ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ доо
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА бр.110, БЕОГРАД
МЈН бр. 04/17
март 2017. године
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) и oдредаба Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15),
Одлуци бр. ИН 288/17 од 29.03.2017. године о покретању поступка јавне набавке
MЈН 04/17 и Решења о образовању Комисије бр. ИН 288-1/17 од 29.03.2017.
године, припремљена је следећа:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке
МЈН бр. 04/17
ВРШЕЊЕ
УСЛУГЕ
ТЕХНИЧКЕ
КОНТРОЛЕ
ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА “Ц”, “Д” И “Е” СА
ЗАЈЕДНИЧКОМ ГАРАЖОМ, САОБРАЋАЈА, ИНФРАСТРУКТУРЕ И
ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕМ НА ПАРЦЕЛИ С8-1 СА
САОБРАЋАЈНИЦОМ У1 У НАСЕЉУ “ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ” У ЗЕМУНУ.

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ДЕО 1
ДЕО 2 - УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ
ДЕО 3 - ОПИС УСЛУГА СА ПРИЛОЗИМА

ДЕО 1 – МЈН 04/17
Услуге вршења техничке контроле техничке документације
Страна 1 од 39

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

САДРЖАЈ
1 ДЕО
1)

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

(1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца
(2) Врста поступка
(3) Предмет јавне набавке
(4) Опис предмета набавке
(5) Назив и ознаке из општег речника набавке
2) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА СА ИЗЈАВАМА
2)1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона
2)2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског,
пословног и кадровског капацитета у смислу члана 76. Закона
2)3 Упуство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке из члана 75. Закона
2)4 Доказивање испуњености додатних услова за Понуђаче у смислу члана 76.
Закона и Конкурсне документације
2)5 Изјава Понуђача о неопходном финансијском и пословном капацитету
2)6 Изјава Понуђача о неопходном кадровском капацитету
3)

УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

4)

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

5)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА МЈН 04/17

6)

МОДЕЛ УГОВОРА

7)

КОНТАКТ НАРУЧИОЦА
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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

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:
Јавна набавка мале вредности
(3) Предмет јавне набавке:
Вршење услуге техничке контроле техничке документације за изградњу
објеката “Ц”, “Д” и “Е” са заједничком гаражом, саобраћаја, инфраструктуре и
партерног уређења са озељењавањем на парцели С8-1 са саобраћајницом У1 у
насељу “Земунске капије” у Земуну.
(4) Опис предмета набавке:
Предмет јавне набавке је вршење услуге техничке контроле техничке
документације за изградњу објеката “Ц”, “Д” и “Е” са заједничком гаражом,
саобраћаја, инфраструктуре и партерног уређења са озељењавањем на парцели
С8-1 са саобраћајницом У1 у насељу “Земунске капије” у Земуну и
достављање “Извештаја о извршеној техничкој контроли”.
Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Коначни извештај у шест (6)
штампаних примерака уз оверу сваког од потребног броја примерака техничке
документације.
(5) Назив и ознаке из општег речника набавке:
Шифра: 71248000 Надзор пројеката и документaције (пројектантски надзор)
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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

2) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛAНА 75. И
ДОДАТНИХ УСЛОВА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
2) 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући
регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
5) потписивањем ове Конкурсне документације, односно понуде, Понуђач под
кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да је при састављању понуде
поштовао обавезе које произилазе 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

Понуђач

____________________

____________________
потпис овлашћеног лица

М.П.
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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

2) 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У
ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ, ПОСЛОВНОГ И КАДРОВСКОГ
КАПАЦИТЕТА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
Неопходно је да Подносилац пријаве раcполаже са потребним финансијским,
кадровским и техничким капацитетом.
2) 2.1. ФИНАНСИЈСКИ И ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ



Без блокаде рачуна у 2014., 2015. и 2016. години
Подносилац пријаве нема дуговања према Наручиоцу

Важне напомене:
Уколико се ради о заједничкој понуди неопходно је да услове у погледу
финансијског и пословног капацитета испуњава посебно сваки од чланова групе
понуђача.
Услове у погледу финансијског и пословног капацитета треба да испуне и сви
подизвођачи уколико учествују у јавној набавци.

