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

БЕОГРАД 

ВЈН БР. 12/17 

ЈАНУАР 2018. 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 о покретању поступка. 

ИН бр. 1104/17 од 25.12.2017. године и Решења о образовању Комисије 

бр. ИН бр. 1105/17 од 25.12.2017. године, припремљена је следећа:     

 

ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке ВЈН бр. 12/17 

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СПОЉНОЈ 

ХИДРОТЕХНИЧКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ У ЈАВНИМ 

САОБРАЋАЈНИЦАМА ОКО КОМПЛЕКСА НА КП 

10362/2 И 10362/3 КО ЗЕМУН, 

НА ЛОКАЦИЈИ „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ 
 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СА УНЕТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

 

Измене у документацији означене су црвеном бојом 
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ДЕО 1 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 

 
(1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  

Грађевинска дирекција Србије 

Булевар арсенија Чарнојевића 110, Београд     

www.gds.rs 

(2) Врста поступка: отворени поступак, јавна набавка  није обликована у  партије 

  
(3) Предмет јавне набавке: Извођење радова на спољној хидротехничкој 
инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса на КП 10362/2 и 10362/3 
КО Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, у свему према Конкурсној 
документацији за ВЈН 12/17.  
 
(4) Опис предмета набавке: Обухвата извођење радова на спољној 
хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса на КП 
10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, у свему 
према Конкурсној документацији за ВЈН 12/17. 

(5) Назив и ознака из општег речника набавке:  

шифра: 45232410-9 Радови на канализационој мрежи 

45332200-5 Радови на инсталацији водоводних цеви 

               

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; 

 

Потписивањем ове конкурсне документације, односно понуде,  понуђач под 

материјалном и кривичном одговорношћу изјављује  да је при састављању понуде 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 
 

место и датум  

 

М. П. Понуђач 

 

_____________  _____________ 
                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
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2)2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 

ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ, ПОСЛОВНОГ И ТЕХНИЧКОГ 

КАПАЦИТЕТА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

Неопходно је да понуђач раполаже потребним финансијским, техничким и 

кадровским капацитетом. 

2) 2.1 ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

- У складу са чл.76. и 77. ЗЈН - 

 Додатни услови у погледу траженог финансијског капацитета су:  

1. Да је Понуђач пословао без губитка у 2014., 2015. и 2016. години.  

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

3. Да је Понуђач остварио укупан приход од минимум 250. 000. 000,00 РСД  

/двеста педесет милиона динара/ у 2016.  години 

Елементи финансијског капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

Важна напомена:  

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да чланови групе понуђача 

заједно испуњавају услове у погледу укупног прихода из тачке 3, а услове из 

тачке 1 и 2 сваки члан групе понуђача понаособ.  

 

место и датум  

 

 

М. П. Понуђач 

 

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

- У складу са чл.76. и 77. ЗЈН - 

1. Да је понуђач у последњих 8 година (до дана достављања понуде) извео радове 

на изградњи водоводне и канализационе мреже укупне вредности од минимум 

100.000.000,00 динара на дан испостављања окончане или последње привремене 

ситуације. 

У случају сопственог инвестирања за доказивање вредности изведених радова даје 

се предрачунска вредност из техничке документације која је потврђена од стране 

техничке контроле и за коју је исходована дозвола надлежног органа за извођење 

радова.  

За тачност достављених информација о изведеним радовима морално, материјално 

и кривично је одговоран издавалац Потврде о изведеним радовима – Инвеститор/ 

Наручилац. 

2. Да понуђач поседује следеће сертификате квалитета: SRPS ISO 9001, SRPS ISO 

14001, OHSAS 18001 за области из предмета ЈН. 

Пословни капацитет из предходног става Понуђач доказује доставом неоверених 

фотокопија сертификата. 

 

Елементи пословног капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

 

Важна напомена: 

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да услове у погледу 

пословног капацитета испуњавају чланови групе понуђача заједно. 

 

 

 

место и датум  

 

 

М. П. Понуђач 

 

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

- У складу са чл.76. и 77. ЗЈН - 

 

2) 2.3.1. Понуђач треба да, с обзиром на обим и вредност радова, у власништву, 

лизингу или закупу има минимум: 

 

РБ Опрема Техничке карактеристике ком. 

1 Багер снага: мин. 90 kW 3 

2 Булдозер снага: мин. 110 kW 1 

3 Утоваривач снага: мин. 90 kW 3 

4 Грејдер снага: мин. 80 kW 1 

5 Финишер снага: мин. 120 kW 1 

6 Ваљак маса: 0,75 - 12,0 т 2 

7 Аутодизалица снага: мин. 160 kW 1 

8 Аутопумпа за бетон снага: мин. 90 kW 1 

9 Аутомиксер за бетон снага: мин. 250 kW 2 

10 Шлепер снага: мин. 260 kW 1 

11 Камион кипер носивост: мин. 10 т 10 

12 Приколица нисконосећа носивост: 25,0 - 50,0 т 1 

13 
Челична подграда за 

обезбеђење радне јаме 
Ларсенове талпе 350 m2 

 

Елементи техничког капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

 

Важна напомена:  

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да чланови групе понуђача 

заједно испуњавају услове у погледу техничког капацитета. 

 

 

место и датум  

 

М. П. Понуђач 

 

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

Неопходно је да Понуђач поседује следећи кадровски капацитет, имајући у виду 

предмет јавне набавке и његову вредност: 

2) 2.4.1 инжењери са важећом лиценцом ИКС и то: 

 

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

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

 минимум 3 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 413 или 414; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 470; 

2) 2.4.2 Неопходно је да Понуђач поседује минимум 100 радно ангажованих лица.  

 

Важна напомена:  

Уколико се ради о заједничкој понуди услове у погледу кадровског капацитета 

треба да испуњавају чланови групе понуђача заједно. 

 

 

место и датум  

 

М. П. Понуђач 

 

_____________  _____________ 
                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
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2)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; 

 

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

складу са законом. 

Лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да 

приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. 

тачке 1) до 4) Закона (обавезни услови дефинисани у Делу 1, под 2) 1. -   Обавезни 

услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, тачке 1), 2) и 3) ове 

Конкурсне документације). 

Важна напомена:  

Овај образац се потписује уколико је понуђач правно лице. 

 

место и датум  

 

М. П. Понуђач 

 

_____________  _____________ 
                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
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2) 3.2 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 

75. ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

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

одговарајућег регистра; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе 

и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода; 

 

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

складу са законом. 

Лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да 

приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. 

тачке 1) до 4) Закона (обавезни услови дефинисани у Делу 1, под 2) 1. -   Обавезни 

услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, тачке 1), 2) и 3) ове 

Конкурсне документације). 

Важна напомена:  

Овај образац се потписује уколико је понуђач предузетник. 

 

 

место и датум  

 

 

М. П. Понуђач 

 

_____________         _____________ 
                                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 
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2) 4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА  

ПОНУЂАЧЕ  У  СМИСЛУ  ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

2)  4. 1.  ДОКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА  

Додатни услови у погледу траженог финансијског капацитета су:  

1. Да је Понуђач пословао без губитка у 2014., 2015. и 2016. години.  

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

3. Да је Понуђач остварио укупан приход од минимум 250. 000. 000,00 РСД  

/двеста педесет милиона динара/ у 2016.  години 

Потребни докази: 

1.  Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН за 2014., 2015. и 2016. 

годину који издаје Агенција за привредне регистре 

2. Биланс успеха за 2014., 2015. и 2016. годину   

3.  Потврда о броју дана блокаде у последње три године коју издаје 

Народна Банка Србије – Одељење за принудну наплату, која не може 

бити старија од 30 дана (рачунајући од дана отварања Понуда). 

Доказима под тачкама 1. и 2. доказује да је Понуђач пословао без губитка у 2014., 

2015. и 2016. години и да је Понуђач остварио укупан приход од минимум  

250. 000. 000,00 РСД  /двеста педесет милиона динара/ у 2016.  години) 

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

пословао без блокаде рачуна. 

Елементи финансијског капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

 

 

место и датум  

 

 

М. П. Понуђач 

 

_____________  _____________ 
                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
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2)5  ДОКАЗИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА 

2) 5.1 ИЗЈАВА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ  МОДЕЛА ПОТВРДЕ О ИЗВОЂЕЊУ 

РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

 

 

ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕ 

 

 

да је у предходних осам (8) година (до дана достављања понуде) извео радове на 

изградњи водоводне и канализациоме мреже минималне вредности од 

100.000.000,00 динара и то: 

  

 

Локација Врста радова 

 

дужина (м′) и 

вредност (дин.)  

изведених 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 

обрасцу 

 

4     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 
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5     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

6     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

7     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

8     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

 

Важне напомене: 

 У случају сопственог инвестирања за доказивање изведених радова и њихове 

вредности прилаже се Потврда о изведеним радовима на изградњи водоводне 

и канализационе мреже коју издаје Инвеститор (односно Понуђач).  

 За тачност информација датих у Потврди о изведеним радовима на изградњи 

водоводне и канализационе мреже морално, материјално и кривично је 

одговоран издавалац Потврде о изведеним радовима – Инвеститор/Наручилац. 

 Доказе о изведеним радовима приложити за пет највреднијих уговора 

(уколико задовољавају захтеване критеријуме везане за вредност и обим 

изведених радова).  

Уколико пет највреднијих уговора не задовољавају критеријуме везане за 

вредност и обим изведених радова Понуђач може приложити доказе за већи 

број уговора. 

Понуђач може доставити доказе о изведеним радовима и за мање од пет 

уговора уколико исти задовољавају захтеване критеријуме везане за вредност 

и обим изведених радова. 

 

 

Место и датум  М. П.           Понуђач 

 

__________ 

  

             _____________ 
                                                                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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2) 5.2 ОБРАЗАЦ МОДЕЛА ПОТВРДЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ 

ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ   

 

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 (8) година (до дана достављања понуде), код издаваоца потврде извео 

радове на изградњи водоводне и канализационе мреже укупне вредности од  

................................................. РСД и то: 
 

1. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 

вредности ................................ РСД 

2. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 

вредности ................................ РСД 

3. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 

вредности ................................ РСД 

4. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 

вредности ................................ РСД 

5. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до ....................., 

вредности ................................ РСД 

Потврда се издаје на захтев Понуђача _______________________________________, 

ради учешћа у отвореном поступку за доделу уговора о јавној набавци радова и у друге 

сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 

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

                                                     М.П.                                     Законски заступник 

                                                                                       Инвеститора (Наручиоца) радова 

 

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

 

 

НАПОМЕНА: Образац потврде се доставља од сваког инвеститора (наручиоца) Понуђача. 

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати ради бржег достављања 

инвеститорима (наручиоцима). 
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2) 6 ДОКАЗИВАЊЕ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА  

Доказивање траженог техничког капацитета врши се:  

 књиговодственим аналитичким картицама основних средстава (са јасно 

означеним позицијама на којима се налази предметна опрема - подвлачењем 

или заокруживањем предметне позиције); 

 пописном листом основних средстава за 2016. годину (са јасно означеним 

позицијама на којима се налази предметна опрема - подвлачењем или 

заокруживањем предметне позиције); 

 Уговорима о стицању права својине на средствима или Рачунима; 

 Уговорима о лизингу (уколико се ради о лизингу); 

 Уговорима о закупу (уколико се ради о закупу); 

 Важећим саобраћајним дозволама за возила 

Докази које Понуђач доставља морају бити такви да на основу њих Наручилац 

може недвосмислено утврдити да Понуђач располаже техничким капацитетом 

одговарајућих карактеристика (дефинисаних овом Конкурсном документацијом). 

 

 

Сви докази морају бити табеларно приказани у Обрасцу 2) 6.1 – Образац – 

табеларни преглед техничког капацитета. 

Важна напомена: 

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да чланови групе понуђача 

заједно испуњавају услове у погледу техничког капацитета. 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

      Понуђач 

__________   _____________ 
                                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 
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2) 6.1 ОБРАЗАЦ – ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

РБ 

назив 

основног 

средстава 

карактеристике ком. 

врста приложеног доказа 

(пописна листа, аналитичка 

картица, уговор о стицању 

права својине...) 

позиција из 

пописне листе/ 

позиција из 

аналитичке картице/ 

број уговора... 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

      Понуђач 

__________   _____________ 
                                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 

                                                 
НАПОМЕНА: Овај образац из Конкурсне документације може се копирати. 
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2) 6 ДОКАЗИВАЊЕ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА  

Понуђач изјављује да поседује кадровски капацитет захтеван овом Конкурсном 

документацијом и у том смислу пружа следеће доказе: 

 За инжењере са важећом лиценцом ИКС доставља фотокопије лиценци 

ИКС, Потврде о важењу тих лиценци и доказе о радном ангажовању лица за 

која су достављене лиценце и потврде о важењу лиценци (пријаве 

надлежном фонду, уговоре о радном ангажовању – уговор о радном односу, 

уговор о привременим и повременим пословима и уговор о делу).  

 извод из појединачне пореске пријаве за месец новембар 2017. године са 

прегледом свих запослених што је доказ о броју запослених. 

Важна напомена: 

Уколико се ради о заједничкој понуди услове у погледу кадровског капацитета 

треба да испуњавају чланови групе понуђача заједно. 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

      Понуђач 

__________   _____________ 
                                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 

                                                 
 

 



Грађевинска дирекција Србије                                                                            ВЈН 12/17       

Конкурсна документација Део1  страна 18 од 56 

 

 

 

3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: УПУТСТВО) САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ЗАХТЕВИМА 

НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ САДРЖИНЕ ПОНУДЕ, КАО И УСЛОВЕ ПОД 

КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Напомена: На све што није предвиђено овом конкурсном документацијом 

примењују се одредбе Закона, других одговарајућих закона и прописа који 

уређују материју јавних набавки, односно закона, прописа и техничких 

стандарда који се односе на сам предмет ове јавне набавке. 

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

Понуде се подносе на српском језику.  

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште 

у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач 

доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

3) 2    Попуњавање и овера понуде 

 Понуда се обавезно попуњава на веродостојним примерцима Конкурсне 

документације. У случају исправљања грешака коју је начинио понуђач при 

попуњавању, понуђач мора јасно прецртати текст и изнад тога написати 

исправан текст оверен парафом лица које је потписало понуду.  

Уколико је текст понуде неуредно попуњен, нејасан, цифре и текст нечитки, 

понуда ће се одбити као неуредна. 

 Све стране Конкурсне документације понуђач мора оверити печатом, а 

овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне документације 

да потпише и потпис овери печатом, на сваком предвиђеном месту у 

Конкурсној документацији. Уколико понуђач не поступи на описани начин, 

понуда ће бити одбијена због битног недостатка. 

 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. 
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 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. 12/17– НЕ 

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

понуђача. 

 Конкурсна документација је  доступна на интернет страни наручиоца и 

Порталу јавних набавки. 

 

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 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном назнаком да је у 

питању измена, допуна или опозив понуде.   

 

3) 6   Забрана учествовања у више понуда 

1. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвршилац, нити да учествује у 

више заједничких понуда. 

Напомена: Под терминима „Извршилац“ и „Извођач“ у смислу ове јавне 

набавке подразумевају се лица којима ће бити додељен уговор о овој јавној 

набавци, односно ти термини одговарају термину „Добављач“ из члана 3. став 

1.  тачка 7. Закона о јавним набавкама. 

3) 7   Подизвршиоци (подизвођачи) 

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

понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвршиоцу, 

а који не може бити већи од 50 %. 

2. Понуђач је дужан да за подизвршиоце 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 ову јавну 
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набавку није предвиђена, за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача).  

3) 8   Подношење заједничкe понуде 

1. Понуда може бити поднета и као заједничка. Понуђачи су дужни да, 

уколико понуду подносе као заједничку, то наведу у својој пријави 

попуњавањем одговарајућег обрасца из одељка 4. Конкурсне документације.   

2. Саставни је део заједничке понуде je споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи податке о:  

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

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

3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средствa обезбеђења која су 

предвиђено у овој  конкурсној документацији;  

4. понуђачу који ће издати рачун;  

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, став 1, тач 1) до 4) Закона, а додатне услове онако како је дато у овој 

Конкурсној документацији. 

3) 9   Обилазак градилишта – право Понуђача 

Наручилац ће у Позиву за подношење понуда одредити термин за обилазак и 

разгледање локације градилишта, у Након обиласка локације градилишта 

Наручилац ће Понуђачу издати Потврду о обиласку локације градилишта која се 

може приложити уз Понуду. Образац Потврде о обиласку локације градилишта  дат 

је у Делу 2 (2.9 Образац потврде о обиласку локације градилишта) ове Конкурсне 

документације Ово представља право, али не и обавезу заинтересованог лица. 

 

3) 10.1   Финансијско обезбеђење  

Трошкове издавања банкарских гаранција сноси Понуђач. Све Банкарске гаранције 

предвиђене у конкурсној документацији морају имати следеће карактеристике: 

 поднета Банкарска гаранција мора имати клаузулу да је безусловна, неопозива, 

без права на приговор и платива на први позив. 

 поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди 

Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
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 ако Понуђач поднесе гаранцију стране банке Наручилац је дужан да провери 

бонитет те банке код Народне банке Србије.  

Банкарске гаранције које су обавезни део ове Конкурсне документације су: 

1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

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

понуђене цене без ПДВ. 

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

Банкарска гаранција за озбиљност понуде треба да гласи на Грађевинску 
дирекцију Србије. 

2. Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење посла  

Извршилац  се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за 

добро и квалитетно извршење посла у висини од 10% од уговорене 

вредности радова, а у року од двадесет (20) дана од дана потписивања 

Уговора. Рок трајања ове Банкарске гаранције је 60 дана дужи од уговореног 

рока. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извршилац је обавезан да, у 

року од 20 календарских дана од дана закључења Анекса о продужењу рока 

извођења радова, продужи важење банкарске гаранције за добро и 

квалитетно извршење посла под истим условима и исту достави Наручиоцу 

или Инвеститору (у складу са инструкцијом коју добије од Наручиоца). 

Вредност за неизведене и/или лоше изведене радове, чије недостатке 

Извршилац није отклонио у складу са Уговорном документацијом, 

Наручилац/Инвеститор ће отклонити ангажовањем другог извођача и 

наплатити активирањем Банкарске гаранције за добро и квалитетно 

извршење посла. 

Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење посла треба да гласи 

на Град Београд – Градска управа града Београда – Секретаријат за 

комуналне и стамбене послове. 

3. Банкарска гаранција за гарантни период 

Гарантни период за изведене радове је утврђен позитивним прописом за 

поједине врсте радова и објеката и износи две (2) године. 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу (као средство обезбеђења за гарантни 

период) достави Банкарску гаранцију за гарантни период у износу од 10 % 

вредности извршеног посла по Кончаном обрачуну, у року од двадесет (20) 

дана од дана од дана потписивања Записника о коначном обрачуну.  

Рок трајања ове Банкарске гаранције за гарантни период је 60 дана дужи од 
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дана истека гарантног периода. 

Уколико се датум истека гарантног периода промени, из било ког разлога 

наведеног у овој Конкурсној документацији, Извршилац је обавезан да, у 

року од 20 календарских дана од дана утврђивања новог истека гарантног 

периода, продужи важење банкарске гаранције за гарантни период под 

истим условима и исту достави Наручиоцу или Инвеститору (у складу са 

инструкцијом коју добије од Наручиоца).   

Гарантни период почиње да тече од дана издавања Потврде о завршетку 

радова.   

Банкарска гаранција за гарантни период треба да гласи на Град Београд – 

Градска управа града Београда – Секретаријат за комуналне и стамбене 

послове. 

3) 10.2 Осигурање 

Извршилац ће у року од двадесет (20) дана од дана потписивања Уговора доставити 

следеће Полисе осигурања: 

1. Полису осигурања објеката у изградњи од свих ризика и осигурања 

од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања објекта у 

изградњи од свих ризика и осигурања од одговорности према трећим 

лицима и стварима трећих лица.  

Полиса осигурања објекта у изградњи мора обухватити  осигурање радова, 

материјала и опреме од свих ризика до њихове нето уговорене вредности са 

уговореним покрићем за гарантни период.   

Полиса осигурања мора гласити на предмет набавке: „Извођење радова на 

спољној хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око 

комплекса на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији „Земунске 

капије“ у Земуну“, са релативним учешћем по сваком штетном догађају 

(франшизом) у износу не већем од 10%. Осигурање од одговорности према 

трећим лицима мора гласити на осигурану суму од 100% од уговорене  

вредности инвестиције, са релативним учешћем по сваком штетном догађају 

(франшизом) у износу не већем од 10%.  

Полиса осигурања винкулира се у корист Града Београда – Градске управе 

града Београда – Секретаријата за комуналне и стамбене послове.  

2. Полису осигурања од професионалне одговорности  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања од 

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

планирању и изградњи (Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 
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24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), у износу 

од 100% вредности радова, стим да (у сладу са одредбама Правилника о 

условима осигурања од професионалне одговорности („Сл. гласник РС“, бр. 

40/2015)), износ полисе не може бити мањи од 50.000,00 ЕУР-а.  

Полиса мора гласити на предмет набавке: „Извођење радова на спољној 

хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса на 

КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну“, 

са релативним учешћем по сваком штетном догађају (франшизом) у износу 

не већем од 10%.  

Град Београд – Градска управа града Београда – Секретаријат за комуналне 

и стамбене послове  мора бити назначен као треће лице по овој полиси. 

Трошкове издавања Полиса („Полисе осигурања објеката у изградњи од свих 

ризика и осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих 

лица“ и „Полисе осигурања од професионалне одговорности“) сноси Извршилац.  

Полисе осигурања морају покривати рок трајања од дана увођења Извршиоца у 

посао и 60 календарских дана дуже од планираног истека гарантног периода. 

Полисе осигурања морају бити издате од стране осигуравајућег друштва које има 

исказани коефицијент ажурности у решавању штета у претходне три године не 

мањи од 90%.  

Полисе осигурања морају имати клаузулу да је осигуравајућа кућа у случају 

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

обавести Наручиоца. 

Уколико се рок за извођење радова и/или гарантни период продужи, из било ког 

разлога, Извршилац је обавезан да, у року од 20 календарских дана од дана 

закључења Анекса о продужењу рока извођења радова или издавања Потврде о 

завршетку радова или од дана утврђивања новог истека гарантног периода (у свему 

у складу са овом Конкурсном документацијом), достави напред наведене полисе са 

новим периодом под истим условима. 

У Делу 1 Конкурсне документације под 9) Изјава о обезбеђењу полисе осигурања 

објеката у изградњи од свих ризика и осигурања од одговорности према трећим 

лицима и стварима трећих лица и 10) Изјава о обезбеђењу полисе осигурања од 

професионалне одговорности дати су обрасци Изјаве о обезбеђењу тражених 

Полиса осигурања. Понуђач је у обавези да наведене изјаве поупни, потпише и 

овери печатом, у супротном Понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

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.  
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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. Подаци потребни за оцену понуда у овој  јавној набавци не могу бити тајни.  

 

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

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

облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално 

уочене  недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 

пет дана пре истека рока за подношење понуде електронски (меилом), 

непосредно или поштом, на адресу Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, 

Београд, уз напомену ''Објашњења у вези поступка јавне набавке у 

отвореном поступку ВЈН  број 12/17.“ 

2. У случају из претходног става ове тачке Наручилац је дужан да у року од 

три дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници.   

 

3) 14    Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје понуђач 

1. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 

непосредну контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвршиоца у 

документацију која је доказ за испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке. 
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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 рангирање понуде. 

3) 17    Начин комуникације у јавној набавци 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем 

поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца 

на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. Електронска адреса 

Наручиоца је office@gds.rs“. 

3) 18    Критеријум и додатни критеријум за доделу уговора  

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

У случају исте понуђене цене, предност има понуђач чији је рок завршетка 

извођења радова најкраћи.  

3) 19 Накнада за коришћење патената  

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

интелектуалне својине сноси Понуђач. 
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3) 20 Захтев за заштиту права 

Захтев за заштиту права из члана 148. Закона може да поднесе понуђач, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку 

јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 

наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није 

другачије одређено.  Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, 

садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 

благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре 

истека рока за подношење понуда,  без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за 

заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из члана 149.  став 3.Закона, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на 

одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 250.000,00 динара.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149. 

Закона о јавним набавкама  а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 

рока. Подносилац захтева за заштиту права из члана је дужан да на рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у Законом (члан 156.) прописаном  износу.  Као 

доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. Закона, прихватиће се:  Потврда о 

извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона о јавним 

набавкама, која садржи следеће: 

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

- да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе 

(у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и 

датум када је уплата таксе реализована); 

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

- број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

- шифру плаћања: 153 или 253; 

- позив на број: ВЈН 12/17; 

- 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. 
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- 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) 21 Наручилац ће организовати обилазак локације извођења радова. 

место и датум  М. П.               Понуђач 

 

__________ 

  

          _____________ 

                                                              

                                                                                                   (потпис овлашћеног лица) 
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВЈН 12/17   
 
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. 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА _________________________________________ 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: _________________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _________________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:__________________________ 

 

ТЕЛЕФОН:___________________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФАКС:_________________________________________________________ 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: _________________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ________________________________________ 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: ______________________________________________ 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ____________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:____________________ 

 

 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

 

 

__________ 

  

 

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

 

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

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

копирати. 

 

 

НАЗИВ ПОДИЗВРШИОЦА ________________________________ 

 

АДРЕСА  ______________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________ 

 

ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________ 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ: ________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ: _______________________________ 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________ 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________ 

 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

 

__________ 

  

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

 

1. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана 

отварања понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, 

понуда ће бити одбијена због битног недостатка. 

 

2. Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који 

прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

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

понуде. 

 

 

 

место и датум 

  

 

М. П. 

 

     Понуђач 

__________   _____________ 

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

Укупна уговорена вредност ове јавне набавке, а сагласно овој Конкурсној 

документацији, износи: 

 

Укупна цена:  _____________________динара без ПДВ 

словима:_____________________________ динара 

 

Цена је изражена без ПДВ-а. 

ПДВ ће се обрачунавати сагласно Закону о ПДВ-у ("Сл. Гласник РС", бр. 84/2004, 

86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 

83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017 и 113/2017), Правилнику о утврђивању добара и 

услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез 

за додатну вредност ("Сл. глсник РС", бр. 86/2015) и Уредби о класификацији 

делатности ("Сл. гласник РС", бр. 54/2010). 

Стварна вредност изведених радова добија се као збир производа стварно 

изведених количина радова и уговорених јединичних цена. 

У цену радова су укључени: припремни радови, извођење радова (у које спада: 

вредност  материјала и опреме (у складу са листама материјала и опреме), радне 

снаге, механизације и средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, 

одлагање ископаног и отпадног материјала на одговарајућу депонију, 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, трошкове пауза у извођењу радова (условљених потребом за 

синхронизацијом радова са радовима у окружењу или налогом Наручиоца), 

спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, градилишних 

прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, режијске 

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

извођење и завршетак радова), послове по овлашћењу Наручиоца и/или 

Инвеститора и друге послове неопходне за успешну реализацију предмета набавке, 

у свему сагласно важећој законској регулативи и овој Конкурсној документацији, а 

које ће Наручилац и/или Инвеститор овлашћењем пренети на Извршиоца.  

Начин плаћања је детаљно дат у Делу 2 Конкурсне документације за ВЈН 12/17 и 

њен је обавезан елемент. 
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Рок за завршетак извођења радова износи _____________ календарских дана од 

дана увођења Извршиоца у посао извођења радова. Рок за завршетак извођења 

радова не може бити дужи од 150 календарских дана. 

 

  
 

место и датум 
  

 

М. П. 

 

        Понуђач 

 

__________ 

  _____________ 

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

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВРШИОЦУ, КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ 

ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВРШИОЦА 

 
1. Проценат  укупне вредности јавне набавке  који се поверава подизвршиоцу 

износи ______ %, односно _________________ динара  

 

2. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвршиоца јесте  

 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Важне напомене:  

 Наведени проценат не може бити већи од 50% од укупне вредности 

јавне набавке. Морају се прецизирати радови по позицијама које изводи 

сваки поједини подизвршилац. 

 Овај образац се може 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 СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Укупна уговорена вредност ове јавне набавке, а сагласно овој Конкурсној 

документацији, износи: 

 

Укупна цена:  _____________________динара без ПДВ 

словима:_____________________________ динара 

 

Цена је изражена без ПДВ-а. 

ПДВ ће се обрачунавати сагласно Закону о ПДВ-у ("Сл. Гласник РС", бр. 84/2004, 

86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 

83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017 и 113/2017), Правилнику о утврђивању добара и 

услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез 

за додатну вредност ("Сл. глсник РС", бр. 86/2015) и Уредби о класификацији 

делатности ("Сл. гласник РС", бр. 54/2010). 

Стварна вредност изведених радова добија се као збир производа стварно 

изведених количина радова и уговорених јединичних цена. 

У цену радова су укључени: припремни радови, извођење радова (у које спада: 

вредност  материјала и опреме (у складу са листама материјала и опреме), радне 

снаге, механизације и средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, 

одлагање ископаног и отпадног материјала на одговарајућу депонију, 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, трошкове пауза у извођењу радова (условљених потребом за 

синхронизацијом радова са радовима у окружењу или налогом Наручиоца), 

спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, градилишних 

прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, режијске 

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

извођење и завршетак радова), послове по овлашћењу Наручиоца и/или 

Инвеститора и друге послове неопходне за успешну реализацију предмета набавке, 

у свему сагласно важећој законској регулативи и овој Конкурсној документацији, а 

које ће Наручилац и/или Инвеститор овлашћењем пренети на Извршиоца.  
 

место и датум 
  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 
                                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 
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5) 1 ОБРАЗАЦ  ЦЕНА ЗА РАДНУ СНАГУ ПО ГРУПАМА: 

 

- радник   II групе............................................................ дин/час 

 

- радник   III групе........................................................... дин/час 

 

- радник   IV групе........................................................... дин/час 

 

- радник   V групе............................................................ дин/час                       

 

- радник   VI групе.......................................................... дин/час 

 

- радник  VII групе.......................................................... дин/час 

 

- радник   VIII групе.......................................................  дин/час 

 

- радник   IX групе........................................................... дин/час 

 

- радник механизације IV групе.................................... дин/час 

 

- радник механизације V групе...................................... дин/час 

 

- радник механизације VI групе.................................... дин/час 

 

- радник механизације VII групе................................... дин/час 

 

- радник механизације VIII групе................................. дин/час 

 

- радник  механизације IX групе................................... дин/час 

 

- пројектант ВСС............................................................ дин/час 

 

- одговорни извођач  (извршилац) ВСС....................... дин/час 

 

Фактор режијских трошкова је .................................................. 

 

Упутство: Све цене из обрасца за радну снагу дати без урачунатог ПДВ-а.  

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                                                                                   
                      (потпис овлашћеног лица) 
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6) МОДЕЛ УГОВОРА 

(попуњава Понуђач) 

 

Уговорне стране:  

 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О. 

Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110 

(у даљем тексту: Наручилац) 

коју заступа директор Др Небојша Шурлан,  

са једне стране 

 

и 

 

са друге стране __________________________________________________ 

(назив и седиште/а понуђача, односно групе понуђача) 

(у даљем тексту: Извршилац) 

а кога заступа директор (овлашћено лице) _________________________________ 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Извођење радова на спољној хидротехничкој 
инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса на КП 10362/2 и 10362/3 
КО Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, у свему сагласно Конкурсној 
документацији Наручиоца за јавну набавку под ознаком ВЈН 12/17. 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

Уговорне стране сагласно констатују: 

  

1. да је Наручилац спровео јавну набавку у отвореном поступку ВЈН 12/17; 

2. да је Извршилац, у поступку јавне набавке ВЈН 12/17, доставио понуду која 

је код Наручиоца заведена под бр._______ од ________ године; 

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

12/17 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 12/17 –  Речник термина, изузев 

када смисао текста захтева другачије. 
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ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА 

Члан 3. 

Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 

1. Уговор 

2. Део 1 Конкурсне документације 

3. Део 2  Конкурсне документације 

4. Део 3  Конкурсне документације 

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

предметом јавне набавке. 

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

модификују. 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 4. 

Извршилац се обавезује да изведе све радове на спољној хидротехничкој 
инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса на КП 10362/2 и 10362/3 
КО Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, у свему сагласно Конкурсној 
документацији Наручиоца за јавну набавку под ознаком ВЈН 12/17. 

Извршилац прихвата да радном снагом, механизацијом и погонском и другом 

енергијом коју сам обезбеђује, изведе радове и изврши све уговорне обавезе у 

свему сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 12/17, својој 

понуди  и овом уговору. 

      

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 5. 

Извршилац је дужан да  изведе све Радове по уговореном квалитету и року, да 

изведе радове у свему према Конкурсној документацији, техничкој документацији, 

свим допунама и изменама исте, усвојеној динамици активности, законима, 

техничким прописима, стандардима и правилима струке и по налогу Наручиоца. 

Извршилац је дужан да, сагласно овој Конкурсној документацији: 

 изради и преда План превентивних мера; 

 изради и преда Пројекат изведеног стања; 

 изврши све друге послове садржане у овој Конкурсној документацији, а 

који се посебно не набрајају. 

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 комплетно извршење посла и обезбеђивање 

функционалности изведених радова.  
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Члан 6. 

Потписом Уговора Извршилац  потврђује да је упознат са свим битним елементима 

и описима потребним за извршење свих  уговорених обавеза, те не може накнадно 

истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену или 

продужетак рока завршетка уговорених обавеза. 

Извршилац се обавезује да све уговорене обавезе изврши квалитетно, по правилима 

струке и у уговореном року, а у свему сагласно условима из Конкурсне 

документације за јавну набавку ВЈН 12/17. 

Извршилац  је одговоран за квалитет изведених радова и квалитет материјала, 

помоћних грађевинских материјала и опреме, сагласно одредбама Конкурсне 

докуметације за јавну набавку ВЈН 12/17. 

Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извршилац ће отклонити 

благовремено, тако да тиме не омета динамику извођења радова. 

Извршилац  преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до 

примопредаје. Уколико у том времену дође до било какве штете околним објектима 

и стварима, Извршилац  ће о свом трошку отклонити насталу штету на такав начин 

да изведени радови приликом примопредаје буду у потпуности у складу са 

одредбама овог уговора. 

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. 

Све обавезе Извршиоца детаљно су описане у члану 10. Дела 2 Конкурсне 

документације за јавну набавку ВЈН 12/17. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 7. 

Наручилац ће након потписивања Уговора, достави Извршиоцу техничку 

документацију у складу са којом ће се изводити радови. Извршилац нема право да 

достављену техничку документацију даје трећем лицу, без претходног одобрења 

Наручиоца у писаној форми. 

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

Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 12/17. 

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

и Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 12/17. 
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ЦЕНА  

Члан 8. 

Укупна уговорена вредност ове јавне набавке, а сагласно овој Конкурсној 

документацији, износи: 

Укупна цена:  _____________________динара без ПДВ 

словима:_____________________________ динара 

Цена је изражена без ПДВ-а. 

ПДВ ће се обрачунавати сагласно Закону о ПДВ-у ("Сл. Гласник РС", бр. 84/2004, 

86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 

83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017 и 113/2017), Правилнику о утврђивању добара и 

услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез 

за додатну вредност ("Сл. глсник РС", бр. 86/2015) и Уредби о класификацији 

делатности ("Сл. гласник РС", бр. 54/2010). 

Стварна вредност изведених радова добија се као збир производа стварно 

изведених количина радова и уговорених јединичних цена. 

У цену радова су укључени: припремни радови, извођење радова (у које спада: 

вредност  материјала и опреме (у складу са листама материјала и опреме), радне 

снаге, механизације и средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, 

одлагање ископаног и отпадног материјала на одговарајућу депонију, 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, трошкове пауза у извођењу радова (условљених потребом за 

синхронизацијом радова са радовима у окружењу или налогом Наручиоца), 

спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, градилишних 

прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, режијске 

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

извођење и завршетак радова), послове по овлашћењу Наручиоца и/или 

Инвеститора и друге послове неопходне за успешну реализацију предмета набавке, 

у свему сагласно важећој законској регулативи и овој Конкурсној документацији, а 

које ће Наручилац и/или Инвеститор овлашћењем пренети на Извршиоца.  

Извршилац је у обавези да послове по овлашћењу Наручиоца и/или Инвеститора 

обави у име и за рачун Наручиоца и/или Инвеститора. 

Извршилац ће евентуалне додатне радове вршити у складу са законом и 

Конкурсном документацијом за ВЈН 12/17. 
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Уговорне стране сагласно утврђују да је вредност уговорених радова дефинисана  

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

ВЈН 12/17. 

Извршилац својим потписом овог уговора потврђује да упознат са свим 

елементима који се односе на 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 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 је 

упознат са  висином такси, 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. 

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 извршење посла и завршетак извођења 

радова који су предмет овог уговора. 

РЕВИЗИЈА ЦЕНЕ 

Члан 9. 

Ревизија цена је детаљно уређена у Делу 2. - Услови за уговарање Конкурсне 

документације за јавну набавку ВЈН 12/17. 

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

уговарање Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 12/17 под називом "2.6 

Методологија за обрачун разлике у цени". 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 10. 

Сва плаћања ће се вршити у динарима привременим ситуацијама и окончаном 

ситуацијом. 

Привремене месечне ситуације, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака, 

Извршилац доставља Надзору на преглед и оверу. Привремена ситуација обавезно 

мора да садржи доказ изведених радова. 

Доказница за изведене радове, уговорене сагласно Делу 2 Конкурсне 

документације за јавну набавку ВЈН 12/17 је, су оверени обрачунски листови 

грађевинске књиге, сачињени за сваки месец.  
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Збир производа количине изведених радова и уговорених јединичних цена по 

позицијама даје вредност радова изведених по месечним привременим 

ситуацијама. 

У року од пет (5) дана од дана пријема привремене месечне ситуације Надзор ће 

извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу 

исте и свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу и плаћање.  

Наручлац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и 

усаглашавање са Извршиоцем и оверу привремене месечне ситуације и три (3) 

оверена примерка вратити Извршиоцу, 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 Наручиоца. 

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 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. 

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, а један (1) оверен примерак дати Надзору.  

Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши плаћање другој 

Уговорној страни, своју обавезу извршиће у року до тридесет (30) дана од дана 

овере окончане ситуације од стране Наручиоца.  

АВАНС  

Члан 11. 

Аванс није предвиђен. 

 

РОК 

Члан 12. 

Рок за завршетак извођења радова износи _____________ календарских дана од 

дана увођења Извршиоца у посао извођења радова. Рок за завршетак извођења 

радова не може бити дужи од 150 календарских дана. 
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Рок је битан елемент овог уговора и почиње да тече даном увођења Извршиоца  у 

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

ВЈН 12/17. 

Извршилац ће своје уговрне обавезе изводити сагласно Динамичком плану 

извођења радова сачињеном од стране Извршиоца, усвојеном од стране Наручиоца, 

а  у свему у складу  са  чланом 13. Оштих услова – Део 2. Конкурсне документације 

за јавну набавку ВЈН 12/17 – Услови за уговарање. 

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

 

Члан 13. 

Извршилац ће 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 12/17. 

 

ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 14. 

Извршилац прихвата да уколико то буде потребно и поред  радова уговорених овим 

уговором изведе и све додатне радове, а под условима прописаним Законом о 

јавним набавкама и сагласно члану 32. Општих услова Дела 2. Конкурсне 

документације за јавну набавку ВЈН 12/17. 

 

УГОВОРНА КАЗНА И ДЕПОЗИТ  
 

Члан 15. 

Извршилац се обавезује да због прекорачења уговорених рокова из члана 12. овог 

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

укупне вредности изведених радова/услуга по коначном обрачуну за сваки дан 

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

(десет процената) укупне вредности изведених радова/услуга по коначном 

обрачуну.  

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

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

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

уговорене вредности радова/услуга 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 односно услуга. 

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 
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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 

Члан 16. 

Извршилац се обавезује да у року од двадесет (20) дана од дана потписивања 

Уговора Наручиоцу достави следеће Полисе осигурања: 

1. Полису осигурања објеката у изградњи од свих ризика и осигурања 

од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица 

Полиса осигурања објекта у изградњи мора обухватити  осигурање радова, 

материјала и опреме од свих ризика до њихове нето уговорене вредности са 

уговореним покрићем за гарантни период.   

Полиса осигурања мора гласити на предмет набавке: „Извођење радова на 

спољној хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око 

комплекса на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији „Земунске 

капије“ у Земуну“, са релативним учешћем по сваком штетном догађају 

(франшизом) у износу не већем од 10%. Осигурање од одговорности према 

трећим лицима мора гласити на осигурану суму од 100% од уговорене  

вредности инвестиције, са релативним учешћем по сваком штетном догађају 

(франшизом) у износу не већем од 10%.  

Полиса осигурања винкулира се у корист Града Београда – Градске управе 

града Београда – Секретаријата за комуналне и стамбене послове.  

2. Полису осигурања од професионалне одговорности  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања од 

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

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

24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), у износу 

од 100% вредности радова, стим да (у сладу са одредбама Правилника о 

условима осигурања од професионалне одговорности („Сл. гласник РС“, бр. 

40/2015)), износ полисе не може бити мањи од 50.000,00 ЕУР-а.  

Полиса мора гласити на предмет набавке: „Извођење радова на спољној 

хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса на 

КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну“, 

са релативним учешћем по сваком штетном догађају (франшизом) у износу 

не већем од 10%.  
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Град Београд – Градска управа града Београда – Секретаријат за комуналне 

и стамбене послове  мора бити назначен као треће лице по овој полиси. 

Трошкове издавања Полиса сноси Извршилац.  

Полисе осигурања морају покривати рок трајања од дана увођења Извршиоца у 

посао и 60 календарских дана дуже од планираног истека гарантног периода. 

Полисе осигурања морају бити издате од стране осигуравајућег друштва које има 

исказани коефицијент ажурности у решавању штета у претходне три године не 

мањи од 90%.  

Полисе осигурања морају имати клаузулу да је осигуравајућа кућа у случају 

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

обавести Наручиоца. 

Уколико се рок за извођење радова и/или гарантни период продужи, из било ког 

разлога, Извршилац је обавезан да, у року од 20 календарских дана од дана 

закључења Анекса о продужењу рока извођења радова или издавања Потврде о 

завршетку радова или од дана утврђивања новог истека гарантног периода (у свему 

у складу са овом Конкурсном документацијом), достави напред наведене полисе са 

новим периодом под истим условима.   

ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Члан 17. 

Гарантни период је дефинисан Законом о облигационим односима и Правилником 

о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, саставу комисије, 

садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, 

осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним 

роковима за поједине врсте објеката, («Сл.гл. РС»,бр. 27/2015 и 29/2016) и износи 

две (2) године.  

Гарантни рок почиње да тече од издавања Потврде о завршетку радова. 

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 достави следеће Банкарске гаранције: 

1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 

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

понуђене цене без ПДВ. 

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

Банкарска гаранција за озбиљност понуде треба да гласи на Грађевинску 
дирекцију Србије. 

2. Банкарску гаранцију за добро и квалитетно извршење посла  

Извршилац  се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за 

добро и квалитетно извршење посла у висини од 10% од уговорене 

вредности радова, а у року од двадесет (20) дана од дана потписивања 

Уговора. Рок трајања ове Банкарске гаранције је 60 дана дужи од уговореног 

рока. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извршилац је обавезан да, у 

року од 20 календарских дана од дана закључења Анекса о продужењу рока 

извођења радова, продужи важење банкарске гаранције за добро и 

квалитетно извршење посла под истим условима и исту достави Наручиоцу 

или Инвеститору (у складу са инструкцијом Наручиоца).  .  

Вредност за неизведене и/или лоше изведене радове, чије недостатке 

Извршилац није отклонио у складу са Уговорном документацијом, 

Наручилац/Инвеститор ће отклонити ангажовањем другог извођача и 

наплатити активирањем Банкарске гаранције за добро и квалитетно 

извршење посла. 

Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење посла треба да гласи 

на Град Београд – Градска управа града Београда – Секретаријат за 

комуналне и стамбене послове. 

3. Банкарску гаранцију за гарантни период 

Гарантни период за изведене радове је утврђен позитивним прописом за 

поједине врсте радова и објеката и износи две (2) године. 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу (као средство обезбеђења за гарантни 

период) достави Банкарску гаранцију за гарантни период у износу од 10 % 

вредности извршеног посла по Кончаном обрачуну, у року од двадесет (20) 

дана од дана од дана потписивања Записника о коначном обрачуну.  

Рок трајања ове Банкарске гаранције за гарантни период је 60 дана дужи од 

дана истека гарантног периода. 

Уколико се датум истека гарантног периода промени, из било ког разлога 

наведеног у овој Конкурсној документацији, Извршилац је обавезан да, у 

року од 20 календарских дана од дана утврђивања новог истека гарантног 

периода, продужи важење банкарске гаранције за гарантни период под 

истим условима и исту достави Наручиоцу или Инвеститору (у складу са 

инструкцијом Наручиоца).   

Гарантни период почиње да тече од дана издавања Потврде о завршетку 

радова.   
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Банкарска гаранција за гарантни период треба да гласи на Град Београд – 

Градска управа града Београда – Секретаријат за комуналне и стамбене 

послове. 

ГРУПА ПОНУЂАЧА  

Члан 19. 

Извршилац је уз своју понуду доставио Наручиоцу Споразум заведен код водећег 

члана Групе понуђача  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 12/17 и 

Закону. 

Чланови Групе Понуђача су: 

1._________________________________________________  (назив и седиште) 

2._________________________________________________  (назив и седиште) 

3._________________________________________________  (назив и седиште) 

4._________________________________________________  (назив и седиште) 

5. _________________________________________________  (назив и седиште) 

6._________________________________________________  (назив и седиште) 

7. _________________________________________________  (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 12/17: 

_____________________________________ (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 доставити Наручиоцу 

Банкарске гаранције и Полисе осигурања у складу са овим уговором: 

_____________________________________(назив и седиште члана групе понуђача)  

да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача издати привремене 

ситуације 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.  
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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 _________________________ (назив и седиште) је одговоран 

за следеће радове: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран 

за следеће радове: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран 

за следеће радове: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран 

за следеће радове: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран 

за следеће радове: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Члан групе понуђача који комуницира са Наручиоцем је:  

_______________________________________________________  (назив и седиште). 

НАПОМЕНА:  

Овај члан Модела уговора попунити само уколико је Извршилац Група понуђача. 

 

ПОДИЗВРШИОЦИ 

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) 

8. _______________________________  (назив и седиште) 
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Подизвршилац 1.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 2.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 3.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 4.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 5.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 6.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 7.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 8.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Проценат вредности радова који је поверен подизвршиоцима 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 : 
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- одустао од Уговора; 

- без разумног оправдања пропустио да почне извршење уговорних  обавеза 

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

добијања писаног упозорења Наручиоца; 

- није доставио Наручиоцу динамички план на начин и у року из члана 13. 

овог уговора; 

- касни дуже од 15 дана на два узастопна међурока или три укупна међурока, 

утврђена динамичким планом; 

- касни у реализацији утврђеног финансијског плана, на два узастопна 

међурока или три укупна међурока, утврђена финансијским планом; 

- пропустио да одстрани материјале са градилишта или да демонтира и 

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

писаног упозорења Надзора и/или Наручиоца; 

- упркос претходним упозорењима Надзора и/или Наручиоца у писаној 

форми, пропустио да извршава уговрне обавезе  у складу са Конкурсном 

документацијом за ВЈН 12/17, или стално или свесно занемарује да извршава 

своје обавезе; 

- пропустио да у разумном року поступи по налогу Надзора и/или Наручиоца 

да отклони уочени недостатак што утиче на правилно извршење уговорних 

обавеза, односно  извођење радова и рок извођења; 

- без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора; 

- пропустио да достави тражене банкарске гаранције и полисе осигурања, на 

начин и у роковима како је то дефинисано овим уговором; 

- 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 12/17; 

- 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 22. 

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

споразумно преко својих овлашћених представника. 

 

Члан 23. 

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

набавку ВЈН12/17, примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона  
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о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи и других прописа којима је 

регулисана материја овог уговора. 

 

Члан 24. 

Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних и равноправних примерака, од којих 

по 4 (четири) задржава свака уговорна страна. 

За случај спора надлежан је Привредни суд у Београду. 

 
 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 
  (потпис овлашћеног лица) 
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7)  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац је у обавези да Понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава 

обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

 

место и датум 

  

 

М. П. 

 

    Понуђач 

 

__________ 

   

_____________ 

       (потпис овлашћеног лица)  
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8)   ИЗЈАВА О НEЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Овим изјављујем и потврђујем под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу да је Понуђач ______________________________________________ 

понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.  

Важне напомене:  

 У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној 

понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за 

заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 

конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи 

меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је 

Понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита 

конкуренције.  

