере 1:3 са 

дерсовањем спојница.                                            

Зидање извести према упутству произвођача.                          

У цену улазе и сви фасонски прелазни елементи и 

елементи за прикључак и  помоћна скела.                                                                                   

Ценом је обухваћен материјал, зидарска скела, 

транспорт  и рад.                                                                                                                   

Обрачун по м1.
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приземље - повучени спрат

15,66*11 = м1 172,26

23 Малтерисање плафона од бетона  продужним малтером  

у два слоја. Пре малтерисања плафона, површине 

очистити и испрскати цементним млеком. 

Посебно код малтерисања бетонских зидова њихова 

површина се мора увек прво попрскати ретким 

цементним млеком. 

Потом се зидови малтеришу цементним малтером у 

размери 1:3 или продужним малтером размере 1:1:5 или 

1:1:6. са рабицирањем два различита материјала по 

висини развијене ширине 60 цм                     

Ценом је обухваћен материјал, угаоне лајсне, транспорт, 

зидарска скела и рад.                                                                                          

Обрачун по  м2.

м1 1.400,00

24 Малтерисање унутрашњих зидова (санитарни чворови, 

кухиње, оставе ) од опеке и  блокова цем. малтером 1:3 у 

два слоја, д = 2.0 цм, као подлога за лепак.

Код малтерисања зидова ових просторија неопходно је 

њихову површину  увек прво попрскати ретким 

цементним млеком. 

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

приземље - повучени спрат

15,66*11 = m2 510,00

VII

1 Набавка и израда хидроизолације испод АБ плоче лифта 

јаме, преко слоја мршавог бетона и вертикалне 

хидроизолације АБ зидова јаме (са спољне стране) 

двокомпонентним битумен/гума заптивачем који 

премишћује пукотине до 5 мм "Koster Deuxan 2C". 

Наноси се у два слоја са утапањем стаклене мрежице 

између слојева. Подлога се претходно премазује 

адекватним прајмером  "Polysil TG-500".

Напомена: Изолацију обавезно заштити постављањем 

слоја од две ПЕ фолије.

Изолацију урадити према у свему према упутству 

произвођача и са свим потребним предрадњама што је 

укшучено у цену.                                                                     

Ценом је обухваћен материјал, транспорт  и рад.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2 .

3,40*2,40 +(3,40*2+2,40*2)*1,85 =

м2 29,62

ЗИДАРСКИ РАДОВИ  УКУПНО  :

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
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2 Набавка и израда хидроизолације преко подне плоче 

објекта. Хидроизолацију извести пенетрат премазом 

"Koster NB-1 Grey". Подлога се орво премазује дубоко 

пене-трирајућим кристализујућим прајмером "Polysil TG-

500" потoм два слоја монералног премаза "NB-1 Greey",

Изолацију урадити према у свему према упутству 

произвођача и са свим потребним предрадњама што је 

укшучено у цену.                                                                     

Ценом је обухваћен материјал, транспорт  и рад.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2 .

357,00 = m2 357,00

3 Набавка и израда хидроизолације лођа.  Хидроизолацију 

извести од полимер цементне тип  BK-hidrostop 1 или 

одговарајући вишег квалитета.

Изолацију урадити према у свему према упутству 

произвођача и са свим потребним предрадњама што је 

укључено у цену.                                                                            

Ценом је обухваћен материјал, транспорт  и рад.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2 .

приземље:

4,21+2,56+4,42+1,70+3,73+4,70 = 21,32

I спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

II спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

III спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

поткровље:

4,43+1,83+4,41+1,68+3,86+4,70 = 20,91

м2 106,52

4 Набавка материјала и израда хидроизолација мокрих 

чворова полимер цементним премазом типа BK-

hidrostop 1 или одговарајући вишег квалитета. 

Изолацију подићи уз ободне зидове за 20 цм а на делу 

где је када за 150 цм.                                                       

Изолацију урадити према у свему према упутству 

произвођача и са свим потребним предрадњама што је 

укључено у цену.                                                                      

Ценом је обухваћен материјал, транспорт  и рад.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2 .

приземље:

7,68+5,40+5,30 = 18,38

I спрат:

9,57+5,90+7,98+2,78 = 26,23

II спрат:

9,57+5,90+7,98+2,78 = 26,23

III спрат:

9,57+5,90+7,98+2,78 = 26,23

поткровље:

9,56+7,96 = 17,52
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м2 114,59

5 Израда хоризонталне хидроизолације крова са 

подизањем холкера, а преко изведеног слоја за пад, 

двокомпонентним, еластичним, минерално-акрилним 

премазом "KOSTER 21".Наноси се у двс слоја, са 

постављањем стаклене мрежице у међуслоју и ојачањем 

холкера утапањем високофлексибилне заптивајуће траке 

"Flex Tape K-120". Преко "KOSTER 21" се поставља 

керамика на лепку.Обрачун по м2 развијене површине.

поткровље:

13,83+23,18+10,34 = м2 383,50

6 Израда парне бране преко аб плоче од једног слоја 

битуменске траке са улошком од ал фолије типа "кондор 

Ал 4" заварене целом површином за подлогу.Подлога се 

претходно премазује слојем битулита. Обрачун по м2 

развијене површине.

равни кров:

336,00 = м2 336,00

7 Набавка и постављање слоја термоизолације од 

минерална вуна  д = 8 цм. у фасадном зиду, заједно са 

постављањем фолије која паропропусна 

водонепропусна.                                                                                                                                                               

Обрачун по м2.

приземље:

189,06+19,50 = 205,56

 I спрат: 

97,45+76,06+19,50 = 193,01

 II спрат: 

97,45+76,06+19,50 = 193,01

 III спрат:

97,45+76,06+19,50 = 193,01

поткровље:

21,27+119,25+32,32 = 172,84

кров:

21,24 = 21,24

м2 978,67

8 Набавка и постављање слоја термоизолације од  плоча 

стиродура д = 22 цм,  слободно положених  на АБ 

кровној плочи.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2.

кровна плоча:

336,00 =

м2 336,00

9 Набавка и постављање слоја термоизолације од плоча 

азмофона   д = 2 цм,  испод подлоге за керамику у 

мокрим чворовима.                                                                                                                      

Обрачун по м2.

приземље:

4,21+2,56+4,42+1,70+3,73+4,70 = 21,32

I спрат:
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4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

II спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

III спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

поткровље:

4,43+1,83+4,41+1,68+3,86+4,70 = 20,91

м2 106,52

10 Набавка и постављање слоја термоизолације од  плоча 

азмафона  д = 2 цм,  испод подлоге за паркет и керамику 

у кухињама и оставама                                                                                                                      

Обрачун по м2.

приземље:

2,80+8,26+22,49+6,64+2,08+9,15+17,69+5,91+12,93+ 

21,43+9,17+10,20+19,72+9,26+12,78+20,73+4,51+2,64+ 

3,94+19,86+4,51+3,08+5,61+1,84+5,61+1,03+4,52+1,46   

= 249,85

I спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+ 

24,78+ 9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+ 

2,52+5,01+ 19,50+7,20 +4,51+4,22+5,61+1,85+7,95+ 

1,16+ 4,41+1,61+17,15= 295,40

II спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+ 

24,78+ 9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+ 

2,52+5,01+ 19,50+7,20 +4,51+4,22+5,61+1,85+7,95+ 

1,16+ 4,41+1,61+17,15= 295,40

III спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+ 

24,78+ 9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+ 

2,52+5,01+ 19,50+7,20 +4,51+4,22+5,61+1,85+7,95+ 

1,16+ 4,41+1,61+17,15= 295,40

повучени  спрат:

5,15+2,75+7,30+17,60+20,06+9,37+3,97+25,65+8,33+ 

10,21+26,08+15,68+6,85+15,31+7,84+7,88+3,12+4,02+ 

15,47+5,80+1,55+5,02+7,94+1,16+11,93+17,15= 263,19

м2 1.399,24

11 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих 

плоча минералне вуне д = 6 цм. на зидовима у 

степенишном простору.                                                                                  

Ценом обухватити и постављање рабиц мреже и Q 

мреже.                                                                               

Обрачун по м2.

приземље:

24,49 =

I спрат:

26,45 =

II спрат:

26,45 =

III спрат:

26,45 =
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повучени спрат:

26,45 =

м2 130,29

12 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих 

плоча минералне вуне д = 8 цм.на зидовима  у улазу.                                                                                 

Ценом обухватити и постављање рабиц мреже и Q 

мреже.                                                                               

Обрачун по м2.

приземље:

5,54+5,84 = 11,38 м2 11,38

13 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих 

плоча минералне вуне д = 5 цм. по ободу дилатационог  

зида.                                                                                                                                                             

Обрачун по м2.

приземље - кров

15,50*1,00 м2 15,50

14 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих 

плоча минералне вуне д = 10 цм. на подној плочи  

приземља..                                                                                                                                                            

Обрачун по м2 .

357,00 = m2 357,00

15 Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих 

плоча минералне вуне д = 10 цм. испод плоче  заједно са 

рабиц плетивом и мрежом.                                                                                                                                                            

Обрачун по м2 комплет позиције.

приземље:

7,34+5,20+1,94+2,58+5,93+17,86 = 40,85

м2 40,85

16 Набавка и постављање ПВЦ фолије преко термо 

изолација  тераса и крова .                                                                                   

Обрачун по м2.

кровне терасе и равни кров

336,00+47,35 = м2 383,35

Набавка и постављање слоја термоизолације од тврдих 

плоча минералне вуне д = 3 цм. у сендвич зиду између 

два стана.                                                                                                                                                                

Обрачун по м2.

м2 100,00

 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

VIII   МОЛЕРСКО  ФАРБАРСКИ  РАДОВИ
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1 Набавка материјала, глетовање и бојење 

полудисперзијом малтерисаних зидова висине 260 цм 

према следећем опису:

-глетовање малтерисаних површина одговарајућом глет 

масом  у два слоја са свим предрадњама до постизања 

потпуне глаткоће .

По потреби глет масу нанети у више слојева с тим што 

укупна дебљина свих слојева не сме бити већа од 5 мм. 

- брушење површина стакластом хартијом ,

- гипсовање - надкитовање на глачаном зиду ,

- наношење боје ваљком први пут ,

- наношење боје ваљком други пут .                                           

Готове површине морају бити уједначеног тона , без 

трагова четке и ваљка ,без љуштења и отирања боје.                                

Ценом обухватити и потребну радну скелу.

Обрачун по м2 обојене површине. 
приземље:

(7,08+9,11+11,68+19,20+10,78+6,14+7,02+12,83+16,92+ 

10,21+ 14,67+18,81+12,25+10,22+6,41+15,52+18,34+ 

10,22+4,16+ 13,92+14,52+18,34+8,50+6,78+5,42+9,00+ 

7,98+18,13)*2,63 = 842,82

I спрат:

(11,16+9,12+11,68+20,40+11,29+6,13+8,22+13,99+ 

17,80+10,21+13,82+20,88+12,26+10,22+6,42+15,52+

 21,07+13,93+4,46+16,26+11,80+15,72+11,73+             

11,75+9,10+6,60+5,55+8,40+9,12+17,74+11,14)*              

 2,63 = 982,28

II спрат:

(11,16+9,12+11,68+20,40+11,29+6,13+8,22+13,99+ 

17,80+10,21+13,82+20,88+12,26+10,22+6,42+15,52+

 21,07+13,93+4,46+16,26+11,80+15,72+11,73+             

11,75+9,10+6,60+5,55+8,40+9,12+17,74+11,14)*              

 2,63 = 982,28

III спрат:

(11,16+9,12+11,68+20,40+11,29+6,13+8,22+13,99+ 

17,80+10,21+13,82+20,88+12,26+10,22+6,42+15,52+

 21,07+13,93+4,46+16,26+11,80+15,72+11,73+             

11,75+9,10+6,60+5,55+8,40+9,12+17,74+11,14)*              

 2,63 = 982,28

поткровље:

(10,94+6,89+11,65+17,93+18,51+14,52+10,32+5,36+ 

8,12+23,00+11,64+11,56+17,94+21,07+13,94+4,46+ 

16,12+11,80+15,72+11,73+11,75+7,44+8,09+14,42+ 

17,54)*2,63 = 848,07

м2 4.637,73

страна 25/64



Нови Сад - Југовићево

ламела Ф4

Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

2 Набавка материјала, глетовање и бојење 

полудисперзијом бетонских плафона  према следећем 

опису:

-глетовање бетонских површина одговарајућом глет 

масом  у два слоја са свим предрадњама до постизања 

потпуне глаткоће .

По потреби глет масу нанети у више слојева с тим што 

укупна дебљина  свих слојева не сме бити већа од 5 мм .

- брушење површина стакластом хартијом ,

- гипсовање - надкитовање на глачаном зиду ,

- наношење боје ваљком први пут ,

- наношење боје ваљком други пут .                                           

Готове површине морају бити уједначеног тона , без 

трагова четке и ваљка ,без љуштења и отирања боје.                                

Ценом обухватити и потребну радну скелу.

Обрачун по м2 обојене површине. 

приземље:

(2,80+4,51+8,26+22,49+6,64+4,21+2,08+3,08+9,15+17,69

+

2,56+5,91+12,93+21,43+9,17+5,61+1,84+4,42+10,20+19,7

2+

5,61+1,03+9,26+1,70+12,78+3,73+20,73+4,51+2,64+4,70+
I спрат:

2,82+4,51+8,26+24,61+4,19+6,63+2,07+4,22+10,50+19,65

+

2,56+5,91+11,28+24,78+9,19+5,61+1,85+4,42+10,20+

26,08+7,95+1,16+15,74+1,70+6,85+3,86+15,33+7,84+

7,88+4,95+2,52+4,70+1,61+4,41+5,01+19,50+7,20 = II спрат:

2,82+4,51+8,26+24,61+4,19+6,63+2,07+4,22+10,50+19,65

+

2,56+5,91+11,28+24,78+9,19+5,61+1,85+4,42+10,20+

26,08+7,95+1,16+15,74+1,70+6,85+3,86+15,33+7,84+

7,88+4,95+2,52+4,70+1,61+4,41+5,01+19,50+7,20 = III спрат:

2,82+4,51+8,26+24,61+4,19+6,63+2,07+4,22+10,50+19,65

+

2,56+5,91+11,28+24,78+9,19+5,61+1,85+4,42+10,20+

26,08+7,95+1,16+15,74+1,70+6,85+3,86+15,33+7,84+

7,88+4,95+2,52+4,70+1,61+4,41+5,01+19,50+7,20 = 
поткровље:

5,15+4,33+2,76+7,30+17,60+20,06+9,37+5,80+1,83+1,55+

3,97+25,65+8,33+5,02+4,41+10,21+26,08+7,94+1,16+

15,68+1,68+6,85+3,86+15,31+7,84+7,88+3,12+4,02+4,70+

11,93+15,47 = 266,86

м2 1.460,68
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3 Набавка материјала, глетовање и бојење акрилном бојом 

BK-PLAST ful struktura 1mm у улазном холу и 

степенишном простору, према следећем опису:

- глетовање малтерисаних површина одговарајућом глет 

масом  у два слоја са свим предрадњама до постизања 

потпуне глаткоће .

По потреби глет масу нанети у више слојева с тим што 

укупна дебљина свих слојева не сме бити већа од 5 мм. 

- брушење површина стакластом хартијом ,

- гипсовање - надкитовање на глачаном зиду ,

- наношење боје ваљком први пут ,

- наношење боје ваљком други пут .                                           

Готове површине морају бити уједначеног тона , без 

трагова четке и ваљка ,без љуштења и отирања боје.                                

Ценом обухватити и потребну радну скелу.

Обрачун по м2 обојене површине. 
приземље:

(11,18+7,93+26,46)*2,70 = 123,04

I спрат:

24,78*2,70 = 66,91

II спрат:

24,78*2,70 = 66,91

III спрат:

24,78*2,70 = 66,91

поткровље:

24,78*2,70 = 66,91

м2 391,02

4 Набавка материјала и бојење зидова и плафона лифт 

окна посном бојом без глетовања са свим потребним 

предрадњама за наношење боје.                                                                 

Обрачун по м2 обојене површине. 

приземље - кров

6,80*16,60+2,88 = м2 115,76

Бојење зидова и плафона мокрих чворова унутрашњом 

боја против буђи тип МAXIDIS F , са претходном 

припремом подлоге у свему према опису из тачке 1 

молерско фарбарских радова. Обрачун по м2.
м2 200,00

IX

1 Набавка материјала и израда спуштеног плафона у 

мокрим чворовима од влагоотпорних гипс картонских 

плоча д = 12,5 мм, на одговарајућој металној 

подконструкцији типа Ригипс или Кнауф.                                                                                  

Позиција обухвата бандажирање спојева и припрему за 

молерско-фарбарске радове.                                                             

У оквиру позиције укалкулисати израду ревизионих 

отвора према пројекту, отвора за расвету и остале 

отворе потребне за инсталације.                                                                                      

Радити у свему према пројекту и упутству произвођача 

спуштеног плафона.                                                                    

Обрачун по м2 плафона.

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ  РАДОВИ  УКУПНО

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ 
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приземље:

4,21+2,56+4,42+1,70+3,73+4,70 = 21,32

I спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

II спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

III спрат:

4,19+2,56+4,42+1,70+3,86+4,70 = 21,43

м2 85,61

2 Набавка материјала и израда спуштеног плафона  од 

гипс картонских плоча д = 12,5 мм, на одговарајућој 

металној подконструкцији типа Ригипс, Кнауф или 

слично.                                                                   Позиција 

обухвата бандажирање спојева и припрему за молерско-

фарбарске радове.                                                     У 

оквиру позиције укалкулисати израду ревизионих 

отвора према пројекту, отвора за расвету и остале 

отворе потребне за инсталације.                                                                     

Радити у свему према пројекту и упутству произвођача 

спуштеног плафона.                                                          

Обрачун по м2 плафона.

м2 30,00

3 Облаганје греде гипс картонским плочама у свему као 

опис у тачки 2. Обрачун по м, раз ширине до 100цм

м 50,00

4 Набавка и израда преградних монтажних зидова од 

гипскартонских плоча са испуном од камене вуне по 

потреби, на одговарајућој подконструкцији, дебљине 

10цм. Све комплет финално обрађено.

Обрачун пом2 м2 75,00

X КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1 Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица I класе, димензије 48x48 цм на лепку у 

купатилима, WC-има.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Под радити на додир са испуном од фуг маса BK у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа CERIM 

VINTAGE по избору Инвеститора. Плочице морају 

испуњавати следеће стандарде:                            - 

Упијање воде    ЕN ISO 10545-3 ≤3% подне                              

Калибрација    ЕN ISO 10545-2 ± 0,6%                                    

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 1100N                   

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље:

4,51+4,21+3,08+2,56+5,61+1,84+4,42+5,61+1,03+1,70+ 

3,73+4,70+4,52+1,46 = 48,98

I спрат:

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ УКУПНО
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4,51+4,19+4,22+2,56+5,61+1,85+4,42+7,95+1,16+1,70+ 

3,86+4,70+1,61+4,41 = 52,75

II спрат:

4,51+4,19+4,22+2,56+5,61+1,85+4,42+7,95+1,16+1,70+ 

3,86+4,70+1,61+4,41 = 52,75

III спрат:

4,51+4,19+4,22+2,56+5,61+1,85+4,42+7,95+1,16+1,70+ 

3,86+4,70+1,61+4,41 = 52,75

поткровље:

4,33+5,80+1,83+1,55+5,02+4,41+7,94+1,16+1,68+3,86+ 

4,70+ 11,93 = 54,21

m2 141,44

Набавка материјала и постављање зидних керамичких 

плочица I класе, димензије 48x48 цм на лепку у 

купатилима, WC-има.На свим угловима урадити 

вертикалне Al лајсне у боји плочица.

2 Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 110 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Зид радити на додир са испуном од фуг маса BK у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа CERIM 

VINTAGE по избору Инвеститора.Керамика у 

купатилима је до спуштеног плафона  а у WC-има је до 

144цм.

 Плочице морају испуњавати следеће стандарде:                            

- Упијање воде    ЕN ISO 10545-3   >10% зидне                            

- Калибрација    ЕN ISO 10545-2  ± 0,5%                                                             

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4    мин 600N                     

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14    класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље:

(8,67+6,80+4,42+5,56+8,01+8,88)*2,63+(0,70+1,52+1,99+

0,60+ 0,65+3,07+1,49+0,70+3,51+0,78+0,66+1,32+ 

0,30+1,08+0,34+ 0,67+2,10+0,65+0,73+3,52+0,65)*1,60-

(0,81*2,10*5+0,71*2,10) = 144,61

I спрат:

(8,66+6,80+8,64+5,56+8,14+8,88)*2,63+(0,70+1,52+1,99+

0,60+0,65+3,07+1,49+0,70+3,51+0,78+0,65+2,47+0,65+ 

0,63+2,47+ 0,63+0,96+1,81+1,82+1,53+1,43)*1,60-

(0,81*2,10*5+0,71*2,10) = 160,87

II спрат:

(8,66+6,80+8,64+5,56+8,14+8,88)*2,63+(0,70+1,52+1,99+

0,60+0,65+3,07+1,49+0,70+3,51+0,78+0,65+2,47+0,65+ 

0,63+2,47+ 0,63+0,96+1,81+1,82+1,53+1,43)*1,60-

(0,81*2,10*5+0,71*2,10) = 160,87

III спрат:

(8,66+6,80+8,64+5,56+8,14+8,88)*2,63+(0,70+1,52+1,99+

0,60+0,65+3,07+1,49+0,70+3,51+0,78+0,65+2,47+0,65+ 

0,63+2,47+ 0,63+0,96+1,81+1,82+1,53+1,43)*1,60-

(0,81*2,10*5+0,71*2,10) = 160,87
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поткровље:

(8,95+5,66+8,62+5,52+8,14+8,87)*2,63+(0,70+3,15+1,73+

0,22+ 0,70+2,82+0,78+0,41+0,78+0,59+0,78+2,92+2,80+ 

0,60+0,96+ 1,81+1,82+1,53+1,43)*1,60-

(0,81*2,10*4+0,71*2,10*2) = 153,01

м2 630,50

3 Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица I класе, димензије 48x48 цм на лепку у кухињи, 

оставама и зони шанка на поду и зидном порталу.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Под радити на додир са испуном од фуг маса BK  у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа CERIM 

BLOOM по избору Инвеститора. Плочице морају 

испуњавати следеће стандарде:                            - 

Упијање воде    ЕN ISO 10545- ˃10% подне                              

Калибрација    ЕN ISO 10545-2 ± 0,5%                                    

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 1100N                   

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље:

(1,29+0,84+2,04+0,90+1,78+0,92+0,12+0,16+0,36+2,35+

0,90+6,41+4,16+5,42)-0,71*3 = 25,52

I спрат:

(1,29+0,84+2,04+0,90+1,78+0,92+0,12+0,90+0,15+1,28+

1,53+6,42+4,46+5,55)-0,71*3 = 26,05

II спрат:

(1,29+0,84+2,04+0,90+1,78+0,92+0,12+0,90+0,15+1,28+

1,53+6,42+4,46+5,55)-0,71*3 = 26,05

III спрат:

(1,29+0,84+2,04+0,90+1,78+0,92+0,12+0,90+0,15+1,28+

1,53+6,42+4,46+5,55)-0,71*3 = 26,05

поткровље:

(0,90+2,41+0,22+1,24+0,43+1,00+2,78+0,90+2,34+0,85+

0,90+0,15+1,28+1,53+5,36+4,46)-0,71*2 = 25,33

м2 120,00
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4 Набавка материјала и постављање зидних керамичких 

плочица I класе, димензије 20x20 цм на лепку у кухињи . 

Висина плочица је 80цм на висини од 80-160цм.На свим 

угловима урадити вертикалне Al лајсне у боји плочица.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 110 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Зид радити на фугу од 2мм са испуном од фуг маса BK у 

тону по избору инвеститора .  Плочице су типа VOGUE 

беле мат боје . Плочице морају испуњавати следеће 

стандарде:                            - Упијање воде    ЕN ISO 

10545-3 ≤3% зидне                             Калибрација    ЕN 

ISO 10545-2 ± 0,6%                                    - Чврстоћа при 

лому   ЕN ISO 10545-4  мин 600N                   - Отпорност 

на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

м2 153,11

5 Набавка материјала и постављање сокле у кухињама и 

оставама је од 8-10цм  . Керамика. лепак и фуг маса исти 

опис и квалитет као подна кухињска керамика.                                                                                                      

Обрачун по м1 .

приземље:

(1,29+0,84+2,04+0,90+1,78+0,92+0,12+0,16+0,36+2,35+0,

90+ 6,41+4,16+5,42)-0,71*3 = 25,52

I спрат:

(1,29+0,84+2,04+0,90+1,78+0,92+0,12+0,90+0,15+1,28+1,

53+ 6,42+4,46+5,55)-0,71*3 = 26,05

II спрат:

(1,29+0,84+2,04+0,90+1,78+0,92+0,12+0,90+0,15+1,28+1,

53+ 6,42+4,46+5,55)-0,71*3 = 26,05

III спрат:

(1,29+0,84+2,04+0,90+1,78+0,92+0,12+0,90+0,15+1,28+1,

53+ 6,42+4,46+5,55)-0,71*3 = 26,05

поткровље:

(0,90+2,41+0,22+1,24+0,43+1,00+2,78+0,90+2,34+0,85+  

0,90+ 0,15+1,28+1,53+5,36+4,46)-0,71*2 = 25,33

м1 129,00
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6 Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица I класе, димензије 30х60 цм на лепку на 

терасама,лођама и проходним кровним терасама.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Под радити на додир са испуном од фуг маса BK у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа 

ЕХCELLENCE black grip или слично  . Плочице морају 

испуњавати следеће стандарде:                            - 

Упијање воде    ЕN ISO 10545-3 ≤3% подне                              

Калибрација    ЕN ISO 10545-2 ± 0,6%                                    

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 1100N                   

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље:

7,30+3,88+17,66+7,68+5,40+5,30 = 47,22

I спрат:

17,15+9,57+5,90+7,98+2,78 = 43,38

II спрат:

17,15+9,57+5,90+7,98+2,78 = 43,38

III спрат:

17,15+9,57+5,90+7,98+2,78 = 43,38

поткровље

17,15+9,56+13,83+23,18+7,95+10,34 = 82,01

м2 259,37

Набавка материјала и постављање сокле висине у 

приземљу 130цм  а на осталим етажама 10цм у улазном 

ходнику,ходницима и степенишним подестима . 