Место и датум

______________

Понуђач

М. П.

____________________
потпис овлашћеног лица
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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
2) 2.2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Неопходно је да подносилац пријаве поседује следећи кадровски капацитет:


минимум 3 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 300;



минимум 2 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 310;



минимум 2 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 312 или 315;



минимум 2 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 313 или 314;



минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 370;



минимум 2 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 350;



минимум 2 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 353;



минимум 2 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 330;



минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 333;



минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 381;


минимум 1 инжењера са положеним стручним испитом МУП-а, Сектора за
ванредне ситуације - лиценца А за израду главног пројекта заштите од пожара;

минимум 1 инжењера са положеним стручним испитом МУП-а, Сектора за
ванредне ситуације – минумум једна од лиценци Б за пројектовање и извођење
посебних система и мера заштите од пожара;
Важна напомена:
Уколико се ради о заједничкој понуди услове у погледу кадровског
капацитета треба да испуњавају сви чланови групе понуђача заједно.

Место и датум

Понуђач

____________________
М.П.

____________________
потпис овлашћеног лица
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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно
лице као понуђач или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих
доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног привредног суда;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода;
4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
5) изјаве о поштовању обавеза 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.
Важна напомена:
Докази се подносе и за подизвођаче уколико учествују у поступку јавне
набавке.
Испуњеност обавезних услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона, Понуђач може доказати достављањем Изјаве о испуњености обавезних
услова (Изјава 2) 3.1. - Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке из члана 75. Закона).

Место и датум

Понуђач

____________________

____________________
потпис овлашћеног лица

М.П.
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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
2) 3.1 ИЗЈАВА У ВЕЗИ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
ИЗЈАВА
Понуђач ______________________________________________________________
(навести назив Понуђача) у отвореном поступку јавне набавке бр. МЈН 04/17,
под пуном 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

Понуђач

____________________

____________________
потпис овлашћеног лица

М.П.

2) 3.2 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧA О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да
понуђач (група понуђача) _________________________________________________________
______________________________________________________________________
испуњава све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.
Закона, а у свему према условима утврђеним Законом и Конкурсном
документацијом за јавну набавку у отвореном поступку под ознаком МЈН 04/17
Наручиоца Грађевинске дирекције Србије д.о.о. из Београда.

Место и датум

Понуђач

____________________

____________________
потпис овлашћеног лица

М.П.
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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
2) 4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ
ПОНУЂАЧЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 76.
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА
ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ

2) 4.1. ДОКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ И ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА
2) 4.1.1. Без дана блокаде за последње три (3) обрачунске године: (2014., 2015.
и 2016. год.).
Доказ:
Потврда НБС – Одељења принудне наплате за претходне три обрачунске године
(2014., 2015. и 2016.).
2) 4.1.2. Понуђач нема неизмирених обавеза према Наручиоцу
Доказ:
Потврда коју издаје Наручилац – Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд на
захтев Понуђача.
Важне напомене:
Уколико се ради о заједничкој Понуди неопходно је да услове у погледу
финансијског и пословног капацитета испуњава посебно сваки од чланова
групе понуђача.
Услове у погледу финансијског и пословног капацитета треба да испуне и сви
подизвођачи уколико учествују у јавној набавци.

Место и датум

Понуђач

____________________
М.П.

____________________
потпис овлашћеног лица
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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
2) 4.2. ДОКАЗИВАЊЕ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, којима се доказује кадровски
капацитет, доказују се доставом следеће документације у неовереним копијама:


минимум 3 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 300;



минимум 2 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 310;



минимум 2 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 312 или 315;



минимум 2 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 313 или 314;



минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 370;



минимум 2 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 350;



минимум 2 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 353;



минимум 2 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 330;



минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 333;



минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 381;


минимум 1 инжењера са положеним стручним испитом МУП-а, Сектора за
ванредне ситуације - лиценца А за израду главног пројекта заштите од пожара;