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 

године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у 

смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом. 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

    Понуђач 

__________   _____________ 
      (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

НАПОМЕНА:  

Ова страна Конкурсне документације /Изјава о независној понуди/ се може копирати 

ако понуду подноси Група понуђача. 
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9)  ИЗЈАВА О ОБЕЗБЕЂЕЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА ОБЈЕКАТА У 

ИЗГРАДЊИ ОД СВИХ РИЗИКА И ОСИГУРАЊА ОД ОДГОВОРНОСТИ 

ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА И СТВАРИМА ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу Понуђач/Члан групе понуђача 

 

________________________________________________________________________ 

(уписати назив Понуђача  /  Члана групе понуђача који ће, према достављеном Споразуму, 

у име Групе понуђача доставити Полису осигурања објекта у изградњи од свих  

ризика и осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица) 

у поступку јавне набавке ВЈН 12/17 чији је предмет Извођење радова на спољној 

хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, изјављује и 

потврђује да ће у року од двадесет (20) дана од дана закључења Уговора доставити  

Полису осигурања објеката у изградњи од свих ризика и осигурања од одговорности 

према трећим лицима и стварима трећих лица 

у свему према одредбама Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 12/17, издату од 

стране осигуравајућег друштва које је регистровано за предметну врсту осигурања. 

Полиса ће бити издата од стране осигуравајућег друштва које има исказани коефицијент 

ажурности у решавању штете за претходне три године не мањи од 90%, о чему ће, 

истовремено са доставом полисе, бити достављени следећи докази: 

- Изјава Извршиоца дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о 

исказаном коефицијенту ажурности у решавању штета за предходне три године, 

утврђеном на основу података које осигуравајуће куће достављају Народној банци 

Србије, Сектору за послове надзора над обављањем делатности осигурања, Одељење за 

актуарске послове и статистику  

- Оштампани Извештаји Народне банке Србије, Сектор за послове надзора над 

обављањем делатности осигурања, Одељење за актуарске послове и статистику о броју 

штета по друштвима за осигурање за предходне три године. 

Коефицијент ажурности за сваку од предходне три године израчунава се по формули: 

коефицијент ажурности  =  (А+Б) / (Ц+Д) x 100  

где је:  

А = број решених штета у предметној години  

Б = број одбијених и сторнираних штета у предметној години 

Ц = број пријављених штета у предметној години 

Д = број резервисаних штета на крају године која предходи предметној години  

Коефицијент ажурности не може бити мањи од 90 % ни за једну од предходне три године. 

Под појмом предходне три године подразумевају се последње три године за које је 

Народна банка Србије објавила Извештаје о броју штета по друштвима за осигурање. 

 

Место и датум 

  
 

М. П. 

 

             Понуђач 

__________   _______________________ 

      (потпис овлашћеног лица) 
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10)  ИЗЈАВА О ОБЕЗБЕЂЕЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА ОД 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ 

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу Понуђач/Члан групе понуђача 

 

________________________________________________________________________ 

(уписати назив Понуђача  /  Члана групе понуђача који ће,  према достављеном Споразуму, 

у име Групе понуђача доставити Полису осигурања од професионалне одговорности) 

у поступку јавне набавке ВЈН 12/17 чији је предмет Извођење радова на спољној 

хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, изјављује и 

потврђује да ће у року од двадесет (20) дана од дана закључења Уговора доставити  

Полису осигурања од професионалне одговорности 

у свему према одредбама Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 12/17, издату од 

стране осигуравајућег друштва које је регистровано за предметну врсту осигурања. 

Полиса ће бити издата од стране осигуравајућег друштва које има исказани коефицијент 

ажурности у решавању штете за претходне три године не мањи од 90%, о чему ће, 

истовремено са доставом полисе, бити достављени следећи докази: 

- Изјава Извршиоца дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о 

исказаном коефицијенту ажурности у решавању штета за предходне три године, 

утврђеном на основу података које осигуравајуће куће достављају Народној банци 

Србије, Сектору за послове надзора над обављањем делатности осигурања, Одељење за 

актуарске послове и статистику  

- Оштампани Извештаји Народне банке Србије, Сектор за послове надзора над 

обављањем делатности осигурања, Одељење за актуарске послове и статистику о броју 

штета по друштвима за осигурање за предходне три године. 

Коефицијент ажурности за сваку од предходне три године израчунава се по формули: 

коефицијент ажурности  =  (А+Б) / (Ц+Д) x 100  

где је:  

А = број решених штета у предметној години  

Б = број одбијених и сторнираних штета у предметној години 

Ц = број пријављених штета у предметној години 

Д = број резервисаних штета на крају године која предходи предметној години  

Коефицијент ажурности не може бити мањи од 90 % ни за једну од предходне три године. 

Под појмом предходне три године подразумевају се последње три године за које је 

Народна банка Србије објавила Извештаје о броју штета по друштвима за осигурање. 

 

Место и датум 

  
 

М. П. 

 

             Понуђач 

__________   _______________________ 

      (потпис овлашћеног лица) 
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11)   КОНТАКТ  НАРУЧИОЦА  
 

Контакт особе Наручиоца су: 

 

Оливера Марковић, дипл.инж.маш. тел. 011/3209-856 

Миодраг Вуловић, дипл.инж.грађ. тел 011/3209- 944 и 

Марко Крстић, дипл.правник, тел. 011/3209-921,  

 

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 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СПОЉНОЈ ХИДРОТЕХНИЧКОЈ 

ИНФРАСТРУКТУРИ У ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА 

ОКО КОМПЛЕКСА НА КП 10362/2 И 10362/3 КО ЗЕМУН, 

НА ЛОКАЦИЈИ „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ 

 

ВЈН 12/17 

 

 

 

 

 

jaнуар, 2018. године 
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2.1  ОПШТИ УСЛОВИ  

2.2  ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ НУЂЕЊА 

2.3  ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО И КВАЛИТЕТНО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛA  

2.4  ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

2.5  РЕЧНИК ТЕРМИНА 

2.6  МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУН РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ 

2.7 ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ДОДАТНИХ РАДОВА 

2.8 ОБРАЗАЦ О ПРОЦЕДУРИ ПРИМОПРЕДАЈЕ РАДОВА  

2.9  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ГРАДИЛИШТА 
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2.1 ОПШТИ УСЛОВИ 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СПОЉНОЈ ХИДРОТЕХНИЧКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ У 
ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА ОКО КОМПЛЕКСА НА КП 10362/2 И 10362/3 КО 
ЗЕМУН, НА ЛОКАЦИЈИ „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ 

Општи услови Уговора се у потпуности примењују осим уколико није другачије 
одређено Уговором. 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 

1.1 У овим Општим условима, Конкурсној документацији и моделу Уговора речи и 
изрази, дати азбучним редом, имају значење које је наведено у делу Речник 
термина, ове Конкурсне документације, изузев када смисао текста захтева 
другачије. 

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

1.3 Речи које су дате у једнини обухватају и множину и обрнуто, тамо где смисао то 
захтева. Речи које су дате у мушком роду обухватају и женски и обрнуто, тамо 
где смисао то захтева. Речи које представљају лица запослена на и у вези са 
извршењем посла, обухватају и предузећа која она представљају. 

Члан 2.  ЗАКОН И ЈЕЗИК УГОВОРА 

2.1 Уговор и сва Уговорна документација биће састављени и тумачени из текста на 
српском језику, и сва кореспонденција између учесника у реализацији Уговора 
биће на српском језику, уколико Посебним условима није одређено другачије. 

2.2 Извршилац је дужан да обезбеди да Извршење посла, који је предмет ове јавне 
набавке, буде у складу са Законима и подзаконским актима, прописима о 
изградњи објеката и монтажи опреме, стандардима и правилима струке, и да 
обештети Наручиоца од свих казни и одговорности сваке врсте за кршење било 
ког Закона и подзаконског акта, прописа, стандарда или правила које изврши у 
време Извршења посла. 

2.3 Закони и други извори права који ће се примењивати на Уговорну документацију 
и тумачење исте су закони Републике Србије. 

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

Члан 3.  УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА 

3.1 Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 

- Уговор 
- Део 1 Конкурсне документације 
- Део 2 Конкурсне документације 
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- Део 3 Конкурсне документације 
- Било који други документ оверен од стране Наручиоца и/или Извршиоца, а у 

вези са предметом јавне набавке. 

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 електронске 
документације по истом предмету, важе одредбе из папирне документације. 

3.3 Извршилац ће имати сталну дужност да пажљиво проучава и упоређује Уговорну 
документацију и одмах, у писаној форми, извештава Наручиоца о било којој 
грешци, недостатку или пропусту, а посебно у техничкој документацији по којој се 
изводе радови. Такву грешку, недостатак или пропуст Наручилац и Извршилац 
треба одмах да исправе и/или отклоне. 

3.4 Извршилац ће прегледати Уговорну документацију да би се уверио да је 
Уговорна документација у складу са законима, подзаконским актима, прописима, 
стандардима и правилима који уређују област предмета јавне набавке.  

Уколико Извршилац примети да било који део Уговорне документације одступа 
од наведеног у претходном ставу, о томе ће одмах обавестити Наручиоца у 
писаној форми, пре потписивања Уговора. 

3.5 У случају да су Уговорна документација или инструкције Надзора нејасни 
Извршиоцу, Извршилац ће одмах (најкасније у року од 24 часа од уочене 
нејасноће) о томе обавестити Наручиоца и тражити објашњење.  

Члан 4.  ОБАВЕШТЕЊА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА 

4.1 Сва обавештења, налози, захтеви и потврде које буде давао Наручилац 
Извршиоцу биће у писаној форми, према условима Уговорне документације, 
достављени поштом или предајом на адресу Извршиоца, назначену у Уговору, и 
истога дана одговорном Извођачу радова. 

4.2 Сва обавештења, предлоге и захтеве Наручиоцу, Извршилац даје у писаној 
форми и доставља поштом или предајом на адресу Наручиоца: 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. 
Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, Нови Београд 

а код извођења радова, истога дана 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 
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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 Инвеститор обезбеђује стални стручни надзор (Надзор) од почетка до завршетка 
извођења радова који су предмет ове Конкурсне документације. 

Пре увођења у посао, у писаној форми, Наручилац ће обавестити Извршиоца која 
лица су овлашћена за вршење стручног надзора и доставити Решења о њиховом 
именовању Извршиоцу. 

Ако Инвеститор у току извођења радова замени Надзор, Наручилац ће одмах, а 
најкасније у року од три (3) дана од дана пријема Решења о именовању, обавести 
Извршиоца и доставити му један примерак Решења о именовању. 

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 Дужост Надзора је да: прати и надзире извођење радова, радну снагу и 
механизацију који треба да буду ангажовани на извођењу радова, проверава 
исправност материјала и квалитет извођења радова, врши контролу изведених 
радова који се према природи и динамици извођења не могу проверити у каснијој 
фази извођења радова, благовремено уочава промене услова извођења радова 
и предузима потребне мере у случају да ти услови утичу на даље извођење 
радова, проверава исправност техничке документације на основу које се гради 
објекат у свакој фази изградње и обавља друге активности сагласно Правилнику 
и Уговору о вршењу Надзора.  

Надзор нема овлашћење да Извршиоца ослободи било које дужности или 
обавезе по Уговорној документацији нити да, изузев ако је то изричито 
предвиђено Уговорном документацијом, наложи неки рад који повлачи за собом 
закашњење или додатно плаћање од стране Наручиоца. 

5.4 Наручилац и/или Инвеститор може у писаној форми пренети на Надзор 
надлежности и овлашћења која припадају Наручиоцу и/или Инвеститору 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 
и/или Инвеститора. 

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  
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за плаћање посебних трошкова (уколико их буде) који се могу признати 
Извршиоцу у складу са Конкурсном документацијом, а у односу на извршени рад 
и у складу са чланом 32. ових Општих услова. 

5.7 ЈКП БВК, као будући корисник, обезбеђује Директвни надзор током извођења 
радова, присуствује хидрауличким пробама и потписује Записнике о истим. 

Члан 6.  АСИГНАЦИЈА И ЦЕСИЈА 

6.1 Асигнација и цесија врше се сагласно Закону о облигационим односима.  
Извршилац не може, без претходне сагласности Наручиоца у писаној форми, 
извршити асигнацију или цесију за било који износ који је по Уговору доспео или 
ће доспети. 

Члан 7.  ПОДИЗВРШИОЦИ ИЛИ ПОДИЗВОЂАЧИ  

7.1 Извршилац је одговоран за чинидбе, пропусте и немарност било ког 
подизвођача, његовог одговорног руководиоца, службеника или радника, исто 
као да су то чинидбе, пропусти или немарност Извршиоца, његових управника 
градилишта, службеника или радника. Извршилац је дужан да Наручиоцу 
достави копију свих подизвођачких уговора. 

7.2 У случају да је било који подизвођач преузео било коју сталну обавезу према 
Извршиоцу по основу извођења рада, по завршетку посла Извршилац ће  
пренети на Наручиоца, о свом трошку, сва права која произилазе из тако 
преузете обавезе. 

7.3 Извршилац ће се постарати да се у сваки подизвођачки уговор укључи обавеза 
да ће, у случају да Извршилац буде расформиран или из неких других разлога 
прекине извођење радова, или буде замењен новим извршиоцем, подизвођач 
наставити са извођењем подизвођачког уговора по избору Наручиоца, с тим што 
ће имати право на све користи које буде остварио подизвођач према 
подизвођачком уговору. Такође, Извршилац ће у сваки подизвођачки уговор 
укључити и одредбу да подизвођач 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 након потписивања Уговора достави Извршиоцу техничку 
документацију у складу са којим ће се изводити радови. 

8.2.  Извршилац нема право да документацију из тачке 8.1 ових Општих услова даје 
трећем лицу, без претходног одобрења Наручиоца у писаној форми 

8.2 У случају да се појави потреба за било каквом изменом пројектне документације, 
упоредо са напредовањем радова, Наручилац је дужан да Извршиоца благовремено 
обавештава o насталој потреби, а најкасније петнаест (15) дана пре рока 
дефинисаног динамичким и/или оперативним планом за извођење радова, односно 
набавку постројења и/или опреме, на које се такве измене и/или допуне односе. 
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Члан 9.  ПРИСТУП ГРАДИЛИШТУ 

9.1 Извршилац нема право да користи градилиште у било које друге сврхе осим оних 
дефинисаних Уговорном документацијом, а које су искључиво у вези са 
извођењем радова. 

9.2 Уколико на градилишту постоје материјали, опрема, привремени објекти и 
слично, који су власништво Наручиоца и који не ометају нормално извођење 
радова, Извршилац ће исте чувати и одржавати без додатне накнаде. Уколико су 
такви материјали, опрема, привремени објекти и слично власништво неког другог 
правног и/или физичког лица Извршилац ће се према њима понашати маниром 
доброг привредника. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 10.  ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ 

10.1  Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке је извођење радова на спољној хидротехничкој 
инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса на КП 10362/2 и 
10362/3 КО Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, у свему према овој 
Конкурсној документацији. 

         Извршилац је дужан да: 

 изради и преда План превентивних мера; 

 изради и преда Пројекат изведеног стања; 

 изврши све друге послове садржане у овој Конкурсној документацији, а који се 
посебно не набрајају. 

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 комплетно извршење посла и обезбеђивање 
функционалности изведених радова.  

10.2 Извршилац је дужан да  изведе све радове у складу са уговореним квалитетом и 
роком, да изведе радове у свему према Конкурсној документацији, техничкој 
документацији са извршеном техничком контролом и свим допунама и изменама 
исте, усвојеној динамици активности, законима, техничким прописима, 
стандардима и правилима струке. 

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 стручним и квалитетним извођењем радова обезбеди 
добијање позитивног извештаја Комисије за технички преглед изведених радова 
и позитивне извештаје ЈКП/ЈП и других надлежних органа.  

10.4 Извршилац је дужан да, сагласно члану 152. став 1. тачка 1) Закона о планирању 
и изградњи, пре почетка радова потпише архивски примерак  пројекта који се 
чува код Наручиоца. 
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10.5 Извршилац је дужан да, сагласно члану 152. став 6.  Закона о планирању и 
изградњи 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 је у обавези да у току припреме за грађење контролише међусобну 
усаглашеност свих делова пројектне документације, провери положај 
инсталације/објекта у односу на парцелу и синхронизује (по технолошком 
редоследу, почетку и  времену трајања) све радове из своје надлежности.  

Поред синхронизације радова из своје надлежности, Извршилац је у обавези и 
да синхронизује (по технолошком редоследу, почетку и  времену трајања) радове 
из своје надлежности са радовима других извођача у окружењу (извођача 
инфраструктурних радова, извођача радова на изградњи објеката унутар 
комплекса „Земунске капије“, извођача радова из надлежности ЈП/ЈКП...). 
Накнадно извођење радова, у случају не чињења по овом основу, неће се 
обрачунавати и плаћати.          

10.6 Извршилац је дужан да радове изводи стручно и квалитетно како би се 
Наручиоцу извршила примопредаја без примедби на изведене радове. 

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 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 сагласност, учешће или интервенисање Наручиоца, 
Инвеститора или неког другог лица - организације, Извршилац ће о томе 
благовремено обавестити Наручиоца.  

У случају да се приликом прегледа изведених радова уоче недостаци, трошкови 
и таксе било којих поновних прегледа и добијања дозвола који су последица 
недостатака, биће на рачун Извршиоца. 

У случају да се појаве недостаци, за које је у гарантном периоду одговоран 
Извршилац, трошкови отклањања уочених недостатака као и евентуално 
потребних такси, прегледа и дозвола, биће на рачун Извршиоца. 

10.8 Извршилац ће обезбедити све потребне сагласности и платити све обавезе, 
накнаде, таксе и др. које треба платити по прописима важећим у Републици 
Србији и Граду Београду, ради обављања радова или транспорта и одлагања 
материјала на прописано место, 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 радове и завршити уговорени посао у 
складу са Уговором, Конкурсном, Техничком и другом Уговорном документацијом.  
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Извршилац ће обезбедити целокупну контролу над подизвођачима, радну снагу, 
материјале, грађевинска и монтажна постројења, опрему за извођење и све 
остало, било да је привремене или сталне природе, неопходно за извођење 
радова и/или завршетак посла све док потреба за тим постоји или проистиче из 
Уговорне документације. 

10.10 Извршилац ће припремити и доставити Надзору и Наручиоцу цртеже, 
спецификације и другу документацију у вези са извођењем радова, како би 
Надзор и Наручилац могли да прате како извођење радова напредује и да ли се 
радови изводе у складу са Уговорном документацијом.  

У складу са Чланом 13. ових Општих услова Извршилац ће доставити Наручиоцу 
динамички план извођења радова, а у току извођења радова оперативне планове 
и пресеке стања. 

10.11Извршилац је дужан да у писаној форми и на време обавештава Надзор о 
започињању појединачних фаза извршења посла. 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 
преглед подлоге пре него што се на њој 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 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. Фотографије Извршилац 
доставља у електронској форми уз привремене ситуације.  

          Специјалне фотографије које показују посебне делове извођења радова, 
механизације или предмета од интереса снимаће се с времена  на време када то 
буду захтевали Надзор и/или Наручилац. Уколико Извршилац пропусти да 
изврши фотографисање по налогу Надзора и/или Наручиоца, Наручилац ће сам 
ангажовати фотографа, а трошкове овог ангажовања сносиће Извршилац. 

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 и Инвеститор 
овластe у писаној форми. 
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10.14 Извршилац ће извршити и одржавати радове у складу са Уговорном 
документацијом и строго ће се придржавати инструкција и упутстава Надзора 
које овај даје за било које чињење у оквиру својих овлашћења, изузев у случају 
да је то супротно законској регулативи или физички немогуће. Сматраће се да је 
Извршилац прихватио упутство Надзора уколико не уложи приговор у року од три 
(3) дана од пријема упутства. 

10.15 Извршилац је дужан да решењем именује особље ангажовано на извршењу 
посла, а посебно:  

 - Руководиоца извођења радова (руководиоца Пројекта) 
 - Одговорне извођаче радова по струкама 
 - Лице задужено за БЗР 
 који поседују одговарајућу лиценцу ИКС и обезбеди им примерак Уговора о 

извођењу радова и Уговорну документацију на основу које се изводе радови. 

10.16 Поред других обавеза и одговорности, предвиђених Уговорном документацијом, 
Извршилац ће без посебне накнаде: 
а) Израдити пројекат изведеног стања (или у техничкој документацији јасно унети 

све измене настале током грађења) и другу потребну техничку документацију. 
б) Обезбедити важеће атесте акредитованих лабораторија за уграђене 

материјале и опрему и извршити сва потребна испитивања (материјала, 
опреме, 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 површине око 40 м2, 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 изведених радова. 

ђ) Отклонити све недостатке по Записницима комисије за технички преглед, 
надлежних органа, јавних предузећа и Записницима о 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. 
з) Отклонити све штете које би евентуално Извршилац нанео током извођења 

радова постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним 
површинама, водотоковима и трећим лицима. 

         и) Уклонити 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.   
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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 уз сагласност Наручиоца.  

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 извођења 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. 

10.21 Извршилац је одговоран и за поштовање свих обавеза дефинисаних претходним 
тачкама и од стране ангажованих чланова конзорцијума или подизвођача. 

Члан 11.  КОНТРОЛА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И УСЛУГА 

11.1 Извршилац ће обавити или обезбедити сву потребну контролу над извршењем 
посла, укључујући и контролу над Подизвођачима, у току извођења радова 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 извођењем радова, 
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, именовати особље ангажовано на реализацији посла, а нарочито:  

- Руководиоца извођења радова (руководиоца Пројекта) 

 - Одговорне извођаче радова по струкама 

 - Лице задужено за БЗР 

који поседују одговарајућу лиценцу ИКС и обезбеди им примерак Уговора о 
извођењу радова и Уговорну документацију на основу које се изводе радови. 

Руководилац извођења радова и именовано особље биће стално присутни 
приликом извођења радова и све своје време посветити организовању и 
контроли истих. 

Члан 12.  ОСИГУРАЊЕ 

12.1 Извршилац ће у року од двадесет (20) дана од дана потписивања Уговора 
доставити следеће Полисе осигурања: 
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1. Полису осигурања објеката у изградњи од свих ризика и осигурања од 

одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања објекта у 

изградњи од свих ризика и осигурања од одговорности према трећим 

лицима и стварима трећих лица.  

Полиса осигурања објекта у изградњи мора обухватити  осигурање радова, 

материјала и опреме од свих ризика до њихове нето уговорене вредности 

са уговореним покрићем за гарантни период.   

Полиса осигурања мора гласити на предмет набавке: „Извођење радова на 

спољној хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око 

комплекса на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији „Земунске капије“ 

у Земуну“, са релативним учешћем по сваком штетном догађају 

(франшизом) у износу не већем од 10%. Осигурање од одговорности према 

трећим лицима мора гласити на осигурану суму од 100% од уговорене  

вредности инвестиције, са релативним учешћем по сваком штетном 

догађају (франшизом) у износу не већем од 10%.  

Полиса осигурања винкулира се у корист Града Београда – Градске управе 

града Београда – Секретаријата за комуналне и стамбене послове.  

2. Полису осигурања од професионалне одговорности  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања од 

професионалне одговорности извођача радова, сходно члану 129.а Закона 

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

24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), у износу 

од 100% вредности радова, стим да (у сладу са одредбама Правилника о 

условима осигурања од професионалне одговорности („Сл. гласник РС“, бр. 

40/2015)), износ полисе не може бити мањи од 50.000,00 ЕУР-а.  

Полиса мора гласити на предмет набавке: „Извођење радова на спољној 

хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса на 

КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну“, са 

релативним учешћем по сваком штетном догађају (франшизом) у износу не 

већем од 10%.  

Град Београд – Градска управа града Београда – Секретаријат за комуналне 

и стамбене послове  мора бити назначен као треће лице по овој полиси. 

Трошкове издавања Полиса („Полисе осигурања објеката у изградњи од свих 

ризика и осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих 

лица“ и „Полисе осигурања од професионалне одговорности“) сноси Извршилац.  

Полисе осигурања морају покривати рок трајања од дана увођења Извршиоца у 

посао и 60 календарских дана дуже од планираног истека гарантног периода. 
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Полисе осигурања морају бити издате од стране осигуравајућег друштва које има 

исказани коефицијент ажурности у решавању штета у претходне три године не 

мањи од 90%.  

Полисе осигурања морају имати клаузулу да је осигуравајућа кућа у случају 

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

обавести Наручиоца и Инвеститора (у чију корист је винкулирана полиса). 

Уколико се рок за извођење радова и/или гарантни период продужи, из било ког 

разлога, Извршилац је обавезан да, у року од 20 календарских дана од дана 

закључења Анекса о продужењу рока извођења радова или издавања Потврде о 

завршетку радова или од дана утврђивања новог истека гарантног периода (у 

свему у складу са овом Конкурсном документацијом), достави напред наведене 

полисе са новим периодом под истим условима. 

У Делу 1 Конкурсне документације под 9) Изјава о обезбеђењу полисе осигурања 

објеката у изградњи од свих ризика и осигурања од одговорности према трећим 

лицима и стварима трећих лица и 10) Изјава о обезбеђењу полисе осигурања од 

професионалне одговорности дати су обрасци Изјаве о обезбеђењу тражених 

Полиса осигурања. Понуђач је у обавези да наведене изјаве поупни, потпише и 

овери печатом, у супротном Понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Члан 13.  ДИНАМИЧКИ ПЛАН 

13.1 Извршилац ће приликом доставања понуде доставити прелиминарни динамички 
план извођења радова и услуга из предмета ЈН, а у року од десет (10) дана од 
дана потписивања Уговора и увођења Извршиоца у посао, поднети на одобрење 
Наручиоцу предлог Динамичког плана. Оступање предлога динамичког плана за 
извршење уговореног посла од прелиминарног динамичког плана достављеног уз 
Понуду биће у мери неопходној да се изврши синхронизација радова из 
надлежности Извршиоца са радовима других извођача у окружењу, при чему 
мора бити испоштован уговорени рок. 

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 радова дефинисан је Уговором и почиње да тече од дана 
увођења Извршиоца у посао. 

13.2 Динамички план представља основ за израду оперативних планова, пресека 
стања и месечних извештаја. 

13.3 Извршилац ће радове почети, одржавати и завршити у складу са одобреним 
Динамичким планом. Када год то буде тражио Наручилац, Извршилац ће 
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припремити, у писаној форми, оперативни план и/или пресек стања радова. 
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 радова 
није у складу са усвојеним Динамичким планом, Извршилац треба да, на захтев 
Наручиоца, припреми ревидован Динамички план са јасно назначеним изменама 
и предлогом мера и активности које ће обезбедити завршетак посла у 
уговореном року.  

Измењен Динамички план Извршилац ће доставити Наручиоцу на одобрење у 
року од пет (5) дана од дана пријема писаног захтева од стране Наручиоца. 

Подношење таквих планова и исходовање одобрења Наручиоца на исте неће 
ослободити Извршиоца било које од његових дужности или одговорности према 
Уговорној документацији, нити ће Извршиоцу дати право на додатна финансијска 
потраживања. 

13.4 Рок и међурокови за завршетак уговореног посла су од суштинског значаја за 
Наручиоца. Извршилац изричито признаје да ће, у случају да пропусти да 
поштује било који рок и/или међурок наведен у Динамичком плану, за Наручиоца 
наступити штета, те да ће Наручилац имати право да примени одредбе Члана 
31. ових Општих услова. 

Члан 14. ТЕХНИЧКА И ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Техничка документација 

 14.1 Наручилац је дужан да након потписивања Уговора достави Извршиоцу техничку 
документацију у складу са којим ће се изводити радови. 

Градилишна документација 

 14.2 Извршилац је дужан да на градилишту води, изради и чува, без посебних 
трошкова по Наручиоца, и следећу документацију: 

- решење надлежног органа којим се одобрава извођење радова; 
- пријаве радова надлежним институцијама; 
- грађевински дневник; 
- грађевинску књигу; 
- књигу инспекције; 
- решење о именовању одговорних извођача радова са лиценцама и осталог 

кључног особља; 
- решење о именовању надзорних органа са лиценцама; 
- атесте коришћених материјала и опреме; 
- записнике о испитивању радова, уређаја и инсталације; 
- сагласности  надзора на узорке уграђене опреме и материјала; 
- елаборат о заштити на раду; 
- пројекат организације градилишта; 
- техничку документацију по којој се изводе радови; 
- документацију праћења тока грађења по ПМИ процедурама; 
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- пројекат изведеног стања; 
- другу документацију у складу са важећим прописима. 

Грађевински дневник, грађевинска књига и књига инспекције воде се у свему 
према пропису којим се уређује начин њиховог вођења. 

14.3 У грађевински дневник се свакодневно уписују чињенице и околности које настају 
током извођења радова, а нарочито: дан увођења у посао, дан почетка радова, ток 
извођења радова, све битне чињенице које се односе на безбедност извођења 
радова, природни и други услови извођења радова, чињенице које су довеле или 
могле да доведу до прекида или застоја 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 Надзор, а други (оригинал) остаје Извршиоцу. Вођење дневника се 
окончава даном предаје објекта Наручиоцу. 

14.4 Грађевинска књига  води се у два примерка од којих је један (копија) за Надзор, а 
други (оригинал) за Извршиоца. У грађевинску књигу се уносе сви графички и 
нумерички подаци о стварно извршеним радовима. Надзор и Одговорни извођач 
радова потписују сваку страну грађевинске књиге и сваки лист нацрта изведених 
радова. 

14.5 Извршилац је дужан да о налазу инспекције у вези са извођењем радова  
извештава Надзор и Наручиоца у писаној форми ради заједничког или 
појединачног извршавања налога инспекције. Уз свој извештај Извршилац је 
дужан да достави и фотокопију налаза и налога инспекције. 

14.6 Извршилац ће, без додатне накнаде, обезбедити Наручиоцу најмање 2 (две) 
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 Подизвођача, 
власништво су Наручиоца. 

14.8 При Примопредаји изведених радова Извршилац је дужан да сву документацију 
ажурира, сачини списак исте и записнички преда Наручиоцу. 

Члан 15.  ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА И ДОВОЉНОСТ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

15.1 Уговорне стране сагласно утврђују да је вредност уговореног посла дефинисана 
Уговором, на основу укупне вредности извршења посла, из преконтролисане 
Понуде. Стварна вредност изведених радова добија се као збир производа 
стварно изведених количина радова и уговорених јединичних цена. 

15.2 Све цене и вредност Извршења посла су дате у динарима. Све цене су дате са 
паритетом средњег курса Еура НБС, од 118,7617 динара. 
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Извршилац прихвата да, уколико то буде потребно, поред предметних радова 
изведе и све Додатне радове, у складу са одредбама дефинисаним за обрачун и 
плаћање Додатних радова у овом делу Општих услова.  

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 би проценио 
обим и природу рада и материјала потребног за извршење 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 извршење посла, да се у свему упознао са трошковима такси, 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 уговореног посла и уговорени рок. 

Наручилац ће у Позиву за подношење понуда одредити термин за обилазак и 
разгледање локације градилишта. Након обиласка локације градилишта 
Наручилац ће Понуђачу издати Потврду о обиласку локације градилишта коју 
Понуђач може приложити приликом подношења Понуде.  

15.4 Понуђена цена у себи садржи вредност извршења посла која обухвата:  

- припремне радове; 
- извођење радова у које спада: вредност  материјала и опреме (у складу са 

листама материјала и опреме), радне снаге, механизације и средстава за рад, 
унутрашњи и спољашњи транспорт, одлагање ископаног и отпадног 
материјала на одговарајућу депонију, 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, трошкове пауза у извођењу радова (условљених потребом 
за синхронизацијом радова са радовима у окружењу или налогом Наручиоца), 
спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, градилишних 
прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, 
режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су 
потребни за извођење и завршетак радова; 

- послове по овлашћењу Наручиоца и/или Инвеститора који подразумевају и 
сва потребна аплицирања за исходовање пријаве радова, сагласности 
надлежних органа и надлежних ЈКП/ЈП, дозвола надлежних органа, дозвола 
за употребу изведених радова и друге послове неопходне за реализацију 
предмета набавке, у свему сагласно важећој законској регулативи и овој 
Конкурсној документацији, а које ће Наручилац и/или Инвеститор овлашћењем 

пренети на Извршиоца.  
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Члан 16.  ВАНДРЕДНИ  УСЛОВИ  

16.1 Уколико, у току извођења радова, Извршилац наиђе на такве услове или вештачке 
препреке, које по његовом мишљењу, не би могао да предвиди искусан извођач, 
Извршилац ће одмах о томе, у писаној форми, обавестити Наручиоца. Ако, по 
мишљењу Наручиоца, такве услове или вештачке препреке не би могао да 
предвиди искусан извођач, онда ће Наручилац платити додатне трошкове којима 
ће Извршилац бити изложен услед извођења радова на елиминисању таквих 
услова или вештачких препрека, укључујући одговарајуће и разумне трошкове за: 

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

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.  

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 уговореног рока 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 и 
одобрити му продужетак рока извођења радова за онај период за који су такви 
климатски услови трајали.  

Члан 17.  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  ГРАДИЛИШТА И БРИГА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

17.1 Извршилац има право да забрани приступ градилишту свим лицима која нису 
запослена на извођењу или у сврху извођења радова, осим представницима 
Наручиоца и Инвеститора, лицима која Наручилац и Инвеститор овласти и 
надлежним представницима органа власти.  

17.2 Извршилац је у потпуности одговоран за адекватност, стабилност и сигурност 
свих изведених радова и метода извођења радова.  

Извршилац је у обавези да радове изведе на најбољи начин, савременим 
методама рада и са материјалом захтеваног квалитета.  

17.3 Извршилац ће се у току радова обавезно придржавати важећих прописа и 
хигијенско-техничких и противпожарних мера заштите, мера заштите на раду и 
мера заштите животне средине и сходно томе обезбедити, током извођења 
радова, мере личне и опште заштите, а према елаборату о заштити на раду. 

17.4 Извршилац ће, у вези са извођењем и одржавањем изведених радова, 
обезбедити и запослити на градилишту: 

а) само стручно и искусно техничко особље и само оне подизвођаче и 
руководиоце који су у стању да обезбеде одговарајућу контролу над 
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извођењем радова  

б) само оне квалификоване, полуквалификоване и неквалификоване раднике 
који су потребни да би се радови правилно, квалитетно и на време извели 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, обезбедити пешачки 
приступ постојећим објектима у саобраћајницама у којима се изводе радови,  
када и где је потребно или уколико то тражи Надзор или надлежни орган, 
предузети мере заштите изведених радова, мере безбедности и заштите 
животне средине и све друге  законом прописане мере неопходне за извршење 
посла. 

Члан 18.  ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА И КООРДИНАЦИЈА РАДОВА 

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. 

18.2 Обавеза Извршиоца је да изврши координацију активности на извођењу радова 
који су предмет ове Конкурсне документације (по технолошком редоследу, 
почетку и  времену трајања) са активностима на извођењу радова које изводе 
други извођачи у његовом окружењу (извођачи осталих инфраструктурних 
радова, радова на изградњи објеката, радова из надлежности ЈП/ЈКП...). 
Накнадно извођење радова, у случају не чињења по овом основу, неће се 
обрачунавати и плаћати.          

Посебну пажњу, при коордацији активности на извођењу радова из своје 
надлежности са активностима на извођењу радова из надлежности других 
извођача, Извршилац ће посветити радовима који могу утицати на стабилност 
суседних објеката, стабилност околног терена и радовима за које Наручилац 
процени да је координација неопходна. 

Члан 19.  ОМЕТАЊЕ САОБРАЋАЈА 

19.1 Извршилац ће урадити пројекат регулације саобраћаја за време извођења 
радова, на њега прибавити сагласност надлежног секретаријата и сносиће све 
трошкове регулације саобраћаја.  

19.2  Извршилац је у обавези да све активности на извођењу радова изврши на такав 
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 или било које друго лице за све захтеве, потраживања, одштете и 
трошкове који настану због оваквих околности. 
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19.3 Извршилац ће користити сва могућа средства да би спречио да било која 
саобраћајница или веза са градилиштем, као и изведени објекти буду оштећени 
његовим саобраћајним средствима или саобраћајним средствима његовог 
Подизвођача, или било ког лица које се налази у његовој служби. Посебно ће 
одабрати улице и користиће одобрена возила, те ограничити и распоредити терет, 
тако да ванредни и вангабаритни саобраћај, а што је неизбежна последица 
преношења механизације и материјала до градилишта, буде ограничен тако да не 
изазове оштећење постојећих објеката у зони транспортног пута. 

19.4 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. 

19.5 Уколико Извршилац добије рекламацију или захтев за плаћање одштете због 
оштећења која је изазвао на инфраструктурним објектима и/или осталим 
објектима, он ће о томе одмах упозорити Надзор и Наручиоца. Уколико је до ових 
оштећења дошло кривицом Извршиоца, он ће бити дужан да такву одштету и 
плати. 

19.6 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 подизвођаче. 

Члан 20.  ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА 

20.1 Извршилац је дужан да прибави извод из катастра постојећих подземних 
инсталација  у радном делу градилишта. Уколико Извршилац оштети наведене 
инсталације, трошак поправке истих пада на његов терет. 

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 приказаних у 
катастру инсталација, без додатног трошка по Наручиоца. 

Члан 21.  ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, ОСКУЛТАЦИЈА И СНИМАЊЕ 

21.1 Извршилац је дужан да без посебног трошка по Наручиоца изврши обележавање 
инфраструктурних објекта, изврши сва геодетска снимања и на иста добије 
потврду надлежног органа, у свему сагласно важећим законским одредбама.   
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Извршилац је одговоран за потпуно и тачно извођење радова према одобреној 
техничкој документацији, и биће одговоран за исправност положаја, висине и 
димензија за све делове изведених радова. 

21.2 Уколико се појави нека грешка, као последица неизвршења обавеза Извршиоца 
из тачке 21.1 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, 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 Општих услова, материјал и 
делови који настану рушењем, власништво су Извршиоца. Сви трошкови његовог 
транспорта, складиштења, смештаја, третирања, одвођења на депонију и сви 
други трошкови у вези са истим падају на терет Извршиоца. 

У случају да Наручилац одлучи да задржи право власништва над делом 
материјала из првог става ове тачке, о истом ће Извршиоца обавестити писаним 
путем. Трошкови транспорта тако задржаног материјала на даљину већу од 1.000 
метара падају на терет Наручиоца.  

22.2 У току извођења радова, Извршилац ће редовно одржавати уредно градилиште, 
без непотребних препрека, чувати или одлагати било које грађевинско 
постројење или вишак материјала и одстранити са градилишта остатке од 
рушења, отпатке или привремене радове за којима више нема потребе. 

Члан 23.  ОТКРИЋА – ПРЕДМЕТИ ОД ВРЕДНОСТИ 

23.1 Сви фосили, метални новац, предмети од вредности или старине, као и остаци 
или предмети од геолошког и/или археолошког значаја који се пронађу на 
градилишту, власништво су Републике Србије.  

Извршилац ће предузети све потребне мере да би спречио своје раднике и/или 
било која друга лица да уклоне и/или оштете такве предмете и он ће одмах по 
откривању истих обавестити Надзор и Наручиоца о таквом открићу и извршиће 
све налоге у вези са таквим предметима.  

У случају да такви налози Наручиоца изискују додатни трошак, онда ће се 
извршавање налога обрачунавати и плаћати као Непредвиђени радови.  

Члан 24.  ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДИЛИШТА И ПРИВРЕМЕНИ РАДОВИ 

24.1 Извршилац је дужан да 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. 
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Израђен пројекат организације градилишта, који укључује и све привремене 
радове, Извршилац је дужан да поднесе на одобрење Надзору и Наручиоцу, а 
потом да обезбеди одобрење пројекта од јавних комуналних предузећа, од 
Градског секретаријата за саобраћај и надлежних општинских органа и да 
обезбеди заузеће јавних саобраћајница о свом трошку. 

24.2 Извршилац ће допремити, монтирати, одржавати, демонтирати и транспортовати 
и сву опрему и материјал који се не уграђују приликом извођења радова, али су 
потребни за извођење и завршетак извођења радова. 

24.3 У случају не сагласности ангажованих Извођача, 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 и осталих околности везаних за организацију грађења, у потпуности 
се примењује став Наручиоца. 

24.4 Трошкови свих привремених радова, као и градилишних прикључака на 
инсталације комуналне инфраструктуре и градилишне ограде укључени су у 
Уговорени износ и неће представљати додатни трошак по Наручиоца. 

Члан 25.  ДОДАТНА ИСПИТИВАЊА  

25.1 Надзор има право да током извођења радова захтева од Извршиоца додатна 
испитивања тла и/или материјала и инсталација. На такав захтев Надзора у 
писаној форми, Извршилац ће набавити потребну опрему и потребну радну снагу 
или ангажовати неко стручно предузеће за извршење таквог захтева.  

Трошкови таквих испитивања, уколико су предвиђени овом Конкурсном 
документацијом, дефинисани прописима, стандардима или другом важећом 
законском регулативом или су налог надлежног органа, падају на терет 
Извршиоца.  

Члан 26.  ПОМОЋ ДРУГИМ ИЗВОЂАЧИМА 

26.1 Извршилац ће пружити сваку разложну помоћ за извођење радова било ком 
извођачу у непосредном окружењу. 

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 извршењем посла. 

ПОЧЕТАК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА И КАШЊЕЊА 

Члан 28.  НАЛОГ ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

28.1 Извршилац ће почети извршење посла, не касније од пет (5) радних дана након 
пријема налога Инвеститора у писаној форми.  
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Налог за отпочињање посла биће издат 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 почети извођење радова уз дужну експедитивност и без одлагања. 

Члан 29.  ПЕРИОД ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

29.1 Период за извршење посла биће дефинисан Уговором.  

Извршилац ће бити уведен у посао писаним налогом. Рок за извршење посла 
почиње да тече даном увођења Извршиоца у посао.  

Члан 30.  ПРОДУЖЕТАК РОКА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

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

-     Пропуштања Наручиоца да Извршиоца уведе у посао; 

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

- Вештачких препрека или физичких услова 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; 

- Кашњења 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; 

- Извођења 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 и/или надокнаду насталих 
трошкова. Извршилац је обавезан да овакав захтев упути 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 и/или надокнаде 
насталих трошкова и о томе обавестити Извршиоца у писаној форми. 
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Члан 31.  КАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ ПОСЛА  

31.1 Уколико постоји оправдана сумња да уговорени рок неће бити испоштован, 
Наручилац има право да Извршиоцу наложи предузимање свих потребних мера 
којима се обезбеђује усклађивање активности на извршењу уговореног посла 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 
уговорну казну износ од 5 ‰ (пет промила) од укупне вредности извршеног посла 
по коначном обрачуну за сваки дан прекорачења рока, с тим да износ те казне не 
буде већи од 10% (десет процената) вредности изведених радова по коначном 
обрачуну. 

 Износ казне из претходног става утврдиће уговорне стране Коначним обрачуном. 

31.3 Уколико Извршилац прекорачи било који месечни међурок, исказан 
кумулативним износом реализације дефинисане по усвојеном динамичком плану, 
Наручилац задржава депозит од 5% од износа испостављене привремене 
ситуације. Уколико Извршилац надокнади кашњење Наручилац му враћа депозит 
у номиналном износу преко Окончане ситуације. Уколико је износ обрачунате 
уговорне казне већи од средстава задржаног депозита, ова средства се 
урачунавају у укупну уговорну казну. 

Члан 32.  ДОДАТНИ РАДОВИ 

32.1 Извршилац се обавезује да изведе све вишкове радова, све додатне радове - 
непредвиђене радове неопходне за функционалност изведених радовa. 

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 2.7 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. 

Члан 33.  ОБУСТАВА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

33.1 Извршилац ће, на налог Наручиоца дат у писаној форми, прекинути даље 
извршење посла, извођење радова или дела радова за онај период или периоде 
и на начин како Налогодавац буде сматрао потребним из њему познатих разлога.  
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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 извођењем радова 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 
обустава односи само на део извршења посла) или одустајањем Наручиоца од 
Уговора (када се обустава односи на целокупно извршење 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 извршеног посла до 
обуставе радова, 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 морају бити у складу са 
стандардима квалитета материјала и опреме за предметну врсту радова.  

34.2 Сви материјали, опрема и израда треба да буду првокласни, нови, у складу са 
стандардима (како је то назначено у Уговорној документацији) и инструкцијама 
Надзора и биће, с времена на време, подвргавани таквим испитивањима, која 
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може да наложи Надзор, на месту израде или производње, на градилишту или на 
неком другом месту/местима (у свему сагласно овој Конкурсној документацији и 
важећој регулативи).  

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 Надзора, Наручиоца или надлежних 
органа. 

34.4 Извршилац ће без посебне накнаде, петнаест (15) дана пре почетка уграђивања  
материјала и опреме доставити Надзору узорке материјала и одговарајуће 
каталоге за опрему. 

34.5 Надзор ће у року од 3 (три) дана од достављања узорака са пратећом 
документацијом, у свему сагласно овој Конкурсној документацији, прихвати или 
одбаци понуђене узорке. 

34.6 Процедуре из тачки 34.3, 34.4 и 34.5 понављају се до добијања сагласности 
Надзора на достављене узорке и не могу, по било ком основу, утицати на 
уговорени рок извођења радова. 

34.7 Иако Надзор изврши прелиминарно прихватање неког материјала или дела који 
се уграђује у радове, уколико каснија испитивања покажу недостатке Извршилац 
је у обавези да одобрени материјал или део који се уграђује у радове замени 
одговарајућим. 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 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. 

Извршилац не сме употребљавати материјале или уговарати опрему пре 
добијања одобрења Надзора, 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, 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, 
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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 Надзору и Наручиоцу у четири (4) примерка, који се могу 
репродуковати, у року од три (3) дана од завршеног мерења, испитивања и 
тестирања. 

Уколико се Надзор и 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 34.3 ових Општих услова, не одговарају стандардима и нормама, 
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) трајно или привремено одстрањивање са градилишта (у периоду/периодима 
који буду наведени у налогу) оног материјала и/или опреме који, према 
мишљењу Надзора, није у складу са стандардима, уговорном документацијом 
и листом материјала и опреме и замену одстрањеног материјала и/или 
опреме одговарајућим. 

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

У случају да дође до пропуста од стране Извршиоца да изврши такав налог, 
Наручилац ће бити овлашћен да запосли и плати друга лица која ће налог 
извршити. Све трошкове који су последица тог налога, Наручилац ће 
надокнадити од Извршиоца тако што ће такве трошкове одбити из било које суме 
која се дугује или може да се дугује Извршиоцу или из једне од гаранција из 
Члана 40. ових Општих услова. 

Члан 37.  ВЛАСНИШТВО НАД ОПРЕМОМ И МАТЕРИЈАЛОМ 

37.1 Сва опрема, привремени радови, механизација и материјали које прибави 
Извршилац, када дође на градилиште, сматра се да служи искључиво за и у 
сврху извођења радова и Извршилац не сме да је 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 
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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 привременим ситуацијама и окончаном 
ситуацијом, уколико није другачије одређено Уговором. 

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

 Доказница за изведене радове, уговорене по одредбама из члана 15. Општих 
услова, су оверени обрачунски листови грађевинске књиге, сачињени за сваки 
месец.  

Збир производа количине изведених радова и уговорених јединичних цена по 
позицијама даје вредност радова изведених по месечним привременим 

ситуацијама. 

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

 Наручлац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и 
усаглашавање са Извршиоцем и оверу привремене месечне ситуације и три (3) 
оверена примерка вратити Извршиоцу, 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 Наручиоца. 

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.  

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, а један (1) оверен примерак дати Надзору.  



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ                       

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

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

ВЈН 12/17 - ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
Извођење радова на спољној хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса 

на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
 

страна 28 од 53 

 

Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши плаћање другој 
Уговорној страни, своју обавезу извршиће у року до тридесет (30) дана од оверe 
окончане ситуације од стране Наручиоца.  

Члан 39.  АВАНС 

39.1 Аванс није предвиђен. 

Члан 40.  ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА – ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИЈЕ 

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

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

Банкарска гаранција за озбиљност понуде треба да гласи на Грађевинску 
дирекцију Србије. 

40.2 Инструмент обезбеђења за добро и квалитетно извршење посла је Банкарска 
гаранција за добро и квалитетно извршење посла. 

Извршилац  се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро и 
квалитетно извршење посла у висини од 10% од уговорене вредности радова, а 
у року од двадесет (20) дана од дана потписивања Уговора. Рок трајања ове 
Банкарске гаранције је 60 дана дужи од уговореног рока. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извршилац је обавезан да, у року 
од 20 календарских дана од дана закључења Анекса о продужењу рока 
извођења радова, продужи важење Банкарске гаранције за добро и квалитетно 
извршење посла под истим условима и исту достави Наручиоцу или 
Инвеститору (у складу са инструкцијом Наручиоца). 

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

Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење посла треба да гласи на 
Град Београд – Градске управе града Београда – Секретаријат за комуналне и 
стамбене послове. 

40.3 Инструмент обезбеђења за гарантни период је Банкарска гаранција за гарантни 
период. 