Керамика. лепак и фуг маса исти опис и квалитет као 

подна ходничка керамика.                                                                                                      

Обрачун по м1 .

приземље:

28,95+13,77+10,84+10,80-1,01*5-1,10 = 58,21

I спрат:

20,77+7,99+6,94+6,94+4,82-1,01*5-1,10 = 41,31

II спрат:

20,77+7,99+6,94+6,94+4,82-1,01*5-1,10 = 41,31

III спрат:

20,77+7,99+6,94+6,94+4,82-1,01*5-1,10 = 41,31

поткровље

19,77+6,94+20,86+23,18+7,99+16,38-1,01*5-1,10 = 88,97 m 58,21

м1 212,90

Набавка материјала и постављање тестерасте сокле 

висине  10цм на степенишним крацима . Керамика. 

лепак и фуг маса исти опис и квалитет као подна 

ходничка керамика.                                                                                                      

Обрачун по м1 .

приземље:

5,69+1,20 = 6,89

7

8
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I спрат:

5,69+1,20 = 6,89

II спрат:

5,69+1,20 = 6,89

III спрат:

5,69+1,20 = 6,89

поткровље

5,69+1,20 = 6,89

м1 29,45

Набавка материјала и постављање подних керамичких 

плочица I класе, димензије 60х120цм на лепку на 

степеништу и подестима.

Плочице лепити лепком SIPROFIX BK 160 или вишег 

квалитета, у слогу по избору пројектанта и одобрењу 

инвеститора.

Под радити на додир са испуном од фуг маса BK у тону 

по избору инвеститора .  Плочице су типа CASAMOOD 

neutra bianco i FLOОR GRЕS chramtech warm 3.0 naturale 

или вишег квалитета  . Газишта су типски 

префабриковани елементи са препустом и 

противклизном перфорацијом.Плочице морају 

испуњавати следеће стандарде:                            - 

Упијање воде    ЕN ISO 10545-3 ≤3% подне                              

Калибрација    ЕN ISO 10545-2 ± 0,5%                                    

- Чврстоћа при лому   ЕN ISO 10545-4  мин 1100N                   

- Отпорност на мрље   ЕN ISO 10545-14   класа 1                                                      

Обрачун по м2 . 

приземље - поткровље:

а) ознака из пројекта 1 ,   површине 0,576 м2/ком

5 = ком 5,00

б) ознака из пројекта 2  ,  површине 0,837м2/ком

5 = ком 5,00

в) ознака из пројекта 3  ,  површине 0,531м2/ком

5 = ком 5,00

г) ознака из пројекта 4  ,  површине 0,370м2/ком

5 = ком 5,00

д) ознака из пројекта 5-17  ,  површине 0,365м2/ком

65 = ком 65,00

 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

XI ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

8
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1 Набавка и постављање класичног храстов паркета 

стандард  Р класе,  димензија 450/50/21мм.                                            

.Паркет поставити на слој двокомпонентног  лепка тип 

"BK parket fix PU/BK parket fix prime" у квалитету истог 

или вишег.                                                                                  

По завршеном полагању паркет се суши 7 дана.                     

Затим паркет хобловати машинским путем са три врсте 

папира (30, 60, 80)  а затим фино очистити, фуговати.                                                                         

Лакирати  основном лак  импрегнацијом 1 пут и 2 

премаза лака (А+ Б) полиуретански полумат.                                     

Поред обимних зидова поставити  медијапан соклу  х=8 

цм  бојену полиуретанском белом бојом. Извођач је у 

обавези да достави доказ  о квалитету паркета од 

акредитоване институције. Подлога се предходно мора 

очистити и отпрашити.  Обрачун по м2 комплет са 

соклом.

 

приземље:

2,80+8,26+22,49+6,64+2,08+9,15+17,69+5,91+12,93+ 

21,43+9,17+10,20+19,72+9,26+12,78+20,73+4,51+2,64+ 

3,94+19,86 = 222,19

I спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+ 

24,78+9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+ 

2,52+5,01+19,50+7,20 = 246,93

II спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+ 

24,78+9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+ 

2,52+5,01+19,50+7,20 = 246,93

III спрат:

2,82+8,26+24,61+6,63+2,07+10,50+19,65+5,92+11,28+ 

24,78+9,19+10,20+26,08+15,74+6,85+15,33+7,84+4,95+ 

2,52+5,01+19,50+7,20 = 246,93

поткровље:

5,15+2,75+7,30+17,60+20,06+9,37+3,97+25,65+8,33+ 

10,21+26,08+15,68+6,85+15,31+7,84+7,88+3,12+4,02+ 

15,47= 212,64

м2 1.175,62

XII

1 Набавка материјала и израда и монтажа олучних цеви 

Ø120 мм од пластифицираног челично поцинкованог 

лима,   дебљине 0,60 мм у боји по избору инвеститора.                                                                                        

Делови олучних цеви морају да улазе један у други 

минимум50 мм .                                                                                                   

Нерђајуће обујмице са држачима поставити на размаку 

од200 цм.                                                                                                         

Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм.              

Обрачун по м1

16,50*4 = м1 66,00

ПАРКЕТАРСКИ  РАДОВИ  УКУПНО

ЛИМАРСКИ РАДОВИ
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Набавка и уградња маски за вертикалне олуке на фасади 

од окруклог гвожђа фи 20мм на размаку од 100мм, 

завршна обрада као ограда на лођама.

Обрачун по м м 66,00

2 Набавка материјала и опшивање зиданих ограда и 

кровних надзидака пластифицираним челично 

поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 50 цм, 

дебљине 0,60 мм.                 Окапнице препустити за 3 

цм. 

Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта   

и према прописима за ту врсту материјала. 

Испод лима поставити слој тер папира, који улази у 

цену опшивања.                                                                

Обрачун по м1 опшивке.

85,60+20,52+15,36+13,39+11,15 = м1 146,02

3 Набавка материјала и израда и монтажа водоскупљача 

од пластифицираног челично поцинкованог лима 

дебљине 0,50 мм, по детаљима и упутству пројектанта.                                    

Обрачун по комаду.

4 = ком 4,00

4 Набавка материјала , израда и монтажа хоризонталне 

дилатације од пластифицираног челичног поцинкованог 

лима, развијене ширине (РШ) 60 цм, дебљине 0,60 мм. 

Хоризонталну дилатацију извести по детаљима и 

упутству пројектанта.                                                                          

Обрачун по м1.

14,50 = м1 14,50

5 Набавка материјала , израда и монтажа вертикталне 

дилатације од пластифицираног челичног поцинкованог 

лима, развијене ширине (РШ) 50 цм, дебљине 0,60 мм. 

Хоризонталну дилатацију извести по детаљима и 

упутству пројектанта.                                                                          

Обрачун по м1.

15,70 = м1 15,70

6 Набавка материјала, израда и монтажа прозорских 

солбанака од пластифицираног челичног поцинкованог 

лима, развијене ширине (РШ)  30 цм, дебљине 0,60 мм. 

Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у 

вис до 25 мм, за шток прозора учврстити  наразмаку 50-

80 мм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене

 пакнице или слично. 

Испод лима поставити слој тер папира, који улази у 

цену солбанка.                                                                            

Обрачун по м1.

приземље:

1,41*2+2,05*4+0,90*11 = 20,92

I спрат:

1,41+2,05*2+0,90*14 = 18,11

II спрат:

1,41+2,05*2+0,90*14 = 18,11
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III спрат:

1,41+2,05*2+0,90*14 = 18,11

поткровље:

0,90*11 = 9,90

м1 85,15

7 Израда и монтажа балконске луле од пластифицираног 

челичног поцинкованог лима, дебљине 0,60 мм. 

Лулу пречника 50 мм, дужине 30 цм и са шајбном 30x30 

цм, израдити по детаљу и упутству пројектанта.               

Обрачун по комаду.

приземље:

3 = ком 3,00

XIII

1 Набавка материјала и бојење малтерисане силиконске 

фасаде с бојом, типа BK-SIL ful struktura 1,5mm или 

вишег квалитета. 

Пре бојења површине фасаде прећи шмирглом и 

опајати. Површину импрегнирати BK-ACRYL подлогом. 

Након сушења нанети други и трећи премаз, са 

размаком за сушење од најмање 10-12 сати.                                                                                       

Малтерисане површине морају бити потпуно суве 

пре бојења.

Обрачун по м2 .

приземље:

267,70+18,38 = 286,08

I спрат:

143,47+26,23 = 169,70

II спрат:

143,47+26,23 = 169,70

III спрат:

143,47+26,23 = 169,70

поткровље:

42,34+17,52 = 59,86

кров :

62,05 = 

м2 917,09

2 Набавка материјала и израда сокле од акрилног 

декоративног малтера, типа BK-KUL-(мозаик) или 

вишег квалитета.. 

Претходно површине фасаде прећи шмирглом и опајати. 

Површину импрегнирати BK-ACRYL подлогом. 

Након сушења нанети  декоративни малтер глетерицом 

и одмах заравнати                                                                              

Малтерисане површине морају бити потпуно суве и 

старе најмање 21 дан.                                                                 

Обрачун по м2 .

приземље:

(58,88+19,48)*0,56 = 43,88 м2 43,88

ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
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Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

3 Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле око 

објекта. Скелу урадити у свему према техничким 

прописима за фасадну скелу, са свим потребним 

укрућењима, платформама, оградама итд.                                                                                      

Пре употребе скела мора бити примљена од надлежне 

инспекције.                                                                                    

Скела мора бити уземљена и осигурана од удара грома . 

Мерење се врши по спољним ивицама фасадне скеле. 

Обрачун по м2 ортогоналне пројекције фасадне скеле, 

комплет са преносом материјала до 50м, чишћењем 

елемената скеле.

85,00*16 = м2 1.360,00

XIV

Монтажа и израда нових вишеделних прозора и врата од 

петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76 AD , 

са ролетнама истог произвођача мин уградбене дубине 

од 75мм, ојачана челичним поцинкованим профилом 

дебљине 1,5мм са двоструким спољним 

дихтовањем.Столарија мора поседовати и добре звучне 

и термичке особине за шток и крило: UF=1,1W/m2K и за 

стакло: Ug:1,1W/m2K. Стакло пакет је дебљине 24мм ( 

4+16+4), напуњено аргоном од чега је једно ниско 

емисионо. Цертификате о топлотној проводљивости је 

потребно доставити. ПВЦ профил мора садржати 

подпрозорски профил, како би се уградила унутрашња и 

спољна даска. Столарија у белој боји. ПВЦ профили 

морају задовољити европски стандард RAL-GZ 716 и 

све мора бити поткрепљено цертификатом. Тамо где је 

присутна ролетна обавезно предвидети и проширење 

профила са једне стране у ширини од 30мм. Ролетна 

треба бити израђено од ПВЦ-а са добрим топлотним 

својствима Ur=0,80W/m2K.

1 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила са ојачањима од нерђајућих челичних профила.                                                       

Прозор је  застакљен термопан стаклом 4+15+4 мм.          

Стакло дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом 

вулканизоаваном на угловима.                                   

Димензије и начи отварања прозора приказани на 

цртежу. Сви прозори треба да задовољавају ЕН 

стандарде и коефицијент пролаза топлоте к=1.7w/m2k.  

Прозор са унутрашње стране има потпрозорску клупицу 

од универа д=18мм, пресвучену меламиниском фолијом 

у боји прозора.                                                                         

У склопу прозора су еслингер ролетне пуњене 

полиуретаном. Позицију дихтовати пур пеном.                                              

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Боју одредити по избору пројектанта.                                 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.               

Обрачун по комаду.

пос.1  кругу и квадрату                     дим 90/158цм

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

ФАСАДНА  ПВЦ  СТОЛАРИЈА
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Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

приземље:

лева = 6

десна = 3

10 =

I спрат:

лева = 1 

десна = /

1 =

II спрат:

лева = 1 

десна = /

1 =

III спрат:

лева = 1 

десна = /

1 =

ком 12,00

2 Двокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.Радити у свему према приложеним шемама и 

детаљу произвођача. Прозор снабдети свим 

стандардним оковом. Пре уградње извођач је дужан да 

достави атест узорка прозора.

Обрачун по комаду.     
пос.2  кругу и квадрату                     дим 205/158цм

приземље:

 = 4

ком 4,00

3 Једнокрилна  врата са фиксним прозором од 

високоотпорних тврдих петокоморних ПВЦ профила 

тип КÖMERLING 76 AD. 

Обезбедити сав потребан оков. 

Уз врата уградити еслингер ролетну од ПВЦ профила.

Отварање према шеми.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

врата.

Врата са унутрашње стране имају  клупицу -храс тов 

праг д=2цм. и та позиција припада вратима.

Обрачун по комаду.

пос.3  кругу и квадрату                     дим 295/250 цм

приземље:

лева = 2

страна 38/64



Нови Сад - Југовићево

ламела Ф4

Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

десна = /

2 =

I спрат:

лева = 2

десна = /

2 =

II спрат:

лева = 2

десна = /

2 =

III спрат:

лева = 2

десна = /

2 =

поткровље:

лева = /

десна = 2

2 =

ком 10,00

4 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.              

пос.4  кругу и квадрату                     дим 141/147 цм

приземље:

лева = 2

десна = /

2 =

ком 2,00

5 Једнокрилна балконска врата од високоотпорних тврдих 

петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76 AD. 

Обезбедити сав потребан оков. 

Уз врата уградити еслингер ролетну од ПВЦ профила.

Отварање према шеми.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

врата.

Врата са унутрашње стране имају  клупицу -храс тов 

праг д=2цм. и та позиција припада вратима.

Обрачун по комаду.                                                                                                                               
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Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

пос.5  кругу и квадрату                     дим 90/250 цм

I спрат:

лева = 1

десна = 1

2 =

II спрат:

лева = 1

десна = 1

2 =

III спрат:

лева = 1

десна = 1

2 =

поткровље:

лева = /

десна = 1

1 =

ком 7,00

6 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.         

пос.6  кругу и квадрату                     дим 90/208 цм

I спрат:

лева =6

десна = 6

12 =

II спрат:

лева =6

десна = 6

12 =

III спрат:

лева =6

десна = 6

12 =

поткровље:

лева = 5

десна =5

10 =
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Ред. 

број
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ком 46,00

7 Двокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.         

пос.7  кругу и квадрату                     дим 205/208 цм

I спрат:

 = 2

II спрат:

 = 2

III спрат:

 = 2

ком 6,00

8 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.    

пос.8  кругу и квадрату                     дим 141/167цм

I спрат:

лева = /

десна = 1

1 =

II спрат:

лева = /

десна = 1

1 =
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Ред. 

број
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III спрат:

лева = /

десна = 1

1 =

ком 3,00

9 Једнокрилна балконска врата од високоотпорних тврдих 

петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76 AD. 

Обезбедити сав потребан оков. 

Уз врата уградити еслингер ролетну од ПВЦ профила.

Отварање према шеми.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

врата.

Врата са унутрашње стране имају  клупицу -храс тов 

праг д=2цм. и та позиција припада вратима.

Обрачун по комаду.                                                                                                                                     

пос.9  кругу и квадрату                     дим 91/236 цм

поткровље:

лева = 5

десна = 4

9 =

ком 9,00

10 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.

пос.10  кругу и квадрату                     дим 90/158цм

приземље:

лева =1

десна = 1

2 = ком 2,00
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Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

11 Једнокрилни прозор са фиксним  делом од тврдих 

петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.        
пос.11  кругу и квадрату                     дим 90/167цм

I спрат:

лева = 2

десна = /

2 =

II спрат:

лева = 2

десна = /

2 =

III спрат:

лева = 2

десна = /

2 =

поткровље:

лева = 1

десна = /

1 =

ком 7,00

12 Једнокрилна балконска врата од високоотпорних тврдих 

петокоморних ПВЦ профила тип КÖMERLING 76 AD. 

Обезбедити сав потребан оков. 

Уз врата уградити еслингер ролетну од ПВЦ профила.

Отварање према шеми.

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

врата.

Врата са унутрашње стране имају  клупицу -храс тов 

праг д=2цм. и та позиција припада вратима.

Обрачун по комаду.

пос.12  кругу и квадрату                     дим 90/209цм

приземље:

лева = 1

десна = /

1 =

I спрат:

лева = 2

десна = /
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Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

2 =

II спрат:

лева = 2

десна = /

2 =

III спрат:

лева = 2

десна = /

2 =

поткровље:

лева = 1

десна = /

1 =

ком 7,00

13 Једнокрилни прозор од тврдих петокоморних ПВЦ 

профила тип КÖMERLING 76 AD .                

Прозори са унутрашње стране имају потпрозорску 

клупицу од медијапана д=18мм обојена полиуретанском 

белом бојом.

Дихтовање прозора извести purpen-ом уз обавезну 

заштиту са спољне и унутрашње стране оквирним пвц 

лајснама.

Радити у свему према приложеним шемама и детаљу 

произвођача. 

Прозор снабдети свим стандардним оковом.                            

Пре уградње извођач је дужан да достави атест узорка 

прозора.

Обрачун по комаду.              

пос.13  кругу и квадрату                     дим 90/127цм

приземље:

лева = /

десна = 1

1 =

ком 7,00

XV

ФАСАДНА  ПВЦ  СТОЛАРИЈА УКУПНО

УНУТРАШЊА  ДРВЕНА  СТОЛАРИЈА
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Ред. 
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1 Израда, транспорт и монтажа двокрилних

застакљених врата.Шток оје од трослојне плоче у

комбинацији са шпер плочом од руске брезе. Шток

је у ширини зида који се герује. Крило врата је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији. Застакљивање крила

извести равним стаклом д = 4мм са непровидном

фолијом покривеност 80% површине стакла.

Минимална звучна заштита од 25-29 db. Врата

снабдети бравом магнетном АГБ и потребним

бројем шарки, квака је тип TH 104 INOX BICOLOR

прохром мат. Первајз лајсна ширине 7цм сечена у

гер. Завршна обрада лакирањем 2х полиуретанским

лаком италијанског произвођача "SAYERLACK" у

тону по избору инвеститора.Обрачун по ком

заједно са одбојником за крило врата тип полу

месец-хром мат. 

пос А  у  кругу                                 дим 141/210 цм

приземље:

лева = 2

десна = /

2 =

I спрат:

лева = 2

десна = /

2 =

II спрат:

лева = 2

десна = /

2 =

III спрат:

лева = 2

десна = /

2 =

поткровље:

лева = 2

десна = /

2 =

ком 10,00
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Ред. 
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Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

2 Израда, транспорт и монтажа двокрилних

застакљених врата.Шток оје од трослојне плоче у

комбинацији са шпер плочом од руске брезе. Шток

је у ширини зида који се герује. Крило врата је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији. Застакљивање крила

извести равним стаклом д = 4мм са непровидном

фолијом покривеност 80% површине стакла.

Минимална звучна заштита од 25-29 db. Врата

снабдети бравом магнетном АГБ и потребним

бројем шарки, квака је тип TH 104 INOX BICOLOR

прохром мат. Первајз лајсна ширине 7цм сечена у

гер. Завршна обрада лакирањем 2х полиуретанским

лаком италијанског произвођача "SAYERLACK" у

тону по избору инвеститора.Обрачун по ком

заједно са одбојником за крило врата тип полу

месец-хром мат. 

пос Б  у  кругу                                  дим 121/210 цм

приземље:

лева = 1

десна = /

1 =

I спрат:

лева = 1

десна = /

1 =

II спрат:

лева = 1

десна = /

1 =

III спрат:

лева = 1

десна = /

1 =

поткровље:

лева = 1

десна = /

1 =

ком 5,00
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Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

3 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних

застакљених врата.Шток оје од трослојне плоче у

комбинацији са шпер плочом од руске брезе. Шток

је у ширини зида који се герује. Крило врата је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији. Застакљивање крила

извести равним стаклом д = 4мм са непровидном

фолијом покривеност 80% површине стакла.

Минимална звучна заштита од 25-29 db. Врата

снабдети бравом магнетном АГБ и потребним

бројем шарки, квака је тип TH 104 INOX BICOLOR

прохром мат. Первајз лајсна ширине 7цм сечена у

гер. Завршна обрада лакирањем 2х полиуретанским

лаком италијанског произвођача "SAYERLACK" у

тону по избору инвеститора.Обрачун по ком

заједно са одбојником за крило врата тип полу

месец-хром мат. 

пос В  у  кругу                                  дим 101/210 цм

приземље:

лева = 1

десна = 1

2=

I спрат:

лева = 1

десна = 1

2=

II спрат:

лева = 1

десна = 1

2=

III спрат:

лева = 1

десна = 1

2=

ком 8,00
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4 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

врата.Шток je од трослојне плоче у комбинацији са

шпер плочом од руске брезе. Шток је пресвучен

бељним храстовим фурниром. Шток је у ширини

зида који се герује. Крило је дуплошперовано и

обложено тврдопресованим медијапаном

фурнираним бељеним храстовим фурниром у

интерзији.Минимална звучна заштита од 25-29 db.

Врата снабдети бравом магнетном АГБ и три инох

пролазне шарке, квака је тип TH 104 inox

BICOLOR прохром мат.Первајз лајсна је од

медијапана пресвучена бељеним храстовим

фурниром ширине 7цм сечена у гер.Завршна обрада 

лакирањем 2х полиуретанским лаком италијанског

произвођача "SAYERLACK" у тону по избору

инвеститора. Обрачун по ком заједно са

одбојником за крило врата тип полу месец-хром

мат.

пос Г  у  кругу                                  дим 91/210 цм

приземље:

лева = 2

десна = 2

4 =

I спрат:

лева = 6

десна = 2

8 =

II спрат:

лева = 6

десна = 2

8 =

III спрат:

лева = 6

десна = 2

8 =

поткровље:

лева = 5

десна = 4

9 =

ком 37,00
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5 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

врата.Шток je од трослојне плоче у комбинацији са

шпер плочом од руске брезе. Шток је пресвучен

бељним храстовим фурниром. Шток је у ширини

зида који се герује. Крило је дуплошперовано и

обложено тврдопресованим медијапаном

фурнираним бељеним храстовим фурниром у

интерзији.Минимална звучна заштита од 25-29 db.

Врата снабдети бравом магнетном АГБ и три инох

пролазне шарке, квака је тип TH 104 inox

BICOLOR прохром мат.Первајз лајсна је од

медијапана пресвучена бељеним храстовим

фурниром ширине 7цм сечена у гер.Завршна обрада 

лакирањем 2х полиуретанским лаком италијанског

произвођача "SAYERLACK" у тону по избору

инвеститора. Обрачун по ком заједно са

одбојником за крило врата тип полу месец-хром

мат.

пос Д  у  кругу                                  дим 81/210 цм

приземље:

лева = 1

десна = /

1 =

I спрат:

лева = /

десна = 1

1=

II спрат:

лева = /

десна = 1

1=

III спрат:

лева = /

десна = 1

1=

ком 4,00
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6 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

клизних врата на кухињи. Крило врата је

дуплошперовано и обложено тврдопресованим

медијапаном фурнираним бељеним храстовим

фурниром у интерзији. Унутрашњост крила је

испуњена картонским саћем. Крило врата је

окачено на првокласни клизни механизам са

бешумном алуминијумском шином, укупне

носивости 60кг, произвођач "Оков-стил".Клизни

механизам је сакривен испод маске од медијапана

фурнираног бељеним храстовим фурниром. Рам на

крилу је од првокласног чамовог масива.Шток je од

трослојне плоче у комбинацији са шпер плочом од

руске брезе. Шток је пресвучен бељним храстовим

фурниром. Шток је у ширини зида који се герује.
Врата снабдети успоривачима и механизмом за

фиксирање врата у отвореном положају. Након

завршене обраде зидова, око штокова, поставити

покривне лајсне ширине 7цм од медијапана

пресвучене бељеним храстовим фурниром, које се

герују. 

Завршна обрада лакирањем 2х полиуретанским

лаком италијанског произвођача "SAYERLACK" у

тону по избору инвеститора. Обрачун по ком пос Ђ  у  кругу                                  дим 81/210 цм

приземље:

лева = 1

десна =1

2 =

I спрат:

лева = 1

десна =1

2 =

II спрат:

лева = 1

десна =1

2 =

III спрат:

лева = 1

десна =1

2 =

поткровље:

лева = 1

десна =1

2 =

ком 10,00
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7 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

врата на купатилу, у доњем делу крило има

жалузину за вентилацију вел:40х5цм.Шток je од

трослојне плоче у комбинацији са шпер плочом од

руске брезе. Шток је пресвучен бељним храстовим

фурниром. Шток је у ширини зида који се герује.

Крило је дуплошперовано и обложено

тврдопресованим медијапаном фурнираним

бељеним храстовим фурниром у

интерзији.Минимална звучна заштита од 25-29 db.

Врата снабдети бравом магнетном АГБ и три инох

пролазне шарке, квака је тип TH 104 inox

BICOLOR прохром мат.Первајз лајсна је од

медијапана пресвучена бељеним храстовим

фурниром ширине 7цм сечена у гер.Завршна обрада 

лакирањем 2х полиуретанским лаком италијанског

произвођача "SAYERLACK" у тону по избору

инвеститора. Обрачун по ком заједно са

одбојником за крило врата тип полу месец-хром

мат.

пос З  у  кругу                                  дим 81/210 цм

приземље:

лева = 3

десна = 2

5 =

I спрат:

лева = 3

десна = 2

5 =

II спрат:

лева = 3

десна = 2

5 =

III спрат:

лева = 3

десна = 2

5 =

поткровље:

лева = 3

десна = 1

4 =

ком 24,00
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8 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних пуних

врата на купатилу, у доњем делу крило има

жалузину за вентилацију вел:30х5цм.Шток je од

трослојне плоче у комбинацији са шпер плочом од

руске брезе. Шток је пресвучен бељним храстовим

фурниром. Шток је у ширини зида који се герује.

Крило је дуплошперовано и обложено

тврдопресованим медијапаном фурнираним

бељеним храстовим фурниром у

интерзији.Минимална звучна заштита од 25-29 db.