минимум 1 инжењера са положеним стручним испитом МУП-а, Сектора за
ванредне ситуације – минумум једна од лиценци Б за пројектовање и извођење
посебних система и мера заштите од пожара;
Доказ:
Лиценце, потврде о важењу лиценци, уверења и докази о радном ангажовању
(одговарајући уговори и пријаве одговарајућим фондовима).
Важна напомена:
Уколико се ради о заједничкој понуди услове у погледу кадровског
капацитета треба да испуњавају сви чланови групе понуђача заједно.
Место и датум

Понуђач

____________________
М.П.

____________________
потпис овлашћеног лица
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2) 5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧA О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ И
ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да
понуђач (група понуђача) _________________________________________________________
______________________________________________________________________
поседује неопходан финансијски и пословни капацитет за вршење услуге
техничке контроле, а у свему према условима који су утврђени у Конкурсној
документацији за јавну набавку у отвореном поступку под ознаком МЈН 04/17
Наручиоца Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд.

Место и датум

Понуђач

____________________
М.П.

2) 6.
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧA
КАПАЦИТЕТУ

О

____________________
потпис овлашћеног лица

НЕОПХОДНОМ

КАДРОВСКОМ

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач
(група понуђача) _______________________________________________________
______________________________________________________________________
поседује неопходан кадровски капацитет за вршење услуге техничке контроле а у
свему према условима који су утврђени у Конкурсној документацији за јавну
набавку у отвореном поступку под ознаком МЈН 04/17 Наручиоца Грађевинска
дирекција Србије д.о.о, Београд.

Место и датум

Понуђач

____________________
М.П.

____________________
потпис овлашћеног лица
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3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У ДАЉЕМ
ТЕКСТУ: УПУТСТВО)
Ово Упуство садржи 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
Понуде се подносе на српском језику.
3) 2. Попуњавање и овера понуде


Понуда се обавезно попуњава на веродостојним примерцима Конкурсне
документације. У случају исправљања грешака коју је начинио понуђач
при попуњавању, понуђач мора јасно прецртати текст и изнад тога
написати исправан текст оверен парафом лица које је потписало понуду.
Уколико је текст понуде неуредно попуњен, нејасан, цифре и текст
нечитки, понуда ће се одбити као неуредна.



Све стране Конкурсне документације понуђач мора оверити печатом а
овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне
документације да потпише и потпис овери округлим печатом на сваком
предвиђеном месту у Конкурсној документацији.



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



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



Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације
доставити у запечаћеној коверти на адресу:
Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110
са назнаком:
„Понуда за МЈН бр. 04/17 – НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса Понуђача.
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 Конкурсна документација је доступна на интернет страни наручиоца
3) 3. Партије
Јавна набавка није обликована у партије.
3) 4. Понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.
3) 5. Измена, допуна или опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на исти начин на који је поднео понуду са обавезном назнаком да
је у питању измена, допуна или опозив понуде.
3) 6. Забрана учествовања у више понуда
1. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у
више заједничких понуда;
3) 7. Подизвршиоци
1. Понуђач, уколико ангажује подизвршиоце обавезан је да наведе у својој
понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу
који не може бити већи од 50 %, део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
2. Понуђач је дужан да за подизвршиоце достави доказе о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона (без брисане
тачке 3) а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона
(да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
3. Ако је за извршење дела јавне набавке, чија вредност не прелази
10% укупне вредности јавне набавке, потребно испунити обавезан
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати
испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог
дела набавке.
4. Плаћање подизвршиоцима се врши преко Извршиоца посла.
3) 8. Подношење заједничкe понуде
1. Понуда може бити поднета и као заједничка.
Понуђачи су дужни да уколико понуду подносе као заједничку то
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наведу у својој пријави попуњавем одговарајућег обрасца из 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:
2.1 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2.2 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
2.3 понуђачу који ће издати окончану ситуацију;
2.4 рачуну на који ће бити извршено плаћање;
2.5 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
3. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
3) 9. Посебни захтеви од значаја за исправност и прихватљивост понуде и рок
извршења услуге
1) Цена мора бити изражена у динарима;
2) Давалац услуге се обавезује да ће техничку контролу вршити упоредо са
израдом техничке документације;
3) Начин плаћања: Плаћање уговорене услуге вршења техничке контроле
техничке документације је по извршеном послу и достављеном Извештају о
извршеној техничкој контроли техничке документације.
Плаћање се врши по достављеној окончаној ситуацији.
4) Извршилац са посебном пажњом мора да изврши и спроведе следеће:










изврши проверу усклађености техничке документације са свим
условима и правилима садржаним у Локацијским условима;
изврши проверу усклађености техничке документације са Законом и
другим прописима, техничким нормативима, стандардима и
нормама квалитета;
изврши проверу међусобне усклађености свих делова техничке
документације;
изврши проверу усклађености техничке документације са
резултатима претходних истраживања;
изврши проверу исправности и тачности техничко-технолошких
решења објеката и решења грађења објеката;
изврши проверу стабилности и безбедности;
изврши проверу рационалности пројектованих материјала;
изврши проверу утицаја на животну средину и суседне објекте;
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проверу усклађености са Пројектним задацима Наручиоца;
проверу усклађености са мерама садржаним у извештају Ревизионе
Комисије;
сарађује са Пројектантом у циљу усаглашавања евентуалних
примедби;
изврши преглед техничке документације након отклањања
примедби датих од стране вршиоца техничке контроле техничке
документације;
достави Извештај о техничкој контроли техничке документације
која је предмет ове Конкурсне документације

3) 10. Валута и обрачун разлике у цени
Цена је фиксна, изражена у динарима (РСД) и не подлеже обрачуну разлике у
цени.
Порески дужник је Извршилац.
3) 11. 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 понуда 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.
3. 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.
4. 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''
5. 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.
6. Не могу бити тајни подаци који су потребни за оцену понуда у овој јавној
набавци.

ДЕО 1 – МЈН 04/17
Услуге вршења техничке контроле техничке документације
Страна 15 од 39

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
3) 12. Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје
Наручилац
1. Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. Закона 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 5
дана пре истека рока за подношење пoнуда, уз напомену ''Објашњења у вези
поступка јавне набавке МЈН 04/17“, писменим путем или електронском
поштом на е-маил office@gds.rs.
2. У случају из претходног става ове тачке Наручилац је дужан да на захтев
заинтересованог лица одговори и одговор објави на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници у року од три дана.
3) 13. 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 подизвођача у
документацију која је доказ за испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке.
2. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора,
односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или
неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.
3) 14. Исправка рачунских грешака
Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда.
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
3) 15. 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 02 дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да
заштити податке о поверљивости у складу са чланом 14. Закона.
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3. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена
и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде.
3) 16. Начин комуникације у јавној набавци
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавнe
набавки одвија се у складу са чланом 20. Закона као и објављивањем на порталу
јавних набавки и интернет страни Наручиоца.
3) 17. Негативне референце
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у
претходне 03 године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку
јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
Понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке за период од претходне 3
године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи;
5) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи односно чланови групе понуђача;
6) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније
закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог
члана који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
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3) 18. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора по овој јавној набавци јесте НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА сагласно овој Конкурсној документацији.
3) 19. Посебна обавеза Понуђача
Понуђач достављањем своје понуде по овој конкурсној документацији и њеним
потписом потврђује и изјављује под пуном материјалном, моралном и
кривичном одоговорношћу да је при састављању своје понуде по овој конкурсној
документацији 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.
3) 20. Накнада за коришћење патената
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине сноси Понуђач.
3) 21. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а истовремено се доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није
другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или Конкурсне документације сматраће се благовременим
ако је примљен најкасније 3 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 Н аручиоцу 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 или одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је 5 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 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту
права подноси пре отварања понуда након отварања понуда.
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. ст. 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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Подносилац захтева за заштиту права 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:
(1)

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

(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе
(у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум
када је уплата таксе реализована);
(3)

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

(4)

број рачуна буџета: 840-30678845-06;

(5)