Гарантни период за изведене радове је утврђен позитивним прописом за 
поједине врсте радова и објеката и износи две (2) године. 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу (као средство обезбеђења за гарантни 
период) достави Банкарску гаранцију за гарантни период у износу од 10 % 
вредности извршеног посла по Кончаном обрачуну, у року од двадесет (20) 
дана од дана од дана потписивања Записника о коначном обрачуну.  
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Рок трајања ове Банкарске гаранције за гарантни период је 60 дана дужи од 
дана истека гарантног периода. 

Уколико се датум истека гарантног периода промени, из било ког разлога 
наведеног у овој Конкурсној документацији, Извршилац је обавезан да, у року 
од 20 календарских дана од дана утврђивања новог истека гарантног периода, 
продужи важење Банкарске гаранције за гарантни период под истим условима и 
исту достави Наручиоцу или Инвеститору (у складу са инструкцијом 
Наручиоца).   

Гарантни период почиње да тече од дана издавања Потврде о завршетку 
радова.   

Банкарска гаранција за гарантни период треба да гласи на Град Београд – 
Градска управа града Београда – Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове 

40.4 Банкарске гаранције из тачки 40.1, 40.2, 40.3 овог Члана биће у облику који је 
дат у делу 2.2, 2.3 и 2.4 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 обезбеђења Банкарских гаранција сноси Извршилац. 

40.5  Извршилац је дужан да у току гарантног периода, на први писани позив 

Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке у изведеним радовима, 

уграђеним материјалима и опреми, као и сва оштећења проузрокована 

наведеним недостатцима. Ако Извршилац у року од пет (5) дана не приступи 

отклањању недостатака по пријему писаног позива од стране Наручиоца или 

Инвеститора, Наручилац или Инвеститор ће отклонити уочене недостатке 

ангажовањем другог извођача, а тако настале трошкове наплатити из 

Банкарске гаранције за гарантни период. 

Члан 41.  РЕВИЗИЈА ЦЕНА 

41.1 Цена из Понуде представља вредност извршења посла и обухвата: припремне 
радове; извођење радова у које је укључена: вредност  материјала и опреме, 
радне снаге, механизације и средстава за рад, унутрашњи и спољашњи 
транспорт, одлагање ископаног и отпадног материјала на одговарајућу депонију, 
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, трошкове пауза у извођењу радова (условљених 
потребом за синхронизацијом радова са радовима у окружењу или налогом 
Наручиоца), спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, 
градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 
табле, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који 
су потребни за извођење и завршетак радова, до издавања Потврде о завршетку 
радова и Потврде о завршетку гарантног периода; и послове по овлашћењу 
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Наручиоца и/или Инвеститора и све друге послове неопходне за реализацију 
предмета набавке и успешно извршење посла. 

41.3 За обрачун и плаћање разлике у цени важи методологија дата у делу 2.6 ових 
Услова за уговарање.  

Члан 42.  МЕРЕЊЕ 

42.1 Износи за плаћање се рачунају на основу уговорених јединичних цена и количина 
изведених радова у периоду за који се испоставља ситуација. 

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 у року и на начин дефинисан Чланом 38. ових услова. 
Наручилац ће извршити плаћање оверене привремене ситуације у складу са 
Чланом 38. ових услова и Уговором. Плаћање по привременим ситуацијама неће 
представљати квалитативни и квантитативни пријем било којих радова 
извршених у складу са Уговором. 

Саставни део привремене ситуације су доказнице за изведене радове - оверени 
обрачунски листови грађевинске књиге.  

Збир производа количине изведених радова и уговорених јединичних цена по 
позицијама даје вредност радова изведених по месечним привременим 

ситуацијама. 

 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 било ком основу сагласно Уговорној 
документацији. 

43.2 Ако плаћање треба да се врши за материјал или опрему која није уграђена, већ је 
испоручена и ускладиштена на градилишту или неком другом месту за које 
постоји договор у писаној форми, услов за такво плаћање биће да Извршилац 
поднесе рачуне о куповини или на други начин установи право Наручиоца на 
такав материјал или опрему, односно заштити интерес Наручиоца, укључујући 
одговарајуће осигурање, транспорт до градилишта, истовар и складиштење. 

  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, Надзор или Наручилац може да 
тражи од Извршиоца разуман доказ да су сва плаћања, претходно одобрена, 
плаћена добављачу или 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 
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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 изведених радова од стране Извршиоца; 
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) оправданог наговештаја да посао неће бити завршен у складу са динамичким 
планом и уговореним роком; 

Када се горњи разлози одстране, плаћање ће бити извршено за номиналне 
износе који су, из ових разлога, задржани, без права Извршиоца на увећање тог 
износа по било ком основу. 

Члан 44.  КОНАЧНИ ОБРАЧУН 

44.1 Коначни обрачун изведених радова мора се завршити најкасније у року од 
тридесет (30) дана од потписивања Записника о примопредаји радова. 

Коначни обрачун ради Комисија за Коначни обрачун. Могуће је формирање једне 
комисије за примопредају и коначни обрачун. 

Комисија се састоји од представника Извршиоца, Наручиоца и Инветитора, који 
Решењем именују своје чланове Комисије за 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 Извршилац 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. Констатацију да прихватањем коначног обрачуна и потписивањем 

Записника о коначном обрачуну Извршилац одустаје од свих захтева 
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(изузев оних специфицираних Записником), па и оних који су већ раније 
поднети у писаној форми, а остали су нерегулисани; 

9. Датум завршетка коначног обрачуна. 

44.3 За евентуалне неотклоњене или трајне недостатке по Записнику о примопредаји 
радова, Извршиоцу ће се, при Коначном обрачуну, трајно одбити њихова 
вредност у износу који сигурно обезбеђује њихово отклањање преко другог 
Извршиоца у моменту израде Коначног обрачуна радова. 

44.4 По издавању потврде о завршетку радова и извршеног коначног обрачуна, 
Извршилац ће испоставити окончану ситуацију.  

Наручилац је дужан да изврши плаћање окончане ситуације у року од 30 дана од 
дана овере од стране Наручиоца.  

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 
дефинисаном у тачки 44.4 овог члана. 

Прихватање коначног обрачуна значиће да Извршилац одустаје од свих захтева 
(изузев оних специфицираних Записником), па и оних који су већ раније поднети 
у писаној форми, а остали су нерегулисани. 

Члан 45.  КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ 

45.1 Наручилац ће плаћање извршених радова ускладити са динамиком прилива 
средстава, с тим да евентуална кашњења у исплати оверених привремених 
ситуација не дођу у доцњу више од тридесет (30) дана рачунајући од датума 
овере истих, а Извршилац нема право потраживања додатних средстава на име 
камата за евентуална кашњења у исплати за наведени период од тридесет (30) 
дана. 

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

Члан 46.  ПЛАЋАЊЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

46.1 Плаћање трећим лицима се може вршити тек након сачињавања уговора о 
асигнацији или цесији 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 извршења посла наступе такве околности на основу којих 
Извршилац сматра да има право на додатна плаћања он мора: 

- Да Наручиоцу најави своју намеру да затражи додатна плаћања у року од 
петнаест (15) дана након свог сазнања за те околности са наведеним 
разлозима за такво потраживање у писаној форми. 

- Да након најаве, у најкраћем року, а најкасније пет (5) дана од најаве, у 
писаној форми достави захтев за потраживање са образложењем истог. 
Образложење мора бити толико детаљно да Наручиоцу може да омогући 
разматрање достављеног Захтева. 

По пријему захтева са образложењем, Наручилац ће у року од петнаест (15) 
дана, обавестити Извршиоца у писаној форми, о својој одлуци да прихвати или 
одбаци захтев Извршиоца за додатним плаћањима. 

ПРИХВАТАЊЕ РАДОВА И ОДРЖАВАЊЕ 

Члан 48.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

48.1 Приликом обављања послова по овлашћењу Наручиоца и/или Инвеститора, 
Извршилац ће Наручиоцу достављати све добијене примерке докумената 
добијених током извршења посла. 

48.2 Када Извршилац утврди да је извођење радова завршено, треба да обавести 
Наручиоца (уз сагласност Надзора у писаној форми). Извршилац треба да преда 
и изјаву да ће завршити било који заостао рад пре почетка Гарантног периода. 

У року од пет (5) дана пошто прими од Извршиоца потврду о обавезивању да ће 
завршити све заостале послове или извести радове пре почетка Гарантног 
периода, Наручилац ће обавестити Извршиоца о датуму прегледа изведених 
радова од стране Наручиоца и Надзора.  

Извршилац ће дозволити Надзору и Наручиоцу да прегледају изведене радове, у 
присуству Извршиоца, да би заједнички проверили учинак Извршиоца и утврдили 
позиције које треба завршити или поправити.  

Пропуст Надзора да укључи било који рад у своје примедбе неће ослободити 
одговорности Извршиоца да рад заврши у складу са Уговорним документима. 

Одсуство представника Извршиоца приликом прегледа од стране Надзора и 
Наручиоца није препрека да преглед буде извршен. 

Члан 49.  ТЕСТОВИ ПО ЗАВРШЕТКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

49.1 Трошкове прегледа и евентуалних тестирања, која могу да траже Надзор и/или 
надлежни орган, сноси Извршилац. 

49.2 Након прегледа Наручилац ће обавестити Извршиоца о свим утврђеним 
недостацима.  

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 Надзор треба да потврди да су недостаци отклоњени. Наручилац 
ће (преко Инвеститора) искористити Банкарску гаранцију за добро и квалитетно 
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извођење радова, да отклони било које недостатке који остану по истеку рока од 
тридесет (30) дана. Поред тога, Извршилац ће бити одговоран и за све трошкове 
који буду настали при отклањању таквих недостатака, а који буду прелазили 
износ Банкарске гаранције. 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 ИЗВРШЕНОГ ПОСЛА 

50.1 Наручилац може да преузме делове извршеног посла који представљају 
функционално - технолошку целину, уколико су исти прегледани и/или тестирани 
од стране Надзора и Наручиоца, 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 Надзора и Наручиоца, 
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 ће по добијању позитивног става комисије за технички 
преглед приступити међусобној примопредаји изведених радова. Радове примају 
овлашћени представници - Комисије формиране решењем Наручиоца, 
Инвеститора и Извршиоца о томе састављају и потписују Записник. 

 У примопредаји извршеног посла учествују обавезно Надзор и Одговорни 
извођач и представник Наручиоца. 

Трошкове примопредаје сносе Наручилац, Инвеститор 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 локацијским условима и 
са одобреном техничком документацијом и решењем надлежног органа којим 
се одобрава извођење радова, 
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 
Надзор, Наручиоц, и Одговорни извођач радова и то након истека утврђеног 
рока за њихово отклањање, 

г) да ли је поступљено по налозима инспекција и органа управе, 

д) да ли има и која су питања о којима уговорне стране нису постигле 



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ                       

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

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

ВЈН 12/17 - ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
Извођење радова на спољној хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса 

на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
 

страна 35 од 53 

 

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, 

ж) да ли је предата сва документација коју је Извршилац исходовао у име и по 
овлашћењу Наручиоца и/или Инвеститора. 

51.4 Када на основу прегледа изведених радова, позитивног налаза комисије за 
технички преглед, употребне дозволе (коју исходује Инвеститор) и записника о 
примопредаји Наручилац утврди да су радови у целини завршени, он ће издати 
потврду о завршетку радова. Од дана издавања потврде о завршетку радова 
почиње да тече гарантни период. 

51.5 Од почетка извођења радова, па до датума који је наведен у потврди о 
завршетку радова у складу са тачком 51.4 ових Општих услова, Извршилац 
преузима пуну одговорност за изведене радове. 

У случају да дође до било какве штете или губитка на изведеним радовима или 
било ком њиховом делу, из било ког разлога осим разлога Више силе, док је 
Извршилац одговоран за њих, Извршилац ће, о сопственом трошку, да их 
поправи и доведе у исправно стање, у складу са захтевима 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 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 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 

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 достављеним захтевом у току гарантног периода, а као 
резултат прегледа који је извршио Наручилац, Надзор и/или надлежна 
институција пре истека овог периода. 
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Гарантни период је дефинисан Законом о облигационим односима и 

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, износи две (2) године 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 од 2 године који почиње да тече од 
дана издавања Потврде о завршетку радова. 

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 Извршилац ће о свом трошку извести и све радове који су, према мишљењу 
Надзора, потребни да се 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 Извршилац треба 
да добије сагласност Наручиоца у писаној форми, потребан из неког другог 
разлога, вредност таквог рада ће бити процењена и плаћена као да је то 
накнадни рад. 

52.3 Ако Извршилац пропусти да уради неки такав рад како је претходно наведено 
или ако је такав рад хитне природе, а Извршилац се није одазвао на позив 
Надзора и/или 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 и/или Наручиоца, требало да уради 
Извршилац о свом трошку, у складу са Уговорном документацијом, онда 
Наручилац има право да надокнади све трошкове, који из тога проистекну или се 
на њега односе, од Извођача или из задржаног депозита за гарантни период, 
односно Банкарске  гаранције за гарантни период. 

52.4 Најкасније до тренутка завршетка посла, Извршилац ће доставити Наручиоцу 
листу произвођача и испоручилаца од којих су добијене гаранције, један 
примерак гаранција које морају бити преносиве на Инвеститора.  

Извођач има обавезу да помаже у спровођењу таквих гаранција и допуштању 
таквим произвођачима или испоручиоцима да отклоне све штете и недостатке 
или повреде гаранције. 
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Члан 53.  КОНАЧНИ ПРИХВАТ 

53.1 Уговор се неће сматрати извршеним док Наручилац не буде издао Потврду о 
завршетку гарантног периода. 

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 Извршилац 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 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 : 

- одустао од Уговора; 
- без разумног оправдања пропустио да почне извршење уговорних  обавеза или 

задржава њихово напредовање након истека петнаест (15) дана од дана 
добијања писаног упозорења Наручиоца; 

- није доставио Наручиоцу динамички план на начин и у року из члана 13. овог 
уговора; 

- касни дуже од 15 дана на два узастопна међурока или три укупна међурока, 
утврђена динамичким планом; 

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

- пропустио да одстрани материјале са градилишта или да демонтира и поново 
монтира опрему, након истека петнаест (15) дана од дана добијања писаног 
упозорења Наручиоца; 

- упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 
извршава уговрне обавезе у складу са овом Конкурсном документацијом или 
стално или свесно занемарује да извршава своје обавезе; 

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

- без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора; 
- пропустио да достави тражене Банкарске гаранције и Полисе осигурања, на 

начин и у роковима како је то дефинисано овим уговором; 
- својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране Надзора, и 

других разлога предвиђених Законом о облигационим односима,  другим 
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прописима којима је регулисана предметна материја и овом Конкурсном 
документацијом; 

- дуже од 30 дана је инсолвентан, рачунајући од дана закључења овог уговора. 

Наручилац може из било ког разлога наведеног у овом члану, пошто је 
Извршиоцу дао обавештење у писаној форми седам (7) дана унапред, да 
одстрани Извршиоца са извршења посла или дела посла, а да тиме не повреди 
Уговор, не ослободи Извршиоца неке од његових обавеза или одговорности 
према Уговорној документацији, не утиче на права и овлашћења која је 
Извршилац пренео на Наручиоца и сам заврши посао или запосли неког другог 
извођача да га заврши. 

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. 

55.2 Наручилац ће, у сарадњи са Надзором, после одстрањивања Извршиоца, 
утврдити који износ је, ако га има, у тренутку одстрањивања оправдано зарадио 
Извршилац за стварно изведене радове према Уговорној документацији, као и 
вредност било којих неискоришћених или делимично искоришћених материјала, 
грађевинских постројења и монтажне опреме. 

Наручилац има право да на градилишту задржи, ако сматра да је то потребно у 
циљу завршетка извођења радова, привремене радове, неискоришћене 
материјале, грађевинска постројења и опрему и да то надокнади Извршиоцу, с 
тим да тај износ не прелази суму која би била платива Извршиоцу да је правилно 
завршио 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 за стварно извршени посао, 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, 
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уз било који одбитак на који Наручилац има право према Уговорној 
документацији; 

б) у писаној форми извести Извршиоца да, услед непредвиђених разлога еко-
номске 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; 

г) обустави извршење посла у периоду дужем од деведесет (90) дана из разлога 
који нису предвиђени Уговорном документацијом, нити су последица Изврши-
очевих 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: 
а) Износе плативе с обзиром на било коју позицију, у мери у којој су рад или 
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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. 

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 извођењем радова 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 

59.1 Од почетка извршења посла, па до завршетка гарантног периода, Извршилац 
мора да поступа часно и по манирима доброг привредника, да поштује закон и 
професију, да на њега не утиче потенцијални сукоб интереса, као и да се 
уздржава од давања јавних изјава у вези са извршењем посла без претходног 
одобрења Наручиоца. Извршилац мора да обезбеди такво понашање и од својих 
Подизвођача. 
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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. 

            
                          ПОНУЂАЧ: 

(М.П.) 
 __________________________ 

                (потпис овлашћеног лица) 
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2.2 Банкарска гаранција за озбиљност нуђења  

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 Аренија 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 извођење радова на спољној 

хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну. 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 до 

[90 дана од дана јавног отварања понуда] или до успостављања Банкарске гаранције 

за добро и квалитетно извршење посла.  

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 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, Граду 

Београду – Градској управи града Београда – Секретаријату за комуналне и стамбене 

послове (у даљем тексту: "Инвеститор"), у име [пун назив извођача и пуна адреса] (у 

даљем тексту: "Извршилац"), за износ средстава за добро и квалитенто извршење 

посла извођења радова на спољној хидротехничкој инфраструктури у јавним 

саобраћајницама око комплекса на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији 

„Земунске капије“ у Земуну. Ова гаранција је безусловна, неопозива, без права на 

приговор и наплатива на први позив 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 увођења Извршиоца у посао] и траје до [60 

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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2.4  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, Граду 

Београду – Градској управи града Београда – Секретаријату за комуналне и стамбене 

послове (у даљем тексту: "Инвеститор"),  у име [пун назив извођача и пуна адреса] (у 

даљем тексту: "Извршилац"), за износ средстава за гарантни период од [10% од 

вредности изведених радова] у складу са Уговорном документацијом Наручиоца и 

Извршиоца за извођење радова на спољној хидротехничкој инфраструктури у јавним 

саобраћајницама око комплекса на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији 

„Земунске капије“ у Земуну. Ова гаранција је безусловна, неопозива, без права на 

приговор и наплатива на први позив 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 до [60 дана дуже од дана истека гарантног периода (2 године и 60 дана 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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2.5 РЕЧНИК ТЕРМИНА 

1. "Анализа цена" значи аналитички доказ - детаљну анализу понуђених 
јединичних цена, којом се дефинише цена, по основу учешћа у истој, 
вредности материјала по јединици мере, радне снаге по норма часу и 
механизације по норма часу, без руковаоца, а све на основу утрошка по 
нормама. 

2. "Банкарска гаранција" значи гаранција банке :  

- за озбиљност нуђења 
- за добро и квалитетно извршење посла 
- за гарантни период 

3. "Ванредни радови и услови" значе радове које Извршилац мора да изведе 
услед услова и/или вештачких препрека на које је наишао током извођења 
радова, а које по мишљењу Наручиоца није разумно могао да предвиди 
искусан извођач. Ови радови се категоришу као додатни - непредвиђени 
радови. 

4. "Варијантно решење" значи свако друго техничко решење за извођење 

радова, осим основног решења, које је предмет ове Конкурсне документације.  

5. "Вишкови радова" значи количине радова које су веће од уговорених 
количина, а Извршилац је дужан да их изведе ради обезбеђења 
функционалности објекта, без обзира на проценат те количине у односу на 
уговорену количину и третман, сагласно процедури дефинисаној Делом 2. 
Услова за уговарање  

6. "Градилиште" значи земљиште и друга места на којима се обављају радови, 
те ма које друго земљиште или место које Наручилац одреди као радни 
простор или у неку другу сврху, а у вези са изградњом предметног објекта. 

7. "Грађевинско/монтажно постројење и опрема за извођење" означава све 
уређаје или средства било какве природе, која су потребна за извођење 
радова, али не обухвата материјале или друга средства која су предмет 
основних радова. 

8. "Дан" значи календарски дан. 

9. "Динамички план" значи терминисање извођења радова, са свим ресурсима 
битним за извршење Уговора у току уговореног времена. 

10. „Додатни радови“ значе Накнадне, Непредвиђене и Вишкове радова, који се 
овим Речником термина посебно дефинишу. 

11. "Завршетак радова" значи завршетак свих Радова од стране Извршиоца за 
које  Наручилац потврди да имају квалитет који се захтева за стамбено-
пословни објекат, сагласно техничкој документацији, стандардима, 
нормативима, правилима струке и Уговорној документацији. Пријем радова 
биће потврђен Потврдом о завршетку радова.  

12. "Извршилац" значи правно лице са којим ће Наручилац закључити Уговор и 
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обухвата и његове представнике, или лица на које је Извршилац, уз 
сагласност Наручиоца, пренео своја одређена права и обавезе. Извршилац ће 
у овој Конкурсној документацији и Уговору понекад бити означен као "Уговорна 
страна" или “Извођач”. 

13. "Инвеститор" значи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда Ј.П., Његошева 84, Београд и Град Београд – Градска управа 
града Београда - Секретаријат за комуналне и стамбене послове, 
Краљице Марије 1/XIII-XIV, Београд 

14. "Искусан извођач" значи сваки Понуђач за кога се утврди из прилога: 
Референц листа да је извео радове у обиму датом у Јавном позиву.  

15. "Квалитет Радова" значи највиши квалитет сваког уграђеног материјала, 
опреме и извршеног рада, одговарајући за предмет јавне набавке, највише 
класе, према стандардима, нормативима, правилима струке и техничкој 
документацији сагласно којој радови морају бити изведени.  

Потврду квалитета изведених радова обезбеђује Извршилац, брижљивим 
одабиром материјала и опреме, као и испитивањем одговарајућег броја 
узорака узетих на лицу места или места производње у свему како то налажу 
прописи и/или методом случајног избора, а према упутству Надзорног органа 
и/или Наручиоца. 

16. "Комисија за јавне набавке" значи Комисију, образовану Решењем 
Наручиоца, која се састоји од непарног броја чланова, најмање три.  

17. "Комуникација" значи сва обавештења, 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-Извршиоца 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 инсталација и 
опреме, која се врши у складу са важећим законима, прописима и правилима 
струке. 

21. "Механизација" представља сву механизацију и сва средства за рад која је 
ангажовао Извршилац на извођењу радова и која су неопходна за Завршетак 
радова на потпуно задовољство Наручиоца. 

22. "Надзор" значи правно лице са којим је Инвеститор закључио Уговор о 
вршењу стручног надзора и обухвата личне представнике, или лица која он 
овласти за вршење стручног надзора у току извођења радова како је 
дефинисано у Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и 
начину вођења стручног надзора. 
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23. "Накнадни радови" значи радове који нису уговорени нити неопходни за 
испуњење Уговора, које Извшрилац треба да изврши по налогу Наручиоца, а 
сагласно процедури дефинисаној Делом  2. Општих услова. 

24. "Налог" значи било коју инструкцију и/или налог Извршиоцу од стране 
Наручиоца и/или Надзора, а у вези са извођењем радова. 

25. "Наручилац" значи Грађевинска дирекција Србије д.о.о., улица Булевар 
Арсенија Чарнојевића 110, односно страна наведена у овој Конкурсној 
документацији и Уговору, која ће закључити Уговор са Извршиоцем о 
извођењу радова, односно која финансира извођење радова који су 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 2.7 ових 
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 
Извршилац 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  и Извршиоца. 

31. "Писана форма" значи сва документа руком писана, куцана на писаћој 
машини, штампана, као и телеграме, телексе, телефаксе и сл. 

32. ,,ПМИ процедуре", значе примену одредби стандарда Пројект менаџмент 
института за управљање пројектима. 

33. "Подизвођач" значи специјализовано правно лице и/или стручњаке за 
извођење радова, испоруку робе, материјала или пружање услуга које 
ангажује Извршилац уз претходну сагласност Наручиоца. 

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

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.  



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ                       

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

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

ВЈН 12/17 - ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
Извођење радова на спољној хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса 

на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
 

страна 48 од 53 

 

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 Извршилац доставља на захтев Надзора или Наручиоца. 

38. "Преузимање дела радова" означава акт између Наручиоца и Извршиоца 
којим се врши квантитативно и квалитативно преузимање комплетних делова 
радова. 

39. "Примопредаја радова" означава грађевинскоправни акт коначног споразума 
између Наручиоца, Инвеститора и Извршиоца којим се врши квантитативна и 
квалитативна предаја објекта Наручиоцу. Примопредаја радова ће се 
извршити према процедури,  из ове конкурсне документације. 

40. "Пројекат" означава скуп идејних, пројеката за грађевинску дозволу са 
извршеном техничком контролом и извођачких пројеката чији је садржај 
дефинисан Законом о планирању и изградњи. 

41. "Пројекат изведеног објекта" јесте пројекат који приказује изведено стање и 
израђује се за потребе коришћења и одржавања. Извршилац 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 радова. 

45. "Стандарди" значе важеће српске, СРПС ИСО и друге важеће стандарде 
према којима је Извршилац обавезан да изведе радове. 

46. "Сукоб интереса" представља све што утиче на Понуђача и/или Извршиоца 
да да објективно и непристрасно стручно мишљење, или га спречи, у било ком 
тренутку, да да приоритет интересима Наручиоца, као и утицај осталих 
могућих уговора понуђача и/или извођача, утицај његових осталих обавеза 
или било који други сукоб његових интереса. 

47. "Техничка документација" обухвата Пројекат, све спецификације, цртеже, 
техничка решења и детаље којима се разрађују технички, технолошко-
производни и експлоатациони аспекти предметног пројектног решења. 
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48. "Уговор" значи писани споразум Уговорних страна којим се једна страна – 
Извршилац обавезује да другој страни – Наручиоцу, према техничкој 
документацији са извршеном техничком контролом, у складу са 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 Извршиоца/ 
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 неизвршење уговорних обавеза у уговореним роковима, узрокован 
кривицом Извршиоца/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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2.6  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. 

2.6.2 Обрачун разлике у цени 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 = 118,7617 РСД 

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 Рад 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 = 
118,7617 динара.  

Обрачун разлике у цени врши Извршилац и доставља као саставни део привремене 
месечне ситуације, за стварно изведене радове у том месецу. 

Обрачун разлике у цени врши се месечно. 

Уколико кривицом Извршиоца 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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2.7  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 Извршилац је дужан да достави 
анализу јединичних цена. 

 

             ПОНУЂАЧ: 

 

(М.П.) __________________________ 

      (потпис овлашћеног лица) 
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2.8  ОБРАЗАЦ О ПРОЦЕДУРИ ПРИМОПРЕДАЈЕ РАДОВА 

У складу са чланом 51. Општих услова утврђује се следећа процедура према којој ће 

се између Наручиоца и Извршиоца 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 
- Инвеститора (Надзор) 
- Извршиоца 

Извршилац ће доставити Наручиоцу Решење о именовању својих представника 

Комисије 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 изведеним радовима за које 
се врши примопредаја,  

4. Уколико Комисија констатује да постоје примедбе које је Извршилац у обавези да 
отклони у складу са Уговором, Извршилац ће те примедбе отклонити у примереном 
року одређеном од стране Комисије, са јасно дефинисаним датумом када ће 
почети са отклањањем примедби. 

5. Када Извршилац отклони примедбе Комисије, о томе ће обавестити Наручиоца у 
писаној форми. Комисија ће у року од три (3) дана прегледати радове. 

6. Уколико Извршилац 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 
Извршиоцу у моменту коначног обрачуна радова. 

 

 

 ПОНУЂАЧ: 

(М.П.) __________________________ 

     (потпис овлашћеног лица) 
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2.9 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ГРАДИЛИШТА 

 

Сагласно одредбама тачке 15.3 Дела 2.1 – Општи услови ових Услова за уговарање, 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  Бул. Арсенија Чарнојевића бр 110,  Нови 

Београд издајe 

 

ПОТВРДУ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ГРАДИЛИШТА 

ПО ПРЕДМЕТУ  

ВЈН бр. 12/17  НА ЛОКАЦИЈИ – „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ 

 

Представници потенцијалног Понуђача .................................................................., кога по  
                                                                                                                   / назив фирме  / 
овлашћењу број ........................................... чине ова ова лица ...........................................  
                                         /заводни број/ 
............................................................ извршили су увид у локацију будућег градилишта и  
                    / име и презиме /       

стекли све потребне информације за сачињавање понуде по предмету ВЈН 12/17 
Наручиоца – Грађевинске дирекције Србије. 

Ова потврда се након обиласка локације, издаје у једном оригиналном примерку 
овлашћеном представнику Понуђача и може се приложити у документацију 
приликом нуђења. 

Земун, дана ................ 2017.године.  

    

                                                                          ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

                                               МП                 .......................................................................... 

                                                                        / потпис задуженог лица /              

 

 
   ПОНУЂАЧ: 

(М.П.)   __________________________ 

      (потпис овлашћеног лица) 
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Део 3 – Техинчке спецификације 
 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СПОЉНОЈ ХИДРОТЕХНИЧКОЈ 
ИНФРАСТРУКТУРИ У ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА ОКО 

КОМПЛЕКСА НА КП 10362/2 И 10362/3 КО ЗЕМУН, 
НА ЛОКАЦИЈИ „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ 

 
 

Садржај Дела 3: 
 

3.1 Услови и обим извођења радова      
 

3.2 Техники описи по врстама инсталација    
3.2.1. Технички опис секундарне водоводне мреже 
3.2.2. Технички опис секундарне мреже фекалне и атмосферске 
канализације 
3.2.3. Технички опис вртложне каскаде 
3.2.4. Закључци и препоруке из елабората о геотехничким истраживањима 
 

3.3 Предмери радова 
3.3.1. Предмер радова секундарне водоводне мреже 
3.3.2. Предмер радова секундарне мреже фекалне и атмосферске 
канализације 
3.3.3. Предмер радова вртложне каскаде 
3.3.4. Предмре радова – збирна рекапитулација 
 

3.4 Графички прилози 
3.4.1. Ситуациони план секундарне водоводне мреже 
3.4.2. Ситуациони план секундарне мреже фекалне канализације 
3.4.3. Ситуациони план секундарне мреже атмосферске канализације 
3.4.4. Ситуациони план вртложне каскаде 
3.4.5. Основе вртложне каскаде 
3.4.6. Пресеци вртложне каскаде 
3.4.7. Ситуациони план са положајем истражних радова 
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3.1  Услови у обим извођења радова 
 

 
ЛОКАЦИЈА: Саобраћајнице у окружењу и непосредној близини 

планираног насеља „Земунске капије“, Земун, Београд. 
Инсталације водовода у саобраћајницама које окружују 
насеље: делу улице Филипа Вишњића (од Цара Душана до 
Задужбинске), ул. Задужбинска, ул. Мостарска и Шумадијска 
улица (до улице Цара Душана)  
Инсталације атмосферске канализације у саобраћајницама : 
део Задужбинске ул. (од Карловачке до Мостарске), ул. 
Мостарска, ул. Шумадијска и Војвођанска улица (до 
реципијента у Банатској улици). 
Инсталације фекалне канализације у собраћајницама: ул. 
Шумадијска, ул. Мостарска, део ул. Задужбинска (од 
Мостарске до Призренске) и део ул. Призренска  (од 
Задужбинске до реципијента).  
Вртложна каскада у Банатској улици, на раскрсници са 
Војвођанском улицом. 

 
За потребу изградње недостајуће комуналне инфраструктуре (водоводне мреже, 
кишне и фекалне канализације) за потребе прикључења насеља „Земунске 
капије“ на КП 10362/3 и КП 10362/2 КО Земун, у Земуну, Град Београд урађена је 
потебна техничка документација. 
 
Прво је прибављена Информација о локацији (инт.бр. IX-20 350.1-2923/2017 од 
08.069.2017. године) којом је дефинисано да се предметна инфраструктура може 
изградити на основу Решења о одобрењу извођења радова, у складу са чл. 145 
Закона о планирању и изградњи. Након тога су урађена Идејна решења 
водовода и канализације, на основу којих су добијени Локацијски услови (инт.бр. 
IX-20 350-1248/2017 од 23.08.2017. године). 
 
Обзиром да ће се радови изводити у складу са са чл. 145 Зкона о планирању и 
изградњи, Техничка докумантција за изгрању предметне инфраструктуре 
(секундарног водовода и канализације) се састоји од Идејног пројекта и Пројекта 
за извођење. 
 
Идејни пројекат:  - 0.   Главна свеска 
    - 3.1 Секундарна водоводна мрежа 
    - 3.2 Секундарна канализациона мрежа 
    - 3.3 Вртложна каскада на атмосферској канализацији 
    - Елаборат о геотехничким условима изградње 
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Пројекат за извођење: - 0.   Главна свеска 
    - 3.1 Секундарна водоводна мрежа 
    - 3.2 Секундарна канализациона мрежа 
    - 3.3 Вртложна каскада на атмосферској канализацији 
    - План превентивних мера заштите на раду 
 
Комплетна гора побројана Техничка документација, заједно са Решењем о 
одобрењу за изградњу, биће предата одабраном Извођачу радова приликом 
увођења у посао. У оквиру овог дела конкурсне докумантације, приложиће се 
делови техничке документације, који у довољној мери омогућују сагледавање 
радова за које се даје понуда. 
 
 
УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 
Сам начин извођења радова на изградњи секундарног водовода, атмосферске и 
фекалне канализације и вретложне каскаде је детаљно дат у оквиру техничких 
описа предметних делова пројекта. Овде ће се само напоменути, скренути 
пажња Понуђачу, да се канализација изводи у двојном рову и да постоје делови 
канализације који захтевају нестандардно велику дубину ископа, за коју је 
потребно обезбедити адекватну подграду рова (најдубљи ископ је 8,28 м – код 
чвора К-8). Вртложна каскада је специфичан објекат, који се не изводи често, а у 
овом случају се за потребе израде каскаде мора урадити радна јама велике 
дубине – око 17.60 м (детаљно обрађено у Пројекту). 
 
Битно је напоменути да прилоком извођења радова Извођач неће бити „сам“ на 
радилишту, јер ће се у истом временском периоду изводити радови на изградњи 
стамбено-пословних објеката на комплексу „Земунске капије“ (обејкти Ц-Д-Е, 
објекат Г и објекат Ф) , комплетном партеру насеља „Земунске капије“ (водовод, 
канализација, топловод, јака струја, ТТ инсталације, ...), топловоду који пролази 
целом дужином Војвођанске улице, Мостарском улицом, делом Задужбинске и 
делом Шумадијске улице, као и радови на инсталацијама јаке и слабе струје. 
 
Динамика извођења радова на изградњи објеката који су предмет ове конкурсне 
документације (секундарни водоводиа, атмосферска и фекална канализација и 
вретложна каскада) мора се координирати и усклади са потребама свих горе 
поменутих извођача. 
 
У циљу адекватног сагледавања обима посла и начина извођења радова, 
сугерише се понуђачима да изврше обилазак терена. 
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ЗАВРШНЕ  НАПОМЕНЕ 
 
Извођач је обавезан да у складу са правилима струке по завршеним радовима 
на полагању инсталација, који су предмет овог пројекта, све површине које су 
нарушене овим радовима врати у пређашње стање. 
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3.2  Технички описи по врстама инсталација 
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3.2.1. Технички опис секундарне водоводне мреже 
 
Секундарна водоводна мрежа за потребе израде недостјуће комуналне 
инфраструктуре у улицама Филипа Вишњића, Заджбинској, Мостарској и 
Шуматовачкој, у функцији планираног насеља „Земунске капије“ 
 
За потребе обезбеђења водоснабдевања палнираног насеља „Земунске капије“, 
градска општина Земун, град Београд, потребно је урадити секундарну водоводну 
мрежу у непосредном окружењу, тј. саобраћајницама које окружују планирано 
насеље: у лицама Филипа Вишљића, Задужбинској, Мостарској и Шуматовачкој. 

 
Пројектант је приликом израде овог Пројекта имао користио следећу планску и 
техничку документацију: 

- ПДР-а блока између улица Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, 
Мостарске и Шумадијске, градска општина Земун („Сл. лист града 
Београда“ бр. 115/16), 

- ПДР простора између улица Цара Душана, саобраћајнице Т6, десног 
одсека Дунава, Земунског гробља и границе регулационог плана старог 
језгра Земуна – Пригревица, општина Земун („Сл. лист града Београда“ бр. 
52/14)) 

- ПДР блокова између улица Цара Душана, Филипа Вишњића, Угриновачке и 
Лазе Јовановића – Порције, градска општина Земун („Сл. лист града 
Београда“ бр. 2/13),  

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX) („Сл. лист града 
Београда“ бр. 20/16) 

- Урбанистички параметри (становништво, запослени, заузетост, зеленило, 
...) за блокове у окружењу планиране канализације, из плана генералне 
регулације 

- Идејно решење секундарне водоводне мреже и секундарне мреже фекалне 
и атмосферске канализације за потребе израде недостајуће комуналне 
инфраструктуре у функцији планираног насеља „Земунске капије“, ГО 
Земун, Београд, на КП 10361/1, 10361/3, 14259, 14257/1, 14231/1, 14258, 
14240, 14237 КО Земун, „Грађевинска дирекција Србије“ д.о.о. – јули 2017. 
године  

- Пројекат за извођење партерног уређења и пратеће инфраструктуре КП 
10362/2 и 10362/3 КО Земун у насељу „Земунске капије“ – Хидротехничке 
инсталације – 3/1 спољна водоводна мрежа унутар комплекса „Земунске 
капије“, „NORTH engineering“ д.о.о. – јули 2017. Године 

- Локацијски услови ROP-BGDU-18537-LOCH-2/2017, интерни број IX-20 350-
1248/2017 од 23.08.2017. године, у оквиру којих су услови за пројектовање и 
прикључење од надлежних ЈКП и других овлашћених организација и то: 
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* ЈКП "Београдски водовод и канализација" – водовод, под бр. В-478/2017 
од 17.08.2017. године 
* ЈКП "Београдски водовод и канализација" – канализација, под бр. К-
380/2017 од 15.08.2017. године 
* "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., под бр. 4937/17 од 17.08.2017. године 
* "Телеком Србија" А.Д. под бр. 291248/2-2017 од 18.08.2017. године 
* ЈКП "Београд пут", под бр. V 31442-1/2017 од 09.08.2017. године 
* ЈКП "Београдске електране", под бр. II-11093/2 од 18.07.2017. године 
* ЈП "Србијагас" под бр. 07-07/20493 од 11.08.2017. године 
* ЈКП "Зеленило Београд", под бр. 22020/1 од 18.08.2017. године 

- Катастарско топографски план локације, Р = 1 : 1000,  
- Катастар подземних инсталација 
- Пројектни задатак 

 
1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  
 
Предметна територија припада првој висинској зони београдског водоводног 
система, са радним притисцима у мрежи од 3,0 до 5,0 bar-a. Постојећа водоводна 
мрежа је: 

- Ø38mm у Задужбинској и Призренској улици, 
- Ø80mm у Шумадијској, Скопљанској и Војвођанској улици, 
- Ø300mm и Ø80 mm у ул. Филипа Вишњића, 
- Ø400 mm, Ø150 mm, Ø100 mm и Ø80mm у улици Цара Душана. 
 

2. РАНИЈЕ ПРОЈЕКТОВАНО И ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 
 
За подручје у окружењу не постоји друга планска документација, осим ПДР-ова 
(побројани у доступној докуметацији) којима се планира израда дистрибутивних 
цевовода пречника Ø150mm у свим постојећим улицама које окружују будуће 
насеље „Земунске капије“ и Пројекта спољног водовода у оквиру саобраћајница у 
планираном насељу „Земунске капије“. 
 
Постојеће стања водоводне мреже у окружењу планираног насеља „Земунске 
капије“ је: улицом Цара Душана, из правца центра Земуна, до раскрснице са 
улицом Филипа Вишњића, долази магистрални цевовод  Ø400 mm и поред њега 
дистибутивни Ø150 mm. У зони ове раскрснице, од магистралног цевовода се 
одваја грана Ø300 mm, која се пружа кроз улицу Филипа Вишљића, а сам 
магистрални цевовод Ø400 mm прелази на другу страну улице Цара Душана. Са 
дистрибутивног цевовода Ø150 mm, у раскрсници се одваја цевовод Ø80 mm у 
улицу филипа Филиповића, а наставак цевовод кроз улицу Цара Душана постаје 
Ø80 mm (поред школе „Вељко Радмановић“ и будућег насеља „Земунске 
капије“). На раскрсници улице Цара Душана са Шумадијском улицом, одваја се 
цевовод Ø80 mm у Шумадијску улицу, а дистрибутивни цевовод у улици Цара 
Душана опет постаје пречника Ø150 mm.  
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Улицом Филипа Вишњића пролазе два цевовода. Цевовод Ø80 mm је 
дистрибутивни (није повезан са водоводом у Задужбинској улици) и протеже се 
целом дужином улице Филипа Вишњића. Са магистралног цевовода Ø300 mm у 
ул. Филипа Вишњића, у раскрсници са Задужбинском улицом, одваја се огранак 
Ø150 mm, који се завршава пожарним хидрантом на углу са Костолачком 
улицом, одакле Задужбинском улицом наставља цевовод Ø38 mm. У раскрсници 
је веза за са цевоводом Ø32 mm у Карловачкој улици, а у Задужбинској улици, 
даље наставља цевовод Ø38 mm и завршава се непосредно пре раскрснице са 
Призренском улицом. Потрошачи у  Призренској улици се напајају цевоводм који 
долази из правца Угриновачке улице и завршава се пре раскрснице са 
Задужбинском.  
 
На другој страни, дистрибутивни цевовод у Шумадијској улици Ø80mm, почиње 
од улице Цара Душана и скреће у Скопљанску улицу. Уделу Војвођанске улице 
од Руске до Шумадијске (Мостарске) нема постојећег водовода. Такође, у 
Мостарској улици и делу Задужбинске од Мостарске до Призренске улице, нема 
постојећег водовода. 
 
Пројектом спољног водовода у оквиру саобраћајница у планираном насељу 
„Земунске капије“ предвиђено је да се насеље на четири места прикључи на 
градску водоводну мрежу и то: на постојећи дистрибутивни водовод Ø80mm у 
улици Цара Душана и на још три места на водовод који је предмет овог пројекта 
(тачна места прикључења су дата на шеми за хидраулички прорачун). 
 
Условима ЈКП БВК – водовод, дато је да се прикључење на постојећу мрежу 
изврши на дистрибутивне цевоводе у раскрсницама улице Цара Душана са 
улицама Филипа Вишњића и Шумадијском улицом. Траса новопројектованог 
цевовода се протеже : од раскрснице Цара Душана и Шумадијске улице, целом 
дужином улица Шумадијска, Мостарска и Задужбинска, да би се кроз део Филипа 
Вишњића „вратила до улице Цара Душана (чиме се затвара прстен). 
 
3. ОПИС ПРОЈЕКТОВАНЕ МРЕЖЕ  
 
Предмет овог пројекта је израда нове секундарне водоводне мреже за потребе 
насеља Земунске капије, у свему како је то дефинисано пројектним задатком. 
Хидрауличким прорачуном је доказано да за потребе снабдевања санитарном и 
противпожарном водом насеља Земунске капије није потребно вршити 
реконструкцију постојећег цевовода Ø80 mm у улици Цара Душана. Уколико се за 
потребе изградње објеката у зони М5, која се налази непосредно улицу Цара 
Душана, укаже потреба за реконструкцијом овог цевовода, то ће се тада и 
урадити (за зону М5 не постоји друга пројектна документација осим горе 
поменутог ПДР-а и не зна се када ће се радити). 
 
Новопројектована водоводна мрежа је приказана ситуационом плану и подужним 
профилима. Ситуациони план је рађен на ажурној топографској подлози (на којој 
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су нанесене катастарке парцеле и регулационе линије) са нанесеним положајем 
постојећих инсталација (преузето из катасра подземних инсталација).  
 
Траса новог цевовода Ø150 mm почиње од прикључка на постојећи 
дистрибутивни цевовод Ø150 mm у раскрсници Цара Душана са Филипа 
Вишњића, иде улицом Филипа Вишњића до раскрснице са Задужбинском 
улицом, где се остварује веза са постојећим дуктилним цевоводом Ø150 mm, 
који се завршава противпожарним хидрантом на углу са Костолачком улицом, 
одакле се наставља новпројектовани цевовод целом дужином Задужбинске, 
Мостарске у Шумадијеке улице, којом избија на улицу Цара Душана, где се 
повезује на постојећи дистрибутивни цевовод Ø150 mm.  
 
Комплетна новопројектована водоводна мрежа је од полиетилена, а фазонски 
комади и арматуре су од дуктилног лива. Новопројектована мрежа је целом 
дужином пречника Ø150mm.  
 
Мрежа „почиње“ у чвору V1 – стационажа 0+000,00 (на углу улица Цара Душана 
и Шумадијске) где се остварује веза са постојећим цевоводом Ø150mm. Даља 
траса је поред ивичњака Шуматовачкој улици (паралелно са трасом постојећег 
цевовода Ø80mm, који се укида, а кућни прикључци „превезују“ на нови 
цевовод).  
 
У чвору V4 (стационажа 0+150,00) је предвиђена  прва веза са водоводом у 
оквиру Насеља (појектом инсталација у оквиру насеља је обрачуната израда 
свих веза на водоводе у околним улицама, па се исте неће се овде 
обрачунавати), после које траса наставља до раскрснице са Скопљанском и 
Војвођанском улицом.  
 
У чвору V6 (стац. 0+185,69) „оставља“ се везa Ø150mm за будући нови водовод у 
Скопљанској улици, која се привремено повезује са постојећим цевоводом Ø80. 
У чвору V7 (стац. 0+197,10) оставља се веза за будући цевовод Ø150мм У 
Војвођанској улици. Ова веза се блиндира, пошто у овом делу Војвођанске 
улице тренутно нема водовода. 
 
Даља траса водовода се води поред ивичњака Мостарске улице, где се у чвору 
V8 (стац. 0+218,40) се остварује друга веза са водоводом у оквиру Насеља, 
одaкле цевовод продужује до краја Мостарске улице и скреће у Задужбинску.  
 
У Задужбинској улици је шахт муљног испуста, чвор V11 (стац. 0+355,00). У 
непосредној близини шахта муљног испуста су планирани кућни прикључци 
објекта Г у оквиру насеља (који нису предмет овог пројекта, али су евидентирани 
ради прецизнијег хидрауличког прорачуна).  
 
Траса водовода наставља Задужбинском улицом до раскрснице са Призренском, 
где се у чвору V15 (стац. 0+521,40) оставља веза за будући водовод у тој улици. 
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У чвору V17 (стац. 0+530,10), који је практично у истој раскрсници, формира се 
трећа веза са водоводом у оквиру Насеља „Земунске капије“.  
 
Цевовод наставља Задужбинском улицом до раскрснице са Карловачком, где је 
чвор V20 (стац. 0+617,10, у коме се остварује веза Ø150mm са постојећим 
водоводом Ø32mm у тој улици. Следећа чворна тачка је V18 (стац. 0+625,80), у 
којој се остварује веза са постојећим дуктилним цевоводом, који се протеже до 
улице Филипа Вишњића. 
 
У раскрсници улица Задужбинска и филипа Вишњића имају два чвор. Чвор V24 
(стац. 0+709,80) је место везе постојећег дуктилног цевовода Ø150 mm са 
магистралним цевоводом Ø300 mm, који се реконструише, да би се омогућило 
повењзивање са новим дистрибутивним цевоводом у улици Филипа Вишњића.  У 
чвору  V21 (стац. 0+716,10) траса скреће у улицу Филипа Вишњића према улици 
Цара Душана, а оставарује се веза Ø150mm са постојећим дистрибутивним 
цевоводом Ø80mm. У делу Задужбинске улице, од Призренске до Филипа 
Вишњића, предвиђено је гашење укидање постојећег водовода Ø38mm и 
повезивање потрошача на нови цевовод, док се у делу улице Филипа Вишњића 
само гаси стари цевовод, нема постојећих прикључака. 
 
Улицом Филипа Вишњића новопројектовани цевовод Ø150mm опет излази на 
улицу Цара Душана, где се у чвору V34 (стационажа 0+825,20) остварује веза са 
постојећим цевоводом. Укупна дужина цевовода је 825,20 m, од чега је 83,20 м 
постојећи цевовод у Задужбинској улици, а 742,00 м новопреојектовани.  
 
Противпожарни хидранти Ø80мм су распоређени дуж трасе новог водовода, у 
складу са потребама гашења пожара на подручју кроз које цевовод пролази. На 
траси има 8 надземних хидраната, од којих је 1 постојећи а 7 новопројетовани. 
 
 
4. ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН 
 
Анализа потрошње воде на предметном подручју је дата на почетку хидрауличког 
прорачуна, а овде ће се приказати само основни параметри: 
 
Водоводне цеви:   полиетилен високе густине 

ПЕ 100 Ø 160 х 9,5 мм, за притиске до 10 бар-а. 
Фазонски комади и арматуре: дуктилни лив за притиске до 10 бар-а 
 
Потрошачи у комплексу: 5200 становника 
     340 запослених 
     270 деце у предшколској установи 
Распоред потрошње у оквиру Насеља „Земунске капије“ преузет је из пројекта 
уличне водоводне мреже у саобраћајницама у оквиру насеља, као и шема 
обележавања шворних тачки. 
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Потрошачи у ободним улицама: 1155 становника 
      265 запослених 
      1000 ученика 
 
Потрошња популације у ободним улицама је подељена по месту потрошње, 
према подацима из урбанизма, детаљно приказано у хидрауликом прорачуну. 
 