Врата снабдети бравом магнетном АГБ и три инох

пролазне шарке, квака је тип TH 104 inox

BICOLOR прохром мат.Первајз лајсна је од

медијапана пресвучена бељеним храстовим

фурниром ширине 7цм сечена у гер.Завршна обрада 

лакирањем 2х полиуретанским лаком италијанског

произвођача "SAYERLACK" у тону по избору

инвеститора. Обрачун по ком заједно са

одбојником за крило врата тип полу месец-хром

мат.

пос Ж  у  кругу                                  дим 71/210 цм

приземље:

лева = 4

десна = /

4 =

I спрат:

лева = 3

десна = 1

4 =

II спрат:

лева = 3

десна = 1

4 =

III спрат:

лева = 3

десна = 1

4 =

поткровље:

лева = 2

десна = 2

4 =

ком 20,00

Израда и монтажа плоче на шанку од медијапана 

д=48мм, чело је 120мм са потребном подконструкцијом, 

завршна обрада је полиуретанском бојом у тону по 

избору инвеститора, ширине 60цм дужине од 240 до 

300цм.Обрачун по ком.

ком 10,00
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XVI

1 Једнокрилна врата за улаз у стан. Врата су сигурносна 

типа Босал класик. Звучне изолованости 32db, доказ о 

противпровалности трећег степена. Метални профил 

штока анкерисан у зид у 12 тачака. Рам и 

подконструкција је од кутијастих профила (50х30х1мм)  

са преградним лимом 1мм, а испуна од стиропора д=5цм 

са завршним слојем од универ плоча д=8мм.

Врата снабдети прагом према спецификацији 

произвођача.Са унутрашње стране урадити геровани 

первајз од медијапа бојен полиуретанском белом бојом 

ширине 7цм.

Боја врата према избору инвеститора.

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду

пос 1  у  квадрату                              дим 101/210 цм

приземље:

лева = 2

десна = 3

5 =

I спрат:

лева = 2

десна = 3

5 =

II спрат:

лева = 2

десна = 3

5 =

III спрат:

лева = 2

десна = 3

5 =

поткровље:

лева = 2

десна = 2

4 =

ком 24,00

XVII

Напомена: Сва унутрашња и спољна 

ограда се топло цинкују,па се наноси 

прајмер за обојене метале и завршни лак 

у RAL-u aлкидна у тону по избору 

инвеститора

СИГУРНОСНА  БРАВАРИЈА

СИГУРНОСНА  БРАВАРИЈА УКУПНО

ЦРНА БРАВАРИЈА

УНУТРАШЊА ДРВЕНА СТОЛАРИЈА УКУПНО 
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1 Степенишна ограда израђена од црне браварије.              

Рукохват од бешавних челичних цеви ∅50 мм.                         

Стубови ограде и доња хоризонтала од кутијастих 

челичних профила 30х30мм, на размаку максимум 

100цм. Стубови ограде се анкерују и шрафе бочно за 

степениниште преко анкер плочице. Испуна  оградних 

платна  је од кутијастих  квардратних челичних профила 

18х18 мм, на међусобном растојању од 12 цм . 

Браварију претходно очистити припремити за фарбање 

минијум бојом  потом обојити емајл лаком два пута.

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду
пос 7 у  квадрату                              дим 39,00м

приземље - повучени спрат:

1=

ком 1,00

2 Пењалице за интерветни излаз на кров.                                       

Пењалице израдити од челичних цеви пречника 30 мм 

анкерованих у зид.                                                                                              

Монтирати их на одређеном размаку по датом цртежу.                      

Све обојити два пута са претходним минизирањем.                           

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 8  у  квадрату                              дим 36/60/36цм

поткровље:

1 =

ком 1,00

3 Алуминијумска браварија је од прфила ЕЛВИАЛ 8600 

са термо прекидом .Прозоре застаклити  термопан 

стаклом 4+16+4 мм.  Отварање према шеми.                                                              

Са спољне стране урадити солбанк од пластифицираног 

лима д=0.5 мм.                                                                                       

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду. 

пос 9  у  квадрату                              дим 210/60цм

поткровље:

8 =

ком 8,00

4 Алуминијумска браварија је од прфила ЕЛВИАЛ 8600 

са термо прекидом .                Прозоре застаклити  

термопан стаклом 4+16+4 мм.  Отварање према шеми.                                                            

Са спољне стране урадити солбанк од пластифицираног 

лима д=0.5 мм.                                                                                       

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду. 

пос 9а  у  квадрату                              дим 73/60 цм

поткровље:
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3 =

ком 3,00

5 Фиксна заштитна преграда на прозорима.                                 

Састоји се од 2 хоризонтално постављене цеви ∅50 мм.                                                                                              

Цеви се учвршћују бочно у зид преко анкер плочица пре 

малтерисања.                                                                                         

Све металне делове одмастити и очистити од рђе, варове 

обрусити, бојити 2х основном бојом и синтетским лаком 

у тону по избору пројектанта.                                                                      

Све мере узети на лицу места.Обрачун по комаду.  

пос 10  у  квадрату                              дим 225/24 цм

I спрат:

7 =

II спрат:

7 =

III спрат:

7 =

поткровље:

4 =

ком 25,00

6 Фиксна заштитна преграда на прозорима.                                 

Састоји се од 2 хоризонтално постављене цеви ∅50 мм.                                                                                              

Цеви се учвршћују бочно у зид преко анкер плочица пре 

малтерисања.                                                                                         

Све металне делове одмастити и очистити од рђе, варове 

обрусити, бојити 2х основном бојом и синтетским лаком 

у тону по избору пројектанта.                                                                      

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду.  
пос 11  у  квадрату                              дим 110/24 цм

I спрат:

1 =

II спрат:

1 =

III спрат:

1 =

поткровље:

1 =

ком 4,00

7 Фиксна заштитна преграда на прозорима.                                 

Састоји се од 2 хоризонтално постављене цеви ∅50 мм.                                                                                              

Цеви се учвршћују бочно у зид преко анкер плочица пре 

малтерисања.                                                                                         

Све металне делове одмастити и очистити од рђе, варове 

обрусити, бојити 2х основном бојом и синтетским лаком 

у тону по избору пројектанта.                                                                      

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду.  

пос 12  у  квадрату                              дим 191+156/24 цм
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I спрат:

1 =

II спрат:

1 =

III спрат:

1 =

ком 3,00

8 Ограда на француском балкону.                                                                              

Вертикале су од кутијастих челичних профила 40/40/4 

мм,  на размаку 68 цм

Рукохват ограде је кружног профила Ø50.                                      

Рукохват бојити минијум бојом два пута а завршно 

бојити синтетским лаком у тону по избору пројектанта.                                                                                                                                                

Стакло је панплекс, са обореним ивицама д=4.4.2мм.                                                                             

Стакло причврстити инокс шрафовима на вертикале на 

четри места по висини.

Димензија стакла је 78/77 цм.                                                     

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.                                       

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду.  
пос 13  у  квадрату                              дим 90/110 цм

I спрат:

1 =

II спрат:

1 =

III спрат:

1 =

поткровље:

1 =

ком 4,00

9 Ограда на лођи.                                                                              

Вертикале су од кутијастих челичних профила 40/40/4 

мм,  на размаку 68 цм

Рукохват ограде је кружног профила Ø50.                                      

Рукохват бојити минијум бојом два пута а завршно 

бојити синтетским лаком у тону по избору пројектанта.                                                                                                                                                    

Стакло је панплекс, са обореним ивицама д=4.4.2мм.                                                                             

Стакло причврстити инокс шрафовима на вертикале на 

четри места по висини. 

Димензија стакла је 78/77 цм.                                                     

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.                                       

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду.  

пос 14  у  квадрату                              дим 166/110 цм

I спрат:

1 =

II спрат:

1 =

III спрат:

1 =
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ком 3,00

10 Ограда на лођи.                                                                              

Вертикале су од кутијастих челичних профила 40/40/4 

мм,         на размаку 88 цм.

Рукохват ограде је кружног профила Ø50.                                      

Рукохват бојити минијум бојом два пута а завршно 

бојити синтетским лаком у тону по избору пројектанта.                                                                                                                                                

Стакло је панплекс, са обореним ивицама д=4.4.2мм.                                                                             

Стакло причврстити инокс шрафовима на вертикале на 

четри места по висини.                                                              

Димензија стакла је 95/77  и 100/77 цм.                                                                                               

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.                                       

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  
пос 15  у  квадрату                    дим 496+179/110 цм

I спрат:

1 =

II спрат:

1 =

III спрат:

1 =

поткровље:

1 =

ком 4,00

11 Ограда на лођи.                                                                              

Вертикале су од кутијастих челичних профила 40/40/4 

мм,    на размаку 82 цм.

Рукохват ограде је кружног профила Ø50. 

Рукохват бојити минијум бојом два пута а завршно 

бојити синтетским лаком у тону по избору пројектанта.                                                                                                                                                   

Стакло је панплекс, са обореним ивицама, д=4.4.2мм.                                                                              

Стакло причврстити инокс шрафовима на вертикале на 

четри места по висини. 

Димензија стакла је 94/77 цм.                                                     

Све детаље доставити пројектанту на сагласност.                                       

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 16  у  квадрату                    дим 396/110 цм

I спрат:

2 =

II спрат:

2 =

III спрат:

2 =

поткровље:

1 =

ком 7,00
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12 Фиксна заштитна преграда на тераси. 

Рукохват ограде је  од  цеви Ø50 мм  који прати линију 

обзида а вертикале од кутијастих профила 40/40 мм на 

размаку од 81 и 74 цм. 

Између је панплекс стакло   које причврстити инокс 

шрафовима на вертикале на два места по висини.  

Стакло је д=4.4.2мм са обореним ивицама и монтира се 

са спољне стране металних вертикала.

Димензије стакла су 91/47 и 85/47 цм. 

Све металне делове одмастити, бојити минијум бојом 

два пута а завршно бојити  бојом за метал  у тону по 

избору пројектанта.                                                             

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 17  у  квадрату                        дим 1521/72 цм      

поткровље:

1 = ком 1,00

13 Заштитна ограда на тераси. 

Рукохват ограде је  од  цеви Ø50 мм  који прати линију 

обзида а вертикале од кутијастих профила 40/40 мм на 

размаку од 84 и 76 цм. 

Између јепанплекс стакло   које причврстити инокс 

шрафовима на вертикале на два места по висини.  

Стакло је д=4.4.2мм са обореним ивицама и монтира се 

са спољне стране металних вертикала.

Димензије стакла су 95/47 и 87/47 цм. 

Све металнеделове одмастити, бојити минијум бојом два 

пута а завршно бојити  бојом за метал  у тону по избору 

пројектанта.                                                             

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 18  у  квадрату                        дим 1108/72 цм      

поткровље:

1 = ком 1,00

14 Заштитна ограда на тераси. 

Рукохват ограде је  од  цеви Ø50 мм  који прати линију 

обзида а вертикале од кутијастих профила 40/40 мм на 

размаку од 84 и 76 цм. 

Између јепанплекс стакло   које причврстити инокс 

шрафовима на вертикале на два места по висини.  

Стакло је д=4.4.2мм са обореним ивицама и монтира се 

са спољне стране металних вертикала.

Димензије стакла су 95/47 и 87/47 цм. 

Све металнеделове одмастити, бојити минијум бојом два 

пута а завршно бојити  бојом за метал  у тону по избору 

пројектанта.                                                             

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 19  у  квадрату                        дим 1331/72 цм      
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поткровље:

1 = ком 1,00

15 Степенишни рукохват од бешавних челичних цеви ∅50 

мм.Рукохват анкеровати у под на 3 места преко анкер 

плочица.Са стране према рампи уграђује додатни 

рукохват као на цртежу. Поставити чепове на крајеве 

цеви. Све обојити два пута основном бојом и  завршно 

бојити антик бојом РАЛ 7001. Све мере узети на лицу 

места.  

Обрачун по комаду.  

пос 20  у  квадрату                             

приземље:

1 =

ком 1,00

16 Степенишни рукохват од бешавне челичне цеви ∅50 мм. 

Рукохват анкеровати у зид на  сваких 50 цм на 

одстојању од 5 цм. Поставити чепове на крајеве цеви.                                                            

Све обојити два пута основном бојом и  завршно бојити 

синтетским лаком у тону по избору пројектанта.                                                                          

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду. 

пос 20а у  квадрату                              дим 115 цм

приземље:

1 =

ком 1,00

17 Степенишни рукохват од бешавних челичних цеви ∅50 

мм. Рукохват анкеровати у зид на  сваких 50 цм на 

одстојању од 5 цм. Поставити чепове на крајеве цеви.                                                                

Све обојити два пута основном бојом и  завршно бојити 

синтетским лаком у тону по избору пројектанта.                                                                   

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду.  

пос 20б у  квадрату                              дим 214 цм

приземље:

1 =

ком 1,00

18 Рам решетке испред главног улаза у објекат. 

За армирано бет. плочу анкеровати анкерима угаонике л 

50/70/5мм за постављање решетке.

Решетку урадити у раму од кутијастих профила 

40/60/4мм. и заварити од пљоштег гвожђа на одређеном 

размаку решетке.

Све обојити два пута са претходном припремом 

површине и минизирањем.

Обрачун по комаду.

пос 21                                              дим  100/60 цм
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приземље:

1 = ком 1,00

Израда и уградња маски за спољну јединицу климе. 

Подконструкција је челичних профила према упутству 

произвођача климе, облога од перфорирани 

алуминијумски лим д=2мм. 

Обрачун по ком ком 20,00

XVIII

Алуминијумска браварија је од прфила ЕЛВИАЛ 8600 

са термо прекидом .

1 Двокрилна врата на улазу у објекат са фиксним 

надсветлом у конструкцији од алуминијумских 

пластифицираних профила и то у боји: SABLE NOIR 

2200, са прекинутим термичким мостом. Термички мост 

тј. прекид чине полиамидне траке мин ширине 34мм 

испуњену полиуретанском масом.

Крила врата застаклити термопан стаклом 6+12+6, од 

тога спољно стакло је каљено а унутрашње панплекс. 

Све делове дихтовати трајно еластичном гумом. 

Врата уградити преко штелујућих котви. 

Приликом уградње рам дихтовати purpen-ом. 

Обезбедити стандардни оков, цилиндар електричну 

тростепену браву повезану са интерфоном, аутомат за 

самозатварање и одбојник. 

Рукохват вертикални цевасти. 

Отварање у поље. 

Мање крило се фиксира у под и надвратник шнапером.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду. 

пос 1  у  шестоугаонику и квадрату    дим 168/262цм

приземље:

1 =

ком 1,00

2 Двокрилна врата на ветробрану са фиксним надсветлом 

у конструкцији од алуминијумских пластифицираних 

профила са прекидом термо моста у свему као опис у 

тачки 1.

Крила врата застаклити термопан стаклом 6+12+6, од 

тога спољно стакло је каљено а унутрашње панплекс. 

Обезбедити стандардни оков, аутомат за самозатварање 

и одбојник. 

Рукохват вертикални цевасти. 

Отварање у поље. 

Мање крило се фиксира у под и надвратник шнапером.

Све мере узети на лицу места.  

Обрачун по комаду

пос 1а  у  шестоугаонику и квадрату    дим 166/250цм

приземље:

АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА 

ЦРНА БРАВАРИЈА  УКУПНО
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1 =

ком 1,00

Набавка, транспорт и постављање отирача за ноге у 

ветробрану - улаз, у раму од алуминијумских типских 

профила  типа као ''емцо ФРАМЕ 500. Испуна је   ''емцо 

ДИПЛОМАТ 522 РБ'', ''ДООРМАТ'' и слично - унутра , а 

споља ''емцо МАРСЦАЛЛ 522 С/Р'' . Испуна је од 

адекватне гуме  и тканине отпорне на абразију, 

профилисане у складу са наменом. Елоксажа рама је у 

природној боји алуминијума. Отирач се поставља у  

упуштен под оивичен  - рамом -  Л40/40/3мм 

профилима. Боја по избору Инвеститора .

озн 4 вел: 100/60цм ком 1,00

XIX

1 Једнокрилна метална противпожарна врата  на 

подстаници, лифт кућици, хидроцилу и електро соби, 

отпорна на пожар 90 мин атестирана према 

ЈУС.У.Ј1.160.                                                                         

Шток је метални-анкерован за зид, крило је урађено од 

кутијастих профила 50/50/4мм. и лима д=1.5мм.                                                  

Врата морају имати атесну плочицу,дихтунг траку по 

целом ободу и механизам за самозатварање.Оков је 

стандардан са цилиндар бравом и три кључа.                                                                   

Спојнице запунити експандирајућом ватроотпорном 

пеном.Финална обрада је бојење масном бојом-

ватроотпорном, са предходним минизирањем два пута.                                           

Предвидети уградњу снапера са чаурама у поду.                             

Све мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду.

пос 1  квадрат у квадрату              дим 101/210цм

приземље:

лева = 1

ком 1,00

XX

1 Набавка и постављање  кућног броја од прохрома. 

Висина броја 20цм, деблјине лима мин 5мм, фонт 

neutraface. Обрада као брушени алуминијум. Број се 

качи на сопствену подконструкцију. Број удаљен од 

фасаде 5цм .      

Обрачун по комаду.

1 = ком 1,00

2 Завршно чишћење објекта са прањем свих подова, 

керамичких плочица на зидовима, санитарија, прањем 

прозора и врата и свих комуникација и заједничких 

просторија. 

Обрачун по м2 нето површине, без обзира на број 

чишћења.

ПРОТИВПОЖАРНА  БРАВАРИЈА   УКУПНО

РАЗНИ  РАДОВИ

ПРОТИВПОЖАРНА БРАВАРИЈА

АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА   УКУПНО
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приземље:

325,60 =

I спрат:

358,56=

II спрат:

358,56=

III спрат:

358,56=

поткровље:

340,46 =

м2 1.744,74

3 Набавка и постављање  ознаке броја стана од прохрома. 

Висина ознаке3цм, дебљине лима мин3мм, фонт 

neutraface. Обрада као брушени алуминијум. Ознака се 

лепи на подлогу .      

Обрачун по комаду.

24 = ком 24,00

4 Набавка и постављање  ознаке етаже од прохрома. 

Висина ознаке 20цм, дебљине лима мин 4мм, фонт 

neutraface. Обрада као брушени алуминијум. Ознака се 

качи на сопствену подконструкцију  удаљен од зида 5цм 

.      

Обрачун по комаду.

4 = ком 4,00

5 Набавка и постављање стандардних металних 

поштанских сандучића за стамбене објекте тип V-Lux 

прохром . Постављају се у ветробрану.                                                              

Поштански сандучићи морају бити опремљени са 

вратанцима и бравицом са два кључа. 

Обрачун по комаду.

25 = ком 25,00

6 Набавка материјала и израда вентилационог канала за 

довод свежег ваздуха у лифт кућицу. 

Довод урадити од ПВЦ цеви Ø 200 мм које3 се 

постављају испод подне плоче објекта. 

На усисном и испусном делу поставити мрежицу.                       

Обрачун по м1.

приземље:

5,50 =

м1 5,50

7 Набавка и монтажа вентилационе решетке са покретном 

жалузином. Решетке се постављају у мокрим чворовима, 

кухињама и оставама.     Обрачун по комаду.

26 = ком 26,00

8 Набавка и монтажа ревизионих поклопаца за каде и 

канализационе вертикале. Поклопци су димензија 

20/20 цм и израђени су од инокса.Обрачун по 

комаду.

46 = ком 46,00
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9 Набавка и постављање Ал. клин лајсне на саставу 

различитих подова. Постављање према упутству 

произвођача.                                                            

Обрачун по м1.

приземље:

0,92+1,03+0,81 = 2,76

I спрат:

1,52+1,03+0,81+0,90 = 4,26

II спрат:

1,52+1,03+0,81+0,90 = 4,26

III спрат:

1,52+1,03+0,81+0,90 = 4,26

поткровље:

1,81+0,91 = 2,76

м1 18,30

10 Набавка и поставшање металних покретних контејнера 

за смеће. 

Контејнери су запремине 1,1м3 и прилагођени су  за 

аутоматско подизање и пражњење у специјална 

комунална возила јавних комуналних предузећа.

Постављање извршити на пројектом уређења 

предвиђеном месту.                          

Обрачун по комаду.

2 = ком 2,00

11 Набавка материјала и израда противклизног премаза на 

косој рампи на улазу у објекат.

Премаз урадити од епоксида са посипом од кварцног 

песка одговарајуће гранулације.

Обрачун по м2.

приземље:

2,50 = м2 2,50

12 Израда ливених бетонских ригола на крову заједно са 

покривном мрежом. Обрачун по м.

м 58,00

РАЗНИ  РАДОВИ УКУПНО
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ламела Ф4

Ред. 

број
Врста радова Ј.М. Количина Цена Свега

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Ц  И  Ј  А

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ 

ФАСАДНА  ПВЦ  СТОЛАРИЈА

ПРОТИВПОЖАРНА  БРАВАРИЈА

РАЗНИ  РАДОВИ 

УКУПНО СВИ РАДОВИ

АЛУМИНИЈУМСКА  БРАВАРИЈА

СИГУРНОСНА  БРАВАРИЈА

ЦРНА  БРАВАРИЈА

УНУТРАШЊА  ДРВЕНА  СТОЛАРИЈА

ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

МОЛЕРСКО  ФАРБАРСКИ РАДОВИ

ПАРКЕТАРСКИ  РАДОВИ 

СПУШТЕНИ  ПЛАФОНИ

КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ 

АРМИРАЧКИ  РАДОВИ

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

РАДОВИ НА РУШЕЊУ

САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ АБ ЗИДОВА
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1 3 4 5 6

свега свега

1

тип
350 чланак 1450
600 чланак 222
800 чланак 788

2
750 x 400 ком 45
1120 x 400 2

3 Испорука и монтажа конзола за ношење радијатора 
ком 392

4

тип разделника RA-KE
тип вентила RA-FN
прикључак на радијатор 1/2"
прикључак на систем 3/4" ком 224

5

тип
1/2" ком 47

6
комплет 224

7 Испорука и монтажа вентила са косим вретеном, са прикључцима за диф.
манометар, славином за испуст производ "Oventrop" или еквивалентно
У случају замене морају се обезбедити одговарајући атести и дијаграми 
вентила
tip

DN 15 NP 6 ком 70

8 Испорука и монтажа запорних вентила за монтажу на разводним водовима
DN 15 NP 6 ком 140

9

DN 15 ком 70

10

m 50
m 30
m 20
m 15
m 15
m 15
m 120
m 10

са гарнитуром за комплетирање и спајање

Испорука и монтажа алуминијумских чланкастих радијатора производ Calidor - Fondital "Exclusivo
B3" или еквивалентно

A. ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА

Ø21,3x3

Ø60,3x2.9

Ø42,4x2.6
Ø48,3x2.6

укупна цена

7. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Ф3- Ф4
Овим предмером и предрачуном обухваћена је монтажа, повезивање, испитивање, пуштање у погон, и примопредаја свог материјала и опреме који су наведени у 
појединим позицијама. Све везе алупласт цеви са осталим делом инсталације морају бити тако изведене да се могу раставити на месту прикључења цеви. Цене 
обухватају цене материјала, цене радне снаге, транспорт, све порезе и доприносе на материјал, као и евентуално осигурање.Такође, цене укључују испоруку и 
уградњу свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетирање опреме и радова, као и за довођење у првобитно стање дела осталих радова 
оштећених приликом извођења инсталација из овог пројекта. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима.                                                                              

Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у потпуности према важећим техничким прописима у Србији  за предметну врсту радова. 
Извођач је дужан да за сву опрему коју жели да угради тражи сагласност надзорног органа писаним путем. Уз захтев је потребно приложити и све припадајуће 
атесте.  

јединична цена
Врста радова количина

2

јед. мере

Ø57x2.9

Монтажа укључује комплетирање, закључавање и ношење радијатора према каталогу произвођача и
испоруку и монтажу потребних редукција

RA 15/6

Испорука и монтажа ручних одзрачних вентила G1/2" са гарнитуром за комплетирање (редукције 5/4"
на 1/2")

Ø26,9x2,3
Ø33,7x2.6

Испорука и монтажа дворедних сушача пешкира производ Неша комерц тип "NK Lux"

Испорука и монтажа вентила са успонском цеви за једноцевно грејање са принудном циркулацијом,
by pass у кућишту вентила са 50% уделом протока кроз радијатор производ "Данфосс" или
еквивалентно тип RA-KE RA-FN за подни прикључак, комплет са  термоглавом.

Ред. 
број

Ø114,3x3.6

Испорука и монтажа вентила са уронском цеви за уградњу у сушаче пешкира за једноцевно грејање,
by pass, уграђен у кућиште са уделом протока кроз радијатор 30% са бочним прикључком производ
"Данфосс" или еквивалентно тип RA 15/6, комплет са  термоглавом.

Испорука и монтажа челичних бешавних цеви Ч.1212 за израду хоризонталне разводне мреже до
етажних разводних ормана, успонских водова и одзрачне мреже

Испорука и монтажа славина за пип са капом и ланцем за монтажу на крајнјим грејним телима круга

VTR
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1 3 4 5 6

свега свега
укупна ценајединична цена

Врста радова количина

2

јед. мере
Ред. 
број

11 За спојне делове, заптивни материјал, фитинге, металне чауре, кучину, фирнајз, 
гас за заваривање, жицу за варење, електроде, хилзне, конзоле, розетне
за пролазе кроз зидове и међуспратну конструкцију, бушење рупа и обраду
отвора и сав остали ситан материјал узима се 50 % од вредности цеви. 50%

12

20 x 2 m 2750

13

20 x 6 m 2750

14

50%

15 Испорука и монтажа челичних ослонаца за цеви од профилисаног гвожђа
очишћени и минизирани kg 130

16 Чишћење од механичких нечистоћа, минизирање и завршно фарбање цевне мреже и ослонаца
двоструким премазом основном заштитном бојом постојаном до 100ОС m2 80

17

димензије 1000х1300 mm ком 10
18

ком 47
19

Ø48,3x2.6 до Ø76,1x2.9         дебљине 40 мм м2 30

20

ком 62

21 Испорука и монтажа гибљивог црева за монтажу вентилатора у спуштеном плафону Ф 100 м2 180

Испорука и монтажа сунђерасте изолације за  изоловање алупласт цеви, дебљине 6 мм.