шифру плаћања: 153 или 253;

(6)

позив на број: 04/17;

(7) сврха: републичка административна такса; број или другa ознакa јавне
набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права, као и назив
Наручиоца;
(8)

корисник: буџет Републике Србије;

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

Место и датум

Понуђач

____________________

____________________
потпис овлашћеног лица

М.П.
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4) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Место и датум

Понуђач

____________________
М.П.

____________________
потпис овлашћеног лица
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5)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА МЈН 04/17

5) 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

Понуђач

____________________

____________________
потпис овлашћеног лица

М.П.
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5) 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
а. Самостално
б. Заједничка
ц. Понуда са подизвођачем
(заокружити једну од понуђених опција)

Место и датум

Понуђач

____________________

____________________
потпис овлашћеног лица

М.П.
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5) 3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Напомене:
Образац попуњава и подизвођач/и. За тачност података гарантује понуђач
односно солидарно понуђачи из групе понуђача.
Образац се може копирати.
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

Место и датум

Понуђач

____________________
М.П.

____________________
потпис овлашћеног лица
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5) 4. 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. Важење понуде је _________________ календарских дана од дана
отварања понуде.

Место и датум

Понуђач

____________________
М.П.

____________________
потпис овлашћеног лица
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5) 5. ЦЕНА И РОК ЗАВРШЕТКА ПОСЛА
Укупна цена износи
_______________________________
динара без пореза на додатну вредност, односно
_______________________________
динара са порезом на додатну вредност
Вредност ПДВ-а
_______________________________
динара
Цена: Цена представља вредност извршења посла вршења техничке контроле
техничке документације и доставе Извештаја о извршеној техничкој контроли
према условима дефинисаним Конкурсном документацијом за јавну набавку МЈН
04/17, а посебно према условима, обиму и пројектним задацима датим у Делу 2 и
Делу 3. Конкурсне документације за јавну набавку МЈН 04/17. Ценом су
обухваћени и сви други елементи који се не наводе посебно а имају утицаја на
утврђивање вредности уговореног посла.
Цена је изражена у динарима, фиксна је и не подлеже обрачуну разлике у
цени.
Рок: Извршилац се обавезује да ће техничку контролу вршити упоредо са
израдом техничке документације.
Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Коначни Извештај о извршеној
техничкој контроли у шест (6) штампаних примерака уз оверу сваког од
потребног броја примерака техничке документације најкасније десет (10) дана
од дана достављања исправљених примерака пројеката након примедби датих од
стране вршиоца техничке контроле.
Порески обвезник је, у складу са Законом, Извршилац.
Место и датум

Понуђач

____________________
М.П.

____________________
потпис овлашћеног лица
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5) 6. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ
ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА
1. Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу
износи
%, односно динара без ПДВ.
2. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача јесте (опис
добара)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Напомена:
Н аведени проценат не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне
набавке.
Морају се прецизирати радови по позицијама које изводи сваки поједини
подизвођач.
Овај образац се може фотокопирати уколико нема довољно места за
његово попуњавање.

Место и датум

Понуђач

____________________
М.П.

____________________
потпис овлашћеног лица
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5)7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Укупна цена са ПДВ:

динара

словима:____________________________________________________

Укупна цена без ПДВ:

динара

словима:

Место и датум

Понуђач

____________________

____________________
потпис овлашћеног лица

М.П.
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5) 8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је
понуду у поступку јавне набавке МЈН 04/17 Наручиоца Грађевинске
дирекције Србије д.о.о, Београд, поднео независно без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум

Понуђач

____________________
М.П.

____________________
потпис овлашћеног лица
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6) МОДЕЛ УГОВОРА
(попуњава Понуђач)
Уговорне стране:
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ ДОО
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: Вршење услуге техничке контроле техничке документације
за изградњу објеката “Ц”, “Д” и “Е” са заједничком гаражом, саобраћаја,
инфраструктуре и партерног уређења са озељењавањем на парцели С8-1 са
саобраћајницом У1 у насељу “Земунске капије” у Земуну у свему сагласно
Конкурсној документацији Наручиоца за јавну набавку МЈН 04/17.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
1. да је Наручилац спровео јавну набавку у отвореном поступку МЈН
04/17 чији је предмет вршење услуге техничке контроле техничке
документације за изградњу објеката “Ц”, “Д” и “Е” са заједничком
гаражом, саобраћаја, инфраструктуре и партерног уређења са
озељењавањем на парцели С8-1 са саобраћајницом У1 у насељу
“Земунске капије” у Земуну у свему сагласно Конкурсној
документацији Наручиоца за јавну набавку МЈН 04/17.
2. да је Извршилац, у поступку јавне набавке МЈН 04/17 доставио
понуду која је код Извршиоца заведена под бр. _______од ______ год.;
3. да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора о јавној набавци
МЈН 04/17 прихватио понуду Извршиоца.
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ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА
Члан 2.
Уговорну документацију чине следећа документа:
1.
2.
3.
4.
5.

Уговор
Део 1 Конкурсне документације
Део 2 Конкурсне документације
Део 3 Конкурсне документације
Друга документација оверена од стране Наручиоца и Извршиоца

Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и
модификују.
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
Предмет јавне набавке је Вршење услуге техничке контроле техничке документације
за изградњу објеката “Ц”, “Д” и “Е” са заједничком гаражом, саобраћаја,
инфраструктуре и партерног уређења са озељењавањем на парцели С8-1 са
саобраћајницом У1 у насељу “Земунске капије” у Земуну у свему сагласно Конкурсној
документацији Наручиоца за јавну набавку МЈН 04/17 а према законима, прописима,
стандардима и нормативима који уређују ову врсту услуге и у складу са правилима
струке.
Техничка контрола се врши упоредо са израдом техничке документације.
Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Коначни Извештај о извршеној техничкој
контроли у шест (6) штампаних примерака уз оверу сваког од потребног броја
примерака техничке документације.
Члан 4.
Извршилац се обавезује да техничку контролу техничке документације изврши
стручно и квалитетно сагласно Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14, 145/14) и Правилнику о
садржини и начину вршења техничке контроле пројеката као и осталим законима,
техничким прописима, стандардима, правилима струке и захтевима Наручиоца
дефинисаним у Конкурсној документацији за јавну набавку МЈН 04/17.
Извршилац ће са посебном пажњом:



извршити проверу усклађености техничке документације са свим
условима и правилима садржаним у Локацијским условима;
извршити проверу усклађености техничке документације са Законом и
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другим прописима, техничким нормативима, стандардима и нормама
квалитета;
извршити проверу међусобне усклађености свих делова техничке
документације;
извршити проверу усклађености техничке документације са резултатима
претходних истраживања;
извршити проверу исправности и тачности техничко-технолошких
решења објеката и решења грађења објеката;
извршити проверу стабилности и безбедности;
извршити проверу рационалности пројектованих материјала;
извршити проверу утицаја на животну средину и суседне објекте;
проверити усклађеност техничке документације са Пројектним задацима
Наручиоца;
проверити усклађеност техничке документације са мерама садржаним у
извештају Републичке Ревизионе Комисије;
сарађивати са Пројектантом у циљу усаглашавања евентуалних
примедби;
извршити преглед техничке документације након отклањања примедби
датих од стране лица задужених за вршење техничке контроле техничке
документације;
доставити Извештај о техничкој контроли техничке документације
Члан 5.

Техничка контрола ће почети у року од два (2) дана од дана увођења Извршиоца у
посао и потписивања Уговора.
Извршилац се обавезује да ће техничку контролу вршити упоредо са израдом техничке
документације.
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ УСЛУГА
Члан 6.
Укупна уговорена вредност услуга који су предмет овог уговора, а сагласно Конкурсној
документацији за јавну набавку МЈН 04/17, износи:
Укупна цена износи:
___________________________________
(динара са порезом на додатну вредност)
(словима ___________________________________________________ )
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и чине је:
Вредност услуге:
__________________________________
(динара без пореза на додатну вредност)
(словима ___________________________________________________ )
Вредност ПДВ-а:
_____________________________
(динара)
(словима___________________________________________________ )
Порески обвезник је, у складу са Законом, Извршилац.
Уговорне стране сагласно утврђују да је вредност уговореног посла дефинисана на
основу следећих елемената:


Укупно уговорене цене за вршење техничке контроле техничке документације и
доставу Извештаја о извршеној техничкој контроли, у свему у складу са
Конкурсном документацијом за јавну набавку МЈН 04/17, а посебно према
условима, обиму и пројектним задацима датим у Делу 2 и Делу 3. Конкурсне
документације за јавну набавку МЈН 04/17;



Свих других елемената који се не наводе посебно, а имају утицаја на утврђивање
вредности уговореног посла;

Укупно уговорена цена из овог члана обухвата и техничку контролу техничке
документације неопходне за изградњу објеката “Ц”, “Д” и “Е” са заједничком гаражом,
саобраћаја, инфраструктуре и партерног уређења са озељењавањем на парцели С8-1 са
саобраћајницом У1 у насељу “Земунске капије” која се не наводи посебно али је
неопходна за завршетак изградње поменутих садржаја и подлеже техничкој контроли.
РЕВИЗИЈА ЦЕНЕ
Члан 7.
Цена из овог уговора представља вредност извршења посла вршења техничке контроле
техничке документације и доставе Извештаја о извршеној техничкој контроли према
условима дефинисаним Конкурсном документацијом за јавну набавку МЈН 04/17, а
посебно према условима, обиму и пројектним задацима датим у Делу 2 и Делу 3.
Конкурсне документације за јавну набавку МЈН 04/17.
Ценом су обухваћени и сви други елеменати који се не наводе посебно а имају утицаја
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на утврђивање вредности уговореног посла.
Цена је фиксна, изражена у динарима и не подлеже обрачуну разлике у цени.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 8.
Плаћање уговорене услуге вршења техничке контроле техничке документације је по
извршеном послу и достављеном Извештају о извршеној техничкој контроли техичке
документације за изградњу објеката “Ц”, “Д” и “Е” са заједничком гаражом, саобраћаја,
инфраструктуре и партерног уређења са озељењавањем на парцели С8-1 са
саобраћајницом У1 у насељу “Земунске капије” у Земуну у свему сагласно Конкурсној
документацији Наручиоца за јавну набавку МЈН 04/17.
Плаћање ће се вршити у динарима, по достављеној окончаној ситуацији.
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Члан 9.
Извршилац се обавезује да ће техничку контролу вршити упоредо са израдом техничке
документације.
Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Коначни Извештај о извршеној техничкој
контроли у шест (6) штампаних примерака уз оверу сваког од потребног броја
примерака техничке документације најкасније десет (10) дана од дана достављања
исправљених примерака техничке документације након примедби датих од стране
Извршиоца.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Извршилац се обавезује да услед прекорачења рока из члана 9. овог Уговора или
неиспуњења уговорних обавеза плати Наручиоцу 5 промила (5 ‰) од укупне
вредности посла за сваки дан прекорачења рока, с тим да износ тако уговорне казне не
може прећи износ од 10 процената (10%) од укупно уговорене вредности.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 11.
Обавезе Извршиоца током извршења уговорних обавеза, детаљно су дефинисане у
Делу 2 Конкурсне документације за МЈН 04/17.
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ГРУПА ПОНУЂАЧА
Члан 12.
Извршилац је уз своју понуду Наручиоцу доставио Споразум заведен код Извршиоца
под бр.
од
године којим се регулише међусобни однос његових
чланова (групе), а у вези извршења обавеза из овог уговора у свему сагласно
Конкурсној документацији за МЈН 04/17 и Закону.
Чланови групе понуђача су:
1.
2.
3.
4.
5.