Норма потрошње:  
     
- специфична потрошња по становнику:   200  l/стан./дан 
- специфична потрошња по запосленом:   50  l/зап./дан 
- специфична потрошња по детету у вртићу:   75  l/дете/дан 
- специфична потрошња по ученику у школи:  15  l/уч./дан 

- коефицијент дневне неравномерности,    kd=  1,5 
- коефицијент часовне неравномерности,   kh=  1,6 
- противпожарна заштита (три хидранта по 5 l/s)  15 l/s 
(насеље од 5000 – 10000 становника) 

- средња дневна потрошња:     Qsr.dn.   =  15,42  l/s 
- максимална часовна потрошња:    Qmax.    =  37,01  l/s 
- максимална часовна потрошња - пожар:   Qmax.pož.=  52,01  l/s 
 
Прорачун је рађен за две случаја потрошње: 

- максимална часовна потрошња – становништво :      Qmaxh        = 37,01  l/s 
- максимална часовна потрошња – становништво + пожар:  Qmax.pož . = 52,01  l/s 
 
пожарна потрошња је урађена у три варијанте, у циљу исправног одређивања 
места пожара (најнеповољнијег) 
 
Хидраулички прорачун водоводне мреже урађен је у софтверском пакету 
EPANET. Као почетни подаци се уносе : коте пијезометра на местима 
повезивања са постојећом мрежом, геометрија мреже за коју се ради прорачун 
(коте терена, дужине деоница, пречници цеви, цевни материјал преко 
коефицијента храпавости, ...), потрошња у чворовима, ... 
 
Комплетни резултати прорачуна су дати у прилогу, шематски (прва шема је са 
брзинама у цевима и притисцима у чворовима, а друга је са протоцима коз цеви 
и притисцима у чворовима) и табеларно ( у првој табели су дате потрошље по 
чворовима и стање притисака, док су у другој приказане деонице са пречником 
цевовода, протицајима, брзинама, ...), тј. у оквиру резултата прорачуна су 
приказани сви улазни подаци. Дата је и посебна шема на којој је детаљно 
приказан распоред потрошње, како за потребе Насеља „Земунске капије“, тако и 
за остале потрошаче. 
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5. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ХИДРАУЛИЧКОГ ПРОРАЧУНА 
 

Хидраулички прорачун је јасно показао да се задовољавајуће стање притисака и 
брзина воде у цевоводима добија не зависно која је потрошња (са или без 
пожара) или варијанта (места пожара) у питању.  
 
Обзиром да су се минимални притисци јавили на делу мреже која није предмет 
овог пројекта (у оквиру уличне водоводне мреже насеља „Земунске капије“), 
провера пожарне потрошње је урађена за две варијанте: 

 
Пожар 1: Најнеповољнији случај – раде улични хидранти НПХ1нас 
(5.0 l/s), НПХ4нас (5.0 l/s) и два кућна хидранта у објекту Ф (2 х 2.5 = 
5.0 l/s) – чвор 24 – у оквиру насеља Земунске капије 
 
Пожар 2: Најнеповољнији случај на мрежи кроз ободне улице (која је 
предмет пројекта) раде хидранти НПХ2, НПХ3 и НПХ2нас – ободне 
улице око насеља 

 
Обзиром да је за обе варијанте минимални притисак већи од 2,5 bar-а, а брзина 
воде нигде не прелази оптималних 2,0 m/s, водоводна мрежа у погледу 
сигурности снабдевања и потребних притисака задовољава. 
 
5. ЕЛЕМЕНТИ МРЕЖЕ И ОБУХВАТ ПРЕДРАЧУНА РАДОВА 
 

- Траса цевовода 
 
Укупна дужина новопројектоване водоводне мреже износи: дистрибутивни 
цевовод ПЕ Ø150мм (ДН160) = 825,2 m и хидрантске везе ПЕ Ø80мм (ДН90) = 
30,5 m. Траса водоводне мреже је је приказана у оквиру графичке документације 
- Ситуациони план. 

 
- Пречник цевовода 
 

Цевоводи уличног водовода су сви пречника ПЕ Ø150mm (ДН160), док су 
огранци за хидранте и испуст ПЕ Ø80mm (ДН90).  

 
- Нивелета цевовода 
 

Нивелета цевовода прати профил терена, где год је то могуће. Коте дна рова и 
дубине ископа су приказане у подужним профилима водоводне мреже. 
Минимална дубина ископа је 1,20 м, чиме се омогућује да теме цеви буде бар 
0,95 м испод нивелете саобраћајнице. На траси цевовода постоје четири шахта: 
три на местима повезивања са постојећим цевоводима и један шахт са муљним 
исустом, док за ваздушним вентилима није било потребе (користиће се надземни 
противпожарни хидрант за евакуацију ваздуха из цевовода – чвор V4 / NPH 2) 
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- Укрштање са осталим инсталацијама 
 

Траса новопројектоване водоводне мреже се укршта са пројектованим 
инсталацијама: фекалном и атмосферском канализацијом, електро и ТТ 
инсталацијама и топловодом. У оквиру графичке документације дат је 
карактеристични попречни профил са приказом инсталација у њему.  
 
Ископ се врши машинским путем, сем у делу где не постоје услови за рад 
машине. На могућим местима укрштања са постојећим инсталацијама 
(пројектоване могу постати постојеће зависно од редоследа извођења радова), и 
на местима неприступачним за машину ископ се изводи ручно. 
 
Препорука је да се пре почетка ископа ископају “шлицеви” на местима 
очекиваних инсталација и да се њихов положај одреди тачно како се инвеститор 
и извођач у току извођења радова не би излагали великим трошковима поправке 
оштећених инсталација . 

 
- Ров 

 
Пројектована ширина рова за водоводну мрежу пречника Ø160mm је 0,80 m. Ако 
услови на терену и технологија подграђивања захтевају ширина ископа се може 
повећати, уз сагласност Надзорног органа. 
 
Цеви се полажу на слој песка дебљине 10 cm. На местима где се јаве подземне 
воде пре песка поставља се тампон слој шљунка, гранулације од 1-2 cm, 
дебљина слоја је 10 cm. Цеви се облажу песком и затрпавају песком 30 cm над 
теменом цеви. Затрпавање до коте терена врши се шљунком. 
 
На целој траси цевовода неопходно је на дубинама већим од 1,0 m извршити 
обострано разупирање рова здравом дрвеном грађом. На дубинама већим од 2 
m врши се подграђивање дрвеном подградом (обавезан је статички прорачун 
дрвене подграде за дубине веће од 2,0м) или металном оплатом, у свему према 
важећим стандардима и прописима за ову врсту посла уз присуство и сагласност 
Надзорног органа. 

 
- Чворна места: 
 

Сви чворови су посебно обрађени у оквиру шема чворова (графичка 
документација), на којима су специфицирани сви потребни фазонски комади и 
водоводне арматуре.  

Чвор V1 – шахт прикључка новопројектоване водоводне мреже у 
Шуматовачкој улици на постојећу спољашњу водоводну мрежу у 
улици Цара Душана. 

 Чвор V2  – веза Надземног Пожарног Хидранта бр. 1 
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 Чвор V3  – веза НПХ 2 
Чвор V4  – прва веза водовода у насељу „Земунске капије“  
Чвор V5  – веза НПХ 3 

 Чвор V6  – веза са постојећим водоводом у Скопљанској улици 
 Чвор V6`  – хоризонтално скретање трасе за 22,5о 

Чвор V7  – веза за палнирани водовод у Војвођанској улици (вентил 
и блинда) 
Чвор V8  – друга веза водовода у насељу „Земунске капије“  
Чвор V9  – веза НПХ 4 

 Чвор V10  – хоризонтално скретање трасе за 22,5о 

 Чвор V10`  – хоризонтално скретање трасе за 22,5о 

 Чвор V10``  – хоризонтално скретање трасе за 11,25о 

 Чвор V10```  – хоризонтално скретање трасе за 22,5о 

Чвор V12  – водоводни прикључак објекта Г (ламеле 1 и 2) – 
обрачунато у оквиру објекта - прикључак 

 Чвор V11  – шахт муљног испуста 
Чвор V13  – водоводни прикључак објекта Г (ламеле 3 и 4) – 
обрачунато у оквиру објекта - прикључак 

Чвор V14  – веза НПХ 5 
Чвор V16  – веза НПХ 6 
Чвор V15  – веза за палнирани водовод у Призренској улици (вентил 
и блинда) 
Чвор V17  – трећа веза водовода у насељу „Земунске капије“  

 Чвор V20  – веза са постојећим водоводом у Костолачкој улици 
Чвор V18  – веза на постојећи дуктилни цевовод, код постојећег 
НПХ 7 
Чвор V24  – веза на постојећег дуктилнног цевовода Ø150, 
магистралног азбестцементног цевовода Ø300 и новопројектовано 
цевовода Ø150, на углу Задужбинске и Филипа Вишњића 
Чвор V21  – шахт скретања водоводне мреже у улицу Филипа 
Вишњића и повезивање са постојећим водоводом Ø80. 
Чвор V19  – веза НПХ 8 

 Чвор V22  – хоризонтално скретање трасе за 60,0о 

 Чвор V23  – хоризонтално скретање трасе за 45,0о 

Чвор V34 – шахт прикључка новопројектоване водоводне мреже у 
улици Филипа Вишњића на постојећу спољашњу водоводну мрежу у 
улици Цара Душана. 

 
- Хидранти на мрежи 
 

На траси новопројектованог водовода предвиђени су надземни противпожарни 
хидранти обележени у оквиру графичке документације пројекта, који својим 
положајем у потпуности задовољавају потребе протипожарне заштите. 
Приликом распоређивања хидраната, пројектант је водио рачуна о положају 
постојећих хидраната и хидраната у оквиру мреже насеља “Земунске капије“. 
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Расположиви притисци на хидрантима су већи од прописаног минимума који 
износи 25 mVs (2,5 bar-а). те у потпуности задовољавају услове прописане 
Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара                                      
(“Сл. Лист СФРЈ”, бр. 30/91). 

 
- Цевни материјал и водоводна арматура 

 
Усвојени материјал за новопројектовану мрежу је HDPE, тип PE-100, класе SDR 
17 (S-8) за NP 10 bar-а. 
 
Полиетилен високе густине је високог квалиета са добрим механичким и 
хемијским карактеристикама. Предности полиетилена као материјала за цевовод 
су следеће: мала маса, флексибилност (савитљивост), хемијска отпорност, 
чврстоћа и жилавост и дуготрајност. Материјали од полиетилена су отпорни на 
већину хемикалија које се обично користе. Полиетиленски цевоводи су јефтинији 
од цевовода базираних  
 
Спајање цеви је предвиђено да се оствари машинским сучеоним заваривањем 
или електрофузионим заваривање, а са арматуром од дуктилног лива преко 
туљака са летећом прирубницом.  
 
Водоводна арматура и фазонски комади су од дуктилног лива, NP 10 bar-a, 
пластифицирани споља и изнутра. Фазонски комади и водоводна арматура се 
спајају преко прирубничког споја, помоћу шрафова, матица и дихтунг гуме. 
 
6. ЗАКЉУЧАК 
 
Изградњом овог новопројектованог цевовода неће се само обезбедити 
снабдевање водом новог насеља „Земунске капије“, већ ће се значајно 
поправити услови водоснабдевања свих потрошача на траси (улице Шумадијска, 
Мостарска и Задужбинска), а пројектним решењем су створени услови за даљи 
развој водоводне мреже у околним улицама (Скопљанска, Војвођанска, 
Призренска, Костолачка и Филипа Вишњића). 
 
 
 

ПРОЈЕКАТ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – конструктивни део 
ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 
1.1. АБ ШАХТОВИ 
 
На водоводној мрежи се налазе шахтови унутрашњих димензија 180х180цм 
односно 200х200цм са унутрашњом висином од 170цм. Плоче и зидови шахтова 
су дебљине 25цм. Дубина фундирања је 2.40м испод коте терена. Шахтови су у 
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потпуности упуштени у тло. По систему конструкције су система плочастих 
носача са правоугаоним основама. Елементи су међусобно монолитно повезани 
и чине једну конструктивну целину. На горњој плочи је предвиђен шахтни 
поклопац. 
 
Сви елементи шахтова су пројектовани од марке бетона МБ 30, марке 
водонепропусности В4. Чист заштитни слој до арматуре је предвиђен 3.5цм. 
Арматура у АБ елементима је димензионисана тако да је највећа гранична 
ширина прслина аu ≤ 0.15мм. 
 
Пошто је кота фундирања шахтова на дубини већој од 2.0м ископ се врши уз 
подграђивање дрвеном подградом (обавезан је статички прорачун дрвене 
подграде за дубине веће од 2.0м) или металном оплатом, у свему према 
важећим стандардима и прописима за ову врсту посла. 
 
Према геотехничком елаборату кота нивоа подземне воде је на -18.60м од коте 
терена и према томе не угрожава темељну јаму. 
 
При прорачуну конструкције коришћени су подаци из Геотехничког елабората 
број GEL-001-569/17 који је израдила “ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА” 
д.о.о. и односи се на предметну локацију и објекте. 
 
СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН 
 
Статички прорачун АБ елемената конструкције вршен је по теорији граничних 
стања (ПБАБ '87) применом програмског пакета Tower 7. При прорачуну су узета 
оптерећења према СРПС-у и Геотехничком елаборату. Сопствена тежина 
бетонских елемената аутоматски је обрачуната. Прорачун је спроведен за 
реалне комбинације утицаја од сопствене тежине, хоризонталних притисака од 
самог тла односно од површинског оптерећења на површини терена као и од 
притиска воде у објекту. Прорачун, димензионисање, усвајање арматуре и 
прорачун прслина урађени су за све позиције на објекту и резултати су 
приказани у нумеричкој документацији. 
 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Пре почетка изградње објекта Извођач је дужан да детаљно проучи добијену 
пројектну техничку документацију и потребно је да увек има увид у усвојени 
статички систем од стране Пројектанта конструкције. У случају евентуалних 
нејасноћа потребно је да се обрати Пројектанту ради додатних објашњења. 
Након тога може да приступи изради динамичких планова за извођење радова 
на објекту са планирањем динамике радне снаге, материјала и механизације. 
Извођач је дужан да примењује савремене технологије извођења са 
максималним ангажовањем механизације. 
 



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

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

ВЈН 12/17 – ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
Извођење радова на спољној хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса 

на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
 

страна 18 од 67 

Сав материјал и опрема који се примењују у изградњи објекта морају да буду 
минимално I класе квалитета и да одговарају важећим стандардима и прописима 
у Србији за одговарајућу врсту материјала или опреме са свим потребним 
атестима од стране организације која врши атестирање а важећи су у Србији. 
Атесте је потребно предати Надзору. 
 
Извођач је дужан да се придржава Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник 
Републике Србије” бр. 72/09) и осталих стандарда и прописа који се односе на 
извођење грађевинских радова а нису наведени у овом документу. 
 
МАТЕРИЈАЛИ 

Вода 

За справљање бетона се сме користити само вода која испуњава услове 
квалитета утврђене прописом у стандарду СРПС У.М1.058/85. Обична вода за 
пиће може се употребљавати без доказа о њеној подобности за справљање 
бетона и малтера. 
 
Количина воде за израду бетона треба да буде минимална да би задовољила 
потпуну хидратацију цемента и правилну уградњу стим да водоцементни фактор 
не сме бити већи од 0.5. Пројектом рецептуре бетона је одређена тачна 
количина воде по јединици справљеног свежег бетона у зависности од марке 
бетона, врсте, гранулације и влажности агрегата, количине цемента и 
примењених адитива. 
 
Агрегат 

За справљање бетона се сме користити само агрегат који испуњава услове 
квалитета утврђене прописом у стандарду СРПС Б.Б2.009/86 СРПС Б.Б2.010/86 
и СРПС У.М1.057/84. Агрегат мора бити једар, здрав и компактан. Агрегат не сме 
да садржи земљане ни органске састојке, нити друге примесе које штете бетону 
и арматури. Гранулометријски састав мешавине агрегата утврђује се 
испитивањем у зависности од прописаних услова квалитета, начина и услова 
транспорта и уградње бетона. Агрегат за справљање бетона мора да буде 
минимално трофракцијски. У случају да муљевити састојци пређу прописану 
границу од 2% тежински онда потребно је извршити прање агрегата у складу са 
прописима. 
 
Природна мешавина шљунка може се применити само за неармиране 
конструкције марке бетона МБ10 и МБ15, а за све остале конструктивне 
елементе од бетона најмањег квалитета МБ20 потребно је употребљавати 
агрегат у фракцијама. Гранулометријски састав се одређује на основу пројекта 
бетона а у зависности од потребне конзистенције и начина уградње. 
 
Извођач је дужан да поднесе атестну документацију за агрегат који користи не 
старију од шест месеци. 
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Цемент 

Цемент за израду бетона се сме употребљавати ако испуњава услове квалитета 
утврђених прописима у стандардима СРПС ЕН 196-1/95 (замењује СРПС Б.Ц1. 
001/79), СРПС Б.Ц1.009/82, СРПС ЕНВ 197-1/97 (замењује СРПС Б.Ц1.011/82), 
СРПС ЕНВ 196-7/95 (замењује СРПС Б.Ц1.012/79), СРПС Б.Ц1.013/80 и СРПС 
Б.Ц1.014/82. Избор цемента врши се на основу претходних испитивања. 
Употребити портланд цемент са додатком згуре и пуцолана 15 – 30 % класе 35 и 
45. Уколико је из технолошких разлога потребно применити и додатке бетону, 
водити рачуна да укупна количина додатака заједно са згуром не прелази 30 % 
количине цемента. Најмања количина цемента је у зависности од садржаја 
арегата зрна мањих од 0.25 мм а одређена је табелом 5 члана 30. Правилника 
за бетон и армирани бетон. Укупна количина цемента и квалтитет цемента је 
одређен пројектом бетона. 
 
Цемент се на градилишту може лагеровати у силосима ако их има или у 
врећама, фабрички спаковано. На врећама је потребно да буде видљиво 
означен квалитет, врста и евентуални додаци цементу, као и датум производње. 
На градилишту се цемент у врећама може лагеровати у сувим, затвореним 
просторијама сложених на дашћаној подлози и одигнути изнад земље мин 20цм. 
Ако се лагеровање врши више од 15 дана морају се премештати вреће са 
цементом тако да заузму други положај. Ако је цемент лежао дуже од три месеца 
било на градилишту било на другом месту, пре употребе потребно је извршити 
испитивање подобности за примену у конструкцији. Приликом извођења једне 
целине бетонске конструкције сме се употребити само једна врста цемента. 
 
Цемент који се примењује мора да има одговарајућу атестну документацију коју 
произвођач цемента прибавља сваких шест месеци. 
 
Арматура 

Арматура за армирање конструкција предвиђена је од ребрасте арматуре Б500Б 
и мрежасте арматуре МА 500/560, у свему према важећем Правилнику. Челик за 
израду арматуре мора испуњавати прописане услове дате новим прописима: 
Бетонски челик. Завариви бетонски челик. Општи део – СРПС ЕН 10080/2009, 
као и Бетонски челик и челик за претходно напрезање бетона, Методе 
испитивања - СРПС ЕН ИСО 15630 (ЕН) / 2009 – део I, II и III. 
 
Арматуру пре уградње тако лагеровати да не рђа а у случају да је неправилним 
складиштењем зарђала потребно је рђу одстранити. Исто тако арматура не сме 
да има никакве прљавштвине, нпр. масти који смањује ефикасност приањања 
арматуре и бетона. Заваривање арматуре може се вршити ако је претходним 
атестом доказано да је заварив. 
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Извођач је дужан да поднесе атестну документацију за сву врсту арматуре коју 
користи при изради арматурних склопова, а не старију од шест месеци. 
 
Адитиви 

У случају да се нека својства бетона морају повећати (пластичност, 
водонепропусност, отпорност на хемикалије и сл.) могу се примењивати адитиви 
одговарајуће врсте додавајући их у свежу бетонску масу. По потреби примењене 
адитиве одређује Извођач бетонске конструкције стиме да се прирџава свих 
препорука и упутстава од стране произвођача адитива. Адитиви морају да 
одговарају следећим стандардима: СРПС У.М1.036/81, СРПС У.М1.038/81 и као 
и важећим Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон 
(Сл. лист СРЈ бр. 11/87) и Правилнику о техничким мерама за преднапрегнути 
бетон (Сл. лист СФРЈ 51/71). 
 
Адитиве је потребно лагеровати према упутствима произвођача адитива тако да 
се до времена уградње не промене својства адитива за који је предвиђен. 
 
Извођач је дужан да поднесе атестну документацију за све врсте адитива који 
користи при изради конструкције. 
 
Материјали за хидроизолацију 

Примењени материјали за хидроизолацију морају да задовољавају одговарајуће 
стандарде и прописе који су важећи за ту врсту материјала.  
 
ИЗВОЂЕЊЕ 
 
Бетонски и армиранобетонски радови 

Сви бетонски и армирачки радови морају се извести према важећем Правилнику 
о техничким нормативима за бетон и армирани бетон (Сл. лист СРЈ бр. 11/87), 
према техничким условима за извршење радова и у свему према плановима 
оплата и арматуре. 
 
Бетон је квалитета МБ 40 и МБ 30. Марка бетона МБ 30 и навише је категорије 
Б.II тј. састав бетона се одређује на основу претходних испитивања свежег и 
очврслог бетона справљеног од предвиђеног материјала уз предвиђене услове 
уградње. У погледу временске зависности скупљања и течења бетона бетон 
мора да има најмање карактеристике предвиђене табелама 9 до 12 члана 57 до 
60 Правилника за бетон и армирани бетон. Извођач је дужан да изради пројекат 
бетона према захтевима пројекта сагласно са чланом 232 Правилника БАБ ’87. 
 
Оплата у којој се лије конструкција мора да одговара по облику и димензијама у 
свему детаљима оплате конструкције. Оплата мора да буде стабилна, добро 
укрућена и подупрта у свему према статичком прорачуну скеле и оплате. Оплата 
се израђује тако да се може скинути а да се не оштети бетонска површина, 
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ивице да буду оштре, правилне и равне док површине треба да буду равне. 
Површине које се предвиђају као видљиве повшине у натур бетону морају бити 
глатке. Грађа за оплату не сме да буде тања од 24мм, унутрашња страна мора 
да буде равна, чиста и премазане заштитним средствима. Премаз не сме да 
буде штетан за бетон, не сме да делује на промену боје површине бетона и на 
везу арматуре и бетона. Надвишење у оплатама дати од Л/500 ако другачије у 
пројекту конструкције није одређено. 
 
Бетон се транспортује са места израде транспортним средством који спречава 
сегрегацију. Транспорт не сме да буде дужи од половине времена потребног за 
почетак везивања цемента. У току транспорта не сме се мењати састав бетона 
додавањем додатака. Ауто мешалице које транспортују суву мешавину морају да 
имају водомер за потребе додавања воде у одређеној количини. 
 
Бетон се уграђује према пројекту бетона. Прекиди бетонирања се претходно 
одређују и дају се на сагласност Пројектанту или Надзору. Прекиди бетонирања 
не смеју да се прљаљу и пре наставка потребно је да се стари бетон добро 
очисти, орапави и накваси. У посебним случајевима површине старог бетона 
потребно је премазати и средствима за боље везивање. 
 
Температура свежег бетона током уградње мора да буде између +5°C и +30°C. 
Ако је средња температура ваздуха ван опсега +5°C и +30°C потребно је 
предузети посебне мере за нормално очвршћавање бетона предвиђене према 
Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон. 
 
Уграђени бетон мора бити такве конзистенције да се може квалитетно уградити 
предвиђеним средствима. Конзистенција бетона се одређује према стандардима 
СРПС ИСО 4109/97 (замењује СРПС У.М8.050/66), СРПС У.М8.052/66, СРПС 
У.М8.054/68 и СРПС У.М8.056/68. Накнадно додавање воде свежем бетону је 
забрањено. Производњу и уградњу бетона вршити машинским путем. Ручно 
мешање и уграђивање бетона допуштено је за мале количине слабије 
напрегнутих елемената конструкције уз дозволу Надзорног органа. Ручно 
уграђени бетон треба добро набити и куцати по оплати. Машинско уграђивање 
врши се первибратором и вибратором. На местима где дубина сипања бетона у 
оплату већа од 1.0м, спуштање бетона обавезно вршити левком или 
одговарајућим методама. 
 
При бетонирању високих елемената бетонира се у слојевима цца 0.7м. Наредни 
слој мора да се угради за време које осигурава једнолично везивање оба слоја 
без дисконтиунитета. 
 
Пре бетонирања се према плановима оплата постављаљу потребне анкер плоче 
за везу са осталим елементима. Анкер плоче се израђују у браварској радионици 
према датим детаљима конструкције анкера. 
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Током бетонирања строго водити рачуна о положају постављеног арматурног 
склопа. Арматура мора да буде обавијена са свих страна бетоном и да се 
обезбеди пројектом прописани заштитни слој. Код бетонирања плочастих 
елемената водити рачуна да арматура горње зоне не потоне у средину пресека 
коришћењем подметача одговарајућих висина. 
 Непосредно после бетонирања бетон мора бити заштићен од : 
– пребрзог исушивања, 
– брзе измене топлоте између бетона и ваздуха, 
– падавина и текуће воде, 
– високих и ниских температура као и 
– вибрација и других механичких оштећења у време везивања и почетног 
очвшћавања. 
 
Неговање бетона мора трајати минимално 7 дана или не мање од времена који 
је потребно бетону да добије 60% од коначне чврстоће. 
 
Уклањање скела и оплате дозвољено је према прописима и захтевима датим на 
плановима оплата и уз одобрење Надзорни органног органа. После скидања 
оплате забрањено је поправка оштећених делова без претходног одобрења 
Надзорног органа. Ово се нарочито односи на малтерисање сегрегираних места. 
 
Постигнути квалитет бетона се утврђује испитивањем пробних коцки, које је 
Извођач је дужан да израђује према Правилнику о техничким нормативима за 
бетон и армирани бетон. Испитивање и оцена квалитета очврслог бетона се 
врши у акредитованим лабораторијама према стандарду СРПС У.М1.051/87. 
 
Армирачки радови 

Арматура се сече и савија према детаљима арматуре са достављеним 
спецификацијама и рекапитулацијом арматуре. Арматура мора бити тачно 
изведена и правилно савијена према према важећим стандардима за 
обликовање арматуре. 
 
Арматура се веже у просторну целину са паљеном жицом дебљине 1.4мм. 
Главна подужна арматура се везује за сваку узенгију или подеону арматуру у 
свему према детаљима арматуре. У случају нејасноћа код планова арматуре 
обавезно консултовати Пројектанта конструкције или Надзорног органа. 
 
Настављање арматуре је дозвољено простим преклопом и сучеоним 
заваривањем ако је доказано да је арматура заварива у свему према 
Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон. Препоручени 
проценат наставка арматуре у једном пресеку је 1/3 од укупне количине а не 
више од 50%, ако другачије није у детаљима арматуре дефинисано. Наставке је 
потребно смицати за прописане дужине и по могућности наизменично окретати. 
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Заштитни слој се обезбеђује применом подметача одговарајућих карактеристика 
и дебљине према пројектованом заштитном слоју. Код линијских елемената 
препоручује се примена пластичних звездастих прстенастих дистанцера 
одговарајућих димензија које се навлаче на подужне шипке. Код одређивања 
димензије ове врсте дистанцера водити рачуна о томе да се заштитни слој 
рачуна од спољне ивице пројектом предвиђене узенгије. 
 
Након састављеног арматурног склопа обавезно се од стране Надзора 
контролише положај, величина профила, број комада, међусобни размак 
профила и заштитни слој према детаљима арматуре. Након утврђивања да је 
арматурни склоп уграђен у свему према детаљима арматуре Надзорни орган 
одобрава почетак бетонирања уз убележавање пријема арматуре у грађевински 
дневник. 
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3.2.2. Технички опис секундарне мреже фекалне 
и атмосферске канализације 

 
Секундарна мрежа фекалне и атмосферске канализације за потребе израде 
недостјуће комуналне инфраструктуре у улицама Заджбинској, Мостарској 
и Шуматовачкој, у функцији планираног насеља „Земунске капије“ 
 

За потребе прихвата употребљених и атмосферских вода са подручја 
палнираног насеља „Земунске капије“, градска општина Земун, град Београд, 
потребно је урадити секундарну мрежу фекалне и атмосферске канализације у 
непосредном окружењу, тј. саобраћајницама које окружују планирано насеље и 
кроз саобраћајнице које су у правцу реципијента. 
 
Приликом израде овог Идејног Пројекта, пројектанту је на располагању била 
следећа документација: 

- ПДР-а блока између улица Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, 
Мостарске и Шумадијске, градска општина Земун („Сл. лист града 
Београда“ бр. 115/16), 

- ПДР простора између улица Цара Душана, саобраћајнице Т6, десног 
одсека Дунава, Земунског гробља и границе регулационог плана старог 
језгра Земуна – Пригревица, општина Земун („Сл. лист града Београда“ бр. 
52/14) 

- ПДР блокова између улица Цара Душана, Филипа Вишњића, Угриновачке и 
Лазе Јовановића – Порције, градска општина Земун („Сл. лист града 
Београда“ бр. 2/13),  

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX) („Сл. лист града 
Београда“ бр. 20/16) 

- Урбанистички параметри (становништво, запослени, заузетост, зеленило, 
...) за блокове у окружењу планиране канализације, из плана генералне 
регулације 

- Идејно решење секундарне водоводне мреже и секундарне мреже фекалне 
и атмосферске канализације за потребе израде недостајуће комуналне 
инфраструктуре у функцији планираног насеља „Земунске капије“, ГО 
Земун, Београд, на КП 10361/1, 10361/3, 14259, 14257/1, 14231/1, 14258, 
14240, 14237 КО Земун, „Грађевинска дирекција Србије“ д.о.о. – јули 2017. 
године  

- Пројекат за извођење партерног уређења и пратеће инфраструктуре КП 
10362/2 и 10362/3 КО Земун у насељу „Земунске капије“ – Хидротехничке 
инсталације – 3/2 спољна канализациона мрежа унутар комплекса 
„Земунске капије“, „NORTH engineering“ д.о.о. – јули 2017. Године 

- Локацијски услови ROP-BGDU-18537-LOCH-2/2017, интерни број IX-20 350-
1248/2017 од 23.08.2017. године, у оквиру којих су услови за пројектовање и 
прикључење од надлежних ЈКП и других овлашћених организација и то: 
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* ЈКП "Београдски водовод и канализација" – водовод, под бр. В-478/2017 
од 17.08.2017. године 
* ЈКП "Београдски водовод и канализација" – канализација, под бр. К-
380/2017 од 15.08.2017. године 
* "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., под бр. 4937/17 од 17.08.2017. године 
* "Телеком Србија" А.Д. под бр. 291248/2-2017 од 18.08.2017. године 
* ЈКП "Београд пут", под бр. V 31442-1/2017 од 09.08.2017. године 
* ЈКП "Београдске електране", под бр. II-11093/2 од 18.07.2017. године 
* ЈП "Србијагас" под бр. 07-07/20493 од 11.08.2017. године 
* ЈКП "Зеленило Београд", под бр. 22020/1 од 18.08.2017. године 

- Катастарско топографски план локације, Р = 1 : 1000,  
- Катастар подземних инсталација 
- Пројектни задатак 

 

Идејним решењем су дефини реципијенти фекалне и атмосферске канализације, 
као и места прикључења на њих. ПДР-ом су одређени су правци одвођења 
кишних и фекалних вода и резервисани коридори за вођење канализације до 
прикључка на реципијент. Пројектом спољне канализационе мрежа унутар 
комплекса „Земунске капије“, је дефинисан прихват атмосферских и фекалних 
вода са подручја новог насеља. 
 
Идејним решењем секундарне канализационе мреже, „Грађевинска дирекција 
Србије“, јули 2017. године и Пројектом спољне канализациона мрежа унутар 
комплекса „Земунске капије“, „NORTH engineering“ д.о.о. – јули 2017. године, 
дефинисана су места повезивања канализације у оквиру Насеља са 
канализацијом у околним улицама, као и коте дна канала на тим местима, што ће 
се у оквиру овог пројекта у целости преузети. 

 

1.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И РЕЦИПИЈЕНТИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Предметна територија припада Централном канализационом систему, у делу на 
коме је према Генералном решењу предвиђено каналисање сепарационим 
системом одвођења атмосферских и употребљених вода. 
 
Главни реципијент атмосферских вода је кишни колектор Б 220/194 цм, који 
се из правца Банатске улице улива у реку Дунав. Канализационом мрежом кроз 
Војвођанску, Шумадијску, Мостарску и Задужбинску улицу извршиће се 
прикупљање атмосферских вода и њихово одвођење до реципијента. 
 
Реципијент за употребљене воде је фекални колектор АБ ФК 100/160 цм у 
Угриновачкој улици, тј. његов огранак у Призренској улици – АЦ ФК 300 мм.  
Развијањем мреже кроз преостали део Призренске улице, Задужбинску, 
Мостарску и Шумадијску улицу, извршиђе се прикупљање фекалних вода са 
геавитирајућег посручја и њихово одвођење у реципијент. 
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1.1. Постојећа и раније пројектована фекална канализација 

На разматраној територији, осим у Костолачкој улици и делу Призренске  улице, 
не постоји фекална канализација. Постојећи објекти су парцијално решавали 
проблем одвођења употребљених вода, септичким јамама или непрописним 
прикључивањем на кишне колекторе и канале.  
 
Идејним решењем кишне и феклане канализације предвиђена је израда нове 
фекалне канализације која почиње од реципијента у Призренској улици, којом се 
води до Задужбинске и даље кроз Мостарску и Шумадијску улицу, чиме је 
подручје будућег комплекса обухваћено са јужне и западне стране – обезбеђен 
прихват вода из Насеља. 

1.2.  Постојећа и раније пројектована атмосферска канализација 

Постојећа кишна канализација у улици Цара Душана (канали АБ 400 мм и АБ 250 
мм) је ограниченог капацитета и доста оптерећена нелегалним прикључцима 
фекалне канализације. Планирано је да се капацитети који су остали слободни 
рушењем објеката касарне искористе за прихват атмосферских вода са објеката 
зоне М5.  
 
Капацитет постојећих кишних каналих у улицама  Костолачкој и Призренској је 
искоришћен, а за канализацију у лици Филипа Филиповића већ постоји Идејни 
пројекат којим се његов капацитет потпуно искоришћен.  Узевши уз све ово у 
обзир и то да је ће се изградњом планираних канализација потпуно исцрпети 
капацитет колектора у Угриновачкој улици АЦ 600 мм, једино преостало решење 
је прикључење на кишни колектор у Банатској улици.  
 
Идејним решењем кишне и фекалне канализације предвиђена је израда 
колектора кроз Војвођанску улицу и повезивање на постојећи кишни колектор АБ 
220/194 цм у Банатској улици. Мрежом канала кроз Мостатаску, Шумадијску и 
Задужбинску улицу обухватиће се подручје комплакса „Земунске капије“  и тако 
решти проблем одвођења атмосферских вода из планираног насеља „Земунске 
капије“. 

 

2. ОПИС РЕШЕЊА  

Обзиром на места повезивања атмосферске и фекалне на реципијенте, значајно 
се разликују подручја за које је овим пројектом решено прихватање/евакуација 
атмосферских /фекалних вода, што ћу се детаљно описати, за сваку  врсту 
понаособ. Правци одвођења атмосферских и употребљених вода су разрешени 
кроз Идејно решење и услове ЈКП БВК. 
 
Канализација је пројектована по сепарационом систему, а поделу на сливове је 
условила топографија терена, распоред постојеће и пројектоване  канализације 
и места планираног повезивања на реципијенте. 
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Комплетна фекална канализација Ø250mm је од тврдог полиетилена – PVC KG 
SN8. Атмосферска канализација се изводи од полиетиленских коругованих 
двослојних канализационих цеви ХДПЕ ИД Ø 300- 800  mm, SN8, док су 
сливничке везе од тврдог полиетилена – PVC KG Ø160 mm, SN8. Ревизиони 
силази су од армиранобетонских монтажних елемената, унутрашњег пречника 
Ø1000 mm, осим на делу кишне канализације пречника цеви Ø600 mm и више, 
где је доњи део ревизионог силаза армиранобетонски шахт – „касета“, изнад које 
се наставља стандардним монтажним елементима Ø1000 mm. Ревизиони силази 
се завршавају растеретним прстеновима, који оптерећење саобраћаја преносе 
на околни терен – у свему према детаљу ЈКП БВК, датом у пројекту. Шахт 
поклопци су од ливеног гвожђа, ѕа оптерећење од 400 kN.  
 
Меродавне висине пуњења за димензионисање канала су 60% за фекалну 
канализацију и 100% за атмосферску нканализацију. 

 

2.1. Фекална канализација 

Новопреојектована фекална канализација пролази Шумадијском, Мостарском, 
Задужбинском и Призренском улицом. Пројектом је предвиђено да прихвати 
комплетне фекалне воде из насеља „Земунске капије“ и свих потрошача који су у 
улицама кроз које пролази канализација - предвиђених Генералним 
урбанистичким планом. Укупна величина популације за коју се овом 
канализацијом решава проблем прихвата фекалних вода је: 6.100 становника, 
545 запослених, 270 деце у КДУ-у и 640 ученика. 

 
Количине воде, меродавне за димензионисање фекалне канализације на 
подручју града Београда, одређују се на основу укупне дневне потрошње, 
евентуалног коефицијента умањења дотицаја у канализацију (за индивидуално 
породично становање) и коефицијента дневне и часовне неравномерности. 

 
Усвојене вредности су: 

 Становништво  200 lit/st/dan,  
 због заливања се умањује за 20% =   160 lit/st./dan 

 Запослени који раде у трговини, канцеларији, школи 
 (без купања на крају радног дана)   50 lit/zap./dan 

 Комбиноване дечије установе    75 lit/dete/dan 

 Образовне установе     15 lit/uč./dan 

 Инфилтрација подземне и површинске воде 10% ΣQs 

 Максимални, меродавни проток   Qmax.čas. = 3 * Qs
0,879 

 
Подаци о фекалној канализацији у саобраћајницама насеља „Земунске капије“ су 
комплетно преузети из Пројекта спољне канализационе мреже унутар комплекса 
„Земунске капије“, „NORTH engineering“ д.о.о. – јули 2017. године, као и комплетан 
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хидраулички прорачун (приказано на шеми за хидрулички прорачун фекалне 
канализације и обухваћено прорачуном). 
 
Димензионисање фекалне канализације је урађено хидрауличким прорачуном. 
Комплетна мрежа фекалне канализације је пречника Ø250 mm, са падовима од 
0,50 % до 1,50 %, у највећем делу је 0,50 %. Укупна дужина новопројектоване 
фекалне канализације је 768,40 m. 
 
Ревизиони силази су распоређени тако да је омогућено прикључење свих 
корисника изведе у скалду са уловима ЈКП БВК (нема прикључака „на косу 
рачву“, сви прикључци су „на шахт“). 

 

2.2. Атмосферска канализација 

Новопреојектована атмосферска канализација пролази Шумадијском, 
Мостарском, Задужбинском и Војвођанском улицом. Пројектом је предвиђено да 
прихвати комплетне атмосферске воде из насеља „Земунске капије“ и свих 
површина које гравитирају  улицама кроз које пролази канализација. Укупна 
површина са које новопројектована канализација прихвата атмосферске воде је 
око 11,3 хрктара, од којих је 6,1 хектара у оквиру насеља „Земунске капије“. 
 
На основу података из Генералног урбанистичког плана, урађен је прорачун 
просечних коефицијената отицаја за припадајуће површине (у прилогу), који си 
коришћени као улазни податак у хидрауличком прорачуну. Полазни подаци за 
хидрулички прорачун атмосферске канализације су: 

 

 Почетно време концентрације кише   to = 15 min 

 Интензитет кише трајања 15 минута   q =  169,7 l/s/ha 

 Коефицијент отицаја са кровова   Ψ = 0.90 

 Коефицијент отицаја са собраћајница ` Ψ = 0.85 

 Коефицијент отицаја са травнатих површина Ψ = 0.10 
  

Димензионисање атмосферске канализације је урађено  хидрауличким 
прорачуном по рационалној методи. Из Пројекта спољне канализационе мреже 
унутар комплекса „Земунске капије“, „NORTH engineering“ д.о.о. – јули 2017. 
године, је преузет комплетан део хидрауличког прорачуна – који се односи на тај део 

мреже (приказано на шеми за хидрулички прорачун атмосферске канализације и 

обухваћено прорачуном). 

 

Почетне деонице атмосферске канализације су пречника Ø300 mm, а највећи 
пречник је Ø800 mm, са падовима од 0,50% до 1,00 %, у највећем делу је 0,50 %. 
Укупна дужина новопројектоване атмосферске канализације је 867,60 m, од чега 
је 179,50 m пречника Ø300 mm, 110,30 m пречника  Ø400 mm,  281,20 m пречника  
Ø500 mm и 291,60 m пречника  Ø800 mm. Завршна деоница, којом се 



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

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

ВЈН 12/17 – ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
Извођење радова на спољној хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса 

на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
 

страна 29 од 67 

канализације повезује са вртложном новопројектованом каскадом на колектору у 
Банатској улици је дужине 5,00 m и пречника  Ø1000 mm, чиме је омогућено 
евентуално накнадно увођење додатних количина атмосферске воде на ово 
прикључно место. Вртложна каскада је због сложености објекта (ископ дубиљи 
до 16 м) обрађена у посебној свесци. 

 
Улични сливници су распоређени на основу тренутног стања саобраћајница 
(неопходно је при извођењу утврдити тачну микролокацију) и величине/врсте 
површина са којих треба да прихвате атмосферске воде. 
 

3. ОПИС ИНСТАЛАЦИЈА АТМОСФЕРСКЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

За све инсталације кишне и атмосферске канализације, које су предмет овог 
пројекта, проверена је дубина укопавања са гледишта могућности прикључења 
објеката (није предвиђено гравитационо повезивање подрумских етажа). Све 
трасе канализације су у јавним саобраћајним површинама (по 60 цм лево и 
десно од осе саобраћајнице – предвиђена је изградња у „двојном рову“). 
Предмер и предрачун радова за атмосферску и фекалну канализацију су дати 
као посебне целине, али је вођено рачуна о томе да је превиђена израда у 
заједничком рову,  подграда је обрачунавана обострано за канализацију која је 
дубља на предметној деоници, а за рушење/оправку коловоза је једнострано 
додавано проширење и дужина сечења асфалта. 

 
Укрштање са осталим инсталацијама на траси новопројектоване канализационе 
мреже. Неопходно је строго водити рачуна о трасама канализације, да неби 
дошло до колизије са осталим инсталацијама, посебно у делу природне 
депресије на углу Мостарске и Задужбиске улице (где су обе канализације 
најплиће). Препорука Пројектанта је да се у оквиру извођења радова у 
саобраћајницама, прво положе инсталације атмосферске и фекалне 
канализације, чиме се избегавају знатни проблеми са укрштањима са плићим 
инсталацијама. На ситуацији са катастром подземних инсталација нанесена је 
траса новопројектоване канализације. 

 
Ископ се врши машинским путем, сем у делу где не постоје услови за рад 
машине. На могућим местима укрштања са постојећим инсталацијама 
(пројектоване могу постати постојеће зависно од редоследа извођења радова), и 
на местима неприступачним за машину ископ се изводи ручно. 
 
Препорука је да се пре почетка ископа ископају “шлицеви” на местима 
очекиваних инсталација и да се њихов положај одреди тачно како се инвеститор 
и извођач у току извођења радова не би излагали великим трошковима поправке 
оштећених инсталација. 
 
Ров за полагање канализационе мреже. Предвиђено је да се атмосферска и 
фекална канализација полажу у заједничком рову, са две висине ископа дна. 
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Појединачне ширине рова су директна функција пречника цеви, подграде и 
потребног простора за рад и дате су у оквиру обрачуна количина ископа. За цеви 
Ø250-300 мм, ширина рова је 1,00 м,  за Ø400 мм ров од 1,20 м, за Ø500 мм ров 
од 1,50 м, за Ø800 мм ров од 1,80 м, за Ø1000 мм ров од 2,00 м. Код шахтова се 
раде проширења (обрађено у доказници количина). 
 
Песак. Цеви се полажу на слој песка дебљине 10 cm. На местима где се јаве 
подземне воде пре песка поставља се тампон слој шљунка, гранулације од 1-2 
cm, дебљина слоја је 10 cm. Цеви се облажу песком и затрпавају песком 30 cm 
над теменом плиће цеви, тј. изнад дубље положене цеви је надслој песка већи 
од 30 цм (обрачунато у доказници ископа).  
 
Затрпавање рова. Затрпавање рова канализације од врха песка до на 50 цм од 
коте терена (саобраћајнице) врши се пробраним материјалом из ископа, 
консолидоване до збијености тражене геотехничким елаборатом, уз паралелно 
вађење подграде из рова. У завршном делу, непосредно пре саобраћајнице, 
насипа се слој природног шљунка, дебљине 25 цм, који се сабија до 50 Mpa, као 
подлога за оправку саобраћајнице 

 
Подграђивање. На целој траси цевовода неопходно је на дубинама већим од 1,0 
m извршити обострано разупирање рова здравом дрвеном грађом. На дубинама 
већим од 2 m може се врши подграђивање здравом дрвеном подградом 
(обавезан је статички прорачун дрвене подграде за дубине веће од 2,0м), а на 
дубинама већим од 4,0 м металном оплатом, у свему према важећим 
стандардима и прописима за ову врсту посла уз присуство и сагласност 
Надзорног органа. 
 
Ревизиони силази - шахтови атмосферске и фекалне канализације су 
распоређени водећи рачуна о максиманом дозвољеном међусобном растојању и 
потребама прикључења будућих објеката. Сви прикључци и улични сливници су 
повезивани на ревизионе силазе (нема прикључења на цев).  
 
Ревизиони силази су од монтажних водонепропустних армиранобетонских 
елемената, који се међусобно повезују специјалним вододржљивим малтерима, 
који омогућују комплетну вододржљивост шахта и канализације као целине. 
Вододржљивост канализације је у овом случају веома битна, јер се цело насеље 
налази на лесној заравни, а позната је остељивост леса на воду. 
 
На атмосферској канализацији пречника Ø800 и Ø1000, доњи део ревизионог 
силаза је армиранобетонски шахт – „касета“, изнад које се наставља 
стандардним монтажним елементима Ø1000 mm. 
 
Поклопци. Предвиђени су шахт поклопци ливеног гвожђа носивости 400 kN – за 
тешко оптерећење, који се монтирају у растеретни армирано бетонски прстен, 
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којим се оптерећење преноси на околни терен. Поклопци на фекалној 
канализацији су са отворима за вентилацију – евакуацију гасова.  
 
Цевни материјал. Изабрани цевни материјал за фекалну канализацију и 
сливничке везе на атмосферској је тврди PVC KG SN8, који се изврсно показао у 
погледу вододржљивости и хидрауличких карактеристика. Међусобно 
повезивање цеви је „на муф“ са гуменим дихтунгом. Веза цеви са 
армиранобетонским ревизоним силазима се остварује преко уводника за цеви – 
тзв. „КГФ“ комада, који омогућује мања независна слегања цеви и шахта, без 
пуцања цеви. 
 
Изабрани цевни материјал за атмосферску канализацију су полиетиленске 
коруговане двослојне канализационе цеви ХДПЕ ИД Ø 300-1000  mm SN8, који се 
изврсно показао у погледу вододржљивости и хидрауличких карактеристика. 
Међусобно повезивање цеви је „на муф“ са гуменим дихтунгом. Веза цеви са 
армиранобетонским ревизоним силазима се остварује преко уводника за цеви, 
који омогућује мања независна слегања цеви и шахта, без пуцања цеви. 
 
Каскаде. За денивелације до 0,40 м нису предвиђене каскаде, вода слободно 
пада у кинету, од 0,40 до 1,50 м изводе се каскаде са косом каскадном цеви, а од 
1,50 до 3,00 м са вертикалном (у свему према приложеном детаљу). Све каскаде 
су са спољне стране шахтова, цеви су обложене армираним бетоном. Вртложна 
каскада за прикључак на реципијент је предмет посебне свеске пројекта. 

3.1. Фекална канализација 

Комплетна фекална канализација је пречника Ø 250 мм од ПВЦ-а за спољну 
канализацију, носивости SN8. Цеви се повезују муфом са гуменим дихтунгом. 
Скоро цела канализација је у паду од 0,5 % , осим деоница где је било могуће 
пратити пад терена, где су у паду од 1.0-1,5 % (прате пад терена).  
 