Испорука и монтажа етажних ормана за уградњу по спратовима у комплету са разделником и
сабирником 5/4" са пет прикључних места, славином за пуњење и пражњење цевне мреже, одзрачним
вентилом на разделнику и сабирнику и са два запорна вентила на улазу и излазу из ормарића. У цену
урачунати и изолацију разделника и сабирника сунђерастом изолацијом дебљине 9 мм.

Изолација цевовода минералном вуном дебљине 40-50 мм у облози од Ал лима. Врши се на свим 
деоницама који се води кроз негрејане просторије.  Плаћа се по м2 постављене изолације мерено са 
спољне стране

УКУПНО  A

Испорука и монтажа вентилатора за купатила производ "Vortice" или еквивалентно, тип "PUNTO
Four 100"

Испорука и монтажа алупласт цеви предвиђених за рад са максималним температурама до 95 ОС, тип
вишеслојне PEX/Al/PEX, произвођач Henco-Белгија или сл., за монтажу цевне мреже у становима.
Цевна мрежа се монтира у поду

За спојне делове, заптивни материјал, прес фитинге, металне чауре, хилзне, конзоле, розетне,
покретне навлаке и фазонске комаде за пролазе кроз зидове, бушење рупа и обраду отвора и сав
остали ситан материјал узима се 50 % од вредности цеви. 

Мерач утрошка топлотне енергије за мерење сопствене потрошње за станове комплет са
температурним сензорима са могућношћу даљинског очитавања потрошње еквивалент следећих
карактеристика:
qnom=0,6 m3/h
називни пречник DN15
прикључна мера 3/4“
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1 3 4 5 6

свега свега
укупна ценајединична цена

Врста радова количина

2

јед. мере
Ред. 
број

1

Номинални капацитет котла: 350 kW
tr/tp 90/70 OC
прикључни притисак 20 mbar
максимална ел. снага 85 W

ком 1

2

снага 350 kW
tr/tp 90/70 OC
електро карактеристике 230V,50Hz,0.76kW ком 1

3 Адаптер плоча за вешање горионика Ø300/10, са отворима за котао и

Котао се испоручује са вратима, термоизолацијом и оплатом, четком за чишћење котла,
термоизолационом вуном (око пламене главе горионика) помоћним материјалом и котловским
дневником.
Уз кoтао се испоручује Hoval TopTronic® E/E13.4 за дигиталну регулацију, клизно вођење
температуре воде у котлу према временским условима. Дигитална регулациона техника омогућава
аутоматски и ручни рад котла, константну или клизну регулацију грејних кругова као и производњу
санитарне топле воде, да при томе води горионик на најекономичнији начин. Прегледни дисплеј
осетљив на додир. Монтира се бочно на котао.
Функције:
- регулација једностепеног, двостепеног, клизно-двостепеног и модулисаног горионика;
- регулација једног директног грејног круга;
- регулација једног мешног грејног круга;
- регулација једног резервоара санитарне топле воде;
- вођење каскаде и бивалентног грејања
- два индивидуално подесива недељна програма за сваки грејни круг;
- регулација котловске воде на основу спољне температуре или према задатој константној
вредности;
- оптимизација грејања, аутоматска или ручна корекција криве грејања;
- прикључење на централни наџорни систем;
- даљинско руковање и мониторинг;
- редоследно укључивање 16 котлова у каскади;
- маџ. полазна температура котла 90 °Ц;
- заштита од мраза;
- бројач укључивања горионика;
- мерач времена рада;
- систем повезивања периферија кодираним прикључцима РАСТ-5;
- самотестирање са дијагнозом грешке
- меморија грешака, итд

 Опсег испоруке:
- кућиште
- ТопТрониц® Е контролни модул са екраном осетљивим на додир
- ТопТрониц® Е основни модул за генератор топлоте
- контролер ложења ОФА-200
- сигурносни граничник температуре 110 °Ц;
- топиви осигурач 10А;
- кабел са прикључцима за повезивање двостепеног горионика и командне табле, Л=5.0 м
- 1 џ спољни сензор температуре АФ/2П/К;
- 1 џ уронски сензор са утичницомТФ/2П/5/6Т/С1, Л = 5.0 м
- 1 џ налегајући сензор са утичницом АЛФ/2П/4/Т/С1, Л = 4.0 м
- РАСТ-5 утичнице 3 / 5

Вентилаторски горионик, производ Hoval HNG M2P EA , гориво природни гас, Регулација -
модулисана. Регулациони и контролни систем се састоји од електронске јединице са дуплим
микропроцесором Сиеменс ЛМВ20 и од дисплеја за локално програмирање Сиеменс АЗЛ.
Контролер садржи мноштво интегрисаних функција као што су подешавање капацитета горионика у
9 радних тачака, ПИД регулатор температуре и притиска, контрола непропусности гасне рампе,
подешавање безбедносних временских циклуса и аутодијагностика (меморија грешака, број
укључења горионика, време рада горионика, часовник, ...). Двоканални ЦАН Бус протокол
комуникације између контролера и периферних мерних и извршних органа гарантује највећу
безбедност и поузданост.
Опсег испоруке: тело горионика са поклопцем, пригушивач буке на усису ваздуха, пламена
цев, мешачка глава, електроде за паљење, електрода јонизације, ваздушна клапна, гасна
клапна, електрични мотор, вентилатор, пресостат ваздуха, степенасти сервомотор гаса Сиеменс
СQМ, степенасти сервомотор ваздуха Сиеменс СQМ, стакло за посматрање пламена,
високонапонски трафо, микропроцесорски контролер, синоптички панел, ресет дугме, главни
прекидач.

Испорука и монтажа котла Hoval тип Uno-3 капацитета 350kW, на гориво лож уље/гас. Тропромајни
котао са CE-ознаком. За грејне системе са температурама потиса (= граничне температуре) do 110C
премa DIN 4751. 

Б. КОТЛАРНИЦА
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1 3 4 5 6

свега свега
укупна ценајединична цена

Врста радова количина

2

јед. мере
Ред. 
број

за горионик ком 1

4 Антивибрациони компензатор за гас, 6/4" ком 1

5 Кугласта славина за гас, 6/4" ком 1

6 Испорука и монтажа спољног сензора типа ЦТС за монтажу на зид котларнице ком 1

7 Испорука и монтажа циркулационих пумпи за топлу воду 

Главна грана (радна и резервна) ком 2
тип Grundfos UPS65-120 F 3X400-415V 50HZ PN6/10
проток 13,2 m3/h
напор 51,9 kPa

заштитна пумпа котла ком 1
тип Grundfos  UPS25-80 180 1x230V 50Hz 9H
проток 4,7 m3/h
напор 20 kPa

8 Испорука и монтажа мембранског експанзионог суда произвођач ELBI или еквивалентно ком 1
запремине 300 l

9 Испорука и монтажа компензатора вибрација за везу цевовода са пумпама 
у комплету са две контра прирубнице, дихтунзима и вијцима

DN 65 NP 16 ком 2

10 Испорука и монтажа славиница R 1/4" за прикључење контролног диф.
манометра који се уграђују на отворе у прирубницама циркулационх пумпи
у котларници ком 2

11 Испорука и монтажа кугластих славина следећих димензија
DN 20 NP 16 ком 12

12 Испорука и монтажа запорних вентила
DN 50 NP 16 ком 5
DN 65 NP 16 ком 4

13 Испорука и монтажа лептир вентила 
DN 65 NP 16 ком 4
DN 40 NP 17 ком 2

14 Испорука и монтажа косих регулационих вентила производ "Oventrop" или еквивалентно
тип
DN 50 NP 16 ком 2

15 Испорука и монтажа вентила сигурности са опругом, баждареним на притисак отварања 
према пројекту са обавезним атестом

DN 32 ком 1

16 Испорука и монтажа одвајача нечистоћа у комплету са контраприрубницама
вијцима и заптивкама

DN 65 NP 16 ком 1

17 Испорука и монтажа неповратног вентила у комплету са контраприрубницама
вијцима и заптивкама

DN 40 NP 16 ком 1
DN 65 NP 16 ком 1

18
m 20
m 5
m 25

Ø76.1х2.9 m 12

19 За спојне делове, заптивни материјал, фитинге, металне чауре, кучину, фирнајз, 
гас за заваривање, жицу за варење, електроде, хилзне, конзоле, розетне
за пролазе кроз зидове и међуспратну конструкцију, бушење рупа и обраду
отвора и сав остали ситан материјал узима се 50 % од вредности цеви. 50%

20 Испорука и монтажа челичних ослонаца за цеви од профилисаног гвожђа
очишћени и минизирани kg 80

Ø21,3x3
Ø42,4x2.6

VTR

Испорука и монтажа челичних бешавних цеви Ч.1212  за израду хоризонталне разводне мреже, 

Ø60,3x2.9
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1 3 4 5 6

свега свега
укупна ценајединична цена

Врста радова количина

2

јед. мере
Ред. 
број

21 Чишћење од механичких нечистоћа, минизирање и завршно фарбање цевне мреже и ослонаца
двоструким премазом основном заштитном бојом постојаном до 100ОС m2 35

22 Изолација цевовода минералном вуном дебљине 40-100 мм зависно од пречника цеви у 
облози од Al лима Врши се на свим деоницама, разделнику и сабирнику и другим елементима у 
подстаници. Обавезно чишћење и премазивање цевне мреже основном бојом у два премаза.
пре постаљања изолације. Плаћа се по м2 постављене изолације мерено са спољне стране

Ø48,3x2.6 до Ø76,1x2.9         дебљине 40 мм м2 10
Ø216x6.0                                 дебљине 100 мм м2 4

23 Испорука и монтажа термометара са опсегом мерења 0-120ОC у месинганом
заштитном кућишту са муфом за уградњу на цевовод
NP 6 ком 6

24 Испорука и монтажа манонметара класе тачности 1,6% у месинганом 
заштитном кућишту, са муфом за уградњу на цевовод и опсегом мерења
0-6 бар ком 2

25 Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем
DN 20 NP 6 ком 8

26 Испорука и монтажа гуменог црева дужине 10м са холендером на оба краја
DN 20 ком 1

27 Испорука и монтажа редукција следећих димензија
DN65/50 ком 4

28 Испорука и монтажа постројења за хемијску припрему воде производ "Техносам" Суботица,
комплет са посудом за со и јонском масом или слично

тип OV 12-48/255-762
радни проток: 2600 l/h
време пуњења инсталације: 2h ком 1

29 Испорука апарата за гашење пожара
tip Ц6 ком 2
tip CO2 ком 1

30

Ø200 на 300 m 4

31

ДН 125х250мм ком 10

32 Испорука и монтажа разделника и сабирника топле воде са прикључцима према графичкој
документацији, израђених од цеви Ø 216х6.0 мм, очишћени и антикорозионо заштићени

Разделник дужине 1150 мм ком 1
Сабирник  дужине 900 мм ком 1

1

kg 175

2 Испорука и монтажа противкишне жалузине за уградњу на зид котларнице димензија kom 1
600x500

3

600x400 ком 2

1 Испорука и монтажа предизолованих цеви еквивалентан ИСО ПЛУС 
Основна цев Č1212 бешавна m 60
Изолациони плашт полиуретанска пена сл. PC130
Спољна заштитна цев од полиетилена високе густине по
SRPS G.C6.601

Испорука и монтажа поцинкованог лима за израду канала за вентилацију котларнице. Све спојеве
радити са двоструко повијеним шавом

Испорука и монтажа димњаче израђене од бешавне челичне цеви у комплету са коленом и
редукцијом

Испорука и монтажа решетки са украсном маском за уградњу на вратима котларнице димензија

УКУПНО  В
Г. ПРЕДИЗОЛОВАНИ ЦЕВОВОД

Ø63.5x2.9/125 DN50

Испорука и монтажа одзрачних судова димензија

УКУПНО  Б
В. ВЕНТИЛАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ
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1 3 4 5 6

свега свега
укупна ценајединична цена

Врста радова количина

2

јед. мере
Ред. 
број

2 Испорука и монтажа предизолованих колена
Основна цев Č1212 бешавна ком 4
Изолациони плашт полиуретанска пена еквивалентно PC130
Спољна заштитна цев од полиетилена високе густине по
SRPS G.C6.601

3 Испорука и монтажа термоскупљајућих спојница од полиетилена високе густине
еквивалентно каоHDPE Ø125X600 по стандарду EN489
са пратећим материјалом (2чепа,2манжетне и трака) ИСО ПЛУС ком 14

4 Испорука и монтажа гуменог прстена  за пролаз кроз зид 
прикључног шахта 

125 еквивалентног ИСО ПЛУС ком 4

5 Испорука и монтажа стандардног компензацијског јастука за бок
предизолованог колена 
Спољна заштитна цев од полиетилена високе густине ком 4

6 Испорука и монтажа предизоловане чврсте тачке за топловод 
200x200 ком 4

7
m 30

8 Одвожење вишка земље камионима на предвиђену локацију m3 15

9

м 60

1 Провера синхронизованости главног пројекта са осталим инсталацијама и усклађи-
вање свих радова у току извођења радова, преглед објекта у циљу упоређења 
са пројектом предвиђеним решењем
Израда техничкох цртежа у току извођења радова који морају бити оверени од
стране пројектанта инсталација, а касније представљају део изведеног стања, 
уношење свих измена у току градње у један примерак пројекта
Обезбеђење, заштита, отварање магацина и грађевинског дневника, просторија
за смештај особља за вођење радова, узимање потребних мера, чување
трошкови осигурања опреме и уређаја за време монтаже до коначне предаје 
инсталација, струје, воде и остали трошкови извођача у вези 
овог пројекта, 1% од A+Б+В+Г 0.01(А+Б+В+Г)

2 За све грађевинске радове који се буду јавили у току извођења инсталација
као што су: штемовање рупа и шлицева за пролаз и полагање инсталације, 
стално чишћење радних места током радова са одношењем шута и осталих 
отпадака са градилишта. паушално

3 Испитивање ваздушне пропустљивости третираних просторија према СРПС У.Ј5.100
са израдом извештаја потписаног од стране извођача грађевинских радова,

паушално

4 Испирање комплетне топловодне инсталације од нечистоћа. Испитивање
инсталације у току 24 h- хладно на притисак pst+ppum+2(bar) сагласно 
Техничким условима до потпуне непропусности цевовода и арматуре
Испитивање инсталације на топло. паушално

5 Израда упутства за руковање и одржавање у три примерка (једно урамљено)
предаја атеста и гарантних листова за уграђену опрему и материјал, чишћење
и припрема објекта за технички пријем, као и учествовање у техничком пријему 
и други радови неопходни за нормалну функцију инсталација, израда шеме за 
постављање у котларници и сличним просторијама. 1.5% од Б паушално

6 Подешавање вентила на предвиђене позиције регулације паушално

7 Пуштање инсталације у погон, мерење и регулација протока у мрежи и 
пригушење вишка напора на вентилима за регулацију. Мерење и регулација протока 
протока по гранам у топлотној котларници применом атестираних 
инструмената у складу са прописима са израдом елабората у три примерка
Пуштање и атестирање опреме коју испоручује извођач. 
наплаћује се 0.5% од инвестиционе вредности 0.005*(А+Б)

УКУПНО  Г

Испорука и монтажа пластичне заштитне цеви за уградњу предизолованих цеви исод деонице објекта
димензија 
Ø200

Ø63.5x2.9/125 DN50

Копање канала за уградњу предизолованих цеви ДН 50 I ДН 40 и ширине 2 м и дубине 1,2м
са насипањем песка за полагање цеви дебљине слоја 20 цм и поновно затрпавање

Д. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

браварских и машинских радова
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1 3 4 5 6

свега свега
укупна ценајединична цена

Врста радова количина

2

јед. мере
Ред. 
број

8

паушално

9 Прибављање атеста о нивоу буке у просторијама до котларнице (маx ниво буке
40dB (А) дању) паушално

10 Испитивање функционалности комплетних кругова аутоматске регулације у 
топлотној котларници са израдом извештаја који потписују надзорни орган,
представник произвођача аутоматике и руководилац радова паушално

11 Израда пројекта изведеног стања у три примерка паушално

12 Обележавање инсталације (натписне плоче, смерови тока итд) паушално

13 Примопредаја објекта и коначан обрачун после добијања употребне дозволе паушално

14 Рашчишћавање и уклањање просторија извођача (магацини, контејнери, 
радионице и др.) паушално

Стандардно пуштање у рад котла, горионика и регулатора које садржи: монтажу термоизолације и 
оплате котла, електрично повезивање горионика и регулатора котла, програмирање регулатора, 
подешавање капацитета и квалитета сагоревања горионика уз анализу продуката сагоревања, пробни 
рад, обука корисника. Доставља се извештај о пуштању у погон
опреме као и извештај о квалитету сагоревања горионика.

УКУПНО  Д
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Нови Сад - Југовићево
ПРЕДМЕР  ОПРЕМЕ И РАДОВА

за унутрашњу гасну инсталацију   
вишепородичног стамбеног објекта ф3-ф4 у насељу "Југовићево"

 Ценама су обухваћени испорука и монтажа следеће опреме и материјала без ПДВ:

1.   
  

Ø 76.1 × 2.9 mm м 7

2.

Ø 76.1 × 2.9 mm, R = 1,5 D, 90º ком. 5

3.

Ø 108 × 3.6 mm м 1

4.

DN 65 PN 16 ком. 1

5. Ситан потрошни материјал 

паушално

6.

м 7

7.
м 7

8.

DN 65 PN 16 ком. 2

Испорука и уградња црне челичне
бешавне цеви
Цев је израђена од Ч1212, а у складу са
ЈУС Ц.Б5.221.

Испорука и уградња црног челичног
колена
Колено је израђено од Ч1212, а у
складу са ЈУС М.Б6.821.

Двоструко завршно бојење целокупне
челичне гасне мреже жутом бојом.

Испорука и уградња заштитне црне
челичне бешавне цеви у зидовима
Цев је израђена од Ч1212, а у складу са
ЈУС Ц.Б5.221.

Чишћење од површинске корозије и
других нечистоћа, двоструко
минизирање целокупне челичне гасне
мреже.

Испорука и уградња равног холендера
комплет са заптивним материјалом

Обухваћене су електроде, брусне
плоче, четке, гас за заваривање,
муфови и слично.

Кугласта прирубничка славина са
полугом израђена по ЈУС М.Ц5.036
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Нови Сад - Југовићево
9. Метални орман за смештај ПП славине димензија

400x400x300 мм, израђен од челичног лима
негоривог мин. 30 минута, са застакљеним 
вратанцима и бравом за закључавање и натписом
"ПП славина-у случају опасности разбити", завршно
обојен у жуто
DN 65 PN 16 ком. 1

10 Носачи опреме израђени од угаоног и пљоштег
гвожђа

кг. 20

11. Прирубнички аксијални компензатор на 
прикључном воду гасног трошила
DN 65 PN 16 ком. 1

12.

паушално

13.
паушално

14. Припремно завршни радови

комплет 1

Испитивање унутрашње гасне
инсталације  на чврстоћу и 

СВЕГА :

Припремно завршни радови, отварање
градилишта, рашчишћавање
градилишта, израда потребне атестно
техничке документације, пуштање
објекта у пробни рад, учествовање у
техничком прегледу објекта, предаја
објекта дистрибутеру гаса и сл.

Ситни грађевински радови који се буду
јавили током извођења УГИ

Испитивање унутрашње гасне
инсталације на чврстоћу и
непропусност вршити компримо-ваним
ваздухом у складу са Правилником
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Предмер 
Извођење  постројења  путничког, носивости  Q  = 630  кг, за  објекат:
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ П+3+ПОТКР. ЈУГОВИћЕВО, НОВИ САД - ЛАМЕЛА Ф3

Врста и намена  лифта : Хидраулични путнички лифт
Корисна носивост: Q = 630 кг
Брзина дизања: В  = 0,63  м/сец,
Број станица: 5
Број прилаза: 5 са исте стране
Висина дизања : Х = 11,60 м
Погонско постројење: хидраулични бочни индиректни погон са преносом 2:1
Управљање: Микропроцерско - СИМПЛЕX сабирно на доле

Сигнализација: Дигитални показивач положаја кабине у кабини и на главној станици, светлосни сигнал 
смера  даље  вожње,  на  осталим  станиицама светлосни сигнал смера  даље  вожње.  Оптичка  
потврда  пријема позива и  заузетости.  У  кабини  светлосни  сигнал  преоптерећења, дугме за 
отварање  и  затварање  врата,  дугме  аларм,  нужно светло. Регистар кутија ламела целом висином у 
равни са страницом кабине, са позивним дугмадима на висини 900-1200 мм од пода

Електрични прикључак: 3 * 380 / 220 V , 50 Hz
Електрична инсталација: За суви простор
Возно окно:  
Извођење : зидано , бетонско
Димензије :   1600 x 1800 мм
Врата возног окна:
Димензије: 800 x 2000  мм
Врста и начин отварања: аутоматска централна у обради инокс сатин 304 

Кабина:
Димензије: 1100 x 1400 x 2200  мм
Извођење: Метална

Обрада: У кабинама је потребно обезбедити вентилацију, ЛЕД oсветљење простора, нужно 
осветљење, сигнализацију положаја кабине и смера вожње. Кабина у обради инокс сатин 304, са 
перфорацијама целим обимом горе и доле за природну вентилацију. Под од високо-опорне анти-
клизне синтетичнке гуме са зрнастом површинском текстуром, сиво-плаве боје.
Спушени плафон инокс сатин, са правоугаоним плексигласом заобљених ивица и ЛЕД осветљењем.

Врата кабине: аутоматска централна у обради инокс сатин 304 
Додатна опрема: Огледало, рукохват, вентилатор
Машински простор :
Изводење: Зидано,  бетонско
Положај: Доле на новоу  приземља,  преко  пута возног  окна
Пројектовање, испорука и монтажа постројења хидрауличног путничког лифта.

УКУПНА  ВРЕДНОСТ  ПУТНИЧКОГ  ЛИФТА:

страна 1/1



Нови Сад - Југовићево

Предмер 
Извођење  постројења  путничког, носивости  Q  = 630  кг, за  објекат:
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ П+3+ПОТКР. ЈУГОВИћЕВО, НОВИ САД - ЛАМЕЛА Ф4

Врста и намена  лифта : Хидраулични путнички лифт
Корисна носивост: Q = 630 кг
Брзина дизања: В  = 0,63  м/сец,
Број станица: 5
Број прилаза: 5 са исте стране
Висина дизања : Х = 11,60 м
Погонско постројење: хидраулични бочни индиректни погон са преносом 2:1
Управљање: Микропроцерско - СИМПЛЕX сабирно на доле

Сигнализација: Дигитални показивач положаја кабине у кабини и на главној станици, светлосни сигнал 
смера  даље  вожње,  на  осталим  станиицама светлосни сигнал смера  даље  вожње.  Оптичка  
потврда  пријема позива и  заузетости.  У  кабини  светлосни  сигнал  преоптерећења, дугме за 
отварање  и  затварање  врата,  дугме  аларм,  нужно светло. Регистар кутија ламела целом висином у 
равни са страницом кабине, са позивним дугмадима на висини 900-1200 мм од пода

Електрични прикључак: 3 * 380 / 220 V , 50 Hz
Електрична инсталација: За суви простор
Возно окно:  
Извођење : зидано , бетонско
Димензије :   1600 x 1800 мм
Врата возног окна:
Димензије: 800 x 2000  мм
Врста и начин отварања: аутоматска централна у обради инокс сатин 304 

Кабина:
Димензије: 1100 x 1400 x 2200  мм
Извођење: Метална

Обрада: У кабинама је потребно обезбедити вентилацију, ЛЕД oсветљење простора, нужно 
осветљење, сигнализацију положаја кабине и смера вожње. Кабина у обради инокс сатин 304, са 
перфорацијама целим обимом горе и доле за природну вентилацију. Под од високо-опорне анти-
клизне синтетичнке гуме са зрнастом површинском текстуром, сиво-плаве боје.
Спушени плафон инокс сатин, са правоугаоним плексигласом заобљених ивица и ЛЕД осветљењем.

Врата кабине: аутоматска централна у обради инокс сатин 304 
Додатна опрема: Огледало, рукохват, вентилатор
Машински простор :
Изводење: Зидано,  бетонско
Положај: Доле на новоу  приземља,  преко  пута возног  окна
Пројектовање, испорука и монтажа постројења хидрауличног путничког лифта.

УКУПНА  ВРЕДНОСТ  ПУТНИЧКОГ  ЛИФТА:

страна 1/1



ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Објекат П+3+Пк , ЈУГОВИЋЕВО,  Нови Сад

Ламеле Ф3 И Ф4

Свака тачка овог предмера обухвата набавку и испоруку

свог потребног материјала и свих потребних радова (и оно што није експлицитно

наведено) да би инсталација несметано функционисала.

Сва предвиђена опрема може да се замени производом другог произвођача али истих техничких

карактеристика.

ОПИС
Јед. 

мере

Коли-

чина

једин.

цена

(дин)

укупна

цена

(дин)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЛАМЕЛА Ф4

ЗАЈЕДНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛАМЕЛЕ Ф4

1. Израда инсталација за степенишно осветљење, вод PP-Y

5x1.5mm2 просечне дужине 10m . Израда прикључног места за

тастере за светло, вод PP 2x1.5 просечне дужине 3m, и

прикључно место за светиљку, вод PP-Y 3x1.5mm2 просечне

дужине 3m. Комплет са свим инсталационим материјалом и

"микро" инсталационим тастерима са тињалицом "светло".

Обрачун по сијаличном месту.
број сијаличних места ком 19

број тастера ком 22

2. Израда сијаличних места у приземљу и поткровљу II, вод PP-Y

3x1.5mm2, просечне дужине 8m. Комплет са инсталационим

материјалом и "микро" склопком (обичном, серијском и

наизменичном). Обрачун по сијаличном месту.

број сијаличних места ком 8

број једнополних заптивених прекидача ком 1

број неизменичних прекидача ком 4

3. Испоручити сав потребан материјал и прибор за монтажу

светиљки :
-декоративна плафоњера ЛЕД 24W (С2) ком 19

 - светиљке за спољну расвету са сензором присуства и фото 

сензором (С8) ком 1

 - светиљке бродска ЛЕД 12W (С10) ком 7

4. Израдити инсталације струјног круга сигурносног осветљења

проводником типа PP-Y 3x1.5mm2 просечне дужине 10m, чије

постављање извести по плафону и по зиду испод обраде истих.