На фекалној канализацији постоји једна каскада, на месту прикључења 
канализације комплекса „Земунске капије“ - ревизиони силаз Ф-8 , висине hk = 
1.31 м.  

 
Комплетна улична фекална канализација је ПВЦ У Ø250 мм, укупне дужине 
768,70 м, дубине укопавања од 5,20 до 2,00 м. 

3.2. Атмосферска канализација 

Минимални пречинк атмосферске канализације је Ø 300 мм, а највећи пречник 
који се користи је Ø 800 мм (осим последње деонице од 5,00м која је Ø1000). 
Комплетан цевни материјал атмосферских канализационих колектора је ХДПЕ 
ИД Ø 300-1000 mm, носивости SN8, док је за сивничке везе пречника Ø 160 мм 
од ПВЦ-а за спољну канализацију, носивости SN8. 
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На атмосферској канализацији постоје три каскаде. Прва је на месту 
прикључења канализације Насеља на канализацију изван комплекса у 
Мостарској улици. Каскада је уз ревизиони силаз К-9, висине hk = 2,30 м. Друга 
каскада је на на раскрсници Мостарске, Шумадијске и Војвођанске улице,  уз 
ревизиони силаз К8, висине hk = 1.95 м. Трећа каскада је у Шумадијској улици, на 
месту повезивања канализације Насеља. Каскада је уз ревизиони силаз К-24 , 
висине hk = 1,19 м.  Све три каскаде су спољне, две су са вертикалном 
каскадном цеви (висине 2,30 и 1,95 м), а трећа је са косом каскадном цеви 
(висина 1,19 м). 

 
Сливници су распоређени у складу са условима на терену, тј. у складу са 
падовима постојећих саобраћајница. Поново се упозорава извођач радова, да се 
микролокација сливника мора одредити „in situa“ – на лицу места, у складу са 
затеченом нивелацијом саобраћајнице у тренутку израде сливника, у договору 
са надзорним органом. 

 
Улични сливници су стандардни бубањ сливници (бетонска цев Ø400 мм, 
прикључак цеви је на 100 цм, а таложница је дубине још 100цм) али са решетком 
и рамом од ливеног гвожђа, носивости 400 kN . Сливничке везе су од тврдог 
ПВЦ-а за спољну уградњу, повезују се муфом са гуменим дихтунгом, са 
подужним падом од 2%. У оквиру насеља је предвиђено : укупно 60 бубањ 
сливника са укупном дужином сливничких веза  око 155,00 м. 

 
Укупна дужина уличне атмосферске канализације је 868,60 м, од чега је Ø1000 
мм – 5,00 м, Ø800 мм – 291,60 м, Ø500 мм – 282,20 м, Ø400 мм – 110,30 м и 
Ø300 мм – 179,50 м. На канализацији има 39 бубањ сливника, са сливничким 
везама Ø160 мм – 155,00 м. Дубина укопавања атмосферске канализације је од 
8,08 до 2,00 м. 
 

4. ЗАКЉУЧАК 

У оквиру израде овог пројекта, ни у чему није одступљено од решења датог 
Идејним решењем и услова ЈКП БВК. Предвиђени материјали за израду 
канализације су стандардни, проверени временом које су већ у употреби. 
 
Битно је још једном скренути пажњу на посебан значај вододржљивости 
канализације која се изводи у лесним теренима.  
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ПРОЈЕКАТ СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ – конструктивни део 
ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

1.2. АБ ШАХТОВИ – “КАСЕТЕ” 
 
На атмосферској канализацији пречника Ø800 и Ø1000, као доњи део 
ревизионих силаза се изводе АБ шахтови – “касете”. Састоје се од доње 
(темељне) плоче дебљине 20цм, зидова исте дебљине односно од горње плоче 
дебљине 20цм у случају цеви Ø800 и Ø1000, док је у случају где се врши 
скретање цеви Ø800 и истовремено повезивање са цеви Ø500 дебљина горње 
плоче 30цм. Шахтови су у потпуности упуштени у тло. По систему конструкције 
су система плочастих носача са правоугаоним основама. Елементи су 
међусобно монолитно повезани и чине једну конструктивну целину. На горњу 
плочу шахта се ослања сам ревизиони силаз који је од префабрикованих 
монтажних елемената.  
Сви монолитни елементи шахтова су пројектовани од марке бетона МБ 30, 
марке водонепропусности В4. Чист заштитни слој до арматуре је предвиђен 
3.5цм. Арматура у АБ елементима је димензионисана тако да је највећа 
гранична ширина прслина аu ≤ 0.15мм. 
Пошто је кота фундирања шахтова на дубини већој од 4.0м ископ се врши уз 
подграђивање металном оплатом, у свему према важећим стандардима и 
прописима за ову врсту посла. 
Према геотехничком елаборату кота нивоа подземне воде је на -18.60м од коте 
терена и према томе не угрожава темељну јаму. 
При прорачуну конструкције коришћени су подаци из Геотехничког елабората 
број GEL-001-569/17 који је израдила “ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА” 
д.о.о. и односи се на предметну локацију и објекте. 
 
2. СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН 
 
Статички прорачун АБ елемената конструкције вршен је по теорији граничних 
стања (ПБАБ '87) применом програмског пакета Tower 7. При прорачуну су узета 
оптерећења према СРПС-у и Геотехничком елаборату. Сопствена тежина 
бетонских елемената аутоматски је обрачуната. Прорачун је спроведен за 
реалне комбинације утицаја од сопствене тежине, хоризонталних притисака од 
самог тла односно од површинског оптерећења на површини терена као и од 
притиска воде у објекту. Прорачун, димензионисање, усвајање арматуре и 
прорачун прслина урађени су за све позиције на објекту и резултати су 
приказани у нумеричкој документацији. 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
Пре почетка изградње објекта Извођач је дужан да детаљно проучи добијену 
пројектну техничку документацију и потребно је да увек има увид у усвојени 
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статички систем од стране Пројектанта конструкције. У случају евентуалних 
нејасноћа потребно је да се обрати Пројектанту ради додатних објашњења. 
Након тога може да приступи изради динамичких планова за извођење радова 
на објекту са планирањем динамике радне снаге, материјала и механизације. 
Извођач је дужан да примењује савремене технологије извођења са 
максималним ангажовањем механизације. 
 
Сав материјал и опрема који се примењују у изградњи објекта морају да буду 
минимално I класе квалитета и да одговарају важећим стандардима и прописима 
у Србији за одговарајућу врсту материјала или опреме са свим потребним 
атестима од стране организације која врши атестирање а важећи су у Србији. 
Атесте је потребно предати Надзорном органу на градилишту. 
 
Извођач је дужан да се придржава Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник 
Републике Србије” бр. 72/09) и осталих стандарда и прописа који се односе на 
извођење грађевинских радова а нису наведени у овом документу. 
 
МАТЕРИЈАЛИ 

Вода 

За справљање бетона се сме користити само вода која испуњава услове 
квалитета утврђене прописом у стандарду СРПС У.М1.058/85. Обична вода за 
пиће може се употребљавати без доказа о њеној подобности за справљање 
бетона и малтера. 
 
Количина воде за израду бетона треба да буде минимална да би задовољила 
потпуну хидратацију цемента и правилну уградњу стим да водоцементни фактор 
не сме бити већи од 0.5. Пројектом рецептуре бетона је одређена тачна 
количина воде по јединици справљеног свежег бетона у зависности од марке 
бетона, врсте, гранулације и влажности агрегата, количине цемента и 
примењених адитива. 
 
Агрегат 

За справљање бетона се сме користити само агрегат који испуњава услове 
квалитета утврђене прописом у стандарду СРПС Б.Б2.009/86 СРПС Б.Б2.010/86 
и СРПС У.М1.057/84. Агрегат мора бити једар, здрав и компактан. Агрегат не сме 
да садржи земљане ни органске састојке, нити друге примесе које штете бетону 
и арматури. Гранулометријски састав мешавине агрегата утврђује се 
испитивањем у зависности од прописаних услова квалитета, начина и услова 
транспорта и уградње бетона. Агрегат за справљање бетона мора да буде 
минимално трофракцијски. У случају да муљевити састојци пређу прописану 
границу од 2% тежински онда потребно је извршити прање агрегата у складу са 
прописима. 
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Природна мешавина шљунка може се применити само за неармиране 
конструкције марке бетона МБ10 и МБ15, а за све остале конструктивне 
елементе од бетона најмањег квалитета МБ20 потребно је употребљавати 
агрегат у фракцијама. Гранулометријски састав се одређује на основу пројекта 
бетона а у зависности од потребне конзистенције и начина уградње. 
 
Извођач је дужан да поднесе атестну документацију за агрегат који користи не 
старију од шест месеци. 
 
Цемент 

Цемент за израду бетона се сме употребљавати ако испуњава услове квалитета 
утврђених прописима у стандардима СРПС ЕН 196-1/95 (замењује СРПС Б.Ц1. 
001/79), СРПС Б.Ц1.009/82, СРПС ЕНВ 197-1/97 (замењује СРПС Б.Ц1.011/82), 
СРПС ЕНВ 196-7/95 (замењује СРПС Б.Ц1.012/79), СРПС Б.Ц1.013/80 и СРПС 
Б.Ц1.014/82. Избор цемента врши се на основу претходних испитивања. 
Употребити портланд цемент са додатком згуре и пуцолана 15 – 30 % класе 35 и 
45. Уколико је из технолошких разлога потребно применити и додатке бетону, 
водити рачуна да укупна количина додатака заједно са згуром не прелази 30 % 
количине цемента. Најмања количина цемента је у зависности од садржаја 
арегата зрна мањих од 0.25 мм а одређена је табелом 5 члана 30. Правилника 
за бетон и армирани бетон. Укупна количина цемента и квалтитет цемента је 
одређен пројектом бетона. 
 
Цемент се на градилишту може лагеровати у силосима ако их има или у 
врећама, фабрички спаковано. На врећама је потребно да буде видљиво 
означен квалитет, врста и евентуални додаци цементу, као и датум производње. 
На градилишту се цемент у врећама може лагеровати у сувим, затвореним 
просторијама сложених на дашћаној подлози и одигнути изнад земље мин 20цм. 
Ако се лагеровање врши више од 15 дана морају се премештати вреће са 
цементом тако да заузму други положај. Ако је цемент лежао дуже од три месеца 
било на градилишту било на другом месту, пре употребе потребно је извршити 
испитивање подобности за примену у конструкцији. Приликом извођења једне 
целине бетонске конструкције сме се употребити само једна врста цемента. 
 
Цемент који се примењује мора да има одговарајућу атестну документацију коју 
произвођач цемента прибавља сваких шест месеци. 
 
Арматура 

Арматура за армирање конструкција предвиђена је од ребрасте арматуре Б500Б 
и мрежасте арматуре МА 500/560, у свему према важећем Правилнику. Челик за 
израду арматуре мора испуњавати прописане услове дате новим прописима: 
Бетонски челик. Завариви бетонски челик. Општи део – СРПС ЕН 10080/2009, 
као и Бетонски челик и челик за претходно напрезање бетона, Методе 
испитивања - СРПС ЕН ИСО 15630 (ЕН) / 2009 – део I, II и III. 
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Арматуру пре уградње тако лагеровати да не рђа а у случају да је неправилним 
складиштењем зарђала потребно је рђу одстранити. Исто тако арматура не сме 
да има никакве прљавштвине, нпр. масти који смањује ефикасност приањања 
арматуре и бетона. Заваривање арматуре може се вршити ако је претходним 
атестом доказано да је заварив. 
 
Извођач је дужан да поднесе атестну документацију за сву врсту арматуре коју 
користи при изради арматурних склопова, а не старију од шест месеци. 
 
Адитиви 

У случају да се нека својства бетона морају повећати (пластичност, 
водонепропусност, отпорност на хемикалије и сл.) могу се примењивати адитиви 
одговарајуће врсте додавајући их у свежу бетонску масу. По потреби примењене 
адитиве одређује Извођач бетонске конструкције стиме да се прирџава свих 
препорука и упутстава од стране произвођача адитива. Адитиви морају да 
одговарају следећим стандардима: СРПС У.М1.036/81, СРПС У.М1.038/81 и као 
и важећим Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон 
(Сл. лист СРЈ бр. 11/87) и Правилнику о техничким мерама за преднапрегнути 
бетон (Сл. лист СФРЈ 51/71). 
 
Адитиве је потребно лагеровати према упутствима произвођача адитива тако да 
се до времена уградње не промене својства адитива за који је предвиђен. 
 
Извођач је дужан да поднесе атестну документацију за све врсте адитива који 
користи при изради конструкције. 
 
Материјали за хидроизолацију 

Примењени материјали за хидроизолацију морају да задовољавају одговарајуће 
стандарде и прописе који су важећи за ту врсту материјала.  
 
ИЗВОЂЕЊЕ 
 
Бетонски и армиранобетонски радови 

Сви бетонски и армирачки радови морају се извести према важећем Правилнику 
о техничким нормативима за бетон и армирани бетон (Сл. лист СРЈ бр. 11/87), 
према техничким условима за извршење радова и у свему према плановима 
оплата и арматуре. 
 
Бетон је квалитета МБ 40 и МБ 30. Марка бетона МБ 30 и навише је категорије 
Б.II тј. састав бетона се одређује на основу претходних испитивања свежег и 
очврслог бетона справљеног од предвиђеног материјала уз предвиђене услове 
уградње. У погледу временске зависности скупљања и течења бетона бетон 
мора да има најмање карактеристике предвиђене табелама 9 до 12 члана 57 до 



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

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

ВЈН 12/17 – ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
Извођење радова на спољној хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса 

на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
 

страна 37 од 67 

60 Правилника за бетон и армирани бетон. Извођач је дужан да изради пројекат 
бетона према захтевима пројекта сагласно са чланом 232 Правилника БАБ ’87. 
 
Оплата у којој се лије конструкција мора да одговара по облику и димензијама у 
свему детаљима оплате конструкције. Оплата мора да буде стабилна, добро 
укрућена и подупрта у свему према статичком прорачуну скеле и оплате. Оплата 
се израђује тако да се може скинути а да се не оштети бетонска површина, 
ивице да буду оштре, правилне и равне док површине треба да буду равне. 
Површине које се предвиђају као видљиве повшине у натур бетону морају бити 
глатке. Грађа за оплату не сме да буде тања од 24мм, унутрашња страна мора 
да буде равна, чиста и премазане заштитним средствима. Премаз не сме да 
буде штетан за бетон, не сме да делује на промену боје површине бетона и на 
везу арматуре и бетона. Надвишење у оплатама дати од Л/500 ако другачије у 
пројекту конструкције није одређено. 
 
Бетон се транспортује са места израде транспортним средством који спречава 
сегрегацију. Транспорт не сме да буде дужи од половине времена потребног за 
почетак везивања цемента. У току транспорта не сме се мењати састав бетона 
додавањем додатака. Ауто мешалице које транспортују суву мешавину морају да 
имају водомер за потребе додавања воде у одређеној количини. 
 
Бетон се уграђује према пројекту бетона. Прекиди бетонирања се претходно 
одређују и дају се на сагласност Пројектанту или Надзорном органу. Прекиди 
бетонирања не смеју да се прљаљу и пре наставка потребно је да се стари 
бетон добро очисти, орапави и накваси. У посебним случајевима површине 
старог бетона потребно је премазати и средствима за боље везивање. 
 
Температура свежег бетона током уградње мора да буде између +5°C и +30°C. 
Ако је средња температура ваздуха ван опсега +5°C и +30°C потребно је 
предузети посебне мере за нормално очвршћавање бетона предвиђене према 
Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон. 
 
Уграђени бетон мора бити такве конзистенције да се може квалитетно уградити 
предвиђеним средствима. Конзистенција бетона се одређује према стандардима 
СРПС ИСО 4109/97 (замењује СРПС У.М8.050/66), СРПС У.М8.052/66, СРПС 
У.М8.054/68 и СРПС У.М8.056/68. Накнадно додавање воде свежем бетону је 
забрањено. Производњу и уградњу бетона вршити машинским путем. Ручно 
мешање и уграђивање бетона допуштено је за мале количине слабије 
напрегнутих елемената конструкције уз дозволу Надзорног органа. Ручно 
уграђени бетон треба добро набити и куцати по оплати. Машинско уграђивање 
врши се первибратором и вибратором. На местима где дубина сипања бетона у 
оплату већа од 1.0м, спуштање бетона обавезно вршити левком или 
одговарајућим методама. 
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При бетонирању високих елемената бетонира се у слојевима цца 0.7м. Наредни 
слој мора да се угради за време које осигурава једнолично везивање оба слоја 
без дисконтиунитета. 
 
Пре бетонирања се према плановима оплата постављаљу потребне анкер плоче 
за везу са осталим елементима. Анкер плоче се израђују у браварској радионици 
према датим детаљима конструкције анкера. 
 
Током бетонирања строго водити рачуна о положају постављеног арматурног 
склопа. Арматура мора да буде обавијена са свих страна бетоном и да се 
обезбеди пројектом прописани заштитни слој. Код бетонирања плочастих 
елемената водити рачуна да арматура горње зоне не потоне у средину пресека 
коришћењем подметача одговарајућих висина. 
 Непосредно после бетонирања бетон мора бити заштићен од : 
– пребрзог исушивања, 
– брзе измене топлоте између бетона и ваздуха, 
– падавина и текуће воде, 
– високих и ниских температура као и 
– вибрација и других механичких оштећења у време везивања и почетног 
очвшћавања. 
 
Неговање бетона мора трајати минимално 7 дана или не мање од времена који 
је потребно бетону да добије 60% од коначне чврстоће. 
 
Уклањање скела и оплате дозвољено је према прописима и захтевима датим на 
плановима оплата и уз одобрење Надзорни органног органа. После скидања 
оплате забрањено је поправка оштећених делова без претходног одобрења 
Надзорног органа. Ово се нарочито односи на малтерисање сегрегираних места. 
 
Постигнути квалитет бетона се утврђује испитивањем пробних коцки, које је 
Извођач је дужан да израђује према Правилнику о техничким нормативима за 
бетон и армирани бетон. Испитивање и оцена квалитета очврслог бетона се 
врши у акредитованим лабораторијама према стандарду СРПС У.М1.051/87. 
 
Армирачки радови 

Арматура се сече и савија према детаљима арматуре са достављеним 
спецификацијама и рекапитулацијом арматуре. Арматура мора бити тачно 
изведена и правилно савијена према према важећим стандардима за 
обликовање арматуре. 
 
Арматура се веже у просторну целину са паљеном жицом дебљине 1.4мм. 
Главна подужна арматура се везује за сваку узенгију или подеону арматуру у 
свему према детаљима арматуре. У случају нејасноћа код планова арматуре 
обавезно консултовати Пројектанта конструкције или Надзорног органа. 
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Настављање арматуре је дозвољено простим преклопом и сучеоним 
заваривањем ако је доказано да је арматура заварива у свему према 
Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон. Препоручени 
проценат наставка арматуре у једном пресеку је 1/3 од укупне количине а не 
више од 50%, ако другачије није у детаљима арматуре дефинисано. Наставке је 
потребно смицати за прописане дужине и по могућности наизменично окретати. 
 
Заштитни слој се обезбеђује применом подметача одговарајућих карактеристика 
и дебљине према пројектованом заштитном слоју. Код линијских елемената 
препоручује се примена пластичних звездастих прстенастих дистанцера 
одговарајућих димензија које се навлаче на подужне шипке. Код одређивања 
димензије ове врсте дистанцера водити рачуна о томе да се заштитни слој 
рачуна од спољне ивице пројектом предвиђене узенгије. 
Након састављеног арматурног склопа обавезно се од стране Надзорног органа 
контролише положај, величина профила, број комада, међусобни размак 
профила и заштитни слој према детаљима арматуре. Након утврђивања да је 
арматурни склоп уграђен у свему према детаљима арматуре Надзорни орган 
одобрава почетак бетонирања уз убележавање пријема арматуре у грађевински 
дневник. 
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3.2.3. Технички опис вртложне каскаде 
 
Секундарна мрежа фекалне и атмосферске канализације за потребе израде 
недостјуће комуналне инфраструктуре у улицама Заджбинској, Мостарској 
и Шуматовачкој,у функцији планираног насеља „Земунске капије“ 
 

За потребе прихвата употребљених и атмосферских вода са подручја 
палнираног насеља „Земунске капије“, градска општина Земун, град Београд, 
потребно је урадити секундарну мрежу фекалне и атмосферске канализације у 
непосредном окружењу, тј. саобраћајницама које окружују планирано насеље и 
кроз саобраћајнице које су у правцу реципијента.  

 
У оквиру израде секундарне атмосферске канализације, за потребе прикључења 
на реципијент, потребно је урадити каскадну грађевину, дубине ископа око 16.70 
м, при чему се мора уништити енргија воде при денивелаци од око 9,40 м. 
Обзиром да се овакви објекти пројектују и изводе само када је то неопходно 
(цена, технолошки изазови извођења, ...), пројектант је сагледавајући потребу за 
високим квалитетом пројекта, одлучио да се објекат каскаде издвоји у посебну 
свеску. 

 
Приликом израде овог Идејног Пројекта, пројектанту је на располагању била 
следећа документација: 

- ПДР-а блока између улица Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, 
Мостарске и Шумадијске, градска општина Земун („Сл. лист града 
Београда“ бр. 115/16), 

- ПДР простора између улица Цара Душана, саобраћајнице Т6, десног 
одсека Дунава, Земунског гробља и границе регулационог плана старог 
језгра Земуна – Пригревица, општина Земун („Сл. лист града Београда“ бр. 
52/14)) 

- ПДР блокова између улица Цара Душана, Филипа Вишњића, Угриновачке и 
Лазе Јовановића – Порције, градска општина Земун („Сл. лист града 
Београда“ бр. 2/13),  

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX) („Сл. лист града 
Београда“ бр. 20/16) 

- Урбанистички параметри (становништво, запослени, заузетост, зеленило, 
...) за блокове у окружењу планиране канализације, из плана генералне 
регулације 

- Идејно решење секундарне водоводне мреже и секундарне мреже фекалне 
и атмосферске канализације за потребе израде недостајуће комуналне 
инфраструктуре у функцији планираног насеља „Земунске капије“, ГО 
Земун, Београд, на КП 10361/1, 10361/3, 14259, 14257/1, 14231/1, 14258, 
14240, 14237 КО Земун, „Грађевинска дирекција Србије“ д.о.о. – јули 2017. 
године  
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- Пројекат за извођење партерног уређења и пратеће инфраструктуре КП 
10362/2 и 10362/3 КО Земун у насељу „Земунске капије“ – Хидротехничке 
инсталације – 3/2 спољна канализациона мрежа унутар комплекса 
„Земунске капије“, „NORTH engineering“ д.о.о. – јули 2017. Године 

- Локацијски услови ROP-BGDU-18537-LOCH-2/2017, интерни број IX-20 350-
1248/2017 од 23.08.2017. године, у оквиру којих су услови за пројектовање и 
прикључење од надлежних ЈКП и других овлашћених организација и то: 
* ЈКП "Београдски водовод и канализација" – водовод, под бр. В-478/2017 
од 17.08.2017. године 
* ЈКП "Београдски водовод и канализација" – канализација, под бр. К-
380/2017 од 15.08.2017. године 
* "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., под бр. 4937/17 од 17.08.2017. године 
* "Телеком Србија" А.Д. под бр. 291248/2-2017 од 18.08.2017. године 
* ЈКП "Београд пут", под бр. V 31442-1/2017 од 09.08.2017. године 
* ЈКП "Београдске електране", под бр. II-11093/2 од 18.07.2017. године 
* ЈП "Србијагас" под бр. 07-07/20493 од 11.08.2017. године 
* ЈКП "Зеленило Београд", под бр. 22020/1 од 18.08.2017. године 

- Катастарско топографски план локације, Р = 1 : 1000,  
- Катастар подземних инсталација 
- Пројектни задатак 

 

1.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  

Предметна територија припада Централном канализационом систему, у делу на 
коме је према Генералном решењу предвиђено каналисање сепарационим 
системом одвођења атмосферских и употребљених вода. 
 
Главни реципијент атмосферских вода је кишни колектор Б 220/194 цм, који 
се из правца Банатске улице улива у реку Дунав. Канализационом мрежом кроз 
Војвођанску, Шумадијску, Мостарску и Задужбинску улицу извршиће се 
прикупљање атмосферских вода и њихово одвођење до реципијента. 
 
Реципијент - кишни колектор Б 220/194 цм изграђен педеасетих година прошлог 
века (према неким подацима 1954. године). У архивама ЈКП БВК не постоји 
никаква пројектна документација о овом колектору, осим података о котама дна 
колектора код ревизионих силаза и унутрашњих димензија (дато у оквиру услова 
ЈКП БВК). Није познато чак ни да ли је зид колектора бетонски или 
армиранобетонски, као ни који је начин изградње био примењен (претпоставља 
се да је изведен тунелски, због дубине укопавања). 
 
У циљу прикупљања додатних података о реципијенту, Пројектант је у сарадњи 
са радницима реонске службе ЈКП БВК извршио вишекратно обилажење трасе и 
преглед стања постојећег колектора (отварањем шахт поклопаца постојећих 
ревизионих силаза). Том прилоком је извршена провера дубине, и констатовано 
да одговара подацима из услова. У сам колектор се није могло сићи из два 
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разлога: 1) постојеће пењалице у ревизионим силазима (од бетонског гвожђа) су 
кородирале у толикој мери да њихово коришћење није безбедно, 2) ревизиони 
силази, као и сам колектор су пуни испарења (вероватно од фекалне 
канализације која је масово повезивана на шахтове колектора), тако да силазак 
није безбедан без „ронилачке“ опреме за дисање.  

 

2. ОПИС РЕШЕЊА  

Резултати геолошких истражних радова (који су рађени за потребе овог пројекта) 
, расположиви простор у јавним саобраћајницама, распоред постојећих и 
планираних инсталација, искуство са сличним објектима на канализацији, 
препоруке Корисника и Инвеститора су полазни подаци од којих се кренуло при 
изради овог Идејног пројекта каскаде на атмосферској канализацији. 

 

 Избор типа каскаде. У оквиру припрема за израду пројекта каскаде, ЈКП 
БВК је омогућио Пројектанту да обиђе неколико постојећих каскада, ради 
бољег сагледавања потреба корисника и информисања о стеченим 
искуствима у експлоатацији.  
За савладавање овакве висинске разлике (9,40 м), у литератури је 
описано више решења: могуће је предвидети каскаду са одбојним зидом 
(за висине до 10 м), каскаду са хоризонталним праговима (за висине до 
10 м), вртложну каскаду (за висине преко 10 м), ...  
Пројектант се определио за вртложну каскаду, која обезбеђује сигурно 
„уништавање“ енергије (нема слободно падања воде, јер се у горњем 
делу грађевине – „пужу“ вода тако усмерава да је центрифугална сила 
приљубљује уз зидове вертикалног кружног окна, а у дну каскаде се 
формира део са привеременим воденим јастуком, који врши „уништење“ 
енергије тока без удара у бетонске површине).  
Са гледишта одржавања, вртложна каскада је врло погодна – практично 
га нема, ако је окно довољних димензија (пречника већег од 1,0 м) да 
обезбеди пролаз крупнијих комада који се повремено нађу у 
канализацији. 

 

 Избор конструктивног система. Постојећи колектор (Б 220/194 цм) је 
бетонски, непознатог стања (непознат је квалитет бетона, дебљина 
зидова, кота фундирања, вододржљивост, ...). Усвојено је да се на 
постојећу конструкцију не сме нанети никакво додатно оптерећење, тј. 
каскада и прикључак на постојећи колектор морају бити независан 
конструктивни систем, повезан са постојећим на начин који обезбеђује 
вододржљивост али не преноси никакве статичке утицаје.  
Почетна идеја Пројектанта је била да се не руши цео постојећи колектор, 
већ само сводни део, чиме би се омогућило да за цело време израде 
прикључка постојећи колектор буде у фукцији, што би знатно појефтинило 
радове. Овај систем је захтевао да се за потребе ослањања новог свода 
(изнад постојећег дна колектора) формира нови ослонац са друге стране 
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постојећег колектора. Анализом оваквог статичког система, показало се 
да практично није могуће довољно проширити тај додатни темељ, да би 
се добило равномерно слегање комплетне конструкције. 
Ово је изазвало потребу за комплетним уклањањем дела постојећег 
колектора, у дужини од око 6,0 м, да би се на том месту формирао нови 
армиранобетонаки део колектора, са прикључком нове каскаде. Овако је 
добијена могућност ослањања нове конструкције по целој површини, што 
даје равномерна слегања и омогућује израду квалитетне везе између 
нових и старих бетона (трајноеластичним смесама), без могућности 
процуривања. Нормално, ово захтева блиндирање постојећег колектора и 
препумпавања његовог садржаја бар док трају радови на рушењи дела 
постојећег колектора и изради новог, са прикључком каскаде. 
Блиндирење, начин препумпавања и обезбеђење извођња радова у 
сувом су детаљно разрађени и приказани у оквиру пројекта. 
 

 Обезбеђење ископа. Дубина потребног ископа за израду спиралне 
каскаде (око 16,70 м) је неуобичајено велика и сама по себи је посебан 
изазов. Габарит грађевине (каскаде) и места постављања (поред 
постојећег колектора, чији један део мора да се сруши и поново уради) 
одређују габарит простора потребног за извођење радова (руши се око 
6,0 м постојећег колектора,  док је ширина радова око 7,0 м – узвши у 
обзир радни простор 0,80 м, добија се минимални габарит ископа од 7,60 
м х 8,60 м). 
Избор начина обезбеђења овако дубоких ископа првенствено зависи од:  
врсте тла у коме се ископ врши, расположивог простора (величина 
парцеле у власништву инвеститора, постојећих инсталација и цене 
измештања ако је потребно, ...) и опремљености грађевинске оперативе 
(опремљености потенцијалних понуђача за извођење радова). 
Широки ископ – одбачено. Захтевао би ископ са нагибом косина од 1:1, 
што би учинило да се „уђе“ у парцеле које нису у јавном власништву и 
велика измештања постојећих инсталација. 
Класичан ископ под двостепеном заштитом подграде од Ларсенових 
талпи - одбачено. Овакав ископ је сличан широком ископу, јер би морало 
да се побијају два реда талпи (спољни ред талпи дубине 12 м обезбеђује 
безбедан ископ до дубине од 8 м, када се дође на дубину од 8 м, побија 
се следећи ред којим се силази на потребну дубину). Опет се „улази“ у 
суседне парцеле и велика су измештања постојећих инсталација. 
Уочава се да је потребно извршити ископ сличан ископу за вертикални 
шахт, само великог габарита ( h=16.70 m, bneto=7.60 m, aneto=8.60 m ). За 
поменуту дубину и слбодне габарите, без каскадирања ископа, могу се 
користити подграде типа армиранобетонске дијафрагме, Ларсенове 
талпе нестандардне дужине, завеса од армиранобетонских шипове и 
друге. 
Пројектант се определио за подграду од продужених Ларсенових 
талпи, што ће се детаљно касније објаснити. Потребан габарит ископа је 
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око 10,50 х 10,50 м. Обзиром на изабрани тип каскаде – вртложна 
каскаде, са гледишта хидраулике није битно да ли је каскада испред или 
иза постојећег колектора (услови израде прикључка су исти). Размотрене 
су обе варијанте и констатовано је : 

- Вртложна каскада на ближој страни постојећег колектора, већим 
делом у саобраћајници. Ова варијанта је одбачена јер изазива потребу за 
привременим измештањем / укидањем постојећег топловода (нанесен је у 
ситуацији) и потпуно затварање саораћаја кроз Банатску и Војвођанску 
улицу (морају се привремено изместити линије аутобуса 85 и 612) 

- Вртложна каскада са друге стране постојећег колектора , мањим 
делом у саобраћајници. Ова варијанта је одабрана јер су мањи трошкови 
измештања три енергетска кабла од трошкова рушења и поновне израде 
магистралог топловода (процена пројектанта), а у Банатској улици је 
довољно да се затвори само једна трака , нема потребе за измештањем 
аутобуских линија. 

 

3. ВРТЛОЖНА КАСКАДА 
 

Сам објекат вртложне каскаде се састоји од три функционална дела : завојни 
део (или пуж, како га колоквијално зову), вертикално окно и уништивач енергије 
са прикључком. 
 
Печурка или пуж служи да прихвати воду из уличне канализационе цеви и 
принуди је да постепено, у току течења кроз спиралу, упада у вертикално окно. 
Обзиром да вода која улази у окно има значајну брзину у правцу тангенте окна, 
центрифугална сила је „лепи“ за зидове окна, тако да се вода спиралним 
течењем по ободу окна спушта на доњи ниво. Вертикално окно се завршава 
оштрим прекидом, који омогућује распршивање воде. Комора доњег дела се 
изводи за око 40% шире од самог окна, али је излаз из коморе сужен, тако да 
због промене смера течења долази до привременог успоравања течења и 
формирања воденог јастука који служи за лакше унуштавање вишка енергије. 
 
Прикључак на реципијент се изводи под хидраулички погодним углом, да не 
изазива непотребан успор и вртложење, у овом случају под углом од 45о. 

 

Хидрауличко димензионисање елемената вртложне каскаде 
 

Прорачун си димензионисање завојног дела и ветрикалног окна извршен је 
набази података из литературе и препорука на основу искустава у експлоатацији 
постојећих објеката. 

 
Прелазна деоница између канала кишне канализације и горње коморе 
вртложне каскаде је потребна када се течење налази у прелазном режиму 
између ламинарног/мирног (Fr < 0.75) и турбулентног /силовитог течења (Fr > 
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1.50). Користећи податке о пречнику канализације и протицајају кроз канал 
(брзини) из хидрауличког прорачуна атмосферске канализације, добија се 

 
За дотицај из пројектоване мреже: 

 
Q= 825 l/s,  
d = 1000 mm  
v = 2.13 m/s 
Fr = v2  / g * d = 2.132 / 9.81 * 1.00 = 0.46 < 0.75  
 

За максимално могући дотицај: 
 
Q= 1835 l/s,  
d = 1000 mm  
v = 2.34 m/s 
Fr = v2  / g * d = 2.342 / 9.81 * 1.00 = 0.55 < 0.75 
 

Прелазна деоница није потребна. 
 
 

Пречник вертикалног окна вртложне каскаде одређен је према : 
 

 
 

У завршној деоници пројектоване атмосферске канализације, за велику кишу 
двогодишњег повратног периода добијено је 825 l/s. За пад дна канала од 5,0 ‰, 
добија се да је неопходно усвојити канализациону цев Ø 800 mm, чија је 
пропустна моћ (пун профил) 1013 l/s. 
 
   Q = 1,013 m3/s  →  d = 0,95 m 
 

    

     
     
     
     
     
     
     
     



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

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

ВЈН 12/17 – ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
Извођење радова на спољној хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса 

на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
 

страна 46 од 67 

Обзиром да је у питању капиталан и врло скуп објекат, код кога је цена 
повећања пречника вертикалног окна мала величина вишег реда, тј. практично 
не утиче на цену, одлучено је да се усвоји повећање пречника последње 
деонице (дужине 5,0 m) на Ø 1000 mm чиме је омогућено накнадно 
прикључивање на овај шахт (К-1) све док се не премаши капацитет повећане 
прикључне цеви и каскаде, тј. капацитет од 1835 l/s. 
 
 усвојено је         Q = 1,835 m3/s → d = 1,17 m усвајам d = 1,20 m 
 
 
Геометриске карактеристике горње коморе вртложне каскаде су одређене на 
основу увојених конструктивних података  : 
 

 
 

 
a = d/2 + Δr + C + S + b/2 = 0,60 + 0,20 + 0,10 + 0,40 + 0,50 = 1,80 m 
e = ( b + s ) / 7 = ( 1,0 + 0,4 ) / 7 = 0,20 m 
r1 = d/2 + Δr + C + e = 0,6 + 0,2 + 0,1 + 0,2 = 1,10 m 
r2 = r1 + e = 1,1 + 0,2 = 1,30 m 
r3 = r1 + 3e = 1,1 + 0,6 = 1,70 m 
r4 = r1 + 5e = 1,1 + 1,0 = 2,10 m 
 
Геометриске карактеристике доње коморе вртложне каскаде су одређене на 
основу увојених конструктивних података : 

 
ширина доње коморе b1 = d + 2*40%d = 1,20 + 2*1,20 * 0,40 = 2,16 m 
  усвајам b1 = 2,20 m 
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ширина слободног профила b1' = b = 0.60 m 
 
висина доње коморе  h = b1' + 0.10 = 1.10 m 
 
ширина успоривача истицања b1'' = ( b1 - b1' ) / 2 = ( 2,20 – 1,00) / 2 = 0,60 m 
     b1'' = 0,60 m 
 
висина успоривача истицања h' = min. 60%h = 0.66  усвајам  h' = 0.70 m 
 
Провера геометријских карактеристика је урађена у оквиру детаљнаг 
прорачуна – димензионисање вртложне каскаде, који је у прилогу овог Техничког 
описа. 
 
 

 4. ТЕХНОЛОГИЈА ИЗГРАДЊЕ ВРТЛОЖНЕ КАСКАДЕ 
 
4.1. Припремни радови 
 
Прибавити ажуран катастар подземинх инсталација. Упутити писмо обавештења 
свим имаоцима овлашћења над јавним инстлација, а посебно власницима 
инсталација које се морају изместити (ЕДБ каблови и Јавно осветљење). Три 
кабла ЕДБ су уцртани у катастру подземних инсталација, али није уцртано јавно 
осветљење, за које је констатовано на лицу места да иде трасом која је тачно 
изнад постојећег колектора. Договорити измештање потребних инсталација 
(пројекат измештања, који Извођач које радове изводи, ...). 
 
Уради пројекат регулације саобраћаја – Елаборат привременог регулисања 
саобраћаја у зони радовс (обухватити место узводног шахт код кога се блиндира 
постојећи цевовод, место израде каскаде, место низводног шахта где се 
премупани саджај враћа у канализацију) и прибавити сагласност на Елаборат и 
одобрење за затварање/регулацију саобраћаја од надлежног секретаријата (све 
таксе и дажбине сноси Извођач радова). 
 
Прибавити потребне дозволе за коришћење зелених површина у непосредној 
близини радне јаме (не ближе од 15 м) за привремено лагеровање материјала из 
ископа, радна јама се мора затрпавати материјалом из ископа (објашњено у 
геотехничком елаборату). 
 
Договорити са директивним надзором корисника – ЈКП Београдски водовод и 
канализација, начин блиндирања постојећег колектора, капацитете пумпи, 
потисног вода, ... Упутити писмо упозорења којим се тражи решавање проблема 
нелегалних прикључака, чије постојање је откривено у постојећем ревизионом 
окну на месту будуће каскаде. 
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Обезбедити потребну опрему за силазак у постојећи колектор кроз постојећи 
ревизиони силаз (пењалице су кородирале, велика количина гасова). Извршити 
инспекцију (силазак) у колектор и проверити димензије колектора (скицирати 
попречни пресек), коту дна колектора, коту врха, утврдити дебљину зидова и 
свода постјећег колектора (бушењем вибрационом бушилицом), стање 
постојећих зидова и таванице колектора, ... 
 
Геодетско обележавање, у оквиру кога треба на лицу места: 
 
- обележити положај постојећих инсталација које се морају изместити, 
шлицовањем извршити откривање самих инсталација – што је један од основних 
услова за почетак радова на изградњи каскаде. Обавестити власника 
инсталација да изађе на лице места ради договора о измештању. 
 
- обележити сам будући објекат (габарит талпи, место каскаде, ...) 
 
- обележити положај узводног шахта (вероватно је затрпан, није пронађен 
приликом обиласка терена) и извршити откривање шахт поклопца. 
 
- Истовремено треба формирати мрежу привремених тачки за геодетско 
праћење у току радова (снимање темеља, праћење слегања у току затрпавања 
објектa...). 
 
Измештање постојећих инсталација. Склопити уговор о измештању (са 
власником инсталација – носиоцем јавних овлашђења) и изместити инсталације 
које ометају извођење радова. 
 
Извршити осигурање и обезбеђење саобраћаја у зони извођења радова, у 
складу са Елаборатом овереним од стране надлежног секретаријата 
(министарства) и добијеном дозволом. 
 
Заштитна ограда. Поставити заштитну ограду, у свему према плану организације 
градилишта.  
 
Рушење коловоза и ивичњака. Извршити рушење постојећих асфалтних 
површина и ивичњака у зони извођења радова. Срушени асфалт одвести на 
депонију, а ивичњаке одложити за каснију поновну уградњу. 
 
4.2. Земљани и тесарски (обезбеђење радне јаме) радови 
 
Због уске међусобне повезаности начина ископа са начином обезбеђења радне 
јаме, технолошки су повезани - начин обезбеђења радне јаме директно утиче на 
избор методе ископа, технологија ископа и обезбеђења ће се приказати заједно  
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Хумус. Извршити машински ископ хумуса, у широком откопу, за 2,0 м шире од 
габарита радне јаме, до дубине од 0,20 м. Ископани хумус депоновати на за то 
обезбеђен простор, у близини радилишта. 
 
Побијање Ларснових талпи. Извршити побијање Ларсенових талпи по ободу 
радне јаме, на пројектовану дубину (тип талпи је: 606n). Обзиром да је 
пројектована дубина (у највећем делу) око 19,50 м, предвиђено је да се користе 
талпе дужине 20,00 м. Стандардна талпа је дужине 12,00 м. У зависности од 
опремљености Извођача, талпа се може пре побијања продужити (чеоним 
заваривањем) на потребну дужину, па је онда побити или се може извршити 
побијање првих 11,00 м (талпе од 12,00 м), па онда на лицу места наварити још 
8,00 м. Варење морају да врше сертификовани вариоци. 
 
Неопходно је водити рачуна да приликом побијања талпи у зони постојећег 
колектора не дође до контакта талпе и колетора. Пројектом је предвиђено да се 
ове талпе изнад постојећег колектора „зауставе“ на дубини од 13,00 м (таваница 
постојећег колектора је на коти 79,29 м.н.м. , претпостављена дебљина 
зидова/таванице је до 50 цм, тако да је горња кота свода колектора 79,79 – на 
дубини од 13,70 м). Преостали део од краја Ларсенових талпи до постојећег 
колектора ће се подградити у току ископа, здравом дрвеном грађом, 
наваривањем профила ... 
 
Ископ радне јаме и постављање укрућења подграде.  
Ископ радне јаме се врши у фазама. Фазе ископа су усклађене са фазама 
постављања челичних укрућења подграде од Ларсен талпи. Укрућења се изводе 
на више нивоа: -0.11 м (укрућење ХЕБ 220), -3,00 м (укрућење ХЕБ 400), -5,50 м 
(укрућење 2 х ХЕБ 360), -8,00 м (укрућење 2 х ХЕБ 450), - 10,50 м (укрућење 2 х 
ХЕБ 550) и -13,00 м (укућење 2 х ХЕБ 900). 
 
Одмах скидању хумуса (и коловоза) и по побијању Ларсенових талпи, извршити 
постављање укрућења првог нивоа (ХЕБ 200 мм, са косницима ХЕБ 140 мм у 
угловима), па затим приступити ископу ране јаме. 
 
Ископ од 4,00 м до дубине од 6,50 м. За ову дубину је потребно користити багер 
са продуженом руком и дубинском модификованом кашиком. Узевши у обзир 
мале димензије укрућења на – 3,00 м, и овај ископ се обрачунава са 90% 
машинског ископа и 10% ручног. По завршетку овог дела ископа поставља се 
укрућење на – 5,50 м (2 ХЕБ 360 мм, са косницима 2 ХЕБ 180 мм, у угловима). 
 
Ископ од 6,50 м до дубине од 9,00 м. За ову дубину је потребно користити багер 
са продуженом руком и дубинском модификованом кашиком. Узевши у обзир 
мале димензије укрућења на – 5.50 м, и овај ископ се обрачунава са 90% 
машинског ископа и 10% ручног. По завршетку овог дела ископа поставља се 
укрућење на – 8,00 м (2 х ХЕБ 450 мм, са косницима 2 ХЕБ 220, у угловима). 
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Ископ од 9,00 м до дубине од 11,50 м. Дубина ископа онемогуђује рад 
стандардним багером, мора се применити механизација са вертикалним 
захватањем и изношењем материјала (грејфер или сл.). Овакав ископ изазива 
потребу за већим процентом ручног ископа, све испод укрућења (и косника) мора 
се ручно пребацити у део где машина може да захвати материјал. Машински 
ископ је 75%, а ручни 25%. По завршетку овог дела ископа поставља се 
укрућење на – 10,50 м (2 х ХЕБ 550 мм, са косницима 2 ХЕБ 240, у угловима). 
 
Ископ од 11,50 м до дубине од 14.00 м. Дубина ископа онемогуђује рад 
стандардним багером, мора се применити механизација са вертикалним 
захватањем и изношењем материјала (грејфер или сл.). Овакав ископ изазива 
потребу за већим процентом ручног ископа, све испод укрућења (и косника) мора 
се ручно пребацити у део где машина може да захвати материјал. Машински 
ископ је 65%, а ручни 35%. По завршетку овог дела ископа поставља се 
укрућење на – 13,00 м (2 х ХЕБ 900 мм, са косницима 2 ХЕБ 360 мм, у угловима). 
 
Ископ од 14,00 м до 16,70 м. Комплетан део ископа између постојећег колектора 
и њему ближе подграде мора се извршити ручно, јер укрућење на нову -13.00 
онемогућује приступ механизацији (погледај пресек са постојећим колектором). У 
осталом делу рова проценат ручног ископа се опет повећава, због већих 
димензија укрућења. Машински ископ је 50% а ручни исто толико – 50%. 
Истовремено са ископом обезбеђивати неподграђени део око постојећег 
колектора, здравом дрвеном грађом. 
 
Издрада постељице. На целој површини извршити ручну нивелацију дна ископа 
– постељице, са тачношћу ± 3 цм. Како на делу ископа, тако и наделу где се 
руши постојежи колектор. 
 
Затрпавање радне јаме. По завршетку радова на изради новог дела постојећег 
колектора и доње коморе каскадне грађевине (комплет са скидањем оплате, 
бетон мора да постигне 70% тажене носивости), може се одпочети са 
затрпавањем радне јаме. Радна јама се затрпава материјалом из ископа, у 
слојевима како је то прописано у геотехничком елаборату, и збија до тражене 
збијености (збијеност доказати теренским опитом). Пралелно са затпавањем се 
врши демонтажа укрућења подграде и постављање монтажних елемената 
армиранобетонског ревизионог силаза.  
 
Затрпавање напредује паралелно са напредовањем радова на 
армиранобетонском окну вртложне каскаде. По достизању коте фундирања 
горње коморе, затрпавање се обуставља, док се не заврше армирано-бетонски 
радови на горњој комори. Поново се чека уклањање оплате и достизање 
тражене носивости АБ елемената, након чега се може наставити затрпавање, на 
прописани начин, док се не достигне кота -1,00 м, када се затрпавање прекида 
ради демонтаже (чупања) Ларсенових талпи. Паралено са затрпавањем се 
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демонтирају укрућења и постављају армиранобетонски елементи ревизионог 
силаза и вентилационог окна. 
 
По завршетку демонтаже подграде, наставља се затрпавање, али се сада део 
испод собраћајнице затрпава природним шљунком који се збија до носивости од 
40 MPa, док се део у зеленој површини затрпава материјалом из ископа, до 
дубине од -0,50 м. 
 
Хумузирање. На делу радне површине, који је у зеленом појасу, извршити 
хумузирање материјалом из ископа (раније посебно одложеним) уз додатак 20% 
новог материјала. Са хумузирањем пошети на 50 цм од површине. За првих 40 
цм искористити хумус који је раније скинут, а завршних 10 цм извести новим 
хумусом. По завршетку хумузирања засејати мешану траву. 

 

4.3. Радови препумпавању садржаја постојећег колектора 
 
Да би се обезбедио рад у сувом и квалитетно извођење радова на делу 
постојећег колектора на коме се изводи прикључак вртложне каскаде (руши се и 
поново изводи део дужине 6,0 м старог колектора), неопходно је у суседни 
шахтама на постојећем колектору (прва узводна и низводна шахта) извршити 
блиндирање. Код узводне блинде поставити пумпе довољног капацитета, које ће 
привременим потисним водом препумпавати садржај колектора у прву низводну 
шахту. Ове радове радити у тесној сарадњи са надзорним органима ЈКП БВК. Са 
препумпавањем садржаја постојећег колектора треба од почети непосредно пре 
почетка радова на рушењу дела постојећег колектора, а завршити тек када нови 
део колектора буде спреман да се пусти у функцију (када бетон достигнер 
тажене карактеристике), не мора се чекати да комплетна каскадна грађевина 
буде завршена. 
 
Блиндирање. За израду блинди на постојећем кишном колектору Б 220/190 цм, 
морају се обезбедити услови за рад људи у колектору. Обзиром да је евидентно 
да постоји велики број нелегалних прикључака фекалне канализације на овај 
кишни колектор, рад у овим условима се мора третирати као рад у колектору 
каналиазције по општем систему, тј. мора се обезбедити принудна вентилација и 
мерење концентрације гасова пре почетка и у току извођења радова. 
 
Блинда код узводног шахта, мора бити димензионисана тако да може да 
прихвати хидростатички притисак воденог стуба чија је висина једнака дубини 
постојећег шахта – 15,1 м, тј. да прихвати притисак од око 151 KN/m2 (укупну 
силу од 47 тона). Уколико извођач радова обезбеди пумпу довољног капацитета 
да може да препумпа 8.500 l/s, на колико је на основу подужног пада (око 3,5‰), 
површине (3,1 m2) и облика попречног пресека процењено да је пропустна моћ 
постојећег колектора, може се прихватити и слабија блинда (неопходне су радна 
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и резервна пумпа). Обавеза Извођача је да на основу расположиве опреме и 
материјала који су му на располагању, уради прорачун блинде. 
 
Блинда код низводног шахта, не мора да буде велике носивости, она служи само 
да се спречи узводно враћање препумпаног каналског садржаја. 
 
Блинда код нове каскаде је потребна из разлога вероватног процуривања кроз 
узводну блинду велике носивости. Ради се до половине висине колектора, чиме 
се омогућује постављање пумпе испред ње и препумпавање воде која је 
процурела. 
 
Препумпавање и потисни вод. Увидом на лицу места (отварањем шахта на 
месту где ће се изводити каскада), констатовано је да у сушном периоду постоји 
протицај кроз кинету постојећег колектора висине 50% кинете. За познати пад и 
облик кинете, лако се добија да је то протицај од око 45 l/s, тј. то је количина 
фекалне и подземен воде која тече кроз овај атмосферски  колектор – количина 
воде коју вероватно треба препумпавати 24 часа дневно. 
 
Од есенцијалне важности је да се обезбеди извђење радова у сувом, а за то је 
потребно обезбедити препумпавање довољне количине атмосферске воде која 
дотече колектором, тако да не дође до изливања из истог. Постављањем пумпе 
капацитета око 150 l/s (потребне висине дизања да обезбеди савладавање 16 м 
геодетке разлике, увећану за 5 м до врха уливне вертиклане цеви и хидрауличке 
губитке у потису дужине 25 м) и полагањем цевовда od полипропиленских 
канализационих цеви пречника Ø400 mm до првог низводног шахта (око 330 м), 
обезбедило би се пражњење колектора за око 17 часова по престанку кише. 
  
Нормално, ово подразумева да постоји реална опасност о последица 
нефункционисања овог колектора, тј. могуће су значајне штете од плављења 
кориника. Проблем легалних корисника се може решити скалпањем уговора о 
осигурању, а нелегалне (самовољни прикључци, без одобрења власника 
инсталације) треба упозорити да сами сносе последице својих самовољних 
поступака. 
 
Предвиђено је постављање потисног полипропиленског вода по зеленој 
површини поред Банатске улице, уз фиксирање цеви привременим анкерима (на 
почетном делу се ради вертикални део цевовода висине 5,0 м, који ствара 
довољан притисак да кроз цевовод Ø400 мм прође 150 l/s – канализација 
издражава 0,5 бара притиска). Рад црпног постројења треба да је аутоматски, уз 
двадесетчетворочасовно дежурство електричара. Неопходно је поред редовног 
снабдевања електричном енергијом обезбедити и стално присуство генератора 
довољног капацитета за неометан рад пумпи (гориво за бар 6 часова рада). 
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У шахту испред блинде морају бити истовремено радна и резрвна пумпа, обе 
повезане и спреме за наизменични рад (због тежине се не може резервна пумпа 
држати у магацину – не може је монтирати један човек). 
 
Препумпавање код радне јаме. За потребе препумпавања воде која процури 
кроз блинду на узводном шахту или кроз пукотине / слаба места на постојећем 
колектору, потребно је обезбедити пумпу мањег капацитета, која ће се поставити 
на код преграде непосредно уз део колектора који се руши и тако обезбедити да 
не буде изливања у радну јаму. Ова пумпа треба да је аутоматска, а резервна 
пумпа треба да је у радној јами (не мора да буде повезана). 
 
У самој радној јами, при изради бетоског тампона преко целе површине јаме, на 
два места (са једне и друге стране колектора) треба направити црпилишта, да се 
омогући евакуација вода које се појаве у јами (атмосферске падавине или нешто 
друго). Ова црпилишта треба опремити пумпама (за свако црпилиште по једна), 
најбоље истог типа као пумпа на прегради колектора, тако да је за све три пумпе 
довољно имати једну у резерви. И за ове пумпе је потребно обезбедити 
алтернативно напајање енергијом – генератор. 
  

4.4. Радови на рушењу 
 
Паралелно са почетком радова на ископу радне јаме, почињу и радови на 
рушењу бетонског ревизионог силаза до постојећег колектора. Постојећи 
ревизиони силаз рушити у сегментима дужине око један метар. Пошто се 
сегмент пложи и уситни на комаде не веће од 20 цм, транспортовати на 
депонију. Од круцијалне важности је да се спречи упадање шута у окно силаза, а 
самим тим у колектор, тј. не сме се рушити разбијањем на лицу места, већ се 
уради ископ око силаза, обори део у ископ, па потом уситњава. 
 
Са рушењем дела постојећег колектора, који треба заменити новим, не сме се 
почети док се не заврши комплетан ископ и не избетонира заштитни слој преко 
дна радне јаме, по целој слободној површини. Време док траје ископ треба 
искористити да се утврди од ког материјала су зидови постојећег колектора 
(бетон, армирани бетон или нешто друго) и прпреми потреебна опрема за 
пресецање и рушење колектора.  
 
Пре почетка радова на рушењу самог тела колектора, потребно је урадити 
потисни вод, обезбедити пумпе и аутоматику, извршити блиндирања и почети 
препумпавање. Када се по истеку 24 сата констатује да блинде „држе“, а 
препумпни систем функционише може се приступити радовима на рушењу дела 
колектора који се замењује новим. 
 
Обзиром на неопходност брзог и ефикасног завршетка радова на рушењу дела 
постојећег колектора и изградњи новог дела са доњом комором вртложне 
каскаде, препоручује се Извођачу да створи услове и обезбеди радну снагу за 
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рад у три смене, да би се што је могуће више скратио период рада уз 
препумпавање садржаја постојећег колетора. 
 
Не улазећи у технологију коју ће Извођач применити код рушења дела 
колектора, неопходно је обезбедити „чист“ – раван пресек постојећих зидова и 
темеља колектора, да би се омогућила квалитетна израда трајноеластичне везе 
између старих и нових зидова / плоча.  
 
Сав шут и комаде срушеног колектора, сукцесивно са напредовањем рушења, 
износити из радне јаме, утоварити у камионе и одвети на депонију. 
 

4.5. Бетонски и армирачки радови 
 
Процес припреме, израде и повезивања арматуре, монтаже оплате, справљања, 
уградње и неге бетона је детаљно обрађен у оквиру конструктивног дела овог 
пројекта.  Овде  ће се обратити пажња на време извођења и тренутак достизања 
траженог квлитета армираног бетона,  са гледишта остваривања тражених 
хидротехниких карактеристика и могућности пуштања појединих делова у 
експлоатацију. 
 
По завршетку ископа и израде постељице, предвиђено је да се цела површина 
ископа (осим дела испод постојећег колектора) прекрије армирано бетонском 
плочом дебљине 15 цм, у којој је са обе стране постојећег колектора, на 
погодном месту остављено удубљење за постављање пумпе за избацивање 
воде из радне јаме. Сврха ове плоче је двојака. Основна сврха је да обезбеди 
заштиту подтла од воде ма ког порекла – киша, процедне воде из нелегалних 
прикључака, ... (комплетан ископ је у лесу и погребној земљи, који су јако 
осетљиви на присуство воде). Други разлог је обзбеђење за случај попуштања 
блинди и плавњења радне јаме – спречава се продор воде у подтло и олакшава 
санација.  
 
Паралелно са радовима на рушењу дела постојећег колектора, неопходно је 
припремити арматур темељне плоче, као и елементе оплате, да би се, чим се 
зато створе услови, извршило бетонирање исте.  
 
На спојевима старог и новог бетона (постојећег и новог дела колектора) пре 
бетонирања се мора поставити трајноеластична трака, која ће обезбедити 
независно слегање новог дела колектора и водонепропустност споја. 
 
Подразумева се да ће се чим то очвршћавање бетона темеља дозволи, 
приступити монтажи арматуре зидова и свода новог дела колектора и доње 
коморе каскаде ...Предвиђено је да се у овој фази користе бетони са адитивима 
који обезбеђују брже везивање бетона, јер је круцијално да се радови на доњем 
делу каскаде што пре заврше, бетон сазри, изврши демонтажа комплетне оплате 
и поново пусти проток кроз колектор. 
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По завршетку радова на изради новог дела колектора и доње коморе каскаде, 
приступа се затрпавању доњег дела ископа и паралелно напредује са израдом 
вертикалног окна вртложне каскаде, монтажи елемената ревизионог силаза, ... 
све како је то описано у делу затрпавање, у оквиру земљаних радова. 
 
У шахт отвора за вентилацију, на дубини од око 60 цм (у спојницу закошеног 
завршног комада и првог ветикалног комада), у сам отвор уградити шипке од 
нерђајућег гвожђа Ø12 mm, на међусобном растојању од 15 сантиметара. Ова 
решетка се уграђује као превенција, за спречавање силажења у каскаду кроз 
вентилациони шахт. У самом вентилационом шахту, који се изводи од 
стандардних АБ монтажних шахт елемената, не уграђују се пењалице, а 
поклопац је са отворима (минимум 15% површине). 
 

4.6. Завршни и остали радови 
 
Враћање инсталације улучног осветљења у првобитно стање. По завршетку свих 
радова на вртложној каскади, а пре постављања завршног слоја хумуса, вратити 
постојећи каделабр на првобитно место, као и његово напајање. 
 
Оправка срушеног коловоза и тротоара. Ову позицију је неопходно 
синхронизовати са повезивањем атмосферске канализације из Војвођанске 
улице са вртложном каскадом, да се неби иста улица рушила и оправљала два 
пута у кратком временском размаку. 
 
Израда пројекта изведеног стања. Извођач је дужан да у току извођења радова 
прикупља потребне податке, да би могао да уради квалитетан пројекат 
изведеног стања, са свим потребним елементима. 
 

5. ЗАКЉУЧАК 

У оквиру израде овог пројекта, ни у чему није одступљено од решења датог 
Идејним решењем и услова ЈКП БВК. Предвиђени материјали за израду 
вртложне каскаде су стандардни, проверени временом које су већ у употреби. 
 
Сама вртложна каскада није непозната врста објекта у нашој хидротехничкој 
пракси, али је дубина на којој је потребно извести овај објекат значајно увећала 
вредност радова. 

 
 
 
 
 



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

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

ВЈН 12/17 – ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
Извођење радова на спољној хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса 

на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
 

страна 56 од 67 

ПРОЈЕКАТ ВРТЛОЖНЕ КАСКАДЕ НА  
КИШНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ – конструктивни део 

 
2.1. ВРТЛОЖНА КАСКАДА 
 
Вртложна каскада служи за повезивање новопројектоване канализационе мреже 
на постојећи бетонски канализациони колектор. Објекат је у потпуности упуштен 
у тло. По систему конструкције је система плочастих носача са претежно 
неправилним основама. Састоји се од завојне грађевине, цилиндричног дела 
објекта и дела који спаја каскаду са постојећим колектором. Ови елементи 
објекта су међусобно монолитно повезани и чине једну конструктивну целину. 
Ревизиони силаз доњег нивоа и вентилациони шахт се изводе од 
префабрикованих монтажних елемената. Дебљине доње плоче и зидова завојне 
грађевине су 40цм (код зидова је то минимална дебљина пошто је унутрашња 
површина зида формирана од сегмената кружница различитих радијуса), док је 
њена горња плоча дебљине 30цм са отвором Ø100цм за вентилациони шахт. 
Неправилног је облика у основи, габаритних димензија 380х460цм и унутрашњом 
чистом висином од 170цм. Цилиндрични део грађевине је висине 650цм, 
унутрашњег пречника 120цм и дебљином зидова од 30цм. Уливна грађевина има 
доњу (темељну) плочу мин. дебљине 40цм која је у паду од 2% према колектору, 
горњу плочу дебљине 50цм, док су зидови 40цм. Неправилног је облика са 
унутрашњом ширином 220цм и унутрашњом висином 104-110цм. Повезује се са 
новопројектованим делом колектора којим се мења сегмент постојећег у дужини 
цца. 6м. Нови сегмент самог колектора има доњу (темељну) плочу дебљине 
40цм, горњу плочу која је заједничка са уливном грађевином и зидове 
минималне дебљине од 40цм са унутрашњом ивицом под радијусом 110цм тј. 
обликом који прати пресек постојећег колектора. 
 
Сви монолитни елементи вртложне каскаде су пројектовани од марке бетона МБ 
40, марке водонепропусности В4. Чист заштитни слој до арматуре је предвиђен 
3.5цм. Арматура у АБ елементима је димензионисана тако да је највећа 
гранична ширина прслина аu ≤ 0.15мм. 
 
Због велике дубине на којој се налази објекат предвиђен је вертикални ископ уз 
заштиту темељне јаме челичним талпама. На основу статичког прорачуна 
усвојене су талпе Larsen 606n. Габаритне димензије темељне јаме су 9.6х9.6м. 
Према геотехничком елаборату кота нивоа подземне воде је на -18.60м од коте 
терена и према томе не угрожава темељну јаму са котом ископа -16.70м. 
 
При прорачуну конструкције и заштите темељне јаме коришћени су подаци из 
Геотехничког елабората број GEL-001-569/17 који је израдила “ЦЕНТРАЛНА 
ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА” д.о.о. и односи се на предметну локацију и објекте. 
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3. СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН 
 
ВРТЛОЖНА КАСКАДА 
 
Статички прорачун АБ елемената конструкције вршен је по теорији граничних 
стања (ПБАБ '87) применом програмског пакета Tower 7. При прорачуну су узета 
оптерећења према СРПС-у и Геотехничком елаборату. Сопствена тежина 
бетонских елемената аутоматски је обрачуната. Прорачун је спроведен за 
реалне комбинације утицаја од сопствене тежине и притисака тла. Прорачун, 
димензионисање, усвајање арматуре и прорачун прслина урађени су за све 
позиције на објекту и резултати су приказани у нумеричкој документацији. 
 
ЗАШТИТА ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ - ТАЛПЕ 
 
Статички прорачун талпи извршен је применом програмског пакета Tower 7. При 
прорачуну су узета оптерећења према Геотехничком елаборату. Пошто се на 
делу који се налази изнад постојећег колектора (ширина од цца. 3м) талпе могу 
побијати само до изнад колектора урађен је статички прорачун са две дубине 
побијања. Први случај обухвата талпе са дубином побијања од 19.5м. Талпе су 
третитане као линијски континуални носачи са ослонцима на дубини побијања (-
19.5м) односно на местима укрућења (-0.11m,  -3.0m, -5.5m, -8.0m, -10.5m и -
13.0m) оптерећене хоризонталним притисцима од самог тла као и од 
површинског оптерећења на површини терена. Контролисани су моменти 
савијања и померања. На основу статичких утицаја који су добијени закључено је 
да задовољавају талпе типа Larsen 606n. Други случај обухвата талпе са 
дубином побијања -13.0м које су предвиђене на делу изнад постојећег 
колектора. Третиране су као линијски континуални носачи са ослонцима на 
дубини побијања (-13.0m) односно на местима укрућења (-0.11m, -3.0m, -58.5m,-
8.0m и 10.5m). Контролисани су моменти савијања и померања. На основу 
статичких утицаја који су добијени закључено је да задовољавају талпе типа 
Larsen 606n. 
Такође је урађена провра статичке стабилности талпи у току ископа, по свим 
фазама ископа, тј. паралено са напредовањем ископа постављају се укрућења, у 
свему како је описано у хидротехнмичком делу (4.2 Земљани и тесарски радови) 
Предвиђена укрућења су прорачуната на реакције талпи на појединим нивоима. 
На коти -13.0м предвиђено је укрућење од 2хНЕВ 900 и косницима 2хНЕВ 340, 
на коти -10,5м од 2хНЕВ 550 и косницима 2хНЕВ 240,  на коти -8.0м од 2хНЕВ 
450 и косницима 2хНЕВ 220, на коти -5,5м од 2хНЕВ 360 и косницима 2хНЕВ 180, 
на коти -3.0м од НЕВ 400 и косницима 2хНЕВ 220,  док су на коти -0.11м 
укрућења НЕВ 220 са косницима НЕВ 140. Контролисани су напони, стабилност 
као и померања. Резултати прорачуна су приказани у нумеричкој документацији. 
Меродаваним за димензионисање се показало оптерећење у току ископа. 
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Пре почетка изградње објекта Извођач је дужан да детаљно проучи добијену 
пројектну техничку документацију и потребно је да увек има увид у усвојени 
статички систем од стране Пројектанта конструкције. У случају евентуалних 
нејасноћа потребно је да се обрати Пројектанту ради додатних објашњења. 
Након тога може да приступи изради динамичких планова за извођење радова 
на објекту са планирањем динамике радне снаге, материјала и механизације. 
Извођач је дужан да примењује савремене технологије извођења са 
максималним ангажовањем механизације. 
 
Сав материјал и опрема који се примењују у изградњи објекта морају да буду 
минимално I класе квалитета и да одговарају важећим стандардима и прописима 
у Србији за одговарајућу врсту материјала или опреме са свим потребним 
атестима од стране организације која врши атестирање а важећи су у Србији. 
Атесте је потребно предати Надзорном органу на градилишту. 
 
Извођач је дужан да се придржава Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник 
Републике Србије” бр. 72/09) и осталих стандарда и прописа који се односе на 
извођење грађевинских радова а нису наведени у овом документу. 
 
МАТЕРИЈАЛИ 

Вода 

За справљање бетона се сме користити само вода која испуњава услове 
квалитета утврђене прописом у стандарду СРПС У.М1.058/85. Обична вода за 
пиће може се употребљавати без доказа о њеној подобности за справљање 
бетона и малтера. 
 
Количина воде за израду бетона треба да буде минимална да би задовољила 
потпуну хидратацију цемента и правилну уградњу стим да водоцементни фактор 
не сме бити већи од 0.5. Пројектом рецептуре бетона је одређена тачна 
количина воде по јединици справљеног свежег бетона у зависности од марке 
бетона, врсте, гранулације и влажности агрегата, количине цемента и 
примењених адитива. 
 

Агрегат 

За справљање бетона се сме користити само агрегат који испуњава услове 
квалитета утврђене прописом у стандарду СРПС Б.Б2.009/86 СРПС Б.Б2.010/86 
и СРПС У.М1.057/84. Агрегат мора бити једар, здрав и компактан. Агрегат не сме 
да садржи земљане ни органске састојке, нити друге примесе које штете бетону 
и арматури. Гранулометријски састав мешавине агрегата утврђује се 
испитивањем у зависности од прописаних услова квалитета, начина и услова 
транспорта и уградње бетона. Агрегат за справљање бетона мора да буде 
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минимално трофракцијски. У случају да муљевити састојци пређу прописану 
границу од 2% тежински онда потребно је извршити прање агрегата у складу са 
прописима. 
 
Природна мешавина шљунка може се применити само за неармиране 
конструкције марке бетона МБ10 и МБ15, а за све остале конструктивне 
елементе од бетона најмањег квалитета МБ20 потребно је употребљавати 
агрегат у фракцијама. Гранулометријски састав се одређује на основу пројекта 
бетона а у зависности од потребне конзистенције и начина уградње. 
 
Извођач је дужан да поднесе атестну документацију за агрегат који користи не 
старију од шест месеци. 
 
Цемент 

Цемент за израду бетона се сме употребљавати ако испуњава услове квалитета 
утврђених прописима у стандардима СРПС ЕН 196-1/95 (замењује СРПС Б.Ц1. 
001/79), СРПС Б.Ц1.009/82, СРПС ЕНВ 197-1/97 (замењује СРПС Б.Ц1.011/82), 
СРПС ЕНВ 196-7/95 (замењује СРПС Б.Ц1.012/79), СРПС Б.Ц1.013/80 и СРПС 
Б.Ц1.014/82. Избор цемента врши се на основу претходних испитивања. 
Употребити портланд цемент са додатком згуре и пуцолана 15 – 30 % класе 35 и 
45. Уколико је из технолошких разлога потребно применити и додатке бетону, 
водити рачуна да укупна количина додатака заједно са згуром не прелази 30 % 
количине цемента. Најмања количина цемента је у зависности од садржаја 
арегата зрна мањих од 0.25 мм а одређена је табелом 5 члана 30. Правилника 
за бетон и армирани бетон. Укупна количина цемента и квалтитет цемента је 
одређен пројектом бетона. 
 
Цемент се на градилишту може лагеровати у силосима ако их има или у 
врећама, фабрички спаковано. На врећама је потребно да буде видљиво 
означен квалитет, врста и евентуални додаци цементу, као и датум производње. 
На градилишту се цемент у врећама може лагеровати у сувим, затвореним 
просторијама сложених на дашћаној подлози и одигнути изнад земље мин 20цм. 
Ако се лагеровање врши више од 15 дана морају се премештати вреће са 
цементом тако да заузму други положај. Ако је цемент лежао дуже од три месеца 
било на градилишту било на другом месту, пре употребе потребно је извршити 
испитивање подобности за примену у конструкцији. Приликом извођења једне 
целине бетонске конструкције сме се употребити само једна врста цемента. 
 
Цемент који се примењује мора да има одговарајућу атестну документацију коју 
произвођач цемента прибавља сваких шест месеци. 
 
Арматура 

Арматура за армирање конструкција предвиђена је од ребрасте арматуре Б500Б 
и мрежасте арматуре МА 500/560, у свему према важећем Правилнику. Челик за 
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израду арматуре мора испуњавати прописане услове дате новим прописима: 
Бетонски челик. Завариви бетонски челик. Општи део – СРПС ЕН 10080/2009, 
као и Бетонски челик и челик за претходно напрезање бетона, Методе 
испитивања - СРПС ЕН ИСО 15630 (ЕН) / 2009 – део I, II и III. 
 
Арматуру пре уградње тако лагеровати да не рђа а у случају да је неправилним 
складиштењем зарђала потребно је рђу одстранити. Исто тако арматура не сме 
да има никакве прљавштвине, нпр. масти који смањује ефикасност приањања 
арматуре и бетона. Заваривање арматуре може се вршити ако је претходним 
атестом доказано да је заварив. 
 
Извођач је дужан да поднесе атестну документацију за сву врсту арматуре коју 
користи при изради арматурних склопова, а не старију од шест месеци. 
 
Адитиви 

У случају да се нека својства бетона морају повећати (пластичност, 
водонепропусност, отпорност на хемикалије и сл.) могу се примењивати адитиви 
одговарајуће врсте додавајући их у свежу бетонску масу. По потреби примењене 
адитиве одређује Извођач бетонске конструкције стиме да се прирџава свих 
препорука и упутстава од стране произвођача адитива. Адитиви морају да 
одговарају следећим стандардима: СРПС У.М1.036/81, СРПС У.М1.038/81 и као 
и важећим Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон 
(Сл. лист СРЈ бр. 11/87) и Правилнику о техничким мерама за преднапрегнути 
бетон (Сл. лист СФРЈ 51/71). 
 
Адитиве је потребно лагеровати према упутствима произвођача адитива тако да 
се до времена уградње не промене својства адитива за који је предвиђен. 
 
Извођач је дужан да поднесе атестну документацију за све врсте адитива који 
користи при изради конструкције. 
 
Челична конструкција 

Челик који се употребљава мора да одговара прописима за челичну конструкцију 
датим у стандарду СРПС ЕН 10025:2003 (који замењује СРПС Ц.Б0.500/89) и 
релевантних стандарда из области челичних конструкција група стандарда 
СРПС Ц.Б.... 
 
Челични материјал који се примењује у конструкцији пре израде мора да буде 
очишћена од евентуалне корозије и осталих наслага (масноћа, уље итд.). После 
израде елемента исти се заштићује трајном антикорозивном заштитом Ц3, С3.21 
према  СРПС ИСО 12944:2002. ако другачије није одређено у пројектној 
документацији. Елементи за које постоји потреба да се приликом монтаже на 
лицу места врши заваривање антикорозивна заштита се на делу који се вари 
врши само са основним премазом који обезбеђује исправну заварљивост 
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елемента. Након међусобног заваривања елемента, место вара се трајно 
заштићује системом заштите као за остале делове елемента. Уколико се 
антикорозивна заштита елемента приликом транспорта и манипулације оштети 
на местима оштећења поребно је одстранити оштећене слојеве заштите и 
исправити антикорозивна заштита наношењем одговарајућих слојева у 
одговарајућим дебљинама. 
 
Извођач је дужан да поднесе атестну документацију за челични материјал, за 
вариоце и заштитна средства против корозије које користи при изради 
конструкције. 
 
Материјали за хидроизолацију 

Примењени материјали за хидроизолацију морају да задовољавају одговарајуће 
стандарде и прописе који су важећи за ту врсту материјала.  
 
ИЗВОЂЕЊЕ 
 
Бетонски и армиранобетонски радови 

Сви бетонски и армирачки радови морају се извести према важећем Правилнику 
о техничким нормативима за бетон и армирани бетон (Сл. лист СРЈ бр. 11/87), 
према техничким условима за извршење радова и у свему према плановима 
оплата и арматуре. 
 
Бетон је квалитета МБ 40 и МБ 30. Марка бетона МБ 30 и навише је категорије 
Б.II тј. састав бетона се одређује на основу претходних испитивања свежег и 
очврслог бетона справљеног од предвиђеног материјала уз предвиђене услове 
уградње. У погледу временске зависности скупљања и течења бетона бетон 
мора да има најмање карактеристике предвиђене табелама 9 до 12 члана 57 до 
60 Правилника за бетон и армирани бетон. Извођач је дужан да изради пројекат 
бетона према захтевима пројекта сагласно са чланом 232 Правилника БАБ ’87. 
Оплата у којој се лије конструкција мора да одговара по облику и димензијама у 
свему детаљима оплате конструкције. Оплата мора да буде стабилна, добро 
укрућена и подупрта у свему према статичком прорачуну скеле и оплате. Оплата 
се израђује тако да се може скинути а да се не оштети бетонска површина, 
ивице да буду оштре, правилне и равне док површине треба да буду равне. 
Површине које се предвиђају као видљиве повшине у натур бетону морају бити 
глатке. Грађа за оплату не сме да буде тања од 24мм, унутрашња страна мора 
да буде равна, чиста и премазане заштитним средствима. Премаз не сме да 
буде штетан за бетон, не сме да делује на промену боје површине бетона и на 
везу арматуре и бетона. Надвишење у оплатама дати од Л/500 ако другачије у 
пројекту конструкције није одређено. 
 
Бетон се транспортује са места израде транспортним средством који спречава 
сегрегацију. Транспорт не сме да буде дужи од половине времена потребног за 
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почетак везивања цемента. У току транспорта не сме се мењати састав бетона 
додавањем додатака. Ауто мешалице које транспортују суву мешавину морају да 
имају водомер за потребе додавања воде у одређеној количини. 
 
Бетон се уграђује према пројекту бетона. Прекиди бетонирања се претходно 
одређују и дају се на сагласност Пројектанту или Надзорном органу. Прекиди 
бетонирања не смеју да се прљаљу и пре наставка потребно је да се стари 
бетон добро очисти, орапави и накваси. У посебним случајевима површине 
старог бетона потребно је премазати и средствима за боље везивање. 
 
Температура свежег бетона током уградње мора да буде између +5°C и +30°C. 
Ако је средња температура ваздуха ван опсега +5°C и +30°C потребно је 
предузети посебне мере за нормално очвршћавање бетона предвиђене према 
Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон. 
 
Уграђени бетон мора бити такве конзистенције да се може квалитетно уградити 
предвиђеним средствима. Конзистенција бетона се одређује према стандардима 
СРПС ИСО 4109/97 (замењује СРПС У.М8.050/66), СРПС У.М8.052/66, СРПС 
У.М8.054/68 и СРПС У.М8.056/68. Накнадно додавање воде свежем бетону је 
забрањено. Производњу и уградњу бетона вршити машинским путем. Ручно 
мешање и уграђивање бетона допуштено је за мале количине слабије 
напрегнутих елемената конструкције уз дозволу Надзорног органа. Ручно 
уграђени бетон треба добро набити и куцати по оплати. Машинско уграђивање 
врши се первибратором и вибратором. На местима где дубина сипања бетона у 
оплату већа од 1.0м, спуштање бетона обавезно вршити левком или 
одговарајућим методама. 
 
При бетонирању високих елемената бетонира се у слојевима цца 0.7м. Наредни 
слој мора да се угради за време које осигурава једнолично везивање оба слоја 
без дисконтиунитета. 
 
Пре бетонирања се према плановима оплата постављаљу потребне анкер плоче 
за везу са осталим елементима. Анкер плоче се израђују у браварској радионици 
према датим детаљима конструкције анкера. 
 
Током бетонирања строго водити рачуна о положају постављеног арматурног 
склопа. Арматура мора да буде обавијена са свих страна бетоном и да се 
обезбеди пројектом прописани заштитни слој. Код бетонирања плочастих 
елемената водити рачуна да арматура горње зоне не потоне у средину пресека 
коришћењем подметача одговарајућих висина. 
 Непосредно после бетонирања бетон мора бити заштићен од : 
– пребрзог исушивања, 
– брзе измене топлоте између бетона и ваздуха, 
– падавина и текуће воде, 
– високих и ниских температура као и 
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– вибрација и других механичких оштећења у време везивања и почетног 
очвшћавања. 
 
Неговање бетона мора трајати минимално 7 дана или не мање од времена који 
је потребно бетону да добије 60% од коначне чврстоће. 
 
Уклањање скела и оплате дозвољено је према прописима и захтевима датим на 
плановима оплата и уз одобрење Надзорни органног органа. После скидања 
оплате забрањено је поправка оштећених делова без претходног одобрења 
Надзорног органа. Ово се нарочито односи на малтерисање сегрегираних места. 
 

Постигнути квалитет бетона се утврђује испитивањем пробних коцки, које је 
Извођач је дужан да израђује према Правилнику о техничким нормативима за 
бетон и армирани бетон. Испитивање и оцена квалитета очврслог бетона се 
врши у акредитованим лабораторијама према стандарду СРПС У.М1.051/87. 

 
Армирачки радови 

Арматура се сече и савија према детаљима арматуре са достављеним 
спецификацијама и рекапитулацијом арматуре. Арматура мора бити тачно 
изведена и правилно савијена према према важећим стандардима за 
обликовање арматуре. 
 
Арматура се веже у просторну целину са паљеном жицом дебљине 1.4мм. 
Главна подужна арматура се везује за сваку узенгију или подеону арматуру у 
свему према детаљима арматуре. У случају нејасноћа код планова арматуре 
обавезно консултовати Пројектанта конструкције или Надзорног органа. 
 
Настављање арматуре је дозвољено простим преклопом и сучеоним 
заваривањем ако је доказано да је арматура заварива у свему према 
Правилнику о техничким нормативима за бетон и армирани бетон. Препоручени 
проценат наставка арматуре у једном пресеку је 1/3 од укупне количине а не 
више од 50%, ако другачије није у детаљима арматуре дефинисано. Наставке је 
потребно смицати за прописане дужине и по могућности наизменично окретати. 
 
Заштитни слој се обезбеђује применом подметача одговарајућих карактеристика 
и дебљине према пројектованом заштитном слоју. Код линијских елемената 
препоручује се примена пластичних звездастих прстенастих дистанцера 
одговарајућих димензија које се навлаче на подужне шипке. Код одређивања 
димензије ове врсте дистанцера водити рачуна о томе да се заштитни слој 
рачуна од спољне ивице пројектом предвиђене узенгије. 
 
Након састављеног арматурног склопа обавезно се од стране Надзорног органа 
контролише положај, величина профила, број комада, међусобни размак 
профила и заштитни слој према детаљима арматуре. Након утврђивања да је 
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арматурни склоп уграђен у свему према детаљима арматуре Надзорни орган 
одобрава почетак бетонирања уз убележавање пријема арматуре у грађевински 
дневник. 
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3.2.4. Закључци и препоруке из елабората о геотехничким 
истраживањима 

 
ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 
 

У циљу израде геотехничких подлога за потребе изградње секундарне мреже 
водовода, атмосферске и фекалне канализације у улицама Војвођанска, 
Шумадијска, Мостарске, Задужбинска, Призренска, Филипа Вишњића и Цара 
Душана, урађена су инжињерска истраживања. Изведена су теренска 
истраживања и лабораториска геомеханичка испитивања на основу којих је 
урађен елаборат. 
 
Од теренских ситраживања изведени су: истражно бушење са 
инђињерскогеолошким картирањем језгра и узимање поремећених и 
непоремећених узорака тла за лабораторијска геомеханичка испитивања, и 
опити статичке пенетрације (ЦПТу опити). Изведено је укупно 17 истражних 
бушотина укупне дубине 250,00 метара и 6 ЦПТу опита. 
 
У геолошкој грађи терена до дубине истраживања учествују седименти 
квартарне старости. Површинске делове терена на целом истражном простору 
изграђује рецентни слој насипа дебљине од 0,4 – 2,2 м, испод којег су утврђени 
лесни седименти. У оквиру лесних седимената издвојена су 3 хоризонта леса 
раздвојених слојевима „погребне земље“. Лесни седименти изграђују терен до 
дубине истраживања, од 10,00 – 25,00 м. 
 
На испитиваној локацији је утврђен ниво подземне воде у бушотини ИБ-2 на 
дубини од 18,6 м. 
 
Према карти микросеизмичке рејонизације истраживано подрућје припада 
VII°MKS скале са коефицијентом сеизмичности Ks=0.03. 
 
У претходним поглављима овог елабората дате су препоручене вредности 
физичко-механичких параметара тла. Геотехничке услове фундирања објектата 
је неопходно дефинисати за сваки објекат посебно, а на основу изведених 
геотехничких истраживања, 

Темељни ископ око објеката затрпавати материјалом из ископа уз контролисано 
збијање. Материјал из ископа насипати у слојевима од по 30 цм са збијањем до 
постизања маинималног модула стишљивости Ms = 20 MPa. 

Збијање вршити адекватним вибро средствима при оптималној влази након 
уградње новопројектованих објеката, а затим прибавити атест о постигнутој 
збијености, која ће се проверити лаким падајућим тегом или опитом кружне 
плоче. 
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На овако припремљену подлогу треба ослонити нову коловозну конструкцију која 
же се израдити након завршетка радова (у пракси се, често, затрпавање вишка 
ископа око објекта врши материјалом из ископа и грађевинским шутом без 
стабилизације, па су честе појаве деформација на коловозу након изградње 
саобраћајнице на недовољно збијеној подлози). 

Површинске делове терена до дубине од 0,4 – 2,2 м изграђује насип који је 
изведен за потребе нивелације терена или изградње саобраћајница. Насип који 
је изведен за потребе изградње саображајница је контролисано изведен уз 
стабилизацију механичким збијањем, док је насип за потребе нивелације терена 
изведен без стабилизације. 

На основу дубина на којима ће се вршити фундирање новопројектоване 
комуналне инфраструктуре, утврђено је да су напони који ће се јавити у тлу 
приликом ископа, већи од оптерећења од објеката, стога нису рађени прфорачун 
дозвољене носивости и слегања тла. 

Са геотехничког аспекта, нема препрека за извођење новопројектованих 
објеката комуналне инфраструктуре. 

При ископу за фундирање будућих објеката, неопходна је употреба 
стабилизационих мера ископа у виду подграде или неког другог технолошког 
решења. 

Са саобраћајница и собраћајних површина (паркинг простора) треба обезбедити 
максимално ефикасну одводњу атмосферилија, њихово каналисано сакупљање 
и контролисану одводњу из зоне темељног ископа. 

Наведени геотехнички услови и препоруке су дати као општи и тако их треба 
третирати. Конкретне услове и препоруке за планиране објекте, треба 
дефинисати на основу конкретних техничких података о свим планираним 
објектима у оквиру изградње нове комуналне инфраструктуре за прикључење 
насеља Земунске капије. 

При даљем пројектовању треба се у свему придржавати геотехничких услова и 
препорука датих у оквиру ове документације, а које се могу третирати као опште 
смернице за дање пројектовање. 

У току извођења радова обавезно је спровођење Текућег Геотехничког Надзора 
и Текуће Контроле квалитета изведених радова од стране Акредитоване 
Геомеханичке лабораторије са циљем редовног прегледа ископа и спровођења 
адекватне контроле квалитета. Уколико се у ископу током извођења радова 
констатује присуство материјала који не одговара геотехничком профилу терена 
који је приказан у овом Елаборату, неопходно је извршити неодложне додатне 
консултације са ауторима овог елабората. 
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3.3  Предмер радова 

 



1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ 

Позицијом је обухваћено обележавање

(исколчавање) трасе водовода на терену пре

почетка радова, успостављање реперних

тачака дуж трасе са протоколом обележавања,

као и осигурање, обнављање и одржавање

тачака успостављених на терену током

читавог периода грађења, односно до предаје

радова Инвеститору и сви трошкови

преузимања података од стране овлашћене

установе.

Обрачун се врши по m' обележене трасе

водовода.

Улични водовод и хидранти m' 779,00

2. УТВРЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ПОДЗЕМНИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 

Позицијом су обухваћени сви трошкови на

обезбеђењу ажурног катастра подземних

инсталација за предметну локацију (од стране

РГЗ-а) и достављање истог надзорном органу

пре почетка радова, као и сви трошкови на

прибављању података о положају постојећих

инсталација од ЈКП-а и других предузећа,

испитивање локације одговарајућим

детекторима, "шлицовање" попречних

профила на траси водовода (ручни ископ,

дубине до 1,5 м) и сарадња са надлежним

комуналним и другим предузећима у циљу

благовременог предузимања мера заштите.

Обрачунава се по м1 пројектованог цевовода.

m' 779,00

Јединична 

цена
УкупноОпис позиције

I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

Кол.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

 Недостајуће секундарне ВОДОВОДНЕ мреже у улицама:

Филипа Вишњића, Задужбинска, Мостарска и Шумадијска улица, Земун, Београд

ред 

број
Мера

Део 3 - ВЈН 12/17 - 3.3.1 Предмер секундарне водоводне мреже 1/20



Јединична 

цена
УкупноОпис позиције Кол.

ред 

број
Мера

3. РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

(коловоза, тротоара идр.)

Позиција обухвата обострано машинско

сечење постојећег горњег строја конструкције,

за 10 cm шире у односу на ширину рова са

сваке стране, просечне дебљине d = 13 цм.

Након сечења извршити машинско и ручно

разбијање на комаде, са утоваром и

транспортом на градску депонију. Радове

извести у складу са условима и сагласности

Секретаријата за саобраћај и Дирекције за

путеве.

Обрачун се врши по m
2
 изведених радова.

Водовод : 741,0*(0,8+0,4)=889,20

Хидранти : 25,5 * (0,8+0,4)=30,60

1,8х1,8- 2  шахта : 4,2*4,2*2=35,28

2,0х2,0 - 2 шахта : 4,4*4,4*2=38,72

Постојеће ивичњаке демонтирати, очистити и

одложити поред трасе за поновну уградњу при

враћању саобраћајнице у првобитно стање.

m
2

993,80

4. ОСИГУРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОДВИЈАЊА 

САОБРАЋАЈА

Позицијом су обухваћени сви трошкови на

изради Елабората привременог одвијања

саобраћаја у зони извођења радова, са

изменама и допунама елабората док трају

радови; трошкови услова и сагласности

надлежних предузећа за раскопавање; набавка

или изнајмљивање опреме за регулисање

саобраћаја у складу са, од стране

Секретаријата за саобраћај (или

Министарства) одобреним Елаборатом;

монтажа, премештање и демонтажа опреме за

регулисање саобраћаја (дефинисане

Елаборатом и условима на терену: саобраћајни

знакови, баријере и др.); материјал и рад за

израду пешачких и колских приступа

постојећим објектима; трошкови таксе за

раскопавање и привремено заузеће

саобраћајних површина; као и сви непоменути

трошкови везани за ову позицију.

Обрачунава се паушално.

пауш.
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5. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА

Обавеза Извођача ја да одреди једног или

више координатора за безбедност и здравље на 

раду у фази пројектовања (у даљем тексту:

координатор за израду пројекта), који ће

израдити План превентивних мера и обављати

послове из чл. 11 Уредбе о безбедности и

здрављу на раду на привременим или

покретним градилиштима ("Слушбени гласник

РС", бр. 14/09 и 95/10).Координатор за израду

пројекта ће, услед настале промене на

градилишту, а на захтев координатора за

извођење радова, вршити измене и допуне

Плана превентивних мера.

Обраћунава се паушално.

Обрачунава се комплетно у првој фази.

пауш.

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:
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1. МАШИНСКИ И РУЧНИ ИСКОП

Ископ извршити у свему према нагибима,

димензијама и котама назначеним у пројекту

или до нивоа и димензија одобрених од стране

надзорног органа, односно техничким

прописима и упутствима надзорног органа.

Ископ вршити машински осим на деоницама

где се траса укршта са подземним

инсталацијама, односно у завршном слоју у

односу на коту дна рова где ће се ископ

вршити ручно. Приликом ископа рова где

дубина прелази 1,0m одмах треба извршити

подграђивање рова како би се могао несметано 

и безбедно обавити рад на ископу, монтажи и

испитивању цевовода. Приликом ископа

земљу утоварити у камион или привремено

одложити уз руб ископаног рова на таквој

удаљености на којој неће изазвати урушавање

рова, а најмање 1,0m од ивице рова. Погрешан

откоп извођачу се не признаје, а прекоп се

мора попунити шљунком и добро набити, све

о трошку извођача радова. Позицијом су

обухваћени сви трошкови на ископу

материјала за ров са потребним проширењем

ископа за разупирање рова, проширењем и

продубљењем рова у зони споја цеви,

фазонских комада, ископа за шахт.

Обрачун се врши по m
3

ископаног материјала

у сраслом стању.

Ископ рова дубине 0-2 м 837,1

 - машински ископ, 80% m
3

669,68

 - ручни ископ, 20% m
3

167,42

Ископ за шахтове 149,16

 - машински ископ, 80% m
3

119,33

 - ручни ископ, 20% m
3

29,83

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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2. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА

Позицијом је обухваћено ручно планирање

дна рова са тачношћу +/- 1 cm, према

пројектованим котама и нагибима из пројекта

са одбацивањем материјала ван рова. Рад на

планирању се обавља под заштитом подграде.

Након планирања дна рова врши се набијање

подтла, механчким средствима до потребне

збијености. Постигнута збијеност подтла треба

да износи минимално 95% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку за насипање преко 2

m, односно 97% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку за насипање до 2 m

(СРПС.У.Б1.038). У случају да се захтевана

збијеност не може постићи, набијање ће се

наставити уз додавање песковито-

шљунковитог материјала док се не остваре

захтеване величине збијености подтла.

Обрачун се врши по m
2

испланираног и

набијеног дна рова.

` Улични водовод и хидранти m
2

623,20

Шахтови m
2

60,88
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3. ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА И

ЗАТРПАВАЊЕ ЦЕВИ ПЕСКОМ

Позицијом је обухваћено разастирање и

планирање песка за постељицу са тачношћу од

+/- 1 cm у свему према пројектованим котама и 

нагибима дебљине d= 10-25 cm, као и

затрпавање цеви песком до на 30 cm изнад

темена цеви. Затрпавање цеви песком се врши

након постављања и спајања цеви и завршеног

испитивања цеви на вододрживост. Збијање

постељице и песка око цеви постићи

набијањем слојева ручним или лаким

машинским средствима. Збијеност постељице

и песка око цеви треба да износи минимално

95% од максималне лабораторијске збијености

по стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се

испитивање врши преко модула стишљивости

онда носивост постељице и песка око цеви

треба да износи Ms> 15 MPa (СРПС.У.Б1.046).

Обрачун се врши по m
3

уграђеног и набијеног

песка.

` Улични водовод и хидранти m
3

333,60

4. МАШИНСКО И РУЧНО ЗАТРПАВАЊЕ 

ШЉУНКОМ ДО КОТЕ ВРХА РОВА

Позицијом је обухваћено затрпавање рова

водоводне мреже у слојевима уз квашење и

сабијање материјала и истовремено вађење

подграде рова како би се остварила што боља

веза са околним тлом. Дебљина слоја при

набијању мора одговарати врсти материјала и

примењеној врсти машине за набијање, како

би се остварила могућност постизања тражене

збијености по целој дубини рова. Затрпавање

рова почети тек по одобрењу надзорног

органа. Збијање вршити до пројектом

захтеване збијености, а проверава се за сваки

изведен слој на размаку од 50m. 
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Затрпавање рова се врши до коте врха рова.

Испод градских саобраћајница збијеност

испуне треба да износи 100% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку (СРПС.У.Б1.038),

односно уколико се испитивање врши преко

модула стишљивости онда носивост испуне

треба да износи Ms> 25 MPa (СРПС.У.Б1.046).

Испод пешачких и бициклистичких стаза,

паркинга за путничка возила и спортско-

рекреативних објеката збијеност испуне треба

да износи 98% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом

поступку (СРПС.У.Б1.038), односно уколико

се испитивање врши преко модула

стишљивости онда носивост испуне треба да

износи Ms> 20 MPa (СРПС.У.Б1.046).

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог

потребног материјала и сав рад на уграђивању

материјала у ров, као и све остале активности

неопходне за потпуни и прописани завршетак

ове позиције радова.

Обрачун се врши по m
3

уграђеног и набијеног

материјала у збијеном стању.

` Улични водовод и хидранти m
3

503,56

Постељице шахтова m
3

9,13

Затрпавање око шахтова m
3

91,26

5. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт,

истовар и грубо планирање вишка земље из

ископа на депонију одређену од стране

надзорног органа или градску депонију.

Количине за обрачун се врше мерењем

стварно извршеног транпортованог материјала

у растреситом стању (коефицијент

растреситости k=1,2).

Обрачун се врши по m
3

транспортованог

материјала.

` Улични водовод и хидранти m
3

986,26

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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1. РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА 

Ради осигурања бочних страна рова од

зарушавања, потребно је извршити двоструко

разупирање рова здравом грађом и челичним

лимом, у свему према техничким прописима за

ту врсту радова, тако да се обезбеди потпуна

заштита радника и неометана монтажа цеви у

рову. Позицијом су обухваћени набавка,

транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење и

сортирање оплате. 

Мерење и обрачун је по m
2

разупрте

површине.

` Улични водовод и хидранти m
2

2199,49

1. ИЗРАВНАВАЈУЋИ СЛОЈ ОД БЕТОНА 

МБ15, д = 10цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и

демонтирање неопходне оплате, справљање,

уградња и нега водонепропусног бетона MБ15

дебљине d= 10 cm, у свему према детаљу из

пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

2,92

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

IV БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
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2. ИЗРАДА ДОЊЕ ПЛОЧЕ ШАХТА

МБ30 В6, д = 25 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и

демонтирање неопходне оплате, (исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре се

посебно обрачунава), справљање, уградња и

нега водонепропусног бетона MБ30 В6

дебљине d= 25 cm, у свему према детаљу из

пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

4,24

3. ИЗРАДА ЗИДОВА ШАХТА

МБ30 В6, д = 25 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и

демонтирање неопходне оплате, (исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре се

посебно обрачунава), справљање, уградња и

нега водонепропусног бетона MБ30 В6

дебљине d= 25 cm, у свему према детаљу из

пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

11,42

4. ИЗРАДА ГОРЊЕ ПЛОЧЕ ШАХТА

МБ30 В6, д = 25 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање,

подупирање и демонтирање неопходне оплате,

(исправљање, сечење, савијање и везивање

арматуре се посебно обрачунава), справљање,

уградња и нега водонепропусног бетона MБ30

В6 дебљине d= 20 cm, у свему према детаљу из

пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

4,24
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5. ИЗРАДА АНКЕР БЛОКОВА

На вертикалним и хоризонталним скретањима

цевовода, на стрмим деоницама (пад већи од

10%), као подметач у шахтовима испод

арматура и фазонских комада и темељ

надзермних пожарних хидраната, од набијеног

бетона МБ 20. Позиција обухвата потребну

оплату, справљање, уградњу и негу бетона. У

свему према детаљима из пројекта.

Обрачун се врши по m3 

m
3

12,56

6. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и

израда унутрашње хидроизолације водоводних

шахтова, пенетратом у три слоја, мокрим

поступком, уз претходну обраду ивица и

продора.

Обрачун се врши по m2 m
2

80,64

7. АРМАТУРА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

сечеље, савијање и монтажа арматуре.

Арматура мора бити постављена по пројекту и

чврсто повезана, а заштитну слој бетона

обезбеђен према статичком прорачуну и

важећим прописима. Бетонирање сваке

позиције може да почне тек када надзорни

орган прегледа и записнички прими

постављену арматуру.