Комплет са противпаничном ЛЕД светиљком 8W ком 12

 

5. Полагање вода PP-Y 3x1.5mm2 са израдом извода за тастер

ручних јављача пожара (РАЗБИ СТАКЛО). Тастере уградити на

висини 1.5m. Просечна дужина вода по једном тастеру је 15m.

Комплет са свим инсталационим материјалом, испоруком и

монтажом ручних јављача пожара, и извођењем свих веза.

Обрачун по ручном јављачу пожара. ком 7

6. Полагање вода PP-Y 3x1.5mm2 просечне дужине 15m, са

израдом извода за сигнално-алармну трубу (трубу уградити на I

и III спрату). Комплет са свим потребним инсталационим

материјалом, испоруком и монтажом сигналне трубе и

извошењем свих веза. Обрачун по труби. ком 2
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7. Испорука и постављање напојних каблова. Комплет са

увлачењем каблова и повезивањем. Обрачун по дужном метру

кабла.
од EV-2P до GRО (за станове), постављање вршити у зиду и

кроз спуштен плафон 

PP00 4x70mm2 м 17 Обавеза ЕД Нови Сад

PP00-Y 1x50mm2 м 3 Обавеза ЕД Нови Сад

од EV-2P до GRО (заједничка потрошња), постављање

вршити у земљи у PVC цеви пречника 110mm

PP00 4x25mm2 м 18

PP00-Y 1x25mm2 м 3

P-Y 1x6mm2 у цеви фи 90 м 36

од GRO до станова за сигнализацију тарифе просечне дужине

17m

PP 7x1.5mm2 ком 24

од GRO за напајање разводних табли станова просечне

дужине 17m. 

PP-Y 5x6mm2 ком 24

напојни кабел за напајање интерфона (напојне јединице

интерфона

PP-Y 3x1.5mm2 м 10

напојни кабел за напајање заједничког антенског уређаја

(ZAU)

PP-Y 3x2.5mm2 м 30

8. Испоручити и монтирати Главни разводни орман GRO на зид у

приземљу према графичком прилогу. По хоризонтали кућиште је

подељено на три дела: део за сабирнице, део за бројила и део за

осигураче успонских водова. По вертикали је подељен на два

дела: део за станове, локале и део за заједничку потрошњу. Сва

врата снабдети стандардним бравама Е2 и Е4. Израђен је од два

пута декапираног лима, заштићен од корозије, опремљен

типским бравама са следећом опремом:

а. Опрема стамбеног дела

а.1. доњи део

бакарне сабирнице на изолаторима 5xCu 25x5mm

аутоматски осигурач 6А ком 2

а.2. средњи део

-трофазно двотарифно бројило 3x380/220V, 10(40)А са тар. ком 24

-20% резервног места

-натписне плочице

а.3. горњи део

-аутоматски осигурачи 20А ком 72

кмпл 1 Обавеза ЕД Нови Сад

б. Опрема заједничке потрошње

-трофазно једнотарифно бројило 3x380/220V, 63А

(Oбавеза ЕД Нови Сад) ком 1

-гребенаста склопка 4G 25-10-U ком 2

-гребенаста склопка 4G 10-51-U ком 1

-степенишни аутомат 220V, 10А ком 1

-контактор CN10 ком 2

-осигурачи, топљиви типа

-аутоматски осигурачи 6А ком 1

-аутоматски осигурачи 10А ком 11

ЕZ  63/35А      Лифт, ком 3
Све комплет, уграђен и монтиран кмпл 1
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9.Испорука и монтажа пластичног дистрибутивног ормана типа

ЕV-2P комплет са трофазним подножјима и високоучинским

осигурачима 3xNV100А+3xNV80А. Комплет са извођењем свих

веза, и полагањем винидур цеви 3xØ 110mm, l=3x4m кмпл 1 Обавеза ЕД Нови Сад

10. Израда, испорука и уградња у зид непосрадно уз GRO

ормарића OIP, за изједначавање потенцијала. Ормарић израдити

од два пута декапираног лима, дебљине 1mm. Димензије

ормарића су: 600x200x150mm. У ормарић уградити шину Cu

25x4mm припремљену за прикључак водова пресека до 16mm2

(до 15 прикључака) и три до 50mm2. Комплет са натписним

плочицама и извођењем свих веза. ком 1

11.Полагање водова за еквипотенцијализацију металних маса

(главни прикључци на улазима): цеви централног грејања,

водовода, метална канализације, вертикале до купатила . Везе

извести водовима P-Y 16mm2, просечне дужине 10m. Комплет са

израдом обујмица за цеви од FeZn траке, израда мостова на

прирубницама и прикључења уз чишћење контактних места

механичким и хемијским средствима. кмпл 10

12. Испитивање комплетне инсталације, прибављање атеста од

надлежних органа. Прикључење инсталације и предаја објекта. паушал. 1

13. Ситан неспецифициран материјал и рад, транспортни

трошкови. паушал. 1

УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКА ПОТРОШЊА ЛАМЕЛЕ Ф4

ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА ЛАМЕЛЕ Ф4

1. Испоручити сав потребан материјал и израдити сијалична

места проводницима типа PP-Y пресека 1.5mm2 и одговарајућег

броја жила, просечне дужине 8m. Комплет са инсталационим

материјалом (лустер куке, стезаљке) и "микро" склопком.

Обрачун по сијаличном месту.
 - број сијаличних места ком 273

 - "микро" склопке, опрема модуларног типа

 - једнополна ком 65

 - серијска ком 69

 - наизменична ком 46

2. Испоручити сав потребан материјал и израдити прикључна

места за вентилатор проводницима типа PP-Y 3x1.5mm2,

просечне дужине 4m. Комплет са инсталационим материјалом и

купатилским индикатором. Обрачун по прикључном месту.

 - број прикључних места за вентилатор ком 29

 - број индикатора, опрема модуларног типа ком 24

3. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима 

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 9m, монофазна 

прикључна места. Комплет са инсталационим материјалом и 

монофазном прикључницом модуларног типа. Обрачун по 

монофазној прикључници. ком 383
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4. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 8m, извод за ел.

грејалицу у купатилу. Комплет са инсталационим материјалом и

OG кутијом. Обрачун по изводу. ком 24

5. Израда прикључних места за веш машину и апарат за бријање,

вод PP-Y 3x2.5mm2 просечне дужине 8m. Комплет са

инсталационим материјалом и монофазном заптивеном OG

прикључницом у пластичном кућишту, IP43. Обрачун по

монофазној прикључници. ком 52

6. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима

типа PP-Y 5x2.5mm2 трофазна прикључна места, просечне

дужине 10m. Комплет са инсталационим материјалом и

трофазном прикључницом Обрачун по трофазној прикључници. ком 24

7. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 14m, изводе за клима

уређај. Комплет са инсталационим материјалом и монофазном

прикључницом модуларног типа. Обрачун по изводу. ком 24

8. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 10m, изводе за ел.

бојлере у купатилу и кухињи. Комплет са инсталационим

материјалом. Обрачун по изводу.
 - у купатилу ком 24

 - и кухињи комплет са кип прекидачем, и прикључницом IP43 ком 24

9. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима 

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 5m, изводе за струјну 

летву у RТ-с. Комплет са инсталационим материјалом и 

монофазном прикључницом модуларног типа. Обрачун по 

изводу. ком 24

10. Испоручити сав потребан материјал и извести инсталацију за

изједначавање потенцијала купатилима са проводником P-Y

1x6mm2 положеним у зид. Просечна дужина проводника 20m,

комплет са кутијом PS49. Везе са опремом извести

поцинкованим материјалом: обујмицама, контакт завртњима уз

примену кабел-папучица и сл. Сва контактна места пре

прикључивања очистити механичким и хемијским средствима, а

после прикључивања заштитити од корозије и обојити. обрачун

по прикључној кутији. ком 29

11. Испоручити сав потребан материјал и прибор за монтажу

светиљки :
-декоративна плафоњера ЛЕД 12W (С1) ком 77

-декоративна плафоњера ЛЕД 24W (С2) ком 43

 - заптивена купатилска плафоњера ЛЕД 12W (С4) ком 32

-купатилска светиљка у купатилу ЛЕД 6W (С6) ком 24

-заптивена светиљка за монтажу на терасама, IP43, ЛЕД 12W(С8) ком 25
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12. Испоручити сав потребан материјал и прибор за монтажу

тастера за ел. звонце ком 24

13. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа МC32/16А ком 15

-аутоматски осигурачи типа МC32/10А ком 2

-аутоматски осигурачи типа МC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 2

14. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа МC32/16А ком 15

-аутоматски осигурачи типа МC32/10А ком 3

-аутоматски осигурачи типа МC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 3

15. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа МC32/16А ком 16

-аутоматски осигурачи типа МC32/10А ком 2

-аутоматски осигурачи типа МC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 1

16. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа МC32/16А ком 16

-аутоматски осигурачи типа МC32/10А ком 3

-аутоматски осигурачи типа МC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 4

17. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа МC32/16А ком 17

-аутоматски осигурачи типа МC32/10А ком 3

-аутоматски осигурачи типа МC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 2
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18. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 18

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 3

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 10

19. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 19

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 4

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 2

20. Испитивање инсталације, пуштање у рад, мерење и 

прибављање атеста од надлезних организација
Паушално 1

УКУПНО ЗА 24 СТАНА ЛАМЕЛЕ Ф4

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ЛАМЕЛЕ Ф4

СТАМБЕНИ ДЕО ЛАМЕЛЕ Ф4

УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛАМЕЛЕ Ф4

ЛАМЕЛА Ф3

ЗАЈЕДНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛАМЕЛЕ Ф3

1. Израда инсталација за степенишно осветљење, вод PP-Y

5x1.5mm2 просечне дужине 8m . Израда прикључног места за

тастере за светло, вод PP 2x1.5 просечне дужине 3m, и

прикључно место за светиљку, вод PP-Y 3x1.5mm2 просечне

дужине 3m. Комплет са свим инсталационим материјалом и

"микро" инсталационим тастерима са тињалицом "светло".

Обрачун по сијаличном месту.
број сијаличних места ком 19

број тастера ком 22

2.Израда сијаличних места у приземљу, вод PP-Y 3x1.5mm2,

просечне дужине 8m. Комплет са инсталационим материјалом и

"микро" склопком (обичном, серијском и наизменичном).

Обрачун по сијаличном месту
број сијаличних места ком 10

број једнополних заптивених прекидача ком 3

број неизменичних прекидача ком 4

3. Испоручити сав потребан материјал и прибор за монтажу

светиљки :
-декоративна плафоњера ЛЕД 24W (С2) ком 19

 - светиљке за спољну расвету са сензором присуства и фото 

сензором (С8) ком 1

 - светиљке бродска ЛЕД 12W (С10) ком 9
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4. Израдити инсталације струјног круга сигурносног осветљења

проводником типа PP-Y 3x1.5mm2 просечне дужине 10м, чије

постављање извести по плафони и по зиду испод обраде истих.

Комплет са противпаничном светиљком ЛЕД 8W ком 12

 

5. Полагање вода PP-Y 3x1.5mm2 са израдом извода за тастер

ручних јављча позара (РАЗБИ СТАКЛО). Тастере уградити на

висини 1.5m. Просечна дужина вода по једном тастеру је 15m.

Комплет са свим инсталационим материјалом, испоруком и

монтазом ручних јављча позара, и извођењем свих веза. Обрачун

по ручном јављачу позара. ком 7

6. Полагање вода PP-Y 3x1.5mm2 просечне дужине 15m, са

израдом извода за сигнално-алармну трубу (трубу уградити на I

и III спрату). Комплет са свим потребним инсталационим

материјалом, испоруком и монтазом сигналне трубе и

извошењем свих веза. Обрачун по труби. ком 2

7. Испорука и постављање напојних каблова. Комплет са

увлачењем каблова и повезивањем. Обрачун по дужном метру

кабла.
од EV-2P до GRO (за станове), постављање вршити у зиду и

кроз спуштен плафон 

PP00 4x70mm2 м 17 Обавеза ЕД Нови Сад

PP00-Y 1x50mm2 м 3 Обавеза ЕД Нови Сад

од EV-2P до GRО (заједничка потрошња), постављање

вршити у земљи у PVC цеви пречника 110mm

PP00 4x25mm2 м 18

PP00-Y 1x25mm2 м 3

P-Y 1x6mm2 у цеви фи 90 м 36

од GRO до станова за сигнализацију тарифе просечне дужине

17m

PP 7x1.5mm2 ком 23

од GRO за напајање разводних табли станова и простора за

телеком просечне дужине 17m. 

PP-Y 5x6mm2 ком 23

од GRO за напајање разводних табли RО-kotl и локала

PP00-Y 5x6mm2 м 26

напојни кабел за напајање хидроцела

NHXHX FE180 5x6mm2 м 9

напојни кабел за напајање интерфона (напојне јединице

интерфона

PP-Y 3x1.5mm2 м 10

напојни кабел за напајање заједничког антенског уређаја

(ZAU)

PP-Y 3x2.5mm2 м 30
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8. Испоручити и монтирати Главни разводни орман GRO на зид у

приземљу према графичком прилогу. По хоризонтали кућиште је

подељено на три дела: део за сабирнице, део за бројила и део за

осигураче успонских водова. По вертикали је подељен на два

дела: део за станове, локале и део за заједничку потрошњу. Сва

врата снабдети стандардним бравама Е2 и Е4. Израђен је од два

пута декапираног лима, заштићен од корозије, опремљен

типским бравама са следећом опремом:

а. Опрема стамбеног дела

а.1. доњи део

бакарне сабирнице на изолаторима 5xCu 25x5mm

аутоматски осигурач 6А ком 2

а.2. средњи део

-трофазно двотарифно бројило 3x380/220V, 10(40)А ком 26

-20% резервног места

-натписне плочице

а.3. горњи део

-аутоматски осигурачи 20А ком 75

кмпл 1 Обавеза ЕД Нови Сад

б. Опрема заједничке потрошње

-трофазно једнотарифно бројило 3x380/220V, 63А

(Oбавеза ЕД Нови Сад) ком 1

-гребенаста склопка 4G 40-10-У ком 3

-гребенаста склопка 4G 10-51-У ком 1

-степенишни аутомат 220V, 10А ком 1

-контактор CN10 ком 2

-осигурачи, топљиви типа

-аутоматски осигурачи 6А ком 1

-аутоматски осигурачи 10А ком 11

-аутоматски осигурачи 16А ком 9

EZ 63/35А ком 3
Све комплет, уграђен и монтиран кмпл 1

9.Испорука и монтажа пластичног дистрибутивног ормана типа

EV-2P комплет са трофазним подножјима и високоучинским

осигурачима 3xNV125А+3xNV35А. Комплет са извођењем свих

веза, и полагањем винидур цеви 3xØ 110mm, l=3x4m кмпл 1 Обавеза ЕД Нови Сад

9.Испорука и монтажа пластичног дистрибутивног ормана типа

EV-1P комплет са трофазним подножјима и високоучинским

осигурачима 3xNV25А. Комплет са извођењем свих веза, и

полагањем винидур цеви 2xØ 110mm, l=3x4m кмпл 1 Обавеза ЕД Нови Сад

10. Израда, испорука и уградња у зид непосрадно уз GRO

ормарића OIP, за изједначавање потенцијала. Ормарић израдити

од два пута декапираног лима, дебљине 1mm. Димензије

ормарића су: 600x200x150mm. У ормарић уградити шину Cu

25x4mm припремљену за прикључак водова пресека до 16mm2

(до 15 прикључака) и три до 50mm2. Комплет са натписним

плочицама и извођењем свих веза. ком 1

8 од 15



11.Полагање водова за еквипотенцијализацију металних маса

(главни прикључци на улазима): цеви централног грејања,

водовода, метална канализације, вертикале до купатила . Везе

извести водовима P-Y 16mm2, просечне дужине 10m. Комплет са

израдом обујмица за цеви од FeZn траке, израда мостова на

прирубницама и прикључења уз чишћење контактних места

механичким и хемијским средствима. кмпл 10

12. Испитивање комплетне инсталације, прибављање атеста од

надлежних органа. 

Прикључење инсталације и предаја објекта. паушал. 1

13. Ситан неспецифициран материјал и рад, транспортни

трошкови. паушал. 1

УКУПНО ЗАЈЕДНИЧКА ПОТРОШЊА 

ИНСТАЛАЦИЈА СТАНОВА ЛАМЕЛЕ Ф3

1. Испоручити сав потребан материјал и израдити сијалична

места проводницима типа PP-Y пресека 1.5mm2 и одговарајућег

броја жила, просечне дужине 8m. Комплет са инсталационим

материјалом (лустер куке, стезаљке) и "микро" склопком.

Обрачун по сијаличном месту.
 - број сијаличних места ком 262

 - "микро" склопке, опрема модуларног типа

 - једнополна ком 61

 - серијска ком 68

 - наизменична ком 44

2. Испоручити сав потребан материјал и израдити прикључна

места за вентилатор проводницима типа PP-Y 3x1.5mm2,

просечне дужине 4m. Комплет са инсталационим материјалом и

купатилским индикатором. Обрачун по прикључном месту.

 - број прикључних места за вентилатор ком 28

 - број индикатора, опрема модуларног типа ком 23

3. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима 

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 9m, монофазна 

прикључна места. Комплет са инсталационим материјалом и 

монофазном прикључницом модуларног типа. Обрачун по 

монофазној прикључници. ком 340

4. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 8m, извод за ел.

грејалицу у купатилу. Комплет са инсталационим материјалом и

OG кутијом. Обрачун по изводу. ком 23

5. Израда прикључних места за веш машину и апарат за бријање,

вод PP-Y 3x2.5mm2 просечне дужине 8m. Комплет са

инсталационим материјалом и монофазном заптивеном OG

прикључницом у пластичном кућишту, IP43. Обрачун по

монофазној прикључници. ком 54

6. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима

типа PP-Y 5x2.5mm2 трофазна прикључна места, просечне

дужине 10m. Комплет са инсталационим материјалом и

трофазном прикључницом Обрачун по трофазној прикључници. ком 23
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7. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 14m, изводе за клима

уређај. Комплет са инсталационим материјалом и монофазном

прикључницом модуларног типа. Обрачун по изводу. ком 23

8. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 10m, изводе за ел.

бојлере у купатилу и кухињи. Комплет са инсталационим

материјалом. Обрачун по изводу.
 - у купатилу ком 23

 - и кухињи комплет са кип прекидачем, и прикључницом IP43 ком 23

9. Испоручити сав потребан материјал и израдити проводницима 

типа PP-Y 3x2.5mm2, просечне дужине 5m, изводе за струјну 

летву у RO-с. Комплет са инсталационим материјалом и 

монофазном прикључницом модуларног типа. Обрачун по 

изводу. ком 23

10. Испоручити сав потребан материјал и извести инсталацију за

изједначавање потенцијала купатилима са проводником P-Y

1x6mm2 положеним у зид. Просечна дужина проводника 20m,

комплет са кутијом PS49. Везе са опремом извести

поцинкованим материјалом: обујмицама, контакт завртњима уз

примену кабел-папучица и сл. Сва контактна места пре

прикључивања очистити механичким и хемијским средствима, а

после прикључивања заштитити од корозије и обојити. обрачун

по прикључној кутији. ком 28

11. Испоручити сав потребан материјал и прибор за монтажу

светиљки :
-декоративна плафоњера ЛЕД 12W (С1) ком 76

-декоративна плафоњера ЛЕД 24W (С2) ком 41

 - заптивена купатилска плафоњера ЛЕД 12W (С4) ком 28

-купатилска светиљка у купатилу ЛЕД 6W (С6) ком 23

-заптивена светиљка за монтажу на терасама, IP43, ЛЕД 12W

(С8) ком 25

12. Испоручити сав потребан материјал и прибор за монтажу

тастера за ел. звонце ком 23

13. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 15

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 2

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 16/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 1
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14. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 15

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 3

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 3

15. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 16

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 2

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 1

16. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 16

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 3

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 4

17. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 17

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 3

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 2

18. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 18

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 3

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 10
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19. Испоручити и уградити типску разводну таблу од полиестера,

са следећом опремом, према једнополној шеми:

-аутоматски осигурачи типа MC32/16А ком 19

-аутоматски осигурачи типа MC32/10А ком 4

-аутоматски осигурачи типа MC32/6А ком 1

-заштитни уређај диферанцијалне струје ZUDS 25/0.03А ком 1

-сигнална зујалица 220V ком 1

-сигналне сијалице ком

Све комплет са ситним материјалом за шемирање и монтажом кмпл 2

20. Испитивање инсталације, пуштање у рад, мерење и 

прибављање атеста од надлезних организација
Паушално 1

УКУПНО ЗА 23 СТАНА ЛАМЕЛА Ф3

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ЛАМЕЛЕ Ф3

СТАМБЕНИ ДЕО ЛАМЕЛЕ Ф3

УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛАМЕЛЕ Ф3
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ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

1. Темељни уземљивач

Израда темељног уземљивача FeZn 25x4mm или вод P25

SRPS.N.B4.901 положен испод хидроизолације у тампон слоју

бетона по ободу објекта (контуре ламеле су међусобно галвански

повезане). Међусобно спајање спустова, свих наставака извести

варењем и укрсним комадима.  

Узимајући у обзир да је фундирање објеката завршено (шипови

изведени) као и да је већина наглавних греда изведена узети у

обзир да приликом уградње темељног уземљивача може бити

потребе за машинским штемовањем / шлицовањем АБ наглавних

греда или потребе за бушењем АБ наглавних греда како би се

задовољили услови неопходни за монтажу уземљивача.

У цену урачунати евентуално штемовања/шлицовање (ccа 25 м')

или евентуално бушење за пролаз траке (cca 25 ком) као и сав

потрошни материјал и ресурсе како би се позиција реализовала.

Обрачун kompl
кмпл. 1,00

2. Спусни систем

Испорука и уградња FeZn 20х3mm (приближно 150m, 10 спуста у

осама A-1, E-1, Г2, J-1, Х-1,Х-4, Ј-6, Г-5, Е-6, А-4) са израдом

свих веза и потребним бројем укрсних комада. 

На сваком спусту извести мерни спој.
кмпл. 1,00

3. Прихватни систем

Испорука и уградња FeZn 25х3mm (приближно 50m) са израдом

свих веза и потребним бројем укрсних комада. На прихватни

систем повезати све металне масе на крову. Кровни покривач је

пластифицирани поцинковани лим
кмпл. 1,00

4. Израда веза за повезивање темељног уземљивача са ормерима

за изједначавање потенцијала, OIP. Одвод извести FеZn траком

25x4mm дужине 4m. Везу одвода са темељним уземљивачем

извести помоћу укрсног комада. Обрачу по одводу. ком 4,00

5. Израда помоћних одвода, олучне вертикале повезати са

хватаљкама помоћу стазаљке за олук SRPS.N.B4.908 и обујмица

за олук SRPS.N.B4.914 и вода P20. Просечан утрошак вода P20 је

2m. Везу олука са темељним уземљивачем извести помоћу вода

P25, укрсног комада и обујмице за плук. Просечан утрошак вода

је 4m. На местима улаза у земљу вод заштитити од корозије.

Обрачун по одводу. ком 14,00

6. Израда изједначавања потенцијала у котларници. По ободу

просторије поставити FeZn траку 20x3mm на стандардне носаче.

Комплет са извођењем свих веза и повезивањем са металним

цевима подстанице. Просечан утрошак бакарног узета по вези је

1m. Обрачун по дужном метру FeZn траке 20x3mm и веза са

металним масама у подстаници. Комплет са чишћењем спојних

места и употрбом звездасти у подлошки.

 - FeZn трака 20x3mm м 30

- Број Веза ком 15

7. Чишћење контактних места хемијским и механичким

средствима и после израде споја заштитити их од корозије паушаи 1,00

8. Испитивање инсталација, прибављање атеста, припремно

завршни радови паушал 1,00

УКУПНО ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
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ИНСТАЛАЦИЈЕ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ

1. Израда, испорука и монтажа на зид разводног ормана RO-kotl. 

Кућиште израдити од два пута декапираног лима дебљине 1mm, 

заштитити га од корозије и обојити "ефект" лаком. Врата ормана 

опремити патент бравицом. Сва видљива ожичења у POK 

каналима. Сва уграђена опрема према стандардима SRPS-а. 

Димензије ормана према димензијама опреме уз 20% резервног 

простора. Извести га у заштити IP65 Орман опремити следећом 

опремом.
 - аутоматска склопка типа 5АС 63 ком 1,00

 - аутоматски осигурачи  16А, 3p, 6кА ком 1,00

 - аутоматски осигурачи  16А, 1p, 6кА ком 5,00

 - аутоматски осигурачи  10А, 1p, 6кА ком 4,00

 - аутоматски осигурачи  10А, 3p, 6кА ком 3,00

 - аутоматски осигурачи  6А, 1p, 6кА ком 8,00

 - трансформатор 230/24V/V ком 1,00

 -AC/DC 230/12V/V ком 1,00

 - Контактор 1NO, 10А, 230V ком 3,00

 - Биметал према једнополној шеми ком 3,00

 - Сигналне сијалице U 230V ком 9,00

 - Контактор 1NО, 10А, 12V ком 1,00

 -гребенасти прекидач 1-0, 10А, 1p, ком 3,00

на кућиште ормана монтирати:

 - монофазна прикључница, 230V ком 1,00

 - монофазна прикључница, 24V ком 1,00

 - трофазну прикључницу, 400V ком 1,00

 -гребенасти прекидач 1-0,25А, 3p, ком 1,00

компл. 1,00

2. Израда сијаличних места водовима типа PP00-Y 3x1.5mm2,

положен на одстојне обујмице. Позиција обухвата припадајућу

водозаптивну склопку, разводну кутију и материјал за монтажу

светиљки. Дужина кабла сијаличног места је 10m. Обрачун по

комаду.

ком 4,00

3.испорука и монтажа светиљки за "паник" расвету ЛЕД 8W.

ком 1,00

4. Испорука и монтажа светиљке ЛЕД 12W, IP65 .

ком 3,00

5. Набавка, испорука и полагање кабла типа PP00-Y 3x1.5mm2 за 

прикључење пумпи, просечне дужине 20m. Кабел положити на 

одстојним обујмицама , а непосредно поред пумпе кабел 

положити у флексибилну металну цев (механичка заштита). 