Обрачунава се по килограму

ребраста арматура Б500 Б kg 1050,00

мрежаста арматура МА 500/560 kg 920,00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
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1. МОНТАЖА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ  ЦЕВИ

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, развоз дуж трасе,

спуштање у ров и монтажа полиетиленских

цеви велике густине (ПЕШТАН - Србија) или

слично. Цеви се међусобно спајају сучеоним

заваривањем, а веза са фазонским комадима од

дуктил лива остварује се преко туљка са

прирубницом. Монтажу извршити према

важећим техничким прописима и препорукама

произвођача.

Обрачун је по m' уграђене цеви.

ПЕХД  ДН160 - Ø150 mm НП10 ПЕ 100 m' 741,00

ПЕХД  ДН90 - Ø80 mm НП10 ПЕ 100 m' 38,00

2. НАБАВКА И МОНТАЖА АРМАТУРА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж

трасе и монтажа арматуре од дуктилног лива

NP10 са припадајућим заптивним материјалом

и шрафовима. Арматуре морају бити

антикорозивно заштићени.

Обрачун се врши по комаду уграђене арматуре

и фазонског комада за сав рад и материјал.

2.1 а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN150 ком 16

б) уградбена гарнитура и ЛГ улична капа ком 8

в) точак за манипулацију вентилом ком 9

2.2 а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN80mm ком 8

б) уградбена гарнитура и ЛГ улична капа ком 7

в) точак за манипулацију вентилом ком 1

2.3 a) Универзална спојка  DN 300mm ком 2

б) Универзална спојка  DN 150mm ком 4

в) Универзална спојка  DN 80mm ком 2

V  МОНТЕРСКИ РАДОВИ
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3. НАБАВКА И МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ 

КОМАДА ОД ДУКТИЛ ЛИВА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж

трасе и монтажа фазонских комада од

дуктилног лива NP10 са припадајућим

заптивним материјалом и шрафовима, у свему

према детаљу и спецификацији из пројекта.

Фазонски комади морају бити антикорозивно

заштићени.

Нису обухваћени противпожарни хидранти.

Обрачунава се по килограму

` Улични водовод и хидранти кг 1261,70

4. НАБАВКА И МОНТАЖА ПE СПОЈНИХ 

ЕЛЕМЕНАТА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж

трасе и монтажа фазонских комада од

полиетилена NP10, за прелазак на ЛГ фазонске

комаде са прирубницама. У цену је

урачунатзаварен венац од полиетилена или

навучена зупчаста спојка, слободна

прирубница, пљосната заптивка, шрафови,

матице и дихтунзи.

Нису обухваћени противпожарни хидранти.

Обрачун се врши по комаду уграђенoг

фазонског комада за сав рад и материјал.

 - PEHD туљак Ø160mm 

са летећом прирубницом DN150mm ком 51,00

 - PEHD туљак Ø90mm 

са летећом прирубницом DN80mm ком 20,00
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5. НАБАВКА И МОНТАЖА НАДЗЕМНОГ 

ПРОТИВПОЖАРНОГ ХИДРАНТА

Набавка, транспорт и монтажа надземних

противпожарних хидраната DN80mm PN10, са

три прикључка (2 х 50 мм, 1 х 75 мм). Ценом

су обухваћен сам хидрант са уградњом.

Потребни фазонски комади на одвајању од

цевовода и припреми за монтажу хидранта

обухваћени кроз позиције 2. 3. и 4. (овог

прерачуна): N комад, FF комад, затварач са

уградбеном гарнитуром, FFR комад, T комад,

улична капа за уградбену гарнитуру.

Јединична цена обухвата набавку, транспорт и

монтажу, цену потребног везног материјала

(равне заптивне гуме, као и шрафовски

материјал: комплет вијака, навртки и

подлошки (по две подлошке за пар вијак-

навртка).   

јединичном ценом је обухваћена и обавеза

Извођача је да по завршетку радова на

водоводној мрежи, ангаћује овлашћено правно

лице да изврши контролу - мерење

надпритисака у свим хидрантима, у складу са

правилником противпожарне полиције и

извештај достави Надзорном органу.             

Обрачун по комаду уграђеног надземног

хидранта

 - надземни противпожарни хидрант 

DN80mm PN10. ком 7 

6. ШАХТ ПОКЛОПЦИ  

Набавка, транспорт и уградња

ливеногвозденог поклопца са рамом,

унутрашњег пречника Ø625мм, носивости 400

kN (СРПС ЕН 128:2011), са отворима за

гасове. Поклопац уградити у свему према

детаљу из пројекта, на задату коту поклопца,

са тачношћу ± 0,5цм. Поклопац мора да добро

належе целим ободом и није дозвољено да се

"љуља" или "лупа" код асиметричног

притиска.

Обрачун је по комаду уграђених поклопаца.

ком 4 
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7. ПЕЊАЛИЦЕ

Набавка, транспорт и уградња ливено

гвоздених пењалица према ДИН-у 1211 у

шахтове, на сваких 30 cm висине, наизменично

у два реда на међусобном растојању од 20 cm

са ручним штемовањем рупа и обрадом

цементним малтером. 

Обрачун је по комаду уграђене пењалице. ком 20 

8. ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ

Извршити прикључивање ново-пројектованог

водовода на постојећу водоводну мрежу, на

местима предвиђеним пројектом. Прикључке

на постојеће цеви извести на лицу места, у

свему према детаљу из пројекта. Рад и

материјал за уградњу при изради везе је

обрачунат у оквиру позиција : 2 - водоводне

арматуре и 3 - фазонски комади.

Прикључак изводити у договору и уз

асистенцију ЈКП БВК.

Обрачун по комаду

Новопројектовани Ø150 у Шумадијској -

повезује се на постојећи Ø150 у Ц.Душана ком 1 

Новопројектовани Ø150 у Шумадијској -

повезује се на постојећи Ø80 у Скопљанској

ком 1 

Новопројектовани Ø150 у Задужбинској -

повезује се на постојећи Ø40 у Костолачкој ком 1 

Новопројектовани Ø150 у Ф.Вишњића -

повезује се на постојећи АЦ Ø300 у

Ф.Вишњића ком 1 

Новопројектовани Ø150 у Задужбинској -

повезује се на постојећи Ø80 у Ф.Вишњића ком 1 

Новопројектовани Ø150 у Ф.Вишљича -

повезује се на постојећи Ø150 у у Ц.Душана

ком 1 

Део 3 - ВЈН 12/17 - 3.3.1 Предмер секундарне водоводне мреже 14/20



Јединична 

цена
УкупноОпис позиције Кол.

ред 

број
Мера

9. БЛИНДИРАЊЕ ПРИКЉУЧАКА 

ПОСТОЈЕЋИХ ЦЕВОВОДА КОЈИ СЕ 

УКИДАЈУ

Извршити блиндирање прикључака постојећих 

водовода који се укидају, на местима

прикључења на постојећу мрежу која остаје у

функцији, на местима предвиђеним пројектом. 

Блиндирање извести на лицу места, у свему

према детаљу из пројекта. 

Позиција обухвата рушење постојећег

коловоза, ископ, затрпавање, оправка

коловоза, док су водоводне арматуре и

фазонски комади обрачунати у оквиру

монтерских радова. 

Ова позиција се не односи на привремена

блиндирања, ради каснијег повезивања на

нову мрежу (обрачунато у позицији 8 -

прикључак на мрежу) 

Блиндирање изводити у договору и уз

асистенцију ЈКП БВК.

Обрачун по комаду

Постојећи Ø80 mm у Ф.Вишњића - блиндира

се прикључак у улици Цара Душана (изводи се

нови цевовод са другим местом прикључења)

ком 1 

Постојећи Ø40 mm у Задужбинској - блиндира

се прикључак у улици Ф.Вишњића (изводи се

нови цевовод са другим местом прикључења)

ком 1 
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10 ИЗРАДА КУЋНИХ ПРИКЉУЧАКА

Цена обухвата набавку и транспорт свог

потребног материјала, као и подбушивање ПЕ

цеви НП10, пречника Ø 25 до 40 мм, дужине

прикључка до 15 м.

Уградњу огрлице са седлом (или амбор шелне)

Ø150мм са вентилом Ø25 до 40 мм, са

уградбеном гарнитуром и повезивање ПЕ цеви

НП10 пречника 25 - 40 мм у постојећем

водомерном окну - повезивање са постојећом

инсталацијом.

Обрачунава се по комаду.
У Шумадијској улици ком 8 

У Задужбинској улици ком 12 

10 ИЗРАДА ПРОВИЗОРИЈУМА

Извршити набавку, транспорт и монтажу

привременог цевовода од полиетилена

пречника Ø50 мм за привремено

водоснабдевање кућних прикључака за време

изградње и реконструкције основног цевовода.

Обрачунава се по м1 привременог цевовода.

У Шумадијској улици - целом дужином m' 186,00 

У Задужбинској улици, од Призренске до

Филипа Вишњића m' 200,00 

1. ДОВОЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА У 

ПРВОБИТНО СТАЊЕ

После монтаже, испитивања и затрпавања

цевовода, довести коловоз у првобитно стање

у свему према упутствима надзорног органа и

техничким прописима за ову врсту радова.

Радове изводити у складу са условима и

сагласности Секретаријата ѕа саобраћај и

Дирекције за путеве.

Мерење и обрачун је по m
2

стварно извршених

радова.

m
2

993,80

УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ:

VI  ОСТАЛИ РАДОВИ
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2. УГРАДЊА ПОСТОЈЕЋИХ 

(ДЕМОНТИРАНИХ) ИВИЧЊАКА

Јединичном ценом је обухваћена демонтажа,

чишћење, складиштење на траси, чување,

локални градилишни транспорт и поновна

уградња постојечих ивичњака са бетонском

подлогом МБ 20. Уграшвти се смеју само

здрави и неоштећени ивичњаци.

Обрачун и плаћање по метру дужном.

m' 425,00

3. ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ

МРЕЖЕ

Позицијом су обухваћени сви трошкови на

испитивању положене мреже на пробни

притисак у свему према упутствима надлежне

комуналне организације и техничким

условима произвођача, уз обавезно присуство

надзорног органа. Све евентуалне недостатке

отклонити пре затрпавања рова.

О извршеном испитивању направити записник

који потписују представници Извођача,

Корисника и Надзорни орган.

Мерење и обрачун је по m' испитане мреже.

водоводна мрежа и хидранти m' 779,00

4. ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРАЊЕ

ЦЕВОВОДА

Дезинфекција и прање цевовода према

упутству ЈКП "Београдски водовод и

канализација", уз обавезно присуство

надзорног органа и обавезно прибављање

потврде о хемијско-физичкој и

бактериолошкој исправности воде.

Обрачун је по m' испране мреже. m'

водоводна мрежа и хидранти m' 779,00
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5. ОСИГУРАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА

За време извођења радова, на местима

укрштања са трасом цевовода, неопходно је

извршити осигурање и заштитусвих

постојећих постојећих подземних и надземних

инсталација лоцираних у непосредној близини

изградње цевовода.

Осигурање извршити дашчаном оплатом,

носачима, заштитним цевима, по целој

ширини откопа. Откривање, избор начина

осигуравања и само осигурање вршити уз

присуство и сагласност власника инсталација.

Обрачунава се паушално.

пауш.

5. ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА

Евентуалне подземне, атмосферске, или воде

другог порекла црпети из рова технологијом

коју предложи Извођач радова, на бази своје

опремљености.

Позицијом је обухваћен сав рад, материјал,

транспорт, опрема и сви припадајући

трошкови на црпљењу воде из рова и

транспорту до реципијента.

Oбрачунава се по метру дужном штићеног

ровва.
m' 779,00

6. ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ

Позиција обухвата : пријаву РГЗ-у о

извршеном геодетском снимању инсталација,

са припадајућим уређајима и постројењима,

предајом елабората геодетских радова и

добијању потврде о извршеном снимању

водова од стране РГЗ-а, тј. добијања потврде

да је Елаборат предат и трошкови картирања

измирени.

Потврду је неопходно доставити Инвеститору

пре обављања техничког прегледа објекта. У

Јединичну цену су урачунате све неопходне

таксе за почетак радова, за податке и остале

трошкове овере од стране надлежног органа,

тј. РГЗ-а и сав рад на снимању цевовода са

припадајућим уређајима и постројењима.

Обрачунава се по м1.

m' 779,00
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7. ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

По завршетку изградње комплетног водовода

израдити Елаборат изведеног цевовода и

одштампати га у 6 (шест) примерака + 2

примерка на компакт диску (у формату: Word,

Excel I Acad).

Елаборат обавезно садржи одговарајуће

планове са уцртаном мрежом и објектима на

цевоводу, шему чворова, цртеже свих

шахтова, записнике о испитивању овенрене од

стране Извођача, Надзора и представника ЈКП

БВК, потврду о хлорисању и бактериолошкој

исправности, санитарну сагласност надлежног

градског секретаријатаптврду о извршеном

геодетском снимању од РГЗ-а, потврду о

измереним притисцима у хидрантима,

грађевинску дозволу и др.

Обавеза Извођача је да Елаборат изведеног

стања у 3 (три) одштампана примерка и 1

(један) електронски примерак преда техничкој

документацији ЈКП БВК-а.

Обрачунава се паушално.

пауш.

7. ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА

Позицијом су обухваћени трошкови на

измештању и/или заштити ЕЕ или ТТ водова и

осталих прикључака који нису евидентирани у

пројекту и катастру подземних инсталација од

стране власника инсталације, а које

онемогућавају извођење уговорених радлова

или би исте биле угрожене током градње.

Вредност радова износи 2% од укупне нето

вредности свих планираних радова на

изградњи водовода.

Мерење и обрачун је по достављању доказа

(рачуна) о извршеном плаћању надлежном

предузећу тј. власнику инсталације који је

извео радове.
рачун

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:
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I

II

III

IV

V

VI

м.п.

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

 СПОЉАШЊА ВОДОВОДНА МРЕЖА УКУПНО:

ОСТАЛИ РАДОВИ

МОНТЕРСКИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ПОНУЂАЧ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ
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I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Позицијом је обухваћено снимање и обележавање

(исколчавање) трасе канализације на терену пре

почетка радова, успостављање реперних тачака

дуж трасе са протоколом обележавања, као и

осигурање, обнављање и одржавање тачака

успостављених на терену током читавог периода

грађења, односно до предаје радова Инвеститору

и сви трошкови преузимања података од

овлашћене установе.

Обавеза Извођача је да снимљене подужне

профиле будуће канализације достави Надзорном

органу.

Обрачун се врши по м' обележене трасе .
улична канализација м 768,70

2 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА  

Позицијом су обухваћени сви трошкови:

обезбеђивања ажурног катастра подземних

инсталација од РГЗ-а и доставу истог Надзорном

органу пре почетка радова; пробавњање података

о положају постојећих инсталација од ЈКП-а и

других предузећа; испитивање локације

одговарајућим детекторима; ручно "шлицовање"

попречних профила на траси канализације дубине

1,0-2,5 м и сарадња са надлежним комуналним и

другим предузећима у циљу благовременог

предузимања мера заштите.

Обрачунава се по м' трасе.

м 768,70

3. РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА  

Позицијом је обухваћено обострано машинско

сечење постојећег асфалта дуж рова за полагање

цеви и то за 20 цм шире од ширине рова, са сваке

стране рова, разбијање постојећег коловозног

застора, утовар и одвоз материјала на Градску

депонију.  

Плаћа се по м² .   

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

недостајуће секундарне ФЕКАЛНЕ канализационе мреже у улицама:

Призренска, Задужбинска, Мостарска и Шумадијска улица, Земун, Београд

Укупно

(дин.)
Опис позиције

Р.

Б.
Јед.мере Количина

Цена

(дин./Ј.М.)
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Укупно

(дин.)
Опис позиције

Р.

Б.
Јед.мере Количина

Цена

(дин./Ј.М.)

Појединачни ров - обострано проширење и

сечење са обе стране (266,2 m1) м
2

372,68

Заједнички ров атмосферске и фекалне

канализације - једнострано проширење за 20цм и

сечење са једне стране (502,5 m1) м
2

603,00

4. ОСИГУРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈА

 

Позиција обухвата :

Израда елабората привременог одвијања

саобраћаја у зони радова, са изменама и допунама

Елабората док трају радови; трошкови услова,

сагласности и дозволе за раскопавање надлежних

предузећа; набавку или изнајмљивање опреме за

регулисање саобраћаја у складу са урађеним и од

стране Секретаријата за саобраћај (или

Министарства) одобреним Елаборатом; монтажа,

премештање и демонтажа опреме за регулисање

саобраћаја у складу са Елаборатом и условима на

терену (саобраћајни знаци, хоризонталне и

вертикалне баријере и друга опрема); пешачки и

коловозни прелази преко рова, ...

Обрачунава се паушално.

пауш. 1,00

5. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА  

Обавеза Извођача ја да одреди једног или више

координатора за безбедност и здравље на раду у

фази пројектовања (у даљем тексту: координатор

за израду пројекта), који ће израдити План

превентивних мера и обављати послове из чл. 11

Уредбе о безбедности и здрављу на раду на

привременим или покретним градилиштима

("Службени гласник РС", бр. 14/09 и 95/10).

Координатор за израду пројекта ће, услед настале

промене на градилишту, а на захтев координатора

за извођење радова, вршити измене и допуне

Плана превентивних мера.

Обрачунава се паушално.

План превентивних мера је заједнички за

атмосферску и фекалну канализацију.

пауш. 1,00

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ:
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Укупно

(дин.)
Опис позиције

Р.

Б.
Јед.мере Количина

Цена

(дин./Ј.М.)

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1. ИСКОП РОВА

Ископ извршити у свему према нагибима,

димензијама и котама назначеним у пројекту или

до нивоа и димензија одобрених од стране

надзорног органа, односно техничким прописима

и упутствима надзорног органа. Ископ вршити

машински осим на деоницама где се траса укршта

са подземним инсталацијама, односно у завршном

слоју у односу на коту дна рова где ће се ископ

вршити ручно. Приликом ископа рова где дубина

прелази 1,0м одмах треба извршити подграђивање

рова како би се могао несметано и безбедно

обавити рад на ископу, монтажи и испитивању

цевовода. Приликом ископа земљу утоварити у

камион или привремено одложити уз руб

ископаног рова на таквој удаљености на којој

неће изазвати урушавање рова, а најмање 1,0м од

ивице рова. Погрешан откоп извођачу се не

признаје, а прекоп се мора попунити шљунком и

добро набити, све о трошку извођача радова.

Позицијом су обухваћени сви трошкови на ископу

материјала за ров са потребним проширењем

ископа за разупирање рова, проширењем и

продубљењем рова у зони споја цеви, фазонских

комада, ископа за шахт и сл..

Обрачун се врши по м3 ископаног материјала у

сраслом стању.

ископ – 0-2 м 1.563,45

машински ископ 95 % м
3

1.485,28

ручни ископ 5 % м
3

78,17

ископ – 2-4 м 1.109,26

машински ископ 95 % м
3

1.053,80

ручни ископ 5 % м
3

55,46

ископ – 4-6 м 159,71

машински ископ 95 % м
3

151,72

ручни ископ 5 % м
3

7,99
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Укупно

(дин.)
Опис позиције

Р.

Б.
Јед.мере Количина

Цена

(дин./Ј.М.)

2. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА

Позицијом је обухваћено ручно планирање дна

рова са тачношћу +/- 1 цм, према пројектованим

котама и нагибима из пројекта са одбацивањем

материјала ван рова. Рад на планирању се обавља

под заштитом подграде. Након планирања дна

рова врши се набијање подтла, механчким

средствима до потребне збијености. Постигнута

збијеност подтла треба да износи минимално 95%

од максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку за насипање

преко 2 м, односно 97% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку за насипање до 2 м

(СРПС.У.Б1.038). У случају да се захтевана

збијеност не може постићи, набијање ће се

наставити уз додавање песковито-шљунковитог

материјала док се не остваре захтеване величине

збијености подтла.

Обрачун се врши по м2 испланираног и набијеног

дна рова.
канализација м

2
768,70

3. ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА И 

ЗАТРПАВАЊЕ ЦЕВИ ПЕСКОМ

Позицијом је обухваћено разастирање и

планирање песка за постељицу са тачношћу од +/-

1 цм у свему према пројектованим котама и

нагибима дебљине д= 10 цм, као и затрпавање

цеви песком на 30 цм изнад темена цеви.

Затрпавање цеви песком се врши након

постављања и спајања цеви и завршеног

испитивања цеви на вододрживост. Збијање

постељице и песка око цеви постићи набијањем

слојева ручним или лаким машинским

средствима. Збијеност постељице и песка око

цеви треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

постељице и песка око цеви треба да износи Мс>

15 МПа (СРПС.У.Б1.046).

Обрачун се врши по м3 уграђеног материјала у

збијеном стању.

канализација м
3

738,20

Део 3 - ВЈН 12/17 - 3.3.2 Предмер секундарне мреже фекалне и атмосферске канализације 4/   34



Укупно

(дин.)
Опис позиције

Р.

Б.
Јед.мере Количина

Цена

(дин./Ј.М.)

4. ЗАТРПАВАЊЕ РОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

4.1 ЗАТРПАВАЊЕ ПРОБРАНОМ ЗЕМЉОМ ИЗ

ИСКОПА

По завршетку хидрауличког испитивања цеви и

затрпавања цеви песком, извршити затрпавање

преосталог дела рова земљом из ископа, до на

0,50 м од нивелете саобраћајнице.

Позицијом је обухваћено: обезбеђење

привременог одлагалишта земље из ископа, ископ

на одлагалишту, утовар и транспорт земље до

места уградње, истовра поред рова, уситњавање,

убацивање у ров, разастирање у слоју од 30цм и

збијање до потребне збијености.

Затрпавање рова вршити у слојевима уз

минимално квашење и сабијање материјала и

истовремено вађење подграде рова како би се

остварила што боља веза са околним тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора одговарати

врсти материјала и примењеној врсти машине за

набијање, како би се остварила могућност

постизања тражене збијености по целој дубини

рова. Затрпавање рова почети тек по одобрењу 
Збијање вршити до пројектом захтеване

збијености, а проверава се за сваки изведен слој

на размаку од 50м. Затрпавање рова се врши до на

50цм од коте врха рова (дебљина коловозне

конструкције). Испод градских саобраћајница

збијеност испуне треба да износи 95% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Мс> 20 МПа

(СРПС.У.Б1.046).

Позицијом је обухваћена обезбеђење, лагеровање

и транспорт свог потребног материјала и сав рад

на уграђивању материјала у ров, као и све остале

активности неопходне за потпуни и прописани

завршетак ове позиције радова.

Обрачун се врши по м3 уграђеног и набијеног

материјала у збијеном стању.

канализација м
3

1.823,66
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Укупно

(дин.)
Опис позиције

Р.

Б.
Јед.мере Количина

Цена

(дин./Ј.М.)

4.2 ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ

Позицијом је обухваћено затрпавање рова

канализације у слојевима уз квашење и сабијање

материјала и истовремено вађење подграде рова

како би се остварила што боља веза са околним

тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора одговарати

врсти материјала и примењеној врсти машине за

набијање, како би се остварила могућност

постизања тражене збијености по целој дубини

рова. Затрпавање рова почети тек по одобрењу

надзорног органа. 

Збијање вршити до пројектом захтеване

збијености, а проверава се за сваки изведен слој

на размаку од 50м. Затрпавање рова се врши до

коте врха рова. Испод градских саобраћајница

збијеност испуне треба да износи 100% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Мс> 25 МПа

(СРПС.У.Б1.046). Испод пешачких и бициклистичких стаза,

паркинга за путничка возила и спортско-

рекреативних објеката збијеност испуне треба да

износи 98% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом

поступку (СРПС.У.Б1.038), односно уколико се

испитивање врши преко модула стишљивости

онда носивост испуне треба да износи Мс> 20

МПа (СРПС.У.Б1.046). 

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог

потребног материјала и сав рад на уграђивању

материјала у ров, као и све остале активности

неопходне за потпуни и прописани завршетак ове

позиције радова.

Обрачун се врши по м3 уграђеног и набијеног

материјала у збијеном стању.
канализација м

3
230,61
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Укупно

(дин.)
Опис позиције

Р.

Б.
Јед.мере Количина

Цена

(дин./Ј.М.)

5. ОДВОЗ ПРОБРАНОГ МАТЕРИЈАЛА НА 

ГРАДИЛИШНУ ДЕПОНИЈУ

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт на

градилишну депонију (до 3 км удаљености),

истовар и формирање грубих геометријских

фигура од искпаног материјала који ће се поново

уграђивати.

Количине за обрачун се врше мерењем материјала

у сраслом стању (приликом ископа). Јединичном

ценом су обухваћени сви трошкови обезбеђења

градилишне депоније.

Приликом поновне уградње (затрпавања рова са

збијањем) леса и погребне земље, долази до

смањења запремине за око 20%, што је узето у

обзир приликом одређивања количине земље из

ископа за привремено лагеровање. 

Обрачун се врши по м3 транспортованог и

лагерованог материјала.

канализација м
3

2.188,39

6. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт,

истовар и грубо планирање вишка земље из

ископа на Градску депонију . Количине за

обрачун се врше мерењем материјала у сраслом

стању.

Обрачун се врши по м3 транспортованог

материјала.

канализација м
3

677,20

7. ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА

Евентуалне подземне, атмосферске или воде

другог порекла, изцрпети из рова технологијом

коју предложи Извођач радова. Мора се

обезбедити рад у потпуно сувом рову.

Обрачун по м1 штићеног цевовода. м 768,70

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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Укупно

(дин.)
Опис позиције
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III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1. РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА МЕТАЛНОМ 

ПОДГРАДОМ

Ради осигурања бочних страна рова од

зарушавања, потребно је извршити двоструко

разупирање рова металном подградом (типа

Крингс-Вербау или сл), у свему према техничким

прописима за ту врсту радова, тако да се обезбеди

потпуна заштита радника и неометана монтажа

цеви у рову. Позицијом су обухваћени набавка,

транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење и

сортирање оплате. 

Постављена оплата мора бити за 30 цм виша од

коте терена, са подграђивањем започети чим

дубина рова премаши 1,00 м.

Мерење и обрачун је по м2 обострано разупрте

површине рова.

канализација м
2

4.084,78

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
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IV БЕТОНСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА РЕВИЗИОНОГ ОКНА Ø1000мм

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и истовар

водонепропусних префабрикованих АБ прстенова

(х=0.25м;0.5м;1.0м, конус х=0.6м) Ø1000мм,

марке бетона МБ40 и минималном дебљином зида

д=12цм, складиштење, развоз дуж трасе додатног

материјала и прибора за прописану уградњу и

спајање АБ прстенова, сав рад на уградњи РО са

отварањем отвора са стране, обрадом пролаза

кроз РО да буде водонепропусно и обрадом

спојева монтажних елемената РО спец.

цементним малтером или другим материјалом

тако да се оствари водонепропусност. 

Обрачун се врши по м' изведеног ревизионог

окна.

м' 89,90

2. ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ И ТАМПОН 

ШЉУНКА Ø1000ммПозицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и демонтирање

оплате, справљање, уградња и нега бетона МБ15

д=10цм. Слој бетона равномерно извести на

подлози од шљунка дебљине д=10цм. Слој бетона

израдити у пројектованом паду са равном горњом

површином. 

Обрачун се врши по комаду изведеног бетонског

слоја, односно м3 тампона од шљунка.

 Vбетона= 1.5x1.5x0.1=0.22м
3 м

3
5,50

 Vшљунка= 2,0x2,0x0.1=0.40м
3 м

3
10,00

3. ИЗРАДА ДОЊЕ ПЛОЧЕ РЕВИЗИОНОГ ОКНА 

Ø1000ммПозицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану

израду ове позиције укључујући: постављање и

демонтирање потребне оплате, исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре, справљање 

и уградња бетона МБ30 и остало што је потребно

за прописану израду АБ доње плоче РО. 

Обрачун се врши по комаду изведене доње плоче

РО.

ком 25
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4. ИЗРАДА КИНЕТА

Позицијом је обухваћена набавка, довоз,

справљање, уградња и нега бетона МБ20 за

израду кинете са малтерисањем кинете

цементним малтером у два слоја и глачањем

другод слоја до црног сјаја.

Обрачун се врши по комаду изведене кинете. ком 25

5. ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ 

РАСТЕРЕТНОГ ПРСТЕНА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану

израду АБ растеретног прстена унтрашњег

пречника Ø625мм укључујући: постављање и

демонтирање оплате, исправљање,

сечење,савијање и везивање арматуре, справљање, 

уградња и нега бетона МБ30, Пре израде

растеретног прстена потребно је извршити

додатну контролу збијености око РО. 

Обрачун се врши по комаду изведеног

растеретног прстена.

ком 25

7. БЕТОНИРАЊЕ СПОЉНИХ КАСКАДА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану

израду ове позиције укључујући: постављање и

демонтирање потребне оплате, исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре, справљање 

и уградња бетона МБ30 и остало што је потребно

за прописану израду спољне каскаде поред РО. 

У свему према м
3
 уграђеног бетона

Обрачун се врши по комаду изведене каскаде.

м
3

1,00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
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V  МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА ПВЦ ЦЕВИ

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и

монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а

са одговарајућим гуменим заптивним

прстеновима, привремено складиштење, развоз

дуж трасе рова, истовар уз ров, преглед цеви и

спојница, спуштање у ров, подешавање осовине и

нивелете цеви, а у свему према дубинама,

падовима и условима дефинисаним пројектом

односно упутствима произвођача. Сав рад,

додатни материјал и прибор неопходан за

потпуну и прописану уградњу и спајање

канализационих цеви, обухваћен је позицијом.

Све набављене цеви и фазонски комади морају

имати фабричке атесте у складу са стандардима и

захтеву наручиоца. Цеви које имају видна

оштећења и не одговарају стандардима несмеју се

уграђивати. Монтажу цевовода вршити од шахта

до шахта, а у секцијама дужине око 30м. Пре

отпочињања монтаже сви изведени радови на

предметној секцији морају бити комплетно

проверени и примљени од стране надзорног

органа.

Обрачун се врши по м' комплетно монтираних

цеви.

Канаизација

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø250мм м' 768,70

КГФ уводник у шахт Ø250мм ком 50

2. МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ И ПРЕЛАЗНИХ

КОМАДА ОД ПВЦ-а - КАСКАДА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и

монтажа фазонских и прелазних комада од ПВЦ-

А са одговарајућим гуменим заптивним

прстеновима, у свему према пројектованим

пречницима, датој спецификацији и упутствима

произвођача. Сви фазонски комади морају имати

фабричке атесте у складу са стандардима и

захтеву наручиоца. Фазонски комади који имају

видна оштећења и не одговарају стандардима

несмеју се уграђивати. 

Обрачун се врши по комаду уграђеног фазонског

комада.

ПВЦ цев Ø160мм м' 2,00

ПВЦ лук Ø160мм 45° ком 1
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ПВЦ рачва Ø250/160мм 45° ком 1

КГФ уводник у шахт Ø160мм ком 1

КГФ уводник у шахт Ø250мм ком 1

3. ШАХТ ПОКЛОПЦИ  ЗА РЕВИЗИОНИ ОКНО

Набавка, транспорт и уградња ливеногвозденог

поклопца са рамом, унутрашњег пречника

Ø625мм (СРПС ЕН 128:2011), са отворима за

гасове. Поклопац уградити у армирано-бетонски

растерени прстен, на задату коту поклопца, са

тчношћу ± 0,5цм. Поклопац мора да добро належе

целим ободом и није дозвољено да се "љуља" или

"лупа" код асиметричног притиска.

Обрачун је по комаду уграђених поклопаца, АБ

растеретни прстен је обрачунат у посебној

позицији.

400kN ком 25,00

4. ПЕЊАЛИЦЕ

Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених

пењалица према ДИН-у 1212 Е у шахтове, на

сваких 30 цм висине, наизменично у два реда на

међусобном растојању од 10 цм - наизменично

осно смакнуте за 5 цм.

Обрачун је по комаду уграђене пењалице. ком 255,00

VI  ОСТАЛИ РАДОВИ

1. ПРИКЉУЧЕЊЕ НОВЕ НА ПОСТОЈЕЋУ

КАНАЛИЗАЦИЈУ

Позицијом су обухваћена сва неопходна

штемовања постојећег ревизионог окна и кинете,

увлачење нове канализационе цеви, обрада споја

до постизања пуне вододржљивости и довођење

кинете у исправно стање, са набавком,

трнспортом и уградњом потребног материјала.

За ове радове је обавезно обезбедити присуство

надзора испред ЈКП БВК.

Обрачунава се по комаду.
ком 1

2. ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Испирање канализационе мреже пре

хидрауличког испитивања уз ручно одстрањивање

свих врста материјала који су доспели у цевовод

приликом испирањем цевовода монтаже помоћу

цистерне високог притиска (воме) и муљних

пумпи за избацивање воде из цевоовда.  

Обрачун је по м' изведне трасе цевовода.
м' 768,70

УКУПНО МОНТЕРСКИ  РАДОВИ:
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3. СНИМАЊЕ ЦЕВИ КАМЕРОМ

За потребе предаје инсталација крајњем

кориснику - ЈКП БВК, потребно је по завршетку

изградње извршити снимање канализације

камером. Јединичном ценом су обрачунати сви

трошкови снимања, обраде снимка и достава

истог на компакт диску.

Уколико се покаже да инсталација није исправна

у ма ком погледу (песак у цевима, није изведена

по правцу, оштећења и сл.), Извођач је дужан да о

свом трошку уради исправке и поново сними

неисправне деонице.

Обрачунава се по м'. м' 768,70

4. ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ

По завршеној монтажи појединих деоница

цевовода највише 100 м', извршити њихово

испитивање као и ревизионих силаза на

водонепропусност, уз обавезно присуство

Надзорног органа, а у свему према условима

комуналног предузећа и важећим прописима за ту

врсту радова (водени стуб хидростатички

притисак). Све евентуалне недостатке отклонити

пре затрпавања рова. Обрачун је по м' изведене

трасе цевовода. м' 768,70

4. СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА

КАТАСТАР

У самом току и по завршеној монтажи цевоовда

Извођач је обавезан да врши геодетско снимање

изведеног стања и да све измене и допуне

пројектованог стања пренесе на ситуацију и

одговарајуће подужне профиле и детаље. 

По добијању потвреде од РГЗ-а да је елаборат

предат на картирање, радови се могу наплатити.

Обрачун по м' изведених радова. м' 768,70
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5. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

По добијању података о изведеном цевоводу

(геодетски снимак изведеног станаја) снимљено

стање уцртати у ситуацију и подужне профиле са

осталим потребним подацима као што су детаљи.

Елаборат сачинити у 6 аналогних и 2 електронска

примерака, који ће бити потписани од стране

извођача , надзора и представника ЈКП БВК.

Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове

са уцртаном мрежом и објектима на цевоводу,

шему чворова, цртеже свих шахтова, записнике о

испитивању овењрене од стране Извођача,

Надзора и представника ЈКП БВК, потврду о

извршеном геодетском снимању од РГЗ-а,

грађевинску дозволу и др.

Обавеза Извођача је да Елаборат изведеног стања

у 3 (три) одштампана примерка и 1 (један)

електронски примерак преда техничкој

документацији ЈКП БВК-а, и о томе прибави

потврду.

Обрачун по м' изведене трасе цевовода.

м' 768,70

6. ДОВОЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА У

ПРВОБИТНО СТАЊЕ

Бетонска плоча МБ20

Набавка материјала, справљање и довоз бетона,

израда бетонске плоче d = 20 цм на лицу места, на

већ припремљени и збијени тампон, тако да за

хабајући слој сафалта остани минимум d = 5цм.

Обрачунава се по м
3
 изведене бетонске плоче.

м
3

195,14

Израда асфалтног слоја на делу рова

Набавка материјала, справљање, довоз и уградња

асфалтног слоја, са свим припремним и завршним

радовима на изради асфалта. Асфалт се полаже на

припремљену подлогу која се посебно обрачунава

и наплаћује.

Хабајући слој на коловозу АБ11с    d = 5 цм

Обрачун по м
2
 изведеног асфалтног слоја. м

2
975,68

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:
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I

II

III

IV

V

VI

м.п. Понуђач

МОНТЕРСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО СПОЉАШЊА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ РАДОВИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

 недостајуће секундарне ФЕКАЛНЕ канализационе мреже у улицама:

Призренска, Задужбинска, Мостарска и Шумадијска улица, Земун, Београд
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I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Позицијом је обухваћено снимање и обележавање

(исколчавање) трасе канализације на терену пре

почетка радова, успостављање реперних тачака

дуж трасе са протоколом обележавања, као и

осигурање, обнављање и одржавање тачака

успостављених на терену током читавог периода

грађења, односно до предаје радова Инвеститору

и сви трошкови преузимања података од

овлашћене установе.

Обавеза Извођача је да снимљене подужне

профиле будуће канализације достави Надзорном

органу.

Обрачун се врши по м' обележене трасе .

улична канализација м 868,60

2 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА  

Позицијом су обухваћени сви трошкови:

обезбеђивања ажурног катастра подземних

инсталација од РГЗ-а и доставу истог Надзорном

органу пре почетка радова; пробавњање података

о положају постојећих инсталација од ЈКП-а и

других предузећа; испитивање локације

одговарајућим детекторима; ручно "шлицовање"

попречних профила на траси канализације дубине

1,0-2,5 м и сарадња са надлежним комуналним и

другим предузећима у циљу благовременог

предузимања мера заштите.

Обрачунава се по м' трасе.

м 868,60

Јед.мере КоличинаОпис позиције

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

 ИДП недостајуће секундарне АТМОСФЕРСКЕ канализационе мреже у улицама:

Задужбинска, Мостарска, Шумадијска и Војвођанска улица, Земун, Београд

Укупно

(дин.)

Цена

(дин./Ј.М.)

Р.

Б.
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3. РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА  

Позицијом је обухваћено обострано машинско

сечење постојећег асфалта дуж рова за полагање

цеви и то за 20 цм шире од ширине рова, са сваке

стране рова, разбијање постојећег коловозног

застора, утовар и одвоз материјала на Градску

депонију.  

Плаћа се по м² .   

Појединачни ров - обострано проширење за по

20 цм и сечење са обе стране

 (Ø1000мм - 5,0 m1 - b = 2,0 м ) м
2

4,00

 (Ø800мм - 261,2 m1 - b = 1,8 м ) м
2

574,64

 (Ø300мм - 90,0 m1 - b = 1,0 м ) м
2

365,68

 (Ø160мм - 155,0 m1 - b = 0,8 м ) сливници м
2

186,00

Заједнички ров атмосферске и фекалне

канализације - једнострано проширење за 20цм и

сечење са једне стране 

 (Ø800мм - 30,4 m1 - b = 1,8 м ) м
2

60,80

 (Ø500мм - 282,2 m1 - b = 1,5 м ) м
2

479,74

 (Ø400мм - 110,3 m1 - b = 1,2 м ) м
2

154,42

 (Ø300мм - 89,5 m1 - b = 1,0 м ) м
2

107,40

4. ОСИГУРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈА

 

Позиција обухвата :

Израда елабората привременог одвијања

саобраћаја у зони радова, са изменама и допунама

Елабората док трају радови; трошкови услова,

сагласности и дозволе за раскопавање надлежних

предузећа; набавку или изнајмљивање опреме за

регулисање саобраћаја у складу са урађеним и од

стране Секретаријата за саобраћај (или

Министарства) одобреним Елаборатом; монтажа,

премештање и демонтажа опреме за регулисање

саобраћаја у складу са Елаборатом и условима на

терену (саобраћајни знаци, хоризонталне и

вертикалне баријере и друга опрема); пешачки и

коловозни прелази преко рова, ...

Обрачунава се паушално.

Обрачунато у фекалној канализацији.

пауш.
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5. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА  

Обавеза Извођача ја да одреди једног или више

координатора за безбедност и здравље на раду у

фази пројектовања (у даљем тексту: координатор

за израду пројекта), који ће израдити План

превентивних мера и обављати послове из чл. 11

Уредбе о безбедности и здрављу на раду на

привременим или покретним градилиштима

("Службени гласник РС", бр. 14/09 и 95/10).

Координатор за израду пројекта ће, услед настале

промене на градилишту, а на захтев координатора

за извођење радова, вршити измене и допуне

Плана превентивних мера.

Обрачунава се паушално.

План превентивних мера је заједнички за

атмосферску и фекалну канализацију.

Обрачунато у фекалној канализацији.

пауш.

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ:
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II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1. ИСКОП РОВА

Ископ извршити у свему према нагибима,

димензијама и котама назначеним у пројекту или

до нивоа и димензија одобрених од стране

надзорног органа, односно техничким прописима

и упутствима надзорног органа. Ископ вршити

машински осим на деоницама где се траса укршта

са подземним инсталацијама, односно у завршном

слоју у односу на коту дна рова где ће се ископ

вршити ручно. Приликом ископа рова где дубина

прелази 1,0м одмах треба извршити подграђивање

рова како би се могао несметано и безбедно

обавити рад на ископу, монтажи и испитивању

цевовода. Приликом ископа земљу утоварити у

камион или привремено одложити уз руб

ископаног рова на таквој удаљености на којој неће

изазвати урушавање рова, а најмање 1,0м од

ивице рова. Погрешан откоп извођачу се не

признаје, а прекоп се мора попунити шљунком и

добро набити, све о трошку извођача радова.

Позицијом су обухваћени сви трошкови на ископу

материјала за ров са потребним проширењем

ископа за разупирање рова, проширењем и

продубљењем рова у зони споја цеви, фазонских

комада, ископа за шахт и сл..

Обрачун се врши по м3 ископаног материјала у

сраслом стању.

ископ – 0-2 м 2.536,85

машински ископ 95 % м
3

2.410,01

ручни ископ 5 % м
3

126,84

ископ – 2-4 м 1.773,24

машински ископ 95 % м
3

1.684,58

ручни ископ 5 % м
3

88,66

ископ – 4-6 м 1.434,32

машински ископ 95 % м
3

1.362,60

ручни ископ 5 % м
3

71,72

ископ – преко 6 м 662,38

машински ископ 95 % м
3

629,26

ручни ископ 5 % м
3

33,12

СИВНИЧКЕ ВЕЗЕ ископ – 0-2 м 275,40

машински ископ 80 % м
3

220,32

ручни ископ 20 % м
3

55,08
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2. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА

Позицијом је обухваћено ручно планирање дна

рова са тачношћу +/- 1 цм, према пројектованим

котама и нагибима из пројекта са одбацивањем

материјала ван рова. Рад на планирању се обавља

под заштитом подграде. Након планирања дна

рова врши се набијање подтла, механчким

средствима до потребне збијености. Постигнута

збијеност подтла треба да износи минимално 95%

од максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку за насипање

преко 2 м, односно 97% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку за насипање до 2 м

(СРПС.У.Б1.038). У случају да се захтевана

збијеност не може постићи, набијање ће се

наставити уз додавање песковито-шљунковитог

материјала док се не остваре захтеване величине

збијености подтла.

Обрачун се врши по м2 испланираног и набијеног

дна рова.
канализација м

2
1.270,00

сливничке везе м
2

204,00

3. ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА И 

ЗАТРПАВАЊЕ ЦЕВИ ПЕСКОМ

Позицијом је обухваћено разастирање и

планирање песка за постељицу са тачношћу од +/-

1 цм у свему према пројектованим котама и

нагибима дебљине д= 10 цм, као и затрпавање

цеви песком на 30 цм изнад темена цеви.

Затрпавање цеви песком се врши након

постављања и спајања цеви и завршеног

испитивања цеви на вододрживост. Збијање

постељице и песка око цеви постићи набијањем

слојева ручним или лаким машинским

средствима. Збијеност постељице и песка око

цеви треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

постељице и песка око цеви треба да износи Мс>

15 МПа (СРПС.У.Б1.046).

Обрачун се врши по м3 уграђеног материјала у 
канализација м

3
1.324,90

сливничке везе м
3

112,20
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4. ЗАТРПАВАЊЕ РОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

4.1 ЗАТРПАВАЊЕ ПРОБРАНОМ ЗЕМЉОМ ИЗ

ИСКОПА

По завршетку хидрауличког испитивања цеви и

затрпавања цеви песком, извршити затрпавање

преосталог дела рова земљом из ископа, до на

0,50 м од нивелете саобраћајнице.

Позицијом је обухваћено: обезбеђење

привременог одлагалишта земље из ископа, ископ

на одлагалишту, утовар и транспорт земље до

места уградње, истовра поред рова, уситњавање,

убацивање у ров, разастирање у слоју од 30цм и

збијање до потребне збијености.

Затрпавање рова вршити у слојевима уз

минимално квашење и сабијање материјала и

истовремено вађење подграде рова како би се

остварила што боља веза са околним тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора одговарати

врсти материјала и примењеној врсти машине за

набијање, како би се остварила могућност

постизања тражене збијености по целој дубини

рова. Затрпавање рова почети тек по одобрењу 
Збијање вршити до пројектом захтеване

збијености, а проверава се за сваки изведен слој

на размаку од 50м. Затрпавање рова се врши до на

50цм од коте врха рова (дебљина коловозне

конструкције). Испод градских саобраћајница

збијеност испуне треба да износи 95% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Мс> 20 МПа

(СРПС.У.Б1.046).

Позицијом је обухваћена обезбеђење, лагеровање

и транспорт свог потребног материјала и сав рад

на уграђивању материјала у ров, као и све остале

активности неопходне за потпуни и прописани

завршетак ове позиције радова.

Обрачун се врши по м3 уграђеног и набијеног

материјала у збијеном стању.

канализација м
3

3.993,15

сливничке везе м
3
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4.2 ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ

Позицијом је обухваћено затрпавање рова

канализације у слојевима уз квашење и сабијање

материјала и истовремено вађење подграде рова

како би се остварила што боља веза са околним

тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора одговарати

врсти материјала и примењеној врсти машине за

набијање, како би се остварила могућност

постизања тражене збијености по целој дубини

рова. Затрпавање рова почети тек по одобрењу

надзорног органа. 

Збијање вршити до пројектом захтеване

збијености, а проверава се за сваки изведен слој

на размаку од 50м. Затрпавање рова се врши до

коте врха рова. Испод градских саобраћајница

збијеност испуне треба да износи 100% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Мс> 25 МПа

(СРПС.У.Б1.046). Испод пешачких и бициклистичких стаза,

паркинга за путничка возила и спортско-

рекреативних објеката збијеност испуне треба да

износи 98% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом

поступку (СРПС.У.Б1.038), односно уколико се

испитивање врши преко модула стишљивости

онда носивост испуне треба да износи Мс> 20

МПа (СРПС.У.Б1.046). 

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог

потребног материјала и сав рад на уграђивању

материјала у ров, као и све остале активности

неопходне за потпуни и прописани завршетак ове

позиције радова.

Обрачун се врши по м3 уграђеног и набијеног

материјала у збијеном стању.
канализација м

3
381,01

сливничке везе м
3

163,20
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5. ОДВОЗ ПРОБРАНОГ МАТЕРИЈАЛА НА 

ГРАДИЛИШНУ ДЕПОНИЈУ

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт на

градилишну депонију (до 3 км удаљености),

истовар и формирање грубих геометријских

фигура од искпаног материјала који ће се поново

уграђивати.

Количине за обрачун се врше мерењем материјала

у сраслом стању (приликом ископа). Јединичном

ценом су обухваћени сви трошкови обезбеђења

градилишне депоније.

Приликом поновне уградње (затрпавања рова са

збијањем) леса и погребне земље, долази до

смањења запремине за око 20%, што је узето у

обзир приликом одређивања количине земље из

ископа за привремено лагеровање. 

Обрачун се врши по м3 транспортованог и

лагерованог материјала.

канализација м
3

4.791,78

сливничке везе м
3

6. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт,

истовар и грубо планирање вишка земље из

ископа на Градску депонију . Количине за

обрачун се врше мерењем материјала у сраслом

стању.

Обрачун се врши по м3 транспортованог

материјала.

канализација м
3

1.735,32

сливничке везе м
3

275,40

7. ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА

Евентуалне подземне, атмосферске или воде

другог порекла, изцрпети из рова технологијом

коју предложи Извођач радова. Мора се

обезбедити рад у потпуно сувом рову.

Обрачун по м1 штићеног цевовода. м 868,60

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1. РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА

Ради осигурања бочних страна рова од

зарушавања, потребно је извршити двоструко

разупирање рова здравом грађом и челичним

лимом, у свему према техничким прописима за ту

врсту радова, тако да се обезбеди потпуна

заштита радника и неометана монтажа цеви у

рову. Позицијом су обухваћени набавка,

транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење и

сортирање оплате. 

Мерење и обрачун је по м2 разупрте површине.

канализација м
2

6.515,05

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
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IV БЕТОНСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА РЕВИЗИОНОГ ОКНА Ø1000мм

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и истовар

водонепропусних префабрикованих АБ прстенова

(х=0.25м;0.5м;1.0м, конус х=0.6м) Ø1000мм,

марке бетона МБ40 и минималном дебљином зида

д=12цм, складиштење, развоз дуж трасе додатног

материјала и прибора за прописану уградњу и

спајање АБ прстенова, сав рад на уградњи РО са

отварањем отвора са стране, обрадом пролаза

кроз РО да буде водонепропусно и обрадом

спојева монтажних елемената РО спец.