Комплет са полагањем кабла на одстојне обујмице, метална 

гибљива цев (5m) и повезивањем пумпи.

ком 1,00

6. Набавка, испорука и полагање кабла типа PP00-Y 4x1.5mm2 за 

прикључење пумпи, просечне дужине 20m. Кабел положити на 

одстојним обујмицама , а непосредно поред пумпе кабел 

положити у флексибилну металну цев (механичка заштита). 

Комплет са полагањем кабла на одстојне обујмице, метална 

гибљива цев (5m) и повезивањем пумпи.

ком 3,00

14 од 15



7. Набавка, испорука и полагање кабла типа PP00-Y 5x2.5mm2 за 

прикључење горионика , просечне дужине 20m. Кабел положити 

на одстојним обујмицама , а непосредно поред пумпе кабел 

положити у флексибилну металну цев (механичка заштита). 

Комплет са полагањем кабла на одстојне обујмице, метална 

гибљива цев (5m) и повезивањем пумпи.

компл. 1,00

8. Испорука и постављање на спољни зид котларнице поред

улазних врата, тастера за нужно искључење (ручни јављач

пожара са натписом на стаклу "у случају опасности разбити

стакло"). Обрачун по тастеру.

ком 1,00

9. Набавка, испорука и постављање при дну зида технолошких 

просторија сабирног земљовода, тј.поцинковане траке FeZn 

20x3mm на 0.3m од пода дужине (L=35m) на држачима SRPS 

N.B4.925 (35ком) заједно са укрсним комадима SRPS N.B4.936 

(25ком) за везивање траке на сабирни вод и везу на металне масе 

(цеви,пумпе,канале и другу опрему). Везу извести завртњевима 

уз антикорозивну заштиту. Плаћа се комплет. ком 1,00

10. Преглед новоизграђене инсталације и испитивање

електричне инсталације уз издавање атеста.

паушал. 1,00

11. Пуштање инсталације у рад и остали непредвиђени трошкови

паушал. 1,00

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛАМЕЛЕ Ф3

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛАМЕЛЕ Ф4

ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ИНСТАЛАЦИЈЕ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ

СВЕ УКУПНО 
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Нaведени типoви и прoизвoђaчи пoјединих делoвa oпреме или инстaлaциoнoг мaтеријaлa дaти

су кao ближи пoдaтaк и нису oбaвезујући.

извoђaч мoже угрaдити и другу oпрему, oднoснo мaтеријaл, aли пoд услoвoм дa тaј имa исте

електрoтехничке и кoнструктивне кaрaктеристике кao и нaведени, штo пoтврђује и oверaвa

стручнo лице инвеститoрa-нaдзoрни oргaн.

Технички oпис сa техничким услoвимa је сaстaвни деo oвoг предмерa и предрaчунa.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Oвим предмерoм и предрaчунoм предвиђенa је:

-испoрукa oснoвнoг мaтеријaлa нaведенoг у пoзицијaмa,

-испoрукa пoмoћнoг мoнтaжнoг мaтеријaлa пoтребнoг зa кoмплетну изрaду инстaлaцијa и

системa,

-угрaдњa oснoвнoг мaтеријaлa нa нaчин oписaн у пoзицијaмa и уз кoришћење мoнтaжнoг

мaтеријaлa, 

-пoвезивaње, испитивaње инстaлaцијa и системa и пуштaње у испрaвни рaд, 

-дoвoђење у првoбитнo стaње свих oштећених местa нa већ изведеним инстaлaцијaмa и

кoнструкцијaмa.

Ценa свaке пoзиције oбухвaтa:

-нaбaвну цену, трaнспoрт и oсигурaње дo грaдилиштa oснoвнoг мoнтaжнoг мaтеријaлa 

-нaбaвну цену, трaнспoрт и oсигурaње дo грaдилиштa пoмoћнoг мoнтaжнoг мaтеријaлa, 

-цену мoнтaжних рaдoвa сa свим пoрезимa и дoпринoсимa,

-изрaду евентуaлнo пoтребне рaдиoничке дoкументaције кoју рaди извoђaч, 

-пoвезивaње, испитивaње и пуштaње у испрaвaн рaд свих елеменaтa инстaлaцијa и пoстрoјењa

нaведених у пoзицијaмa, 

-укoликo инвеститoр сaм нaбaвљa oснoвни мaтеријaл, нa пример увoзи инoстрaну oпрему, oндa

цене пoзиције сaдрже све oстaлo, изузев цене трaнспoртa и oсигурaњa oснoвнoг мaтеријaлa.

Сaв угрaђени и упoтребљени мaтеријaл мoрa бити првoклaснoг квaлитетa и oдгoвaрaти JUS-у

или признaтим инoстрaним стaндaрдимa. 

сви рaдoви мoрaју бити изведени сa стручнoм рaднoм снaгoм и у пoтпунoсти премa

југoслaвенским техничким прoписимa вaжећим зa предметну врсту рaдoвa.
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редни 

брoј
oпис пoзиције рaдoвa

јединица 

мере
кoличинa

јединичнa 

ценa
укупнa ценa

A.1

Геодетско обележавање трасе ТК

канализације и положаја ревизионих

окана. паушално 1

A.2

Испорука и постављање по две ПВЦ цеви

Ф80мм за увођење приводног ТТ кабла,

од ормана ТК концентрације (ИТО-Л3) у

ламелама Ф3 и Ф4 до одговарајућих

ревизионих ТТ окана. Крајеве једне од

цеви затворити гуменим чепом. ПВЦ цеви

се постављају по зиду испод малтера,

испод пода и делом у ископан ров ван

објекта. 
м 28

A.3

Ископ рова просечне димензије 60x80цм,

у земљишту друге категорије за

постављање ПВЦ цеви. У цену су

урачунати ископи и затрпавање рова

земљом из ископа у слојевима од по

20цм, са набијањем и одвозом вишка

земље. м3 30

ПВЦ цев Ø40мм м 110

ПВЦ цев Ø110мм м 110

A.5

Израда ревизионог ТТ окна од опеке,

димензија 100x100x100цм, комплет са

ископом земље, зидањем, бетонирањем

АБ плоче и уградњом ливеног поклопца

за лаки саобраћај. ком. 2

A.6

Испорука, монтажа и повезивање

изводног лименог ормана главне

телефонске концентрације ИТО-Л3

димензија 590x360x125мм. Орман је

опремљен са раставним реглетама са

конекторским елементима капацитета

5x(10x2) и ранжирним реглетама са

конекторским елементима 5x(10x2), типа

Кроне. Орман се уграђује на месту према

пројекту у зид у приземљу објекта. 
ком. 2

A.7

Испорука, монтажа и повезивање кабла

тип JY(St)Y 2x2x0,6mm. Кабл се полаже у

претходно постављену тврду ПВЦ цев

Ø13,5мм. Позицијом је обухваћена и

испорука и постављање ПВЦ кутија у

зидове (Ø 78 на 10 цм испод плафона)
м 1.680

A.4

ИНСТАЛАЦИЈА

Испорука и постављање ПВЦ цеви у већ ископан ров од регулационе линије код

ламеле Ф4 кроз ТТ окно код Ф4 до ТТ окна код Ф3, и то по две цеви Ф110мм и Ф40мм.

Спојеве цеви и улазе у окна урадити према ТТ прописима.

A.  ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА    

КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
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A.8

Испорука, монтажа и повезивање

двоструке модуларне телефонске

прикључнице, RJ11 са четри контакта,

величине једног модула тип Mosaik,

Legrand, broj 742 61. Прикључница се

монтира у претходно постављену

инсталациону кутију. ком. 48

A.9

Испорука и постављање ПВЦ кутија

величине 2 модула број 891 25, оквира

број 750 02 и носача број 748 02, тип

Mozaik, Legrand.кутија се монтира у зид на

висини 40цм од пода. ком. 48

A.10

Испорука и постављање разводних ПВЦ

кутија димензија 100x100 мм са

поклопцем. Кутије се постављају у зидове

од опеке, у ходнике на висини 30цм од

плафона. ком. 20

-ПВЦ цев Ø13.5мм м 960

-ПВЦ цев Ø16мм м 20

-ПВЦ цев Ø23мм м 24

-ПВЦ цев Ø32мм м 50

-ПВЦ цев Ø23мм м 140

-ПВЦ цев Ø32мм м 95

A.13

Преглед изведене инсталације,

испитивање каблова на кратак спој,

прекид и др. и пуштање у рад паушално 1

A.11

A.12

Испорука и монтажа инсталационих тврдих ПВЦ цеви за полагање каблова. ПВЦ цеви

се постављају на међуспратну конструкцију пре бетонирања, а делом по зиду испод

малтера.

Испорука и монтажа хоризонтакних инсталационих тврдих ПВЦ цеви Ø23мм, у зиду

испод малтера од мултимедијалних ормана (ММО) сваког стана до одговарајуће РК у

ходнику и вертикалне ПВЦ цеви Ø32мм од РК у поткровљу до ИТО ормана.

ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА УКУПНО:       
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Б.1

Испорука монтажа и повезивање уградног

мултимедијалног ормана димензија

400x300x100мм, тип ИМО 12, InfoHome,

уградни, са металним кућиштем и

пластичним нивелирајућим украсним

оквиром. Орман се монтира у зид изнад

улазних врата сваког стана, а напаја се

каблом PP-Y 3x1,5мм2 из станске табле.

Орман је опремљен са следећом

опремом: 

-2 телефонске LSA ранжирне реглете 2x5 

-patch панел 10" са 8xRJ45,cat 6

конектора

-3 енергетске прикључнице 220V/16A

-patch кабловима за повезивање панела и

активне опреме

-одговарајућим тв разделником - није

урачунато у цену ормана

-слободним простором за монтажу

активне опреме
ком. 47

Б.2

Испорука, монтажа и повезивање кабла

типа FTP cat 6.. Кабл се полаже у

претходно постављене тврде ПВЦ цеви

Ø16мм. Позиција обухвата и испоруку и

постављање ПВЦ кутија Ø78мм у зид

10цм од плафона. м 1.500

Б.3

Испорука, монтажа и постављање

инсталационих кутија за осам модула број

801 43, носача број 802 53, рам 788 18,

типа Mozaik, Legrand. Кутија се монтира у

зид на висини 40цм од пода. ком. 89

Б.4

Испорука, монтажа и повезивање

модуларних рачунарских прикључница

типа RJ45 cat 6, број 742 90 са осам

контаката, величине једног модула тип

Mozaik, Legrand. Прикључнице се

монтирају у претходно постављене

инсталационе кутије. Комплет

намонтирани са обележавањем

прикључница бројном ознаком и

налепницом. ком. 178

Б.5

Испорука, монтажа и повезивање

енергетских модуларних прикључница

250V/16А величине 2 модула тип Mozaik,

Legrand, број 741 31. прикључнице се

монтирају у претходно постављене

инсталационе кутије. Комплет монтирано

и повезано. ком. 178

Б. ИНСТАЛАЦИЈА СТАНСКЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
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Б.6

Испорука и монтажа тврдих ребрасти

ПВЦ цеви Ø16мм, за полагање кабла

FTP. ПВЦ цеви се монтирају на

међуспратну конструкцију пре

бетонирања а делом у зиду испод

малтера. м 1.500

Б.7

Испитивање рачунарске мреже мора бити

обављено атестираним апаратима за

испитивање каблова и спојева.

Испитивање садржи мерење слабљења,

повратног слабљења, преслушавања,

брзине простирања и других параметара.

Комлет испитано са предајом инсталације

и атеста инвеститору.
комплет 1

ИНСТАЛАЦИЈА СТАНСКЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ   УКУПНО:
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В.1

Испорука, монтажа и повезивање

антенског стуба тип AS 500 K, Ниш,

висине 5м. Стуб се монтира на крову

ламеле Ф4. Позиција обухвата и следеће

елементе: 

2 ком - двоструки држач антена NA О2

1 ком - заштитна капа 

2 ком - обујмица за уземљење OUZ 50

1м  - трака FeZn 25x4 за уземљење

5м - уводна ПВЦ цев Ø40мм комплет 1

 - FM антена тип 1201, Televes ком. 1

 - VHF антена тип 1065, Televes ком. 1

 - UHF антена тип 1121, Televes ком 2

В.3

Испорука, монтажа и повезивање

вишеканалног појачавача HMB 10S,

Hirschmann, за појачање и дистрибуцију

аналогних и дигиталних ТВ сигнала.

Појачало за пријем сигнала са антена

располаже са 8 улаза и два излаза за

дистрибуцију ТВ сигнала, има 10

високоселективних филтера за

подешавање пропусног опсега 1-6канала

(8-48MHz). Програмирање се врши

тастатуром на сопственом програматору и

очитава на дисплеју. Напајање уреаја је

са електричне мреже 230V,50Hz.

Димензије уређаја су 354x215x50мм и

монтира се у разводни орман РО-ТВ1.
ком 1

В.4

Испорука и монтажа разводног лименог

ормана РО-ТВ1, димензија

600x600x200мм. Орман је намењен за

смештај HMB 10S појачавача, једног

двограног разделника тип 4530, два

шестограна разделника тип 4534, Televes,

скретнице и модулатора за прикључење

интерфонске камере у ТВ систем.Орман

се монтира у зид у приземљу ламеле Ф4,

на висини 1,5м од пода. Позицијом је

обухваћен и сав монтажни и ситан

материјал.  ком 1

В. ИНСТАЛАЦИЈА ТВ СИСТЕМА

В.2

АНТЕНСКИ СИСТЕМ

ЗАЈЕДНИЧКИ АНТЕНСКИ УРЕЂАЈ

Испорука и монтажа на антенски стуб, повезивање и усмеравање пријемних антена и 
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В.5

Испорука и монтажа разводног лименог

ормана РО-ТВ2, димензија

400x400x200мм. Орман је намењен за

смештај једног двограног разделника тип

4530, два шестограна разделника тип

4534, Televes, скретнице и модулатора за

прикључење интерфонске камере у ТВ

систем. Орман се монтира у зид у

приземљу ламеле Ф3 на висини 1,5м од

пода. Позицијом је обухваћен и сав

монтажни и ситан материјал.  
ком 1

В.6

Испорука и постављање ПВЦ цеви

Ø50мм, која се поставља у зиду испод

малтера од антенског стуба до РО-ТВ1, за

провлачење антенских каблова.
м 22

В.7

Испорука, монтажа и повезивање

коаксијалног кабла типа RG 6 (CXT-1).

Каблови се полажу у претходно

постављену  ПВЦ цев Ø50мм. m 88

В.8

Испорука и монтажа разводних ПВЦ

кутије димензија 150x150мм са

поклопцем. Кутије се постављају у зид на

висини 30цм од плафона, по две у

ходницима, на свакој етажи у ламелама

Ф3 и Ф4. по на сваком спрату.
ком 20

 -двограни разделник тип 4530 ком 31

 -трограни разделник 4532 ком 26

 -четворограни 4531 ком 12

 -шестограни 4534 ком 4

В.10

Испорука, монтажа и повезивање

коаксијалног кабла типа RG 6 (CXT-1).

Кабл се полаже у претходно постављене

тврде ПВЦ цеви Ø16мм. Позиција

обухвата и испоруку и постављање ПВЦ

кутија Ø 78 на 10 цм испод плафона.
м 1.540

В.11

Испорука, монтажа и повезивање

модуларних тв прикључница за звездасту

кабловску инсталацију типа Mozaik,

Legrand broj 743 73, величине два модула.

Прикључнице се уграђују у претходно

постављену инсталациону кутију

(обухваћено у Пос. Б.3). Комплет

постављено и повезано. ком 89

В.9

ФИНАЛНА ДИСТРИБУЦИЈА

Испорука, монтажа и повезиваље разделника производње Televes, који се постављају

у разводне ормане РО-ТВ1 и РО-ТВ2, разводне кутије РК и мултимедијалне ормане

ММО, према блок шеми ТВ система и то : 
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В.12

Испорука и монтажа инсталационих

тврдих ПВЦ цеви Ø16мм за полагање

каблова. Цеви се постављају по

међуспратној таванице пре бетонирања а

делом по зиду од опеке испод малтера.
м 1.400

В.13

Испорука и постаљање ПВЦ цеви Ø40мм

за провлачење кабла RG 11 од РО-ТВ1

до ТТ ревизионог окна испред ламеле Ф4

и од РО-ТВ2 до ревизионог ТТ окна

испред ламеле Ф3. ПВЦ цеви се

постављају у зиду испод малтера, испод

пода и делом у ископан ров ван објекта. 
м 15

В.14

Испорука и полагање кабла типа RG 11 за

везу РО-ТВ1 и РО-ТВ2. Кабл се полаже

кроз претходно постављене ПВЦ цеви

Ø40мм од РО-ТВ1 кроз ревизионих ТТ

окана испред Ф3 и Ф4 до РО-ТВ2.
м 50

В.15

Испорука и постављање ПВЦ цеви Ø50мм

за провлачење доводног кабла за

прикључење КДС система. Цев се

поставља од РО-ТВ1 до одговарајућег ТТ

ревизионог ТТ окна испред ламеле Ф1.

ПВЦ се поставља у зиду испод малтера,

испод пода а делом у ископан ров.
м 8

В.16

Преглед изведених инсталација,

испитивање каблова на кратак спој,

прекид и др. Мерење свих потребних

сигнала, програмирање појачавача са

подешавањем канала, пуштање система у

рад. комплет 1

ИНСТАЛАЦИЈА ТВ СИСТЕМА   УКУПНО:
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Г.1

Испорука, монтажа и повезивање

позивног електронског склопа 25 позивних

тастера, уградном кутијом, интегрисаном

црнобелом камером са микрозвучником и

сензором. Табло монтирати на зид

испред улазних врата у зграду тако да

камера  буде на висини 1,5м од пода.

Комплет улазни табло тип M-150/151/10 и

тастаруром тип CM-02N-05 + T5-10, "TEH-

TEL"
ком 2

Г.2

Испорука, монтажа и повезивање

централног уређаја видео интерфонског

система са напојном јединицом, сличан

типу PS-5A "TEH-TEL"
ком 2

Г.3

Испорука, монтажа и повезивање AV/RF

модулатора са појачавачем и филтер

скретнице типа CINS за прикључење

интерфонске камере на тв инсталацију.

Опрема се монтира у РО-ТВ1.Комплет са

испоруком кабла RG 59(5м) за

повезивање камере и наведене опреме.   
ком 1

Г.4

Испорука, монтажа и повезивање

интерфонског апарата са микрозвучником

и тастерима за говор и отварање врата

слично типу SPARK,"TEH-TEL".

Интерфонски апарат се поставља на 1,5м

од пода на месту одређеном пројектом

ком 47

Г.5

Испорука, монтажа и повезивање

електричног подешавајућег прихватника

за браву (8-12)V. Електрични прихватник

се уграђује на улазна врата и повезује са

улазним таблоом.
ком 2

Г.6

Испорука и монтажа ПВЦ разводних

кутија димензија 100x100 мм са

поклопцем. Кутије се монтирају у зид у

ходнику на 0,3м од плафона. ком 20

Г.7

Испорука, монтажа и повезивање кабла

типа LiYCY 2x1,5mm2. Кабал се полаже у

претходно постављене ПВЦ цеви

Ø13,5мм м 12

- JY(St)Y   3x2x0,8mm м 220

- JY(St)Y   4x2x0,8mm м 20

- JY(St)Y   6x2x0,8mm м 10

- JY(St)Y   10x2x0,8mm м 30

- JY(St)Y   16x2x0,8mm м 40

Г. ИНСТАЛАЦИЈА ИНТЕРФОНА

Испорука, монтажа и повезивање каблова тип JY(St)Y за инсталацију интерфона.

Кабл се полаже у претходно постављене ПВЦ цеви одговарајућег пречника.

Г.8
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Г.9

Испорука и монтажа кабла PP-Y 3x1,5 мм

за повезивање напојне јединице са ГРО

кабл се полаже по зиду испод малтера
м 8

 - Ø13,5mm м 210

 - Ø16mm м 32

 - Ø23mm м 84

Г.11

Преглед изведених инсталација,

испитивање на кратак спој, прекид, отпор

изолације, преслушавање као и пуштање комплет 1

ИНСТАЛАЦИЈА ИНТЕРФОНА   УКУПНО:

Испорука и монтажа инсталационих тврдих ПВЦ цеви. Цеви се постављају по

међуспратној таваници пре бетонирања а делом испод малтера и то:

Г.10
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Д.1

Испорука, монтажа и повезивање

конвенционалне микропроцесорске

централе за дојаву пожара са 4 зоне,

сличне типу Quattro, Quadel, Ниш.

Централа се монтира на зид у ходнику

приземљу ламеле Ф4 односно Ф3, на

висини 1,5м од пода. 

Комплет са напојном јединицом и

акумулаторским батеријама 12V, 7,2Ah за

аутономни рад система ком 2

Д.2

Испорука, монтажа и повезивање

инсталационог кабла JY(St)Y 2x2x0,8mm

за повезивање ручних и аутоматских

јављача пожара и сирена са централама

у ламелама Ф4 и Ф3. Кабл се полаже у

претходно постављене ПВЦ цеви.
м 210

Д.3

Испорука, монтажа и повезивање

инсталационог кабла J-H(St)H 2x2x0,8mm

за повезивање аутоматског јављача

пожара у котларници са централом у

ламели Ф3. Кабл се полаже у претходно

постављене halogen free ПВЦ цеви

Ø13,5mm. Све комплет
м 18

Д.4

Испорука, монтажа и повезивање

сигналних каблова тип PP-Y 3x1.5мм2 од

PPC до разводног ормана лифта. Кабл се

поставља по зиду испод малтера. 
м 30

Д.5

Испорука и монтажа инсталационих

тврдих PVC цеви Ø13,5мм за полагање

каблова. Цеви се постављају на

међуспратну таваницу пре бетонирања а

делом по зиду од опеке испод малтера.
м 200

Д.6

Испорука и монтажа и повезивање ручних

јављача пожара сличних типу SLR-E,

Quadel. ком 11

Д.7

Испорука, монтажа и повезивање

конвенционалних оптичких детектора

дима тип SLR-E, Quadel, Ниш. Детектори

се монтирају по један у сваком

лифтовском окну на нивоу поткровља и

два комада у котларници. ком 4

Д.8

Испорука, монтажа и повезивање

алармне сирене сличне типу QAS-2, 114

dB. ком 6

Д.9

Преглед изведених инсталација,

испитивање каблова на кратак спој,

прекид, функционално испитивање,

програмирање централе и пуштање у

рад. комплет 1

ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА  УКУПНО:

Д. ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
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Б. ИНСТАЛАЦИЈА СТАНСКЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

ДЕТЕКЦИЈА ГАСА У КОТЛАРНИЦИ

Д. ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА

В. ИНСТАЛАЦИЈА ТВ СИСТЕМА

Г. ИНСТАЛАЦИЈА ИНТЕРФОНА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А. ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА   
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1

Централни уређај за детекцију природног

гаса или метана, за прикључење 4

детектора гаса, GMC Ecoline 8304

Bieler+Lang , са LCD дисплејем за приказ

мерене концентрације гаса на

детекторима, LED ознаке аларма, грешке

и напајања, релејни излази за 2 нивоа

концентрације, интерна зујалица, IP44, са

акумулаторским батеријама за напајање

контролног модула, детектора гаса и

алармних уређаја.
кпл. 1

2

Детектор калибрисан на метан, тип GM 

Ecoline HC 50 Bieler+Lang , мерни опсег 0

– 100% LEL, IP44. ком. 1

3

Алармна сирена са могућношћу бирања

32 различита тона, 106dB, 24V, заштита

IP 65, тип Sonos 451, Klaxon . ком. 1

4 Панел "ГАС - НЕ УЛАЗИ", 24V ком 1

5

Испорука и монтажа безхалогеног кабла

JH(St)H 2x2x0.8mm за повезивање

елемената система међусобно и са

централом. Поставља се у безхалогене

каналице по зиду или плафону.
м 27

6

Испорука и монтажа безхалогеног кабла

N2XH-Y 3x2.5мм
2
, за напајање централе и

додатне напојне јединице,са постојећег

енергетског разводног ормана 220Vac. 

м 5

7

Испорука и монтажа гибљиве

инсталационе безхалогене ПВЦ цеви

ø23мм, са обујмицама за монтажу. м 25

8

Пуштање у рад. Услуга обухвата:

-  провера исправности монтираних

каблова, постављене и повезане сирене,

-  повезивање детектора гаса,

-  монтажа и повезивање централе на

мрежу и сигналне линије са јављачима,

-  програмирање централе, функционално

испитивање и пуштање у рад,

- обука корисника за руковање и

одржавање, испорука упутства за

руковање и примопредаја система.

ком. 1

oпис пoзиције рaдoвa
јединицa 

мере
кoличинa

редни 

брoј
укупнa ценa

ДЕТЕКЦИЈА ГАСА У КОТЛАРНИЦИ

јединичнa ценa

ДЕТЕКЦИЈА ГАСА У КОТЛАРНИЦИ   УКУПНО:

ОПРЕМА  УКУПНО:

ОПРЕМА

ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ   УКУПНО

РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  УКУПНО

 ДЕТЕКЦИЈА ГАСА  1/1



Југовићево Нови Сад

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. Цена  / 

Дин / 
 Укупно / Дин / 

I - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1) Ископ ровова за полагање цевовода и шахтова

Извршити ископ ровова у земљи III категорије машински и ручни. Ископ

извршити у свему према приложеним цртежиме, техничким прописима и

упутствима надзорног органа. Ископ извршити са правилним отсецањем

бочних страна и финим планиранјем дна рова са тачношћу ±2 cm.

Одбацивање ископаног материјала обавезно мин. на 1.0 м од ивице рова

са једне стране, док се друга страна користи за траспорт цеви и

материјала. Дно рова мора бити ископано и поравнато према котама

датим у пројекту. Потребно је стриктно остваривање пада између задатих

тачака. Дуж трасе урадити проширења за ревизионе силазе. У случају

прекопа вишак се мора попунити набијеним шљунком о трошку извођача.