цементним малтером или другим материјалом

тако да се оствари водонепропусност. 

Обрачун се врши по м' изведеног ревизионог

окна.

м' 111,05

2. ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ И ТАМПОН 

ШЉУНКА Ø1000ммПозицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и демонтирање

оплате, справљање, уградња и нега бетона МБ15

д=10цм. Слој бетона равномерно извести на

подлози од шљунка дебљине д=10цм. Слој бетона

израдити у пројектованом паду са равном горњом

површином. 

Обрачун се врши по комаду изведеног бетонског

слоја, односно м3 тампона од шљунка.

Кружни шахт Vбетона= 1.5x1.5x0.1=0.22м
3 м

3
4,18

Кружни шахт Vшљунка= 2,0x2,0x0.1=0.40м
3 м

3
7,60

Бетонска касета Vбетона= 2.5x2.5x0.1=0.62м
3 м

3
5,58

Бетонска касета Vшљунка= 3,0x3,0x0.1=0.90м
3 м

3
8,10

3. ИЗРАДА ДОЊЕ ПЛОЧЕ РЕВИЗИОНОГ ОКНА 

Ø1000ммПозицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану

израду ове позиције укључујући: постављање и

демонтирање потребне оплате, исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре, справљање

и уградња бетона МБ30 и остало што је потребно

за прописану израду АБ доње плоче РО. 

Обрачун се врши по комаду изведене доње плоче

РО.

ком 19
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4. ИЗРАДА КИНЕТА

Кинете у кружном монтажном АБ шахту.

Позицијом је обухваћена набавка, довоз,

справљање, уградња и нега бетона МБ20 за израду

кинете са малтерисањем кинете цементним

малтером у два слоја и глачањем другод слоја до

црног сјаја.

Обрачун се врши по комаду изведене кинете. ком 19

Кинете у АБ шахту са правоугаоном касетом

Позицијом је обухваћена набавка, довоз,

справљање, уградња и нега бетона МБ20 за израду

кинете са малтерисањем кинете цементним

малтером у два слоја и глачањем другод слоја до

црног сјаја.

Обрачун се врши по комаду изведене кинете.

ком 9

5. ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ 

РАСТЕРЕТНОГ ПРСТЕНА

Растерени прстен Шахт поклопца

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану

израду АБ растеретног прстена унтрашњег

пречника Ø625мм укључујући: постављање и

демонтирање оплате, исправљање,

сечење,савијање и везивање арматуре, справљање,

уградња и нега бетона МБ30, Пре израде

растеретног прстена потребно је извршити

додатну контролу збијености око РО. 

Обрачун се врши по комаду изведеног

растеретног прстена

ком 28

7. БЕТОНИРАЊЕ СПОЉНИХ КАСКАДА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану

израду ове позиције укључујући: постављање и

демонтирање потребне оплате, исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре, справљање

и уградња бетона МБ30 и остало што је потребно

за прописану израду спољне каскаде поред РО. 

У свему према м
3
 уграђеног бетона

Обрачун се врши по комаду изведене каскаде.
Канализација м

3
4,50
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8. ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКЕ КАСЕТЕ ЗА

ПРОЛАЗ ЦЕВИ Ø600-1000 мм

Армирано-бетонска касета се изводи у доњем

делу ревизионог силаза, горњи остаје од

мотажних елемената, за омогућење проласка

канализационих цеви већег пречника од 500 мм.

Позицијом је обухваћена набавка материјала,

транспорт, израда оплате, сечење, савијање и

монтажа арматуре, справљање, уградња и нега

бетона, демонтажа и чишћење оплате, као и сви

непоменути радови.

Касету извести у свему према детаљу из пројекта.

Обрачунава се по м
3
 бетона и кг арматуре.

Beton 

ф1000-ф800 = 1,963 м3 - 1 ком

ф800-ф800 = 2,039 м3 - 7 ком

скретање ф800-ф800+ф500= 5,011 м3 - 1 ком м
3

21,25

Арматура РА 400/500 и МА 500/560 кг 2.450,00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
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V  МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и

монтажа коругованих канализационих цеви од

полиетилена - ПЕХД (унутршњег пречника Ø300-

1000 мм) или од поливинилхлорида ПВЦ-У

(сливничке везе Ø160 мм) са одговарајућим

гуменим заптивним прстеновима, привремено

складиштење, развоз дуж трасе рова, истовар уз

ров, преглед цеви и спојница, спуштање у ров,

подешавање осовине и нивелете цеви, а у свему

према дубинама, падовима и условима

дефинисаним пројектом односно упутствима

произвођача. Сав рад, додатни материјал и прибор

неопходан за потпуну и прописану уградњу и

спајање канализационих цеви, обухваћен је

позицијом. Све набављене цеви и фазонски

комади морају имати фабричке атесте у складу са

стандардима и захтеву наручиоца. Цеви које имају

видна оштећења и не одговарају стандардима

несмеју се уграђивати. Монтажу цевовода вршити

од шахта до шахта, а у секцијама дужине око 30м.

Пре отпочињања монтаже сви изведени радови на

предметној секцији морају бити комплетно

проверени и примљени од стране надзорног

органа.

Обрачун се врши по м' комплетно монтираних

цеви

Полиетиленске цеви СН8 Ø1000мм м' 5,00

Полиетиленске цеви СН8 Ø800мм м' 291,60

Полиетиленске цеви СН8 Ø500мм м' 282,20

Полиетиленске цеви СН8 Ø400мм м' 110,30

Полиетиленске цеви СН8 Ø300мм м' 179,50

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø160м - сливници м' 155,00

Уводник у шахт Ø1000мм ком 2

Уводник у шахт Ø800мм ком 16

Уводник у шахт Ø500мм ком 20

Уводник у шахт Ø400мм ком 6

Уводник у шахт Ø300мм ком 12

КГФ уводник у шахт Ø160мм - шахт ком 60

КГФ уводник у шахт Ø160мм - сливници ком 60
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2. МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ И ПРЕЛАЗНИХ

КОМАДА ОД ПВЦ-а / КАСКАДЕ /

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и

монтажа фазонских и прелазних комада од ПВЦ-а

са одговарајућим гуменим заптивним

прстеновима, у свему према пројектованим

пречницима, датој спецификацији и упутствима

произвођача. Сви фазонски комади морају имати

фабричке атесте у складу са стандардима и

захтеву наручиоца. Фазонски комади који имају

видна оштећења и не одговарају стандардима

несмеју се уграђивати. 

Обрачун се врши по комаду уграђеног фазонског

комада.

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или слично
Шахт К-8, каскада Ø500 -  1,93м - вертикална

ПВЦ цев Ø250мм м' 2,50

ПВЦ лук Ø250мм 90° ком 1

ПВЦ рачва Ø500/250мм 90° ком 1

Шахт К-9, каскада Ø400 - 2,30м - вертикална

ПВЦ цев Ø200мм м' 2,75

ПВЦ лук Ø200мм 90° ком 1

ПВЦ рачва Ø400/200мм 90° ком 1

Шахт К-24, каскада Ø400 - 1,19м - коса

ПВЦ цев Ø200мм м' 2,50

ПВЦ лук Ø200мм 45° ком 1

ПВЦ рачва Ø400/200мм 45° ком 1

3. ШАХТ ПОКЛОПЦИ  ЗА РЕВИЗИОНИ ОКНО

Набавка, транспорт и уградња ливеногвозденог

поклопца са рамом, унутрашњег пречника

Ø625мм (СРПС ЕН 128:2011), са отворима за

гасове. Поклопац уградити у армирано-бетонски

растерени прстен, на задату коту поклопца, са

тчношћу ± 0,5цм. Поклопац мора да добро належе

целим ободом и није дозвољено да се "љуља" или

"лупа" код асиметричног притиска.

Обрачун је по комаду уграђених поклопаца, АБ

растеретни прстен је обрачунат у посебној

позицији.

400kN ком 28,00
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4. УЛИЧНИ СЛИВНИК СА ЛГ РЕШЕТКОМ 

Набавка, транспорт и монтажа тела сливника

Ø450 мм, од армираног бетона МБ 30, кишне

решетке са рамом (тип Т1), од ливеног гвожђа, за

класу оптерећење Д400кН, у складу са СРПСН

124. Решетка мора да добро належе целим ободом

и није дозвољено да се "љуља" или "лупа" код

асиметричног притиска.

Плаћа се по комаду комплетно монтираног

сливника.

Тело сливника са ЛГ решетком ком 60,00

5. ПЕЊАЛИЦЕ

Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених

пењалица према ДИН-у 1212 Е у шахтове, на

сваких 30 цм висине, наизменично у два реда на

међусобном растојању од 20 цм са ручним

штемовањем рупа и обрадом цементним

малтером. 

Обрачун је по комаду уграђене пењалице. ком 287,00

VI  ОСТАЛИ РАДОВИ

1. ПРИКЉУЧЕЊЕ НОВЕ НА ПОСТОЈЕЋУ

КАНАЛИЗАЦИЈУ

Позицијом су обухваћена сва неопходна

штемовања постојећег ревизионог окна и кинете,

увлачење нове канализационе цеви, обрада споја

до постизања пуне вододржљивости и довођење

кинете у исправно стање, са набавком,

трнспортом и уградњом потребног материјала.

За ове радове је обавезно обезбедити присуство

надзора испред ЈКП БВК.

Обрачунава се по комаду.
ком 1

2. ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Испирање канализационе мреже пре

хидрауличког испитивања уз ручно одстрањивање

свих врста материјала који су доспели у цевовод

приликом испирањем цевовода монтаже помоћу

цистерне високог притиска (воме) и муљних

пумпи за избацивање воде из цевоовда.  

Обрачун је по м' изведне трасе цевовода.
м' 868,60

УКУПНО МОНТЕРСКИ  РАДОВИ:
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3. СНИМАЊЕ ЦЕВИ КАМЕРОМ

За потребе предаје инсталација крајњем

кориснику - ЈКП БВК, потребно је по завршетку

изградње извршити снимање канализације

камером. Јединичном ценом су обрачунати сви

трошкови снимања, обраде снимка и достава

истог на компакт диску.

Уколико се покаже да инсталација није исправна

у ма ком погледу (песак у цевима, није изведена

по правцу, оштећења и сл.), Извођач је дужан да о

свом трошку уради исправке и поново сними

неисправне деонице.

Обрачунава се по м'.
м' 868,60

4. ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ

По завршеној монтажи појединих деоница

цевовода највише 100 м', извршити њихово

испитивање као и ревизионих силаза на

водонепропусност, уз обавезно присуство

Надзорног органа, а у свему према условима

комуналног предузећа и важећим прописима за ту

врсту радова (водени стуб хидростатички

притисак). Све евентуалне недостатке отклонити

пре затрпавања рова. Обрачун је по м' изведене

трасе цевовода. м' 868,60

4. СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА

КАТАСТАР

У самом току и по завршеној монтажи цевоовда

Извођач је обавезан да врши геодетско снимање

изведеног стања и да све измене и допуне

пројектованог стања пренесе на ситуацију и

одговарајуће подужне профиле и детаље. 

По добијању потвреде од РГЗ-а да је елаборат

предат на картирање, радови се могу наплатити.

Обрачун по м' изведених радова. м' 868,60
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5. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

По добијању података о изведеном цевоводу

(геодетски снимак изведеног станаја) снимљено

стање уцртати у ситуацију и подужне профиле са

осталим потребним подацима као што су детаљи.

Елаборат сачинити у 6 аналогних и 2 електронска

примерака, који ће бити потписани од стране

извођача , надзора и представника ЈКП БВК.

Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове

са уцртаном мрежом и објектима на цевоводу,

шему чворова, цртеже свих шахтова, записнике о

испитивању овењрене од стране Извођача,

Надзора и представника ЈКП БВК, потврду о

извршеном геодетском снимању од РГЗ-а,

грађевинску дозволу и др.

Обавеза Извођача је да Елаборат изведеног стања

у 3 (три) одштампана примерка и 1 (један)

електронски примерак преда техничкој

документацији ЈКП БВК-а, и о томе прибави

потврду.

Обрачун по м' изведене трасе цевовода.

м' 868,60

6. ДОВОЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА У

ПРВОБИТНО СТАЊЕ

Бетонска плоча МБ20

Набавка материјала, справљање и довоз бетона,

израда бетонске плоче d = 20 цм на лицу места, на

већ припремљени и збијени тампон, тако да за

хабајући слој сафалта остани минимум d = 5цм.

Обрачунава се по м
3
 изведене бетонске плоче.

м
3

386,54

Израда асфалтног слоја на делу рова

Набавка материјала, справљање, довоз и уградња

асфалтног слоја, са свим припремним и завршним

радовима на изради асфалта. Асфалт се полаже на

припремљену подлогу која се посебно обрачунава

и наплаћује.

Хабајући слој на коловозу АБ11с    d = 5 цм

Обрачун по м
2
 изведеног асфалтног слоја. м

2
1.932,68

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:
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м.п. Понуђач

ОСТАЛИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ РАДОВИ

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А :

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

недостајуће секундарне АТМОСФЕРСКЕ канализационе мреже у улицама:

Задужбинска, Мостарска, Шумадијска и Војвођанска улица, Земун, Београд

УКУПНО СПОЉАШЊА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

МОНТЕРСКИ РАДОВИ
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 -   Din. 

 -   Din. 

 -   Din. 

м.п.

УКУПНА ВРЕНОСТ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ :

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Ц  И  Ј  А

Понуђач

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

 ИДП недостајуће секундарне ФЕКАЛНЕ и АТМОСФЕРСКЕ канализационе 

мреже
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I

1 Утврђивање положаја подземних инсталација пре 

почетка извођања радова

Позицијом су обухваћени сви трошкови: обезбеђивања

ажурног катастра подземних инсталација од РГЗ-а и

доставу истог Надзорном органу пре почетка радова;

пробавњање података о положају постојећих

инсталација од ЈКП-а и других предузећа; испитивање

локације одговарајућим детекторима; ручно

"шлицовање" попречних профила на радној површини

дубине 1,0-2,5 м и сарадња са надлежним комуналним

и другим предузећима у циљу благовременог

предузимања мера заштите.

Обрачунава се паушално паушал

2 Геодетско снимање и обележавање

Позицијом је обухваћено снимање и обележавање

(исколчавање) радне површине на терену пре почетка

радова, успостављање реперних тачака са протоколом

обележавања, као и осигурање, обнављање и

одржавање тачака успостављених на терену током

читавог периода грађења, односно до предаје радова

Инвеститору и сви трошкови преузимања података од

овлашћене установе.

Обавеза Извођача је да снимак радне површине испод

које ће се формирати будући канализацијони објекат

достави Надзорном органу.

2.1 Топографско снимање микролокације на којој ће се 

изводити радови, са обележавањем положаја будућег 

објекта, габарита побијања Ларсенових талпи, габарита 

одлагалишта хумуса и земље из ископа, ...

Обрачунава се по m
2

m
2

1500

2.2 Обележавање положаја подземних инсталација. Пре 

почетка радова на изградњи Вртложне каскаде, мора се 

извршити измештање (трајно или привремено) 

подземних инсталација које ометају радове. Потрбно је 

обелжити те инсталације у делу у коме треба да се 

изместе (три енергетска кабла)

Обрачунава се по m
1

m
1

70

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ВРТЛОЖНА КАСКАДА

 на прикључку секундарне атмосферске канализационе мреже из улица: 

Задужбинска, Мостарска, Шумадијска и Војвођанска улица, 

на постојећи атмосферски колектор Б 220/194 

на углу Војвођанске и Банатске улице Земун, Београд

Јед.мере Количина
Цена

(дин./Ј.М.)

Укупно

(дин.)

Претходни и геодетски радови

Р.

Б.
Опис позиције
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Јед.мере Количина
Цена

(дин./Ј.М.)

Укупно

(дин.)

Р.

Б.
Опис позиције

2.3 Обележавање положаја узводног ревизионог силаза. 

Пре почетка радова на изградњи Вртложне каскаде, 

мора се извршити откривање тачног положаја узводног 

ревизионог силаза на постојећем колектору. Шахт 

поклопац силаза је затрпан, па је потребно 

координатама дати место откопавања (координате се 

преузимају од ЈКП БВК).

Обрачунава се паушално. паушал

3 Измештање и заштита постојећих инсталација.

Позицијом су обухваћени трошкови на измештању 

и/или заштити ЕЕ и ТТ водова који се морају 

привремено или стално изместити. За ове радове се 

мора ангажовати власник инсталација или компанија 

која те послове врши по овлашћењу власника 

инсталација. 

Плаћа се по рачуну.

3.1 ЕДБ високонапонски каблови ком 2

3.2 Канделабр и кабл јавног осветљења

привремено уклањање канделабра и враћањ на место по 

завршетку радова комплет 1

4 Осигурање и обезбеђење саобраћаја

Позиција обухвата :

Израда елабората привременог одвијања саобраћаја у

зони радова, са изменама и допунама Елабората док

трају радови; трошкови услова, сагласности и дозволе

за раскопавање надлежних предузећа; набавку или

изнајмљивање опреме за регулисање саобраћаја у

складу са урађеним и од стране Секретаријата за

саобраћај (или Министарства) одобреним Елаборатом;

монтажа, премештање и демонтажа опреме за

регулисање саобраћаја у складу са Елаборатом и

условима на терену (саобраћајни знаци, хоризонталне и

вертикалне баријере и друга опрема); пешачки и

коловозни прелази преко рова, ...

Обрачунава се паушално.
паушал

5 Привремена депонија ископаног материјала

Геотехинчки услов затрпавања материјалом из ископа

изазива потребу за формирањем привремене депоније у

непосредној близини градилишта за лагеровање

материјала из ископа.

Извођач је у обавези да прибави сагласност надлежног

јавног комуналног предузећа (склопи уговор о

изнајмљивању простора) за привремено коришћење

зелене површине (трвнате) за лагеровање материјала из

ископа (цца 1500 м
3
 - око 1000 м2).

Обрачунава се и плаћа по рачуну.
паушал
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Јед.мере Количина
Цена

(дин./Ј.М.)

Укупно

(дин.)

Р.

Б.
Опис позиције

6
Преглед постојећег колектора пре почетка радова

Обезбедити потребну опрему за силазак у постојећи

колектор кроз постојећи ревизиони силаз (пењалице су

кородирале, велика количина гасова). Извршити

инспекцију (силазак) у колектор и проверити димензије

колектора (скицирати попречни пресек), коту дна

колектора, коту врха, утврдити дебљину зидова и свода

постјећег колектора (бушењем вибрационом

бушилицом), стање постојећих зидова и таванице

колектора, ...

Обрачунава се паушално паушал

7 Рушење постојећег коловоза и ивичњака

Позицијом је обухваћено машинско сечење постојећег

асфалта за 20 цм шире од обухвата радне јаме - спољне

ивице подграде, разбијање постојећег коловозног

застора, утовар и одвоз материјала на Градску

депонију. Ивичњаци се посебно ваде и одлажу за

каснију поновну уградњу.

Плаћа се по м² .   m
2

32,85

8 Црпљење воде из радне јаме у току ископа

Уколико се за време извођење радова у радној јами 

појави вода (атмосферска, процедна, ...), обавеза 

извођача је да обезбеди рад у сувом.

Обрачунава се по сату рада пумпе. сати 100

II Земљани радови

1 Уклањање и одлагање хумуса

Машински ископ хумуса d=20 cm, са транспортом на

привремену депонију, где се лагерује до поновне

уградње, удаљену до 100 м. 

Јединичном ценом су обрачунати ископ, транспорт и

истовар.

Обрачунава се по м
3

m
3

21,75

2 Ископ радне јаме од 0,20 до 16,70 м

Ископ радне јаме се врши у фазама. Фазе ископа су

усклађене са фазама постављања челичних укрућења

подграде од Ларсен талпи. Укрућења су челични

рамови од ХЕБ профила, положај и димензије су дати у

конструктивном делу пројекта. Укрућења се изводе на

три нивоа: -3,00 м , -8,00 м и -13,00 м.

Метријал се депнује на привременој градилишној

депонији, транспорт се посебно плаћа.

Укупно претходни и геодетски радови
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Јед.мере Количина
Цена

(дин./Ј.М.)

Укупно

(дин.)

Р.

Б.
Опис позиције

2.1 Ископ од 0,20 м до дубине од 4,00 м. Обзиром на малу

дубину ископа, овај ископ се врши са багером са

дубинском модификованом кашиком. Току израде овог

дела ископа у радној јами нема никаквих додатних

елемената осим ларсенових талпи. Ручни ископ је само

материјал који је у оквиру талпи. 

Обрачунава се по м3.

По завршетку овог дела ископа поставља се укрућење

на – 3,00 м (ХЕБ 400 мм, са косницима у угловима).

Укупан ископ 0,20 - 4,00 м 418,95

Машински ископ 90% m
3

377,06

Ручни ископ 10% m
3

41,90

2.2 Ископ од 4,00 м до дубине од 6,50 м. За ову дубину је

потребно користити багер са продуженом руком и

дубинском модификованом кашиком. 

Обрачунава се по м3.

По завршетку овог дела ископа поставља се укрућење

на – 5,50 м (2 х ХЕБ 360 мм, са косницима у угловима).

Укупан ископ 4,00 - 6,50 м 275,625

Машински ископ 90% m
3

248,06

Ручни ископ 10% m
3

27,56

2.3 Ископ од 6,50 м до дубине од 9,00 м. За ову дубину је

потребно користити багер са продуженом руком и

дубинском модификованом кашиком. 

Обрачунава се по м3.

По завршетку овог дела ископа поставља се укрућење

на – 8,00 м (2 х ХЕБ 450 мм, са косницима у угловима).

Укупан ископ 6,50 - 9,00 м 275,625

Машински ископ 90% m
3

248,06

Ручни ископ 10% m
3

27,56

2.4 Ископ од 9,00 м до дубине од 11,50 м. Дубина ископа

онемогуђује рад стандардним багером, мора се

применити механизација са вертикалним захватањем и

изношењем материјала (грејфер или сл.). 

Обрачун по м3.

По завршетку овог дела ископа поставља се укрућење

на – 10,50 м (2 х ХЕБ 550 мм, са косницима у

угловима).

Укупан ископ 9,00 - 11,50 м 275,625

Машински ископ 75% m
3

206,72

Ручни ископ 25% m
3

68,91
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Јед.мере Количина
Цена

(дин./Ј.М.)

Укупно

(дин.)

Р.

Б.
Опис позиције

2.5 Ископ од 11,50 м до дубине од 14.00 м. Дубина ископа

онемогуђује рад стандардним багером, мора се

применити механизација са вертикалним захватањем и

изношењем материјала (грејфер или сл.). 

Обрачун по м3.

По завршетку овог дела ископа поставља се укрућење

на – 13,00 м (2 х ХЕБ 900 мм, са косницима у

угловима).

Укупан ископ 11,50 - 14,00 м 275,625

Машински ископ 65% m
3

179,16

Ручни ископ 35% m
3

96,47

2.4 Ископ од 14,00 м до 16,70 м. Комплетан део ископа

између постојећег колектора и њему ближе подграде

мора се извршити ручно, јер укрућење на нову -13.00

онемогућује приступ механизацији (погледај пресек са

постојећим колектором). 

Обрачун по м3

Истовремено са ископом обезбеђивати неподграђени

део око постојећег колектора, здравом дрвеном грађом.

Укупан ископ 14,00 - 16,70 м 227,675

Машински ископ 50% m
3

113,84

Ручни ископ 50% m
3

113,84

3 Планирање постељице

На целој површини радне јаме извршити ручну

нивелацију дна ископа – постељице, са тачношћу ± 3

цм. Како на делу ископа, тако и наделу где се руши

постојећи колектор.

Обрачунава се по м2 m
2

110,25

4 Затрпавање радне јаме материјалом из ископа

Затрпавање радне јаме пробраним материјалом из

ископа, вршити у слојевима уз сабијање до тражене

збијености. Дебљина слојева 30 цм и степен збијености

од 20 MPa. су прописани геотехничким елаборатом и

морају се поштовати. У материјалу не сме бити

крупнијих комада од 3 цм.

Јединичним ценом је обухваћено спуштање материјала

из ископа у радну јаму, низ косу раван, бацање на

дубину већу од 2,0 м је забрањено. Разастирање

материјала по дну радне јаме у прописаној дебљини

слоја, збијање и доказивање збијености.

Утовар и транспорт од локалне депоније до радне јаме

се посебно плаћа.

Обрачунава се по м3.

m
3

#REF! #REF!

4 Затрпавање природним шљунком
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Јед.мере Количина
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(дин./Ј.М.)

Укупно

(дин.)

Р.

Б.
Опис позиције

У делу радне јаме који је испод саобраћајнице, од

дубине 1,0 м до површине, затрпавање извршити

природним шљунком, у слојевима од 25 цм, са

збијањем до постизања носивости од 40 Mpa.

Obra;unava se po m3 m
3

32,55

5 Хумузирање са засејавањем траве

Затрпавање задњих 30 цм радне јаме, у делу где је било

зеленило, изводи се насипањем хумуса који је скинут са

те површине и то: првих 20 цм се затрпава хумусом са

привремене градилишне депоније, а преосталих 10 цм

хумусом који је у ту сврху набављен. 

Позиција обухвата набавку материјала, транспорт и

уградњу, засејавање и неговање траве у првих 12

месеци.

обрачунава се по м2

m
2

108,75

6 Транспорт ископа 

Транспорт ископаног материјала од радне јаме до

привремене градилишне депоније.

Јединичном ценом је обухваћен транспорт на даљину

од 200 м, истовар и формирање истовареног материјала

у правилне геометриске фигуре.

Обрачунава се о м3 у сраслом стању

Хумус m
3

21,75

Материјал из ископа (лес и погребна земља) m
3

1686,05

Ископ лагерованог материјала и утовар и транспорт до

места уградње - радне јаме.

Јединичном ценом је обухваћен ископ, утовар,

транспорт на даљину од 200 м и истовар

Обрачунава се о м3 у сраслом стању

Материјал из ископа (лес и погребна земља) m
3

1686,05

Хумус m
3

21,75

Транспорт вишка ископаног материјала на градску

депонију. Јединичном ценом је обухваћен утовар,

транспорт , истовар и грубо разастирање.

Обрачунава се о м3 у сраслом стању m
3

63,09

III Тесарски радови

Укупно земљани радови =
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Јед.мере Количина
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(дин./Ј.М.)

Укупно

(дин.)

Р.

Б.
Опис позиције

Пројектом је предвиђено да се за обезбеђење радне јаме 

користе челичне Ларсенове талпе типа 606n, са 

повременим рамовским укрућењима (детаљно обрађену 

у конструктивном делу пројекта). Стандардна дужина 

ових талпи је 12 m, али је предвиђено да се чеоним 

заваривањем продуже на 20 m (дубина побијања је 

19,5м) осим у делу директно изнад постојећег 

колектора где су довољне талпе од 13,5м (побијају до 

дубине од 13,0 м).

1 Ларсенове талпе

По завршетку рушења коловоза и уклањања хумуса,

вибрационом макаром се побијају Ларсенове челичне

талпе по обиму радне јаме (10,5х10,5м).

Продужење талпи се може обавити у радионици (ако

макара може да побија талпе дужине 20 м, или на

градилишту, када се побије првих 11 м и на лицу места

вари наставак).

Јединичном ценом је обухваћен: транспорт, побијање

талпи по ободу радне јаме и њихово чупање по

завршетку затрпавања - талпе су власништво извођача

радова.

Обрачунава се по м2 m
2

788,00
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2 Укрућења подграде од Ларсенових талпи

У конструктивном делу су детаљно дати рамови од

ХЕБ профила, којима се на дубини од 0,1 - 3,0 - 5,5 -

8,0 - 10,5  - 13,0 м врши укрућење подграде радне јаме:

на – 0,11 м се поставља ХЕБ 220 мм, 

на – 3,00 м се поставља ХЕБ 400 мм,

на – 5,50 м се поставља 2 х ХЕБ 360 мм,

на – 8,00 м се поставља 2 х ХЕБ 450 мм, 

на – 10,50 м се поставља 2 х ХЕБ 550 мм,

на – 13,00 м се поставља 2 х ХЕБ 900 мм

Јединичном ценом је обухваћено : транспорт, монтажа,

и деомнтажа укрућења - сав материјал остаје у

власништву извођача радова.

Обрачунава се по килограму

kg 84.120,00

3 Дрвена подграда

У делу зида радне јаме поред постојећег колектора, не

смеју се побијати Ларсенове талпе, да неби дошло до

оштећења постојећег колектора. На свим овим местима,

паралелно са напредовањем ископа треба обезбеђивати

ископ неко од класичних рударских метода - дрвеном

подградом.

Јединичном ценом је обухваћена набавка, транспорт и

израда подграде од здраве дрвене грађе.

Обрачунава се по м2 m
2

38,00

IV Радови на препумпавању 

1 Блиндирање постојећег колектора

1.1 Блинда код узводног шахта постојећег колектора,

мора бити димензионисана тако да може да прихвати

хидростатички притисак воденог стуба чија је висина

једнака дубини постојећег шахта – 15,1 м, тј. да

прихвати притисак од око 151 KN/m2 (укупну силу од

47 тона). 

Обавеза Извођача је да на основу расположиве опреме

и материјала, уради пројекат блинде (пробави

позотивно мишљење техничке контроле и ЈКП БВК) и

изведе блиндирање. 

По завршетку радова на изради новог дела колектора

код вртложне каскаде, обавеза извођача је да уклони

блинду и колектор доведе у првобитно стање.

Обрачунава се паушално

паушал

Укупно тесарски радови =
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1.2 Блинда код низводног шахта постојећег колектора,

се димензионисанише хидростатички притисак воденог

стуба висине колектора – 2,2 м, тј. да прихвати

притисак од око 15 KN/m2 (укупну силу од 4,7 тона). 

Обавеза Извођача је да на основу расположиве опреме

и материјала, уради пројекат блинде (пробави

позотивно мишљење техничке контроле и ЈКП БВК) и

изведе блиндирање. 

По завршетку радова на изради новог дела колектора

код вртложне каскаде, обавеза извођача је да уклони

блинду и колектор доведе у првобитно стање.

Обрачунава се паушално

паушал

1.3 Блинда код дела постојећег колектора који се руши,

је у суштини преграда до половине висине колектора,

чија је функција д спречи неконтролисано изливање

садржаја који настаје процуривањем кроз блинду на

узводној шахти, улази у колектор кроз нелегалне

прикључке, пукотине и сл. Ова блинда не мора да се

димензионише, њена сврха је да се обезбеди место за

постављање мање мобилне пумпе ради спречавања

изливањ у  радну јаму.

По завршетку радова на изради новог дела колектора

код вртложне каскаде, обавеза извођача је да уклони

блинду и колектор доведе у првобитно стање.

Обрачунава се паушално.

паушал

2 Препумпавање садржаја постојећег колектора

Истовремено са израдом блинде код узводног шахта

постојећег колектора, мора се обезбедити

препумпавање садржаја - дотицаја кроз постојећи

колектор. 

Постављањем пумпе капацитета око 150 l/s (потребне

висине дизања да обезбеди савладавање 16 м геодетке

разлике и хидрауличке губитке у привременом

цевоводу дужине 330 м) и полагањем потисног цевовда

пречника Ø300 mm до првог низводног шахта (око 330

м), обезбедило би се пражњење колектора за око 17

часова по престанку кише. 

Хидрауличке карактеристике постојећег колектора су

такве да практично није могуће обезбедити

препумпавање које би било једнако капацитету

колектора ( А = 3,1 м2, I = 0,0035 → Q = 8500 l/s ).
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Увидом на лицу места (отварањем шахта на месту где

ће се изводити каскада), констатовано је да у сушном

периоду постоји протицај кроз кинету постојећег

колектора висине 50% кинете. За познати пад и облик

кинете, лако се добија да је то протицај од око 45 l/s, тј.

то је количина фекалне и подземенe воде која тече кроз

овај атмосферски колектор – количина воде коју

вероватно треба препумпавати 24 часа дневно.

Постављањем пумпе капацитета око 150 l/s (потребне

висине дизања да обезбеди савладавање 16 м геодетке

разлике и хидрауличке губитке у привременом

цевоводу) и полагањем цевовда од коругованих

полипропиленских канализационих цеви Ø400 mm до

првог низводног шахта (око 330 м), обезбедило би се

пражњење колектора за око 17 часова по престанку

кише.

Обавеза Извођача је да обезбеди две пумпе капацитета

150 l/s потребне висине дизања (радна и резервна). 

Рад црпног постројења треба да је аутоматски, уз

двадесетчетворочасовно дежурство електричара.

Неопходно је поред редовног снабдевања електричном

енергијом обезбедити и стално присуство генератора

довољног капацитета за неометан рад пумпи (гориво за

бар 6 часова рада).

Обрачунава се и плаћа паушално

паушал

3 Препумпавање код радне јаме

За поребе испумпавања атмосферске воде из радне јаме

и код треће блине (у постојећем колектору код радне

јаме) извођач мора да обезбеди три пумпе мањег

капацитета (Q=2 l/s), али довољне висине дизања, за

обезбеђење рада у сувом у радној јами.

Обрачунава се по сату рада пумпи. сати 500,00

4 Израда потисног цевовода

За поребе препумпавања садржаја постојећег

колектора, Извођач мора да постави потисни вод од

црпилишта код узводне блинде, до првог низводног

шахта (друга блинда).

Овај провизоријум се полаже по зеленој површини

поред Банатске улице, а на делу код црпилишта се ради

надвишење од 5,00 м, да би се обезбедио потребан

притиска за проток воде кроз канализационе цеви.

Цевовод се привремено фиксира и вишекратно

контролише у току 24 сата.

Обрачунава се по м изведеног цевовода. m 335,00
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5 Осигурање

Извођач је обавезан да код прворазредне осигуравајуће

куће склопи уговор о осигурању од могућих последица,

плављења узводних корисника због блиндирања

канализационог колектора (у случају појаве

неочекивано великих киша - дотицаја кроз колектор).

Обрачунава се према полиси осигурања.

рачун 1

V Радови на рушењу

Пре почетка радова на рушењу постојећег бетонског 

колектора, мора се завршити блиндирање овог 

колектора код прве узводне и прве низводне шахте и 

започети препумпавање кроз привремени цевовод. 

Блинда код самог дела који се руши, може се поставити 

и по завршетку рушења свода старог колектора.

1 Пресецање постојећег колектора Б 220/194

Диамантским ножем (циркуларни сешивом, тестером

или сл.) пресеца се комплетано тело постојећег

колектора, тако да остану правилне, равне површине

делова колектора на којима се не врше интервенције.

Пресецање се може радити у више фаза, нпр. пресече се

сводни део, који се затим уклони па се тек после

пресеца темељ и слично. Битно је да пресечне

површине буду правиле и погодне та наношење

трајноеластичне дихтујуће масе (пред бетонирање

новог делакоји замењује стари).

Претпостављњена дебљина зидова старог колектора је

50 ц, јединичном ценом је обухваћена сва потребна

опрема, енергија, рад и потрошни материјал..

Обрачунава се по површини пресека.
m

2
9,00

2 Рушење свода, зидова и темеља постојећег 

колектора Б 220/194

Препоручује се да се са рушењем дела колектора који

се мора уклонити не почиње док се не изврши

пресецање дијамантским сечивом, да би се избегло

преношење пукотина на делове колектора који остају у

функцији.

Машинско и ручно разбијање бетоског свода, зидова и

темењне плоче постојећег колектора, са изношењем из

радне јаме, утоваром и одвозом шута на градску

депонију. Позицијом је обухваћен сав рад, опрема,

метеријал и утрошаг енергије за ову позицију

Обрачунава се по м
3
 разбијеног бетона. m

3
27,00

Укупно радови на препумпавању =

Део 3 - ВЈН 12/17 - 3.3.3 Предмер вртложне каскаде 11/18



Јед.мере Количина
Цена

(дин./Ј.М.)

Укупно

(дин.)

Р.

Б.
Опис позиције

3. Рушење постојећег ревизионог силаза

Рушење постојећег ревизионог силаза, са изношењем из

радне јаме, утоваром и одвозом шута на градску

депонију. Позицијом је обухваћен сав рад, опрема,

метеријал и утрошаг енергије за ову позицију

Обрачинава се по м
1
 срушеног шахта. m

1
14,00

VI Бетонски и армирачки радови

1 Бетонска заштитна плоча

Одмах по завршетку ископа и планирања дна ископа,

извршити бетонирање заштитне плоче од мршавог

бетона MB 15, d = 15 cm преко целе површине ископа,

као заштиту подтла од могућег провлажавања.

Са обе стрне постјећег колектора, на погодним

местима, у плочи оставити удубљења за смештај пумпе

за избацивање воде из рова.

По завршетку рушења дела постојећег колектора,

урадити заштитну плочу и на том делу, као подлогу за

поставњање арматуре.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за

потпуну и прописану израду ове позиције укључујући:

постављање и демонтирање неопходне оплате,

справљање, уградња и нега мршавог бетона MБ15

дебљине d= 15 cm, у свему према детаљу из пројекта.

Обрачунава се и плаћа по м
3 m

3
14,38

2 Подложни бетон темељне плоче каскаде

Паралелно са израдом темељне плоче новог дела

колектора, бетонирати подложни бетон каскаде. Сврха

овог бетона је да обезбеди да кота фундирања каскаде

буде иста са котом фундирања новог дела колектора.

Ово се могло постићи и другми материјалима /

методама, али због потебне брзине изради новог дела

колектора и доње коморе каскаде ово је

најједноставнији начин.

Овај бетон се армира само конструктивно, ради

спречавања јаваљања пукоптина при везивању.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за

потпуну и прописану израду ове позиције укључујући:

постављање и демонтирање неопходне оплате,

(исправљање, сечење, савијање и везивање арматуре се

посебно обрачунава), справљање, уградња и нега

бетона MБ20 дебљине d= 95 cm, у свему према детаљу

из пројекта.

Обрачунава се по м
3

m
3

12,21

Укупно радови на рушењу =
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Јед.мере Количина
Цена

(дин./Ј.М.)

Укупно

(дин.)

Р.

Б.
Опис позиције

3 Бетонирање темељних плоча

Темељна плоча новог колектора, доње коморе каскаде и 

горње коморе каскаде.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за

потпуну и прописану израду ове позиције укључујући:

постављање и демонтирање неопходне оплате,

(набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и

везивање арматуре се посебно обрачунава), справљање,

уградња и нега бетона MБ40 В4 различитих дебљина, у

свему према детаљу из пројекта.

Обрачунава се по м
3

m
3

24,42

4 Бетонирање зидова

Зидови доње коморе каскаде, вертикалног окна и горње

коморе каскаде.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за

потпуну и прописану израду ове позиције укључујући:

постављање и демонтирање неопходне оплате,

(набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и

везивање арматуре се посебно обрачунава), справљање,

уградња и нега бетона MБ40 В4 различитих дебљина, у

свему према детаљу из пројекта.

Обрачунава се по м
3

m
3

34,46

5 Бетонирање горњих плоча

Сводна плоча новог колектора, плоча доње и горње

коморе каскаде.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за

потпуну и прописану израду ове позиције укључујући:

постављање и демонтирање неопходне оплате,

(набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и

везивање арматуре се посебно обрачунава), справљање,

уградња и нега бетона MБ40 В4 различитих дебљина, у

свему према детаљу из пројекта.

Обрачунава се по м
3

m
3

24,42
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Јед.мере Количина
Цена

(дин./Ј.М.)

Укупно

(дин.)

Р.

Б.
Опис позиције

6 Бетонирање успоривача истицања 

Приликом бетонирања темељне поче и зидова доње

коморе каскаде, оставити анкере за повезивање

арматуре успоривача тока који ће се накнадно

бетонирати. Анкере у зидовима исправити одмах по

демонтаћи оплате.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за

потпуну и прописану израду ове позиције укључујући:

постављање и демонтирање неопходне оплате,

(исправљање, сечење, савијање и везивање арматуре се

посебно обрачунава), справљање, уградња и нега

бетона MБ40 В4 различитих дебљина, у свему према

детаљу из пројекта.

Пре почетка бетонирања ове позиције, контактне

површине раније изведеног бетона премазати СН

везом.

Обрачунава се по м
3

m
3

2,50

7 Повезивање старог и новог колектора

На местима контакта бетона старог и новог колектора,

на контактну повшину - спојницу нанети трајно

еластичну бубрећу масу за заптивање. Површина мора

бити здрава, чиста, сува (може влажна, али несмеју да

се јављају капљице и цурење) и без икаквих

површинских контаминирајућих материјала.

Препорука пројектанта је "Sika Swell S-2", бубрећа маса

за заптивање (произвођач поседује потребну атестну

документацију и добру техничку подршку) или

адекватна, другог произвођача.

На тржишту постоји више различитих маса за

дихтовање, разних произвођача. Битно је да Извођач

испоштује упутство за уградњу одабраног производа,

како у погледу нанчина наношења, тако и погледу

услова да масам морабити нанесена одрежени

временски период пре наставка бетонирања, ...

 Обрачунава се по м
2
 обрашене површине

m
1

20,00
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(дин./Ј.М.)

Укупно

(дин.)

Р.

Б.
Опис позиције

8 Монтажа АБ окна Ø1000мм

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и истовар

водонепропусних префабрикованих АБ прстенова

(х=0.25м;0.5м;1.0м, конус х=0.6м) Ø1000мм, марке

бетона МБ40 и минималном дебљином зида д=12цм,

складиштење, развоз дуж трасе додатног материјала и

прибора за прописану уградњу и спајање АБ прстенова,

сав рад на уградњи окна и обезбеђењу

водонепропусности, обрадом спојева монтажних

елемената специјалним малтером или другим

материјалом (по препоруци произвођача монтажног

елемента) тако да се оствари водонепропусност. 

Обрачун се врши по м' изведеног окна.

Ревизиони силаз у нови део колектора m
1

13,60

Вентилационо окно горње коморе каскаде m
1

4,70

9 Монтажа АБ растеретног прстена

Растерени прстен Шахт поклопца

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

АБ растеретног прстена унтрашњег пречника Ø625мм

укључујући: постављање и демонтирање оплате,

исправљање, сечење,савијање и везивање арматуре,

справљање, уградња и нега бетона МБ30, Пре израде

растеретног прстена потребно је извршити додатну

контролу збијености око РО. 

Обрачун се врши по комаду изведеног растеретног

прстена ком 2

10 Арматура

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, сечење,

савијање и монтажа арматуре. Арматура мора бити

постављена по пројекту и чврсто повезана, а заштитни

слој бетона обезбеђен према статичком прорачуну и

важећим прописима. Бетонирање сваке позиције може

да почне тек када надзорни орган прегледа и

записнички прими постављену арматуру.

Обрачунава се по килограму

ребраста арматура Б500 Б kg 8.875,00

Укупно бетонски и армирачки радови =
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Јед.мере Количина
Цена

(дин./Ј.М.)

Укупно

(дин.)

Р.

Б.
Опис позиције

VII Монтерски радови

1 Заштитна решетка на вентилационом шахту

Функција вентилационог шахте је да обезбеди

неометан проток ваздуха, да неби дошло до стварања

подпритиска у горњој - завојној комори каскаде, што је

и условило његов положај (директно изнад окна

каскаде).

Овај шахт није намењен силажењу у каскаду - зато се у

њега и не уграђују пењалице. У Завојну комору се

улази кроз канализациону цев Ø1000 мм, дуђине 5,0 м,

која повезује најбилжи ревизионо силаза кишне

канализације и завојну комору.

Као превенција, заштита од упадања крупних комада

приликом инспекцијског отварања вентилационог шахт

поклопца, на 60 цм од површине (у делу где се

завршава закошени монтажни део), у малтер споја АБ

елемената, уграђују се шипке Ø12 мм од нерђајућег

челика, на међусобном растпјању од 15 цм.

Обрачунава се паушално.
паушал

2 ЛГ шахт поклпци

Набавка, транспорт и уградња ливеногвозденог

поклопца са рамом, унутрашњег пречника Ø625мм

(СРПС ЕН 128:2011), са отворима за гасове. Поклопац

уградити у армирано-бетонски растерени прстен, на

задату коту поклопца, са тчношћу ± 0,5цм. Поклопац

мора да добро належе целим ободом и није дозвољено

да се "љуља" или "лупа" код асиметричног притиска.

Обрачун је по комаду уграђених поклопаца, АБ

растеретни прстен је обрачунат у посебној позицији.

400kN ком 2

3 Пењалице

Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених

пењалица према ДИН-у 1212 Е у шахтове, на сваких 30

цм висине, наизменично у два реда на међусобном

растојању од 20 цм са ручним штемовањем рупа и

обрадом цементним малтером. 

Обрачун је по комаду уграђене пењалице. ком 44

Укупно монтерски радови =
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Јед.мере Количина
Цена

(дин./Ј.М.)

Укупно

(дин.)

Р.

Б.
Опис позиције

VIII Остали радови

1 Довођење постојећег коловоза у првобитно стање

Бетонска плоча МБ20

Набавка материјала, справљање и довоз бетона, израда

бетонске плоче d = 20 цм на лицу места, на већ

припремљени и збијени тампон, тако да за хабајући

слој сафалта остани минимум d = 5цм.

Обрачунава се по м
3
 изведене бетонске плоче. м

3
6,57

Израда асфалтног слоја на делу рова

Набавка материјала, справљање, довоз и уградња

асфалтног слоја, са свим припремним и завршним

радовима на изради асфалта. Асфалт се полаже на

припремљену подлогу која се посебно обрачунава и

наплаћује.

Хабајући слој на коловозу АБ11с    d = 5 цм

Обрачун по м
2
 изведеног асфалтног слоја. м

2
32,85

2 Снимање изведеног стања за катастар

У самом току радова, извршити геодетко снимање

појединих делова пре затрпавања, фазу по фазу

напредовања радова. Све измене и допуне

пројектованог стања пренеети на ситуацију и детаље. 

По добијању потвреде од РГЗ-а да је елаборат предат на

картирање, радови се могу наплатити.

Обрачун паушално.

паушал

3 Пројекат изведеног стања

По завршетку изградње комплетног објекта израдити

Елаборат изведене Вртлођне каскаде и одштампати га у

6 (шест) примерака + 2 примерка на компакт диску (у

формату: Word, Excel I Acad).

Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове са

уцртаном мрежом канализације на коју је каскада

повезана, таптврду о извршеном геодетском снимању

од РГЗ-а, грађевинску дозволу и др.

Обавеза Извођача је да Елаборат изведеног стања у 3

(три) одштампана примерка и 1 (један) електронски

примерак преда техничкој документацији ЈКП БВК-а.

Обрачунава се паушално. пауш.

Укупно остали радови =
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Јед.мере Количина
Цена

(дин./Ј.М.)

Укупно

(дин.)

Р.

Б.
Опис позиције

I Претходни и геодетски радови

II Земљани радови

III Тесарски радови

IV Радови на препумпавању 

V Радови на рушењу

VI Бетонски и армирачки радови

VII Монтерски радови

VIII Остали радови

СВЕ УКУПНО

м.п. Понуђач

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ИДП ВРТЛОЖНЕ КАСКАДЕ

Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Ц  И  Ј  А
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 -   Din. 

 -   Din. 

м.п.

УКУПНА ВРЕНОСТ :

СЕКУНДРАНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

СПИРАЛНА КАСКАДА

З  Б  И  Р  Н  А       Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Ц  И  Ј  А

Понуђач

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

недостајуће секундарне мреже 

водовода, канализације и вртложне каскаде

СКУНДАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

Део 3 - ВЈН 12/17 - 3.3.4 Предмер збирна рекапитулација 1/1



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ                       
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ВЈН 12/17 – ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
Извођење радова на спољној хидротехничкој инфраструктури у јавним саобраћајницама око комплекса 

на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4  Графички прилози 
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ЛЕГЕНДА

постојећи  кишни колектор

новопројектована  кишна канализација

новопројектована  вртложна каскада

новопројектована сливничка веза

новопројектован  сливник

NORTH Engineering
д.о.о. ЗА ПРОЈЕКТОВАНЈЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ,

ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИ РАД И ОБРАДУ ПОДАТАКА СУБОТИЦА

Парк Рајхл Ференца 7

24000 Суботица, Србија

http://www.north-eng.com

mail: office@north-eng.com

тел. +381 (0) 24 623 000

факс. +381 (0) 24 623 006

Одговорни пројектант хидротехничких инсталација:

Пројектант сарадник:

EN - 

Датум: Размера:

ОВАЈ ПРОЈЕКАТ ЈЕ У ЦЕЛИНИ И ДЕТАЉУ ПО АУТОРСКОМ ПРАВУ ЗАШТИЋЕН!

Број листа:

Назив графичког прилога:

Назив објекта:

Инвеститор:

Главни пројектант:

Врста техничке Ознака и назив дела пројекта:

документације

Евиденциони број:

Ревизија:

О. Балажевић, дипл.инг.грађ.

314 D301 06

О. Балажевић, дипл.инг.грађ.

314 D301 06

ГРАД  БЕОГРАД   

Дирекција за грађевинско земљиште  и 

изградњу Београда ЈП
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