У случају посебних услова, материјала и тешкоћа који изискују

специјалан рад и оруђа, исти ће се накнадно обрачунавати у договору са

надзорним органом. Приликом ископа треба се придржавати ПТП о

безбедности рада. У цену је урачуната и дрвена подграда за дубине веће

од 1,0 м. Ценом је обухваћено и евентуално црпљење атмосферске или

подземне воде, уколико се појави током извођења радова

У делу ископа који је у габариту објекта, због замене тла која се врши у

оквиру грађевинских радова на конструкцији, икоп рова за полагање

канализационих цеви је само продубљење ископа за замену тла и

просечно је око 50 цм дубине (изводи се по завршетку ископа за замену

тла, а пре насипања песка, којим се врши замена).

Обрачунава се и плаћа по m3 ископане самоникле земље.

а) дубина од 0-2 m m3 60,00

б) дубина од 2-4 m m3 1,50

2) Насипање песка

Извршити набавку, транспорт и уграђиванје песка на дно рова, око и

изнад цеви у слоју мин. дебљине 10 цм. Песак не сме бити од трошне

стене нити имати крупне комаде камена ни грудве земље у себи. Песак

мора бити чист, уједначене гранулације, без примеса органских материја.

Песак се полаже читавом ширином рова. Прво се насипа слој испод цеви -

постељица, која се набија до 95% збијености по Проктору. По завршеној

монтажи и испитивању цевовода и добијању одобрења од стране

надзорног органа, песак се распоређује читавом дужином цеви и ручно

набија у слојевима 10-20 cm тако да се са стране цеви постигне збијеност

од 95%, а изнад темена цеви 85-95 % по Проктору.                                                                                                                 

Обрачунава се и плаћа по м3 песка у набијеном стању m3 50,00

3) Тампон слој шљунка

Набавка, транспорт и уграђиванје природног песковитог шљунка за

израду тампон слоја испод ревизионих силаза и шахтова. Тампон слој

шљунка се поставља у дебљини од 10 cm испод доњих плоча шахтова. 

Обрачунава се и плаћа по m3 шљунка у набијеном стању. m3 1,00

ЈУГОВИЋЕВО,  НОВИ САД

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА 
за  инсталације  водовода  и  канализације  за   

 Стамбени  објекат  - ЛАМЕЛЕ  Ф3 и Ф4
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Југовићево Нови Сад

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. Цена  / 

Дин / 
 Укупно / Дин / 

4) Затрпавање ровова земљом из ископа

Затрпавање ровова се врши материјалом из ископа уз набијање у

слојевима од 20-30 cm уз истовремено збијање до збијености самоникле

земље и вађенје подграде, уколико је има. До на 1 m од темена цеви

збијање се врши само ручно. Преко 1 m од темена цеви збијање се може

вршити и машински, према упутствима и препорукама произвођача цеви.

При затрпавању водити рачуна да матреијал за насипање ме садржи

крупне и оштре комаде, који би оштетили цеви. Затрпавање почети тек по

одобрењу надзорног органа.

Обзиром на малу дубину рова у габариту објекта, затрпавање материјалом

из искпа се врши само изван забарита објекта - у зеленим површинама.

Обрачунава се и плаћа по m3 земље у набијеном стању. m3 7,00

5) Транспорт вишка материјала из ископа

Извршити транспорт преостале земље од ископа, после затрпавања

ровова, на депонију која је за то одређена. Ценом обухваћено: утовар,

транспорт, истовар и грубо планирање на депонији. Даљина транспорта

до 5 км.

Обрачунава се и плаћа по м3 ископане земље (у сраслом стању). м3 51,50

6) Израда  кружних ревизионих силаза

Извршити набавку и монтажу префабрикованих бетонских прстенова са

унутрашњим пречником 1.0 м за формирање ревизионих силаза, са

горњим конусним делом и завршетком за уградњу шахт поклопца.

Прликом монтаже уградити ливене пењалице DIN1212. У цену улази

израда силаза са дном и кинетом од набијеног бетона MB 20,

малтерисање у два слоја кинете и зидова цементним малтером и глачање

до црног сјаја. Све радове извести у складу са техничким прописима.

Произвођач Бетоњерка Чачак или одговарајући вишег квалитета.

Обрачунава се и плаћа по m' изграђеног шахта.

m' 4,00

7) Бетонирање правоугаоног шахта за уградњу водомера

Набавка материјала, транспорт, справљање и уграђивање армираног

водонепропусног бетона МB 30 за израду водомерног окна. Димензије

шахта дате су у техничкој документацији. При бетонирању шахта

уградити пењалице и у зидовима оставити отворе за пролаз цеви. Све

унутрашње површине омалтерисати цементним малтером 1:3, глетовано

до црног сјаја. Ценом су обухвађени бетон, бетонско гвожђе, оплата и

малтер.                                                                                                                                           

Обрачунава се и плаћа по m3 бетона готовог шахта.
м3

5,50

8) Анкер-блокови

Набавка материјала, транспорт, справљање и уграђивање набијеног

бетона MB 15 за израду анкер-блокова на хоризонталним и вертикалним

скретањима водоовда. Ценом је обухваћен комплетан потребан материјал

и рад.                                                                                                              

Обрачунава се и плаћа по m3 уграђеног бетона. м3 0,50

9) Ливено гвоздени поклопци за шахтове

Извршити набавку, транспорт и монтажу ливено-гвоздених поклопаца за

шахтове. Поклопци су округли, чистог отвора Ø 600 mm. Монтажу и

уградњу поклопаца извршити према упутствима надзорног органа.(

Пуратор или одговарајући вишег квалитета)

Обрачунава се и плаћа по комаду монтираног шахт поклопца.

а)  за пешачки саобраћај  (дозвољено оптерећење 15 кN) ком 3
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10) Правоугаони поклопци за испуну

Извршити набавку, транспорт и монтажу правоугаоних поклопаца за

испуну. Поклопци се уграђују у ходницима објекта изнад канализационих

ревизија. Поклопци су правоугани, од поцинкованог челика, светлог

отвора 450 mm x 450 mm, уградне висине 75 mm и дубине испуне 52 mm.

Поклопци су обезбеђени шрафовима против крађе и кључем за лако

подизање. Поклопци су типа Purator PURASTEEL 1065BV125-45K, или

другог произвођача одговарајућих бољих карактеристика. Монтажу и

уградњу поклопаца извршити према упутствима надзорног органа, према

диспозицији датој у техничкој документацији.

Обрачунава се и плаћа по комаду монтираног поклопца. ком 2

11) Ливено гвоздене пењалице

Извршити набавку, транспорт и уграђивање ливено-гвоздених пењалица

DIN1212. Пењалице се уграђују у зидове шахтова наизменично на

вертикалном растојању од 30 cm са хоризонталним размаком од

вертикалне осе по 5 cm.

Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду. ком 17

УКУПНО - I-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:

II - КАНАЛИЗАЦИЈА

1) Пластичне канализационе цеви од тврдог PVC-а

Извршити набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви од тврдог

PVC-а, за извођење спољне мреже и инсталације испод доње плоче

објекта. Цеви су типа PVC-U носивости SN 8. ( Пештан Аранђеловац или

одговарајући вишег квалитета). На свим местима одређеним пројектом

уградити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Спајање цеви врши

се помоћу еластичних заптивних прстенова, према упутствима

произвођача цеви. Пре затрпавања цеви комплетна мрежа мора бити

испитана на вододрживост у присуству надзорног органа. Цеви које се

полажу у тло морају бити пажљиво положене на претходно припремљену

постељицу од песка и дотеране по правцу и нивелети према пројектној

документацији. Цеви у шахтовима су затворене и у сваком шахту се

уграђује ревизиони комад. Ценом је обухваћен комплетан рад и

материјал, укључујући проводнике за бетонска окна за пролазе цеви кроз

зидове ревизионих силаза.

Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове мреже, мерено по осовини

цеви и фазонских комада.

ø 160 m' 100,00

ø 110 m' 27,00

2) Пластичне канализационе цеви од PP-а

Извршити набавку, транспорт и монтажу трослојних полипропиленских

канализационих цеви и фазонских комада произвођача "ПЕШТАН "

СРБИЈА, или другог произвођача бољих карактеристика. На свим

местима одређеним пројектом поставити одговарајуће фазонске и

ревизионе комаде. Спајање цеви врши се помоћу еластичних заптивних

прстенова, према упутствима произвођача цеви. По завршетку монтаже

инсталације сви отвори (прикључци) морају бити затворени (заптивени)

одговарајућим поклопцима до монтаже санитарних уређаја. Пре

зазиђивања целу канализациону мрежу испитати на вододрживост у

присуству надзорног органа. Ценом је обухваћен комплетан рад и

материјал, укључујући обујмице и вешаљке за причвршћивање цевовода

за конструкцију објекта.

Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове мреже, мерено по осовини

цеви и фазонских комада.

ø 110 m' 432,00

ø 75 m' 152,00
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ø 50  m' 252,00

3) Подни сливници

Извршити набавку, транспорт и монтажу подних сливника са и решетком.

Подни сливници су пластични са решетком од нерђајућег челика,

произвођача "Пештан"Аранђеловац тип CONFLUO TIDE или другог

произвођача oдговарајућих, бољих карактеристика. Сливник се састоји од

излива, сифона, фланше ѕа спајање хидроизолације, наставка за

подешавање висине подне решетке и горњег дела са решетком од

нерђајућег челика.Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног сливника

ø 100  са вертикалним одводом ком 2,00

ø 50    са прикључком за каду ком 47,00

4) Сифони за веш машине 

Извршити набавку, транспорт и монтажу зидних пластичних сифона за

прикључење машина за прање веша, са поклопцем од нерђајућег челика,

прикључком за цев 19 или 23 mm и одводом Ø 50 mm, произвођача

"Viega" Немачка, или другог произвођача oдговарајућих бољих

карактеристика. 

Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног сифона ком 47,00

5) Вентилационе главе

Извршити набавку, транспорт и монтажу пластичних вентилационих

глава. Вентилационе главе се монтирају на канализационим вертикалама

на 1 m изнад кровног покривача. 
Обрачунава се и плаћа по комаду уграђене вентилационе главе.

ø 160 / 110 ком 20,00

6) Испитивање канализационе мреже

По извођењу канализационе мреже, извршити испитивање комплетне

инсталације на вододрживост. Испитивање извршити у складу са важећим

техничким прописима, општим техничким условима и упутствима

надзорног органа. Испитивање обавезно извршити у присуству надзорног

органа и по обављеном испитивању саставити записник. 

Обрачунава се и плаћа по m' инсталације. m' 963,00

УКУПНО - II-КАНАЛИЗАЦИЈА:

III - ВОДОВОД

1) Уређај за повишење притиска санитарне воде

Набавка, транспорт, постављање и пуштање у рад компактног уређаја за

повишење притиска у систему санитарне воде. Уређај је произвођача

HYDRO NS тип HU 2CDX120-15/1+1fr. , или другог произвођача

одговарајућих бољих карактеристика. Уређај је опремљен радном и

резервном пумпом са фреквентним регулатором, мембранском посудом,

арматурама на усисној и потисној страни уређеја, потребном ситном

опремом и орманом аутометике за управљање радом пумпе.

Карактеристике уређаја:

Q = 2,5 l/s    H = 30,0 m  N = 2,2 kW

Обрачунава се и плаћа по kомаду комплетно монтираног уређаја.. ком 2

2) Пожарни хидрант

Извршити набавку, транспорт и монтажу зидног пожарног хидранта ø 50

мм. Хидрант је opreмљен комплетном опремом коју чине: млазница 52

мм, тревира црево са "štorc" спојком дужине 15 м, угаони вентил ø 50 и

хидрантски орман. Кутија мора бити видно означена. Произвођач

"Ватрометал" Србија, или други одговарајућих бољих карактеристика.

Хидранти се уграђују на висини од 1,5 m од коте готовог пода, према

диспозицијама датим у графичкој документацији.

Плаћа се по комаду монтираног хидранта. ком 1
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Југовићево Нови Сад

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. Цена  / 

Дин / 
 Укупно / Дин / 

3) Апарати за гашење пожара 

Извршити набавку, транспорт и монтажу ручних ватрогасних апарата за

гашење пожара.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

S-6 ком 12

4) Водоводне PEHD цеви  

Набавка, транспорт и монтажа водоводних полиетиленских цеви високе

густине PEHD и фазонских комада за радни притисак од 10 bara - PE 100,

тип PN 10 PE 100, "Пештан" Аранђеловац, или другог произвођача бољих

карактеристика. Цеви се спајају заваривањем и прирубницама, према

упутствима произвођача. Цеви се користе за израду прикључака од

водомерног шахта до објеката. Ценом је обухваћен комплетан рад и

материјал, укључујући прелазне комаде за промену цевног материјала.

Обрачунава се и плаћа по m' инсталације.

ø 65  (75 x 6,8) mm m' 6,50

ø 50  (63 x 5,8) mm m' 31,20

ø 15  (20 x 2,0) mm m' 6,50

5) Водоводне PPR цеви  

Набавка, транспорт и монтажа водоводних полипропиланских (PPR) и

фазонских комада за радни притисак од 10 bara, типа ПЕШТАН

ФЛУИДТЕРМ или другог произвођача бољих карактеристика. Цеви се

спајају термофузионим варењем, према упутствима произвођача. Цеви се

користе за израду унутрашњих инсталација водовода санитарне воде.

Ценом је обухваћен комплетан рад (заједно са шлицовањем зидова и

крпљењем шлицова) и материјал, укључујући обујмице и вешаљке за

причвршћивање цевовода за конструкцију објекта.

Обрачунава се и плаћа по m' инсталације.

ø 50  (63 x 5,8) mm m' 52,00

ø 40  (50 x 4,6) mm m' 25,00

ø 32  (40 x 3,7) mm m' 111,00

ø 25  (32 x 2,9) mm m' 134,00

ø 20  (25 x 2,3) mm m' 496,00

ø 15  (20 x 1,9) mm m' 417,00

6) Челично-поцинковане водоводне цеви

Извршити набавку, транспорт и монтажу челично-поцинкованих

водоводних цеви за радни притисак од 10 bar-a са свим одговарајућим

фитинзима, произвођача "Борусан" Турска, или одговарајуће вишег

квалитета. Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким

обујмицама на сваких 1,5-2,0 м. Цеви у земљи и кроз конструкцију морају

бити премазане једанпут битулитом, затим битуменом и обавијене

битуминизираном јутом. Развод у зиду обавезно изоловати "декородал"

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

Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебова и малтерисања

мора бити испитана у присуству надзорног органа. Ценом је обухваћен

комплетан рад и материјал, укључујући обујмице и вешаљке за

причвршћивање цевовода за конструкцију објекта.

Обрачунава се и плаћа по m' монтиране водоводне цеви.

ø 50 m' 11,00

7) Термичка изолација

Набавка, транспорт и монтажа цевног термоизолационог материјала

(“Armafleks” или одговарајући вишег квалитета ) за изолацију

хоризонталног цевног развода унутар објекта који се монтира изван

зидних површина (под плафоном приземља).

Коефицијент топлоте проводњивости материјала је 0,040 w/m°K, дебљина 

термоизолације за цеви свих пречника d= 13 mm.

Tермоизолациони материјал мора бити негорив или самогасив. Обрачунава се и плаћа по m' постављене термоизолације.

за цеви пречника:

ø 50 m' 52,00
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Југовићево Нови Сад

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. Цена  / 

Дин / 
 Укупно / Дин / 

ø 40 m' 25,00

ø 32 m' 111,00

ø 25 m' 134,50

ø 20 m' 32,00

8) Равни пропусни вентили са испустом

Набавка, транспорт и монтажа равних пропусних водоводних вентила за

радни притисак од 10 bara монтираних на потисном цевоводу хидроцила.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.

ø 50  са испустом ком 2

9) Неповратни вентили

Набавка, транспорт и монтажа неповратних водоводних вентила за радни 

притисак од 10 bara, на обилазном воду поред хидроцила. 

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.

ø 50 ком 2

10) Кугласти вентил са ручицом - PPR

Извршити набавку, транспорт и монтажу кугластих вентила са ручицом 

на местима датим пројектом. Вентили су од PPR-а, произвођача 

ПЕШТАН, или другог произвођача бољих карактеристика.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.

ø 50  (D 63 mm) ком 3,00

ø 32  (D 40 mm) ком 10,00

ø 25  (D 32 mm) ком 6,00

ø 20  (D 25 mm) ком 37,00

ø 15  (D 20 mm) ком 1,00

11) Пропусни вентил за уградњу у зиду са пониклованом капом и

розетном - PPR

Извршити набавку, транспорт  и монтажу пропусних вентила за уградњу 

у зиду на местима датим пројектом. Вентили су је од PPR-а са 

пониклованом капом и розетном,  произвођача ПЕШТАН или другог 

произвођача бољих карактеристика.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.

ø 20  (D 25 mm) ком 108,00

ø 15  (D 20 mm) ком 142,00

12) Пропусни вентил са точком и испустом - PPR

Извршити набавку, транспорт и монтажу пропусних вентила са точком и 

испустом на местима датим пројектом. Вентили су од PPR-а, произвођача 

Пештан  аранђеловац, или другог произвођача бољих карактеристика.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.

ø 50  (D 63 mm) ком 4,00

12) Угаони "ЕК" вентил са капом

Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних "ЕК" вентила са 

розетном, производње "HERZ " или одговарајући вишег квалитета. У 

зависности од намене вентил је Ø15/15 мм или Ø15/12.

Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног вентила.

ø 15  мм ком 208,00

13) Испитивање мреже

Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на пробни притисак,

према техничким прописима и упутствима надзорног органа. Испитивање

извршити у присуству надзорног органа и по завршеном испитивању

саставити записник. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује

извођач.
Обрачунава се и плаћа по m' цевовода. m' 1.217,00
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Југовићево Нови Сад

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. Цена  / 

Дин / 
 Укупно / Дин / 

14) Испирање и дезинфекција водоводне мреже

По завршеном испитивању водоводне мреже извршити испирање и 

дезинфекцију инсталације према важећм прописима и упутствима 

надзорног органа.

Обрачунава се и плаћа по m' цевовода. m' 1.217,00

15) Испитивање квалитета воде

После извршене дезинфекције извршити узимање узорка воде и 

испитивање квалитета у надлежној установи за давање атеста о 

хигијенској исправности воде за пиће.

Плаћа се паушално пауш 1

УКУПНО - III-ВОДОВОД:

IV- САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА

ОПШТИ ОПИС

Сву санитарну опрему извођач је дужан да набавити тек по одобрењу од

стране надзорног органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја може

бити и другачија, ако инвеститор то захтева. Уређаји морају бити стручно

монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом без

оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и опрему извођач је дужан да 

о свом трошку скине и монтираа нове. Ценом позиција обухваћена су сва

потребна штемовања и уграђивање типлова, као и сва потребна крпљења

и малтерисања. Сви употребљени завртњи код веза санитарних уређаја

морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сви санитарни

уређаји морају бити прописно заштићеи од стране извођача радова до

техничког пријема објекта, а према упутсвима надзорног органа.

1) WC шоља

Набавка, транспорт и монтажа WC шоље од санитарне керамике

(квалитета као "Vitra" S 20, Турска или одговарајући вишег квалитета), са

нискомонтажним водокотлићем (квалитета као " Geberit" RIO AP 110, или

одговарајући вишег квалитета). Ценом су обухваћени WC шоља, ниски

водокотлић за испирање са комплетном арматуром и клозетском даском

MDV130 s 20 или одговарајућа вишег квалитета, као и сав потребан

материјал за повезивање на инсталације водовода и канализације. Испод

WC шоље обавезно поставити гумени подметач. Спој шоље са одводом

извршити помоћу одговарајуће гумене манжетне. Везу шоље са

водокотлићем извршити помоћу пластичне цеви Ø 32 одговарајуће

дужине.

Обрачунава се и плаћа се по монтираном комаду.

б) тип "симплон" - одвод у под ком 60,00

2) Умиваоник

Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника од санитарне

керамике са стубом (квалитета као "Vitra" S 20 -55 Турска, или

одговарајући вишег квалитета). Шкољка мора бити снабдевена отвором

за одвод, преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке

монтирати сифон (Viega, или одговарајући вишег квалитета) са розетном

и одговарајућу цев за спој са канализацијом. Спој прекрити никлованом

розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз

претходну уградњу пластичних типлова.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.Kомплет
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Југовићево Нови Сад

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. Цена  / 

Дин / 
 Укупно / Дин / 

а) умиваоник дим.540/440 mm ком 60,00

а) умиваоник дим.360/260 mm ком 20,00

3) Челична емајлирана  када 160/70 cm

Набавка, транспорт и монтажа челичне емајлиране каде BLB Portugalija

за узиђивање, или одговарајући вишег квалитета. Уз каду се монтира

одливна рештка, преливна решетка, међусобне цевне везе одлива и

прелива, које се преко сифона прикључују на пластичну цев ø 40 мм за

везу на подни сливник. 

По завршеној монтажи, каду заштитити од физичких оштећења.Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду. ком 39,00

4) Челична емајлирана туш када 80/80 cm 

Набавка, транспорт и монтажа челичне емајлиране туш BLB Portugalija

каде за узиђивање, или одговарајући вишег квалитета. Уз каду се монтира

одливни вентил, који се преко сифона повезује на пластична цев ø 40 мм

за везу са  подном решетком. 

Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду. ком 8,00

5) Батерија за умиваоник  за топлу и хладну воду

Набавка, транспорт и монтажа стојеће никловане једноручне батерије за

топлу и хладну воду на умиваонику (производ "Арматура" Пољска, или

одговарајући вишег квалитета)

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 49,00

5) Батерија за умиваоник  за хладну воду

Набавка, транспорт и монтажа стојеће никловане једноручне батерије за

хладну воду на умиваонику.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 11,00

6) Батерија за каду

Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне батерије за каду са

шипком за фиксирање туша и ручним тушем (производ "Арматура"

Пољска, или одговарајући вишег квалитета)
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 47,00

7) Никлована холендер славина 

Набавка, транспорт и монтажа никловане холендер славине ø15 мм за

прикључење веш машине и машине за судове.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 95,00

8) Бојлери за купатила 

Набавка, транспорт и монтажа вертикалних електричних бојлера

капцитета 80 l, N = 2 kW, за уградњу у купатилима, "Металац" Горњи

Милановац, тип ЕКОНОМИК, или другог произвођача одговарајућих

бољих карактеристика. Уз бојлер се испоручују и уграђује сигурносни

вентил и цеви за повезивање на инстаалције хладне и топле воде са

розетнама.  
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 47,00

9) Виндабона

Набавка, транспорт и уградња виндабоне стандардног квалитета у

просторији топлотне подстанице, заједно са холендер славином, и

осталом припадајућом опремом за комплетну монтажу.                                              

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 1,00

10) Огледало 

Набавка, транспорт и монтажа правоугаоног огледала d = 4 мм, вел.50/40

цм, пескареног фалсета 10 мм, у раму изнад умиваоника.Стаклопан

Србија, или одговарајуће вишег квалитета

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 60,00
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ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед. 

мере
Количина

Јед. Цена  / 

Дин / 
 Укупно / Дин / 

11) Етажер

Набавка, транспорт и монтажа етажера изнад умиваоника, дужине 50 цм

(квалитета као "Бив" Београд, серија ТИН артикал ЕП-50, или

одговарајуће вишег квалитета).

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 60,00

12) Држач пешкира

Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача пешкира поред

умиваоника (квалитета као "Бив" Београд, серија ТИН артикал НП-35,

или одговарајући вишег квалитета).

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 60,00

13) Држач тоалет папира

Набавка, транспорт и монтажа никлованог држача WC папира (квалитета

као "Бив" Београд, серија ТИН артикал НТП, или одговарајући вишег

квалитета). Држач се монтира поред WC шоља.

Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. ком 60,00

УКУПНО - IV-САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА:

I - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

II - КАНАЛИЗАЦИЈА

III - ВОДОВОД

IV - САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА

УКУПНО   ДИНАРА :

ПОНУЂАЧ

м.п.

________________________________

 Стамбени  објекат  - ЛАМЕЛЕ  Ф3 и Ф4

ПОТПИС 

ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА 
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Нови Сад - Југовићево

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII ОПРЕМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

УКУПНО СВИ РАДОВИ

 ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ  РАДОВИ

З   Б   И   Р   Н   А        Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Ц  И  Ј  А      Р   А  Д   О  В   А

ОБЈЕКТИ Ф3 и Ф4

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ  СТРУЈЕ

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЛИФТОВСКА ПОСТРОЈЕЊА



Нови Сад - Југовићево

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

З   Б   И   Р   Н   А        Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Ц  И  Ј  А      Р   А  Д   О  В   А

ЈУГОВОИЋЕВО  ГРУПАЦИЈА Ф (ОБЈЕКТИ Ф1-Ф2-Ф3-Ф4)

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ  СТРУЈЕ

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ

ЛИФТОВСКА ПОСТРОЈЕЊА

ОПРЕМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

УКУПНО СВИ РАДОВИ

 ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ  РАДОВИ



 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
За уступање извођења радова на локацији насеља „Југовићево“ у Новом Саду 

О б ј е к т и  :  Ф1,Ф2,Ф3 и Ф4    
ВЈН 02/16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  3.4  ЛИСТЕ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 
- ВЕНДОР ЛИСТЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



р.бр. Опрема/Материјал
Тип материјала/опреме, или 

сличан вишег квалитета

Каталог и/или 

web адреса
Фирма

2 Фасадна опека Браон - глатка www.zorka-opeka.rs
Zorka Opeka d.o.o 

Šabac

3
Хидроизолација 

мокрих чворова
BK-Hidrostop 1 www.bekament.com

Banja Komerc 

Bekament d.o.o 

Aranđelovac

4
Хидроизолација 

тераса
BK-Hidrostop 1 www.bekament.com

Banja Komerc 

Bekament d.o.o 

Aranđelovac

5

Хидроизолација 

тераса на повученим 

спратовима

Sika lastic 614 са мрежицом од

стаклених влакана
www.sika.com

Sika d.o.o 

Beograd

6

Хидроизолација 

равних кровова са 

холкетима

Köster 21 / Flex Tape K-120 www.koster.eu
Köster Bauchemie 

AG

7
Термоизолација 

фасадних зидова
Rockwool Airrock ND www.rockwool.rs

Rockwool Adriatic 

d.o.o

8

Термоизолација 

преградних зидова 

унутар објекта

Rockwool Airrock ND www.rockwool.rs
Rockwool Adriatic 

d.o.o

9
Термоизолација 

подне плоча
Rockwool Steprock www.rockwool.rs

Rockwool Adriatic 

d.o.o

10
Термо и звучна 

изолација подова
Azmafon 18 mm www.bolago-m.rs

Azma a.d. 

Krugujevac

11

Термоизолација 

плафона испод 

повученог спрата и 

равног крова

Bekadur XPS www.bekament.com

Banja Komerc 

Bekament d.o.o 

Aranđelovac

12
Термоизолација 

крова

Knauf Natura bord fit plus / Knauf 

Unifit 035
www.knauf.rs Knauf d.o.o Srbija

13 Глет маса BK-Gletex www.bekament.com

Banja komerc 

Bekament d.o.o 

Aranđelovac

14
Полудисперзивна 

боја
BK-Pol www.bekament.com

Banja komerc 

Bekament d.o.o 

Aranđelovac

15
Унутрашња боја 

против буђи
BK-Pol Gold sa dodatkom BK-Policid www.bekament.com

Banja komerc 

Bekament d.o.o 

Aranđelovac

16

Боја за улазни хол и 

степенишни простор 

са подлогом

BK-Pol Crystal / BK-Podloga www.bekament.com

Banja komerc 

Bekament d.o.o 

Aranđelovac

17

Влагоотпорне гипс-

картон плоче са 

ревизијама
Knauf GKBI/H2 www.knauf.rs Knauf d.o.o Srbija

18 Гипс-картон плоче Knauf GKB/Tip A www.knauf.rs Knauf d.o.o Srbija

19
Подне плочице 

купатила и тоалета
Cerim Vintage www.cerim.it Cerim Italia

20
Зидне плочице 

купатила и тоалета
Cerim Vintage www.cerim.it Cerim Italia

21
Подне плочице 

кухиња и остава
Cerim Bloom www.cerim.it Cerim Italia

22
Зидне плочице у 

кухињи
Vogue - мат беле боје

www.ceramicavogue.co

m
Ceramica Vogue 

Italia

www.floorgres.it

www.casamood.com 

24
Плочице на терасама 

и лођама
Cerim Еxcellence black grip www.cerim.it Cerim Italia

23
Плочице у холу и 

степеништу

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА

ВРСТА РАДОВА - ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Термо блок1

Зидарски радови

Klimabloc 20 www.zorka-opeka.rs
Zorka Opeka d.o.o 

Šabac

Изолатерски радови

Молерско-фарбарски радови

Спуштени плафони

Керамичарски радови

Casa Mood Neutra bianco / Floorgres 

Chramtech warm 3.0 naturale

Casa Mood / 

Floorgres

1

http://www.zorka-opeka.rs/
http://www.bekament.com/
http://www.bekament.com/
http://www.sika.com/
http://www.koster.eu/
http://www.rockwool.rs/
http://www.rockwool.rs/
http://www.rockwool.rs/
http://www.bolago-m.rs/
http://www.bekament.com/
http://www.knauf.rs/
http://www.bekament.com/
http://www.bekament.com/
http://www.bekament.com/
http://www.bekament.com/
http://www.knauf.rs/
http://www.knauf.rs/
http://www.cerim.it/
http://www.cerim.it/
http://www.cerim.it/
http://www.ceramicavogue.com/
http://www.ceramicavogue.com/
http://www.floorgres.it/
http://www.casamood.com/
http://www.cerim.it/
http://www.zorka-opeka.rs/


р.бр. Опрема/Материјал
Тип материјала/опреме, или 

сличан вишег квалитета

Каталог и/или 

web адреса
Фирма

25
Лепак за унутрашњу 

керамику
Siprofix BK 110 www.bekament.com

Banja Komerc 

Bekament d.o.o 

Aranđelovac

26

Лепак за спољну 

керамику Siprofix BK 160 www.bekament.com

Banja Komerc 

Bekament d.o.o 

Aranđelovac

27 Фуг маса BK-Fugomal www.bekament.com
Banja Komerc 

Bekament d.o.o 

28
Храстов паркет Р 

класе
Crown Forest R klasa

www.parket-

crownforest.co.rs

Crown Forest 

d.o.o Ivanjica

29
Паркет лајсне од 

МДФ-а

Crown Forest МДФ лајсна висине 8 

цм

www.parket-

crownforest.co.rs

Crown Forest 

d.o.o Ivanjica

30

Двокомпонентни 

полиуретански лепак 

за паркет са 

прајмером

BK-parketFix Pu /  BK-ParketFix 

Prime
www.bekament.com

Banja Komerc 

Bekament d.o.o 

Aranđelovac

31 Лак за паркет Duga Lignoluks extra polumat www.shts.org.rs Duga holding a.d.

32
Силиконска фасада 

са подлогом

BK-Briv Special / BK-Grund Universal

/ BK-Fas Silicon
www.bekament.com

Banja komerc 

Bekament d.o.o 

Aranđelovac

33
Акрилни декоративни 

малтер са подлогом
BK-Kul / BK-Acryl www.bekament.com

Banja komerc 

Bekament d.o.o 

Aranđelovac

34 ПВЦ прозори и врата Kömmerling 76AD www.koemmerling.rs Profine d.o.o

35
Алуминијумска 

столарија

Elvial 8600 са пластификацијом

SABLE NOIR 2200 
www.elvial.gr

Elvial d.o.o 

Beograd

36 Кровна лантерна
Elvial 8600 са пластификацијом

SABLE NOIR 2200 
www.elvial.gr

Elvial d.o.o 

Beograd

37 Излаз на кров Velux GXU www.velux.rs Velux d.o.o

38 Сигурносна врата
Bosal klasik са унутрашњим

герованим первајзом  од МДФ-а
www.bosal.rs

Bosal d.o.o 

Beograd

39 Противпожарна врата
Exing b&p ПП врата захтеване 

ватроотпорности
www.exing.co.rs

Exing metal d.o.o 

Beograd

40 Собна врата

Шток, крило и первајз лајсне од

МДФ-а пресвучени храстовим

фурниром

www.drvo-art.com
Drvo-art d.o.o 

Čačak

41
Ознаке објеката, 

спратова, станова

Прохромске ознаке фонта 

Neutraface
www.latifovic.rs

Latifović d.o.o 

Kruševac

42 Поштански сандучићи Tehnomerkur  H-Lux prohrom www.tehnomerkur.rs
Tehnomerkur 

d.o.o Beograd

43 Противклизни премаз Sikafloor - 3 Quartz Top www.sika.com
Sika d.o.o 

Beograd

Понуђач

М.П.

                  Потпис овлашћеног лица

Фасадна столарија / браварија

Унутрашња столарија / браварија

Разни радови

Фасадерски радови

Паркетарски радови

2

http://www.bekament.com/
http://www.bekament.com/
http://www.bekament.com/
http://www.parket-crownforest.co.rs/
http://www.parket-crownforest.co.rs/
http://www.parket-crownforest.co.rs/
http://www.parket-crownforest.co.rs/
http://www.bekament.com/
http://www.shts.org.rs/
http://www.bekament.com/
http://www.bekament.com/
http://www.koemmerling.rs/
http://www.elvial.gr/
http://www.elvial.gr/
http://www.velux.rs/
http://www.bosal.rs/
http://www.exing.co.rs/
http://www.drvo-art.com/
http://www.latifovic.rs/
http://www.tehnomerkur.rs/
http://www.sika.com/


р.бр. Опрема/Материјал
Тип материјала/опреме или 

одговарајући вишег квалитета

Каталог и/или web 

адреса
Фирма

А

А/1

Епоксид за убушене 

анкере за наставка 

армирања

Sika Anchorfix 2 http://srb.sika.com/
Sika Srbija d.o.o. 

22310 Šimanovci

Б

Б/1 АДИНГПОКС-Н
http://www.ading.com.mk

/

ADING, Beograd - 

Srbija

Б/2 СИКА ДУР 42 http://srb.sika.com/
Sika Srbija d.o.o. 

22310 Šimanovci

В

В/1 Природни шљунак

В/2 Песак

В/3 Бетонске риголе http://www.arhibet.rs/
Arhibet d.o.o.- 

Niš

Г

Г/1 Пуна опека Димензија 250 x 120 x 65 mm

Г/2 Гитер блок Димензија 190 x 250 x 190 мм 

Г/3 Димњачки канал Schiedel Ø 200

Г/4 Вентилациони канал Schiedel  ЛС-1 и ЛС-2

Г/5
Димњачки канал 

гасне подстанице
Schiedel

Г/6 BK-Mal 220

Г/7 BK-Mal 420

Г/8 BK-Mal 120

Д

Д/1 Глатка, EŽG B500A пречника ø4 – ø12 (mm)

Д/2
МАР

Глатка, EŽG B500A, 
пречника ø4 – ø12 (mm)

Д/3

МАР

Ребрована

 EŽR B500A

пречника ø4 – ø12 (mm)

Д/4
Ребрасто бетонско 

гвожђе Б 500Б
пречника ø6 – ø40 (mm)

Ђ

Ђ/1  "Koster NB-1 Grey"

Ђ/2 Прајмер "Polysil TG-500".

Ђ/3  "Koster Deuxan 2C"

Ђ/4 Прајмер "Polysil TG-500".

Е

Е/1 Заштита дрвене К-је Borosol 9 

http://www2.regeneracija.

si/borosol-9-zastita-drva-

insekata.html

Regeneracija 

d.o.o.

Словенија

Понуђач

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Schiedel d.o.o. 

Beograd

Banja Komerc 

Bekament d.o.o., 

Arandjelovac

Хидроизолација 

подне плоче

Хидроизолација 

темељне плоче 

лифта

www.koster.eu

www.koster.eu
Köster Bauchemie 

AG

Köster Bauchemie 

AG

Изолатерски радови

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА

ВРСТА РАДОВА - ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Зидарски радови

http://univerzum.co.rs/
Универзум 

Аранђеловац, 

Србија

САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ АБ ЗИДОВА

Епоксид веза 

старо - ново темељни 

зидови /санација/

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

АРМИРАЧКИ РАДОВИ  

Малтерисање www.bekament.com

http://www.schiedel.rs/

1

http://www.ading.com.mk/
http://www.ading.com.mk/
http://www.arhibet.rs/
http://www.koster.eu/
http://www.koster.eu/
http://www.bekament.com/


RB Материјал

1 Челичне безшавне цеви Ч.1212

2
Челичне предизоловане цеви ИСО 
Плус, цев Ч.1212, изолациони плашт 
полиуретанска пена РС 130

RB Опрема/Материјал Изабрани материјал/опрема Произвођач

Hoval Uno 3 котао, Toptronic E7E13.4 командна табла, или одговарајући 
вишег квалитета
Hoval HNG M2P EA горионик, или одговарајући вишег квалитета

2 експанзиони суд ELBI- Италија ERCE 300 l, или одговарајући вишег квалитета ELBI Италија
Grundfos UPS65-120 F, или одговарајући вишег квалитета
Grundfos  UPS25-80, или одговарајући вишег квалитета

4 радијатор Calidor - Fondital Еxclusivo B3, или одговарајући вишег квалитета Fondital Италија
5 радијаторски вентили Danfoss RA-KE, RA-FNE и RA 15/6, или одговарајући вишег квалитета Danfoss  Данска
6 сушач пешкира Неша комерц NK Lux, или одговарајући вишег квалитета Неша комерц Србија
7 вентилатор блокиране просторије Vortice PUNTO Four – 100, или одговарајући вишег квалитета Vortice - Италија
8 балансни вентил Oventrop - Hydrocontrol VTR, или одговарајући вишег квалитета Oventrop Немачка
9 арматура IVR - Италија, или одговарајући вишег квалитета IVR - Италија

10 PEX/Al/PEX цеви Henco Белгија, или одговарајући вишег квалитета Henco Белгија

11 постројењe за хемијску припрему 
воде производ Техносам Србија тип OV 12-48/255-762,или одговарајући вишег квалитета Техносам Србија

12 лифт хидраулички путнички лифт Kleemann, носивост 630 кг, или одговарајући 
вишег квалитета Kleemann-Грчка

ИЗВРШИЛАЦ:

                                                                              
М.П. Потпис овлашћеног лица

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

СТАМБЕНО НАСЕЉЕ "ЈУГОВИЋЕВО", НОВИ САД, ГРУПАЦИЈА Ф

циркулациона пумпа

1 гасни котао и вентилаторски горионик Hoval Белгија

Стандард

СРПС Ц.Б5.221

СРПС Г.Ц6.601

Лифтови

 Грејање и хлађење, вентилација блокираних просторија

Grundfos Данска3

МАТЕРИЈАЛ

ОПРЕМА



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 вишег квалитета

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

Светиљке

Купатилска светиљка, изнад огледала

снаге 6 W, ЛЕД технологија

Buck

5

Светиљке

Купатилска плафонска светиљка, 

снаге 12 W, ЛЕД технологија

Buck

6

Светиљке

Декоративне светиљке, снаге 12 W

плафоњере, ЛЕД технологија

Buck

7

Светиљке

Декоративне светиљке, снаге 24 W

плафоњере, ЛЕД технологија

Buck

ИЗВРШИЛАЦ

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

М.П. Потпис овлашћеног лица

Светиљке

 

ЛЕД технологија

3

СТАМБЕНИ НАСЕЉЕ  "ЈУГОВИЋЕВО", НОВИ САД 

ГРУПАЦИЈА Ф

МАТЕРИЈАЛ

ОПРЕМА

Галантерија

Модуларни програм

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА У ОБЈЕКТУ - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Енергетски каблови

0,6/1 kV
1

2
Инсталациони проводници

0,6/1 kV



No Материјал
Изабрани материјал 

или одговарајући вишег квалитета

Критеријум 

Пропис, правилник, стандард

- JY(St)Y 2x2x0,6 mm
2 отпорност на пламен 

VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1

-  FTP cat 6
EN/PL 50173  ISO/IEC 11801   

EIA/TIA 568-C.2 MM/YY xxx m).

-  RG 6 (CXT-1)

тест запаљивости 

IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2

EN 60332-1-2

-  RG 11

тест запаљивости 

IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2

EN 60332-1-3

-  LiYCY 2x1,5 mm
2 VDE 0812; PSN 08 C010

- JY(St)Y 3x2x0,8 mm
2 отпорност на пламен 

VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1

- J-H(St)H 2x2x0,8 mm
2 отпорност на пламен 

VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1

No Опрема
Изабранa опрема 

или одговарајућa вишег квалитета

Произвођач 

или одговарајући вишег 

квалитета

1 Разводни ормани

Разводни орман ITO-L3

- Раставне реглете 5x(10x2)

- Ранжирне реглете 5x(10x2)

Bartel Kron 

2
Мултимедијална разводна 

кутија
Станскe ММК

 ICOM 

- 1M RJ-45 рачунарска утичница

- 1M RJ-45 рачунарска утичница

- 1M RJ-45 рачунарска утичница

No Опрема
Изабранa опрема 

или одговарајућa вишег квалитета

Произвођач 

или одговарајући вишег 

квалитета

2 Опрема ТВ система Разделници Televes

- 1M ТВ утичница

- 1M ТВ утичница

- 1M ТВ утичница

Галантерија

Модуларни програм
Shrack

СТАМБЕНИ НАСЕЉЕ  "ЈУГОВИЋЕВО", НОВИ САД 

ГРУПАЦИЈА Ф

МАТЕРИЈАЛ

ОПРЕМА - ТЕЛЕФОНСКО - РАЧУНАРСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА У ОБЈЕКТУ - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Галантерија

Модуларни програм

Телекомуникациони каблови
1

3

ОПРЕМА - ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ АНТЕНСКОГ СИСТЕМА

1 Разводни ормани
Разводни орман RO-TV1

- Широкопојасни појачавач 

Shrack 

Televes 



No Опрема
Изабранa опрема 

или одговарајућa вишег квалитета

Произвођач 

или одговарајући вишег 

квалитета

1 Позивни табло Позивни табло са напојном јединицом TEH-TEL 

2 Интерфонски апарата Стански интерфонски апарат TEH-TEL 

3 Електрична брава Електрични прихватник TEH-TEL 

No Опрема
Изабранa опрема 

или одговарајућa вишег квалитета

Произвођач 

или одговарајући вишег 

квалитета

1 Централа за дојаву пожара
Конвенционална  

микропроцесорска централа
QUADEL 

Ручни јављач пожара QUADEL 

Оптички јављач пожара QUADEL 

3 Сирене Алармна сирена QUADEL 

No Опрема
Изабранa опрема 

или одговарајућa вишег квалитета

Произвођач 

или одговарајући вишег 

квалитета

1 Централа за дојаву гаса
Конвенционална 

микропроцесорска централа
QUADEL 

2 Детектори гаса Детектор за метан QUADEL 

3 Панел за упозорење Панел ГАС - НЕ УЛАЗИ QUADEL 

4 Сирене Алармна сирена QUADEL 

ИЗВРШИЛАЦ

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

М.П. Потпис овлашћеног лица

ОПРЕМА - ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНТЕРФОНСКОГ СИСТЕМА

ОПРЕМА - ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПРИРОДНОГ ГАСА

2 Јављачи пожара

ОПРЕМА - ИНСТАЛАЦИЈЕ СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА



RB Опрема/Материјал
Изабрани материјал/опрема

или одговарајући вишег квалитета
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 Шахт поклопац Ø 600 мм, 400kN, од LG LIVENOGVOZDENI ŠAHT POKLOPAC www.pwn.at PURATOR - AUSTRIJA

3
PVC уличне канализационе цеви, SN

8  Φ 250 - Φ 400
PVC  KG   SN8 www.pestan.net PEŠTAN  SRBIJA

4
Монтажни ревизиони силази

Ø100cm од готових монтажних

елемената. 

MONTAŽNI BETONSKI ELEMENTI Φ1000 www.betonjerka-cacak.co.rs BETONJERKA  CACAK

5
Челичне поцинковане водоводне

цеви, НП 10 бара навојне
POCINKOVANE VODOVODNE CEVI www.sanivod.rs BORUSAN-TURSKA

6
Полипропиленске водоводне цеви - 

ППР.                                                                                                
Fluidterm fiberglas cevi (SDR 7,4) www.pestan.net PEŠTAN  SRBIJA

7
Полипропиленских водоводни 

вентили ППР    са капом                                                                                            
Fluidterm fiting www.pestan.net PEŠTAN  SRBIJA

8 Месингани равни пропусни вентили Kuglasti ventil za vodu - KV 602-607 www.herz.sl HERZ d.d. Slovenija

9 ЕК вентили EK VENTIL www.grupa-armatura.com ARMATURA  - POLJSKA

10

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

11 Апарати за гашење пожара. Protiv požarni aparati www.vatrometal.co.rs VАТRОМЕТАL  - Srbija

12
Полипропиленске канализационе 

цеви - РР                                                                                                
PP-HT kanalizacione cevi (24db na 2 l/s) www.pestan.net PEŠTAN  SRBIJA

13 Клозетска шоља прве класе.  Vitra  S 20 http://vitraglobal.com/ VITRA -TURSKA

14 Умиваоник од фајанса  Vitra  S 20  55 http://vitraglobal.com/ VITRA -TURSKA

15 Челично емајлирана  када  160х70  Čelično emajlirana kada UNIVERSAL SG www.blb.pt BLB -INDUSTRY - PORTUGALIJA

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА - Насеље  Југовићево  -  објекти Ф1 - Ф4

ВРСТА РАДОВА - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

http://www.pestan.net/
http://www.pwn.at/
http://www.pestan.net/
http://www.betonjerka-cacak.co.rs/
http://www.sanivod.rs/
http://www.pestan.net/
http://www.pestan.net/
http://www.herz.sl/
http://www.grupa-armatura.com/
http://www.vatrometal.co.rs/
http://www.vatrometal.co.rs/
http://www.pestan.net/
http://vitraglobal.com/
http://vitraglobal.com/
http://www.blb.pt/


16 Челично емајлирана туш  када  80х80  Čelično emajlirana tuš kada UNIVERSAL SG www.blb.pt BLB -INDUSTRY - PORTUGALIJA

17
Никлована зидна туш   батерије за 

топлу и хладну са цревом, ручицом 

туша и држачем. 

ARMATURA ZA KADU  - Ferryt        www.grupa-armatura.com ARMATURA  - POLJSKA

18
Никлована стајаћа једноручне   

батерије за топлу и хладну воду за 

умиваоник. 

ARMATURA ZA LAVABO  - HERZ  - Ferryt             www.grupa-armatura.com ARMATURA  - POLJSKA

19
Огледало  са брушеном фасетом 1 цм, 

на ''I''раму. OGLEDALO   60 x40 STAKLOPAN  - SRBIJA 

20
Галантерија за купатила  

Serija  TIN www.biv.rs BIV  - SRBIJA 

21

Подни ПЕ  сливник са уграђеним 

сифоном , прохром решетком и 

фланшом за спајање са 

хидроизолацијом пода.

Kupatilski slivnik  sa  sifonom  model 

Confluo Tide
www.pestan.net PEŠTAN  SRBIJA

22 Одливни  вентил за туш каде Оdlivno ventil za tuš  kadu   model 6928ЕХ www.viega.com VIEGA - NEMAČKA

23 Одливно преливни вентил за каде
Оdlivno prelivni ventil za kadu   model 

6176.3PL
www.viega.com VIEGA - NEMAČKA

24 Сифон за умиваоник Sifon za umivaonik   model 5788 www.viega.com VIEGA - NEMAČKA

25 Сифон за веш машину Sifon za veš mašinu   model 5635.6 www.viega.com VIEGA - NEMAČKA

26
Електрични бојлер са емајлираним 

казаном.
EL. BOJLER  ekonomik  80 l. www.metalacbojler.com METALAC - SRBIJA 

27 Сигурносни вентил  Sigurnosni ventil  1/2 - 9 bara www.komak-m.com KOMAK-M  - SRBIJA

28 Уређај за повишење притиска.           HIDROCIL  za sanitarnu vodu www.hydrons.com NS NOVI SAD

29
Поклопац за канализацију унутар 

објекта
           PURASTEEL  1065BV125-45К   www.pwn.at PURATOR - AUSTRIJA

30 Водокотлић  - нискомонтажни Geberit  - RIO AP 110 www.geberit.com GEBERIT - DANSKA

п о н у ђ а ч потпис овлашћеног лица

М. П.

http://www.blb.pt/
http://www.grupa-armatura.com/
http://www.grupa-armatura.com/
http://www.biv.rs/
http://www.pestan.net/
http://www.viega.com/
http://www.viega.com/
http://www.viega.com/
http://www.viega.com/
http://www.metalacbojler.com/
http://www.komak-m.com/
http://www.hydrons.com/
http://www.pwn.at/
http://www.pwn.at/
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ОПШТИ ДЕО 
 
Пројектно-техничку документацију – Главне пројекте за објекте групације Ф (Ф1, Ф2, Ф3 и 
Ф4) у насељу Југовићаво у Новом Саду, потребно је усагласити са важећим законима, 
стандардима, уредбама, правилницима и нормативима за пројектовање и изградњу 
стамбених објеката и објеката високоградње. 
 
Потребно је извршити анализу пројектованих објеката (Главни пројекти) у односу на 
формиране катастарске парцеле, и у случају било каквих одступања прилагодити објекте 
облику парцеле. 
 
Неопходно је вршити узајамно усаглашавање свих делова пројектно техничке 
документације у складу са захтевима и изменама у току пројектовања и извођења 
радова. 
 
 
АРХИТЕКТУРА 
 
Објекте групације Ф ( објекти Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4) у насељу Југовићево у Новом Саду 
препројектовати у складу са важећим законима и правилницима за пројектовање, 
правилником  о енергетској ефикасности и у складу са Идејним решењем функционалне 
организације простора. 
 
 
КОНСТРУКЦИЈА 
 
Узимајући у обзир постојећу ситуацију на терену, односно фактичко изведено стање, 
захтевана испитивања изведених радова  и резултата испитивања конструкцију објекта 
треба пројектовати од армираног бетона, сагласно предвиђеним садржајима и 
оптимално  је прилагодити условима који гарантују пуну стабилност објекта, а према 
инжењерско геолошким својствима терена.  
Објекте пројектовати без видљивих греда у унуташњем делу станова у складу са 
измењеном функционалном организацијом простора (Идејно решење функционалне 
организације), применом савремене технологије и рационалних распона. 
Степениште је армирано-бетонско. 
Међуспратна конструкција је армирано-бетонска плоча. 
 
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
Текстуална документација пројекта садржи технички опис са додатним подацима у 
односу на оне који су већ дефинисани Главим пројектом, а који се односе на: техничке 
карактеристике грађевинских материјала опис места и начина њихове уградње, опис 
изабраног  конструктивног система, опис методологија радова на извођењу фундирања и 
конструкције, опис неопходних испитивања и мерења, као и други неопходни подаци 
везани за извођење радова. 
Нумеричка документација пројекта садржи: детаљне прорачуне конструкције и 
конструкцијских детаља и димензионисање. 
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Графичка документација пројекта садржи цртеже и детаље неоходне за грађење објекта, 
односно извођење радова, као што су: 
-              цртеже, шеме и детаље грађевинских радова са посебним освртом на 
обезбеђење темељне јаме, суседних објекта и јавних површина; 
-              цртеже и детаље технологије градње са посебним освртом на обезбеђење 
темељне јаме, суседних објекта и јавних површина; 
-              цртеже и детаље темеља и конструкције, са детаљима оплате и арматуре, 
детаљима спојева, дилатација и ослонаца, детаљима продора кроз конструктивне 
елементе са посебним освртом на обезбеђење темељне јаме, суседних објекта и јавних 
површина и друго; 
-              цртеже и детаље изолација са посебним освртом на укопане делове објекта; 
-              цртеже и детаље којима се обезбеђују мере за испуњење основних захтева за 
објекат; 
-              шеме и приказе фазности градње; 
 
 
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Изменити пројекте тако да се исти ускладе са новом грађевинском физикомПотребно је 
Главни пројекат машинских инсталација прилагодити према прорачуну грађевинске 
физике, правилнику о енергетској ефикасности и Идејном решењу функционалне 
организације простора. Машинске инсталације пројектовати као двоцевни систем, са 
одговарајућом арматуром. Предвидети преструјавање са одговарајућим вентилом на 
врху сваке вертикале. 
 
 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТЛАЦИЈЕ 
 
Потребно је ускладити пројекте електроенергетских, телекомуникационих, 
хидротехничких инсталација и осталих пројеката и/или делова пројектне документације 
са Идејним решењем функционалне организације простора 
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