(назив и седиште)
(назив и седиште)
(назив и седиште)
(назив и седиште)
(назив и седиште)

У Споразуму из претходног става овог члана уговорено је:
а) да је лице овлашћено од стране групе понуђача за подношење понуде и
заступање групе понуђача у јавној набавци Наручиоца МЈН 04/17
_____________________________________________
(име и презиме)
б) да је лице овлашћено од стране групе понуђача за потписивање овог уговора:
_____________________________________________
(име и презиме)
в) да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача издати привремене
и окончану ситуацију:
_____________________________________________
(назив и седиште члана групе понуђача)
г) да је лице овлашћено за комуникацију са Наручиоцем:
_____________________________________________
(име и презиме)
д) да је рачун преко кога Наручилац врши плаћање групи понуђача:
рачун бр. ___________________________________ који се води код пословне банке
_______________________________________________
Група Понуђача је према Наручиоцу неограничено солидарно одговорна за
извршење свих обавеза преузетих овим уговором.
Члан групе Понуђача који комуницира са Наручиоцем је:
___________________________________________________________
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(назив и седиште)
Напомена:
Овај члан Модела уговора попунити само уколико је Извршилац Група понуђача.
ПОДИЗВРШИОЦИ
Члан 13
Подизвшиоци су:
1.

(назив и седиште)

2.

(назив и седиште)

3.

(назив и седиште)

4.

(назив и седиште)

5.

(назив и седиште)

Подизвршилац 1.
врши следеће услуге
________________________________________________________________________,
што износи % ____
Подизвршилац 2.
врши следеће услуге
________________________________________________________________________,
што износи % ____
Подизвршилац 3.
врши следеће услуге
________________________________________________________________________,
што износи % ____
Подизвршилац 4.
врши следеће услуге
________________________________________________________________________,
што износи % ____
Подизвршилац 5.
врши следеће услуге
________________________________________________________________________,
што износи % ____
Проценат вредности услуга који је поверен подизвршиоцима износи укупно
укупне вредности уговореног посла.

%
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Напомена:
Овај члан Модела уговора попунити само уколико је део јавне набавке
Извршилац поверио Подизвршиоцима, а могуће га је копирати и допунити
уколико има више Подизвршилаца.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 14.
Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је
Извршиоцем покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или
Извршилац пренесе или уступи Уговор или ако је Извршилац:

над
ако



одустао од Уговора;



без разумног оправдања пропустио да почне са пружањем услуге или задржава
напредовање посла, након истека петнаест (15) дана од дана добијања писаног
упозорења од стране Наручиоца;



упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да
спроводе услуге у складу са Конкурсном документацијом за МЈН 04/17, или
стално или свесно занемарује да извршава своје обавезе;



дао у подизвршење неки део Уговора супротно закону и/или уговорној
документацији;





својим пословима проузрокује штету Наручиоцу;
добио осуђујућу пресуду која се односи на његове професионалне поступке;
правно онемогућен да обави Извршење посла;



извршио организационе измене којима се мења његов правни субјективитет;



других разлога предвиђених важећом законском регулативом и Конкурсном
документацијом за МЈН 04/17.

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.
Наручилац је дужан да обавести Извршиоца услуга и радова о својој намери да
раскине уговор у писаној форми, а из разлога предвиђених овим уговором,
Конкурсном документацијом за МЈН 04/17, Законом о облигационим односима и
другим прописима којим је регулисана предметна материја.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Уговорне стране ће споразумно решавати сва евентуална спорна питања у
тумачењу и примени овог уговора, преко својих овлашћених представника.
Спорове који настану из овог уговора решаваће надлежни суд у Београду.
За све што није предвиђено овим уговором примењују се Конкурсна документација за
МЈН 04/17, Закон о облигационим односима и други закони и прописи којима је
регулисана материја која је предмет овог уговора.
Уговор ступа на снагу даном потписивања.
Овај уговор сачињен је и потписан у 8 (осам) истоветних и оригиналних
примерака од којих 4 (четири) задржава Извршилац, а 4 (четири) Наручилац.

ЗА ИЗВРШИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА

Овлашћено лице

Директор

Др Небојша Шурлан
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7) КОНТАКТ НАРУЧИОЦА
Контакт особе Наручиоца су:
o Оливера Марковић, дипл.маш.инж., тел. 011/3209-856,
o Мома Калић, дипл.правник, тел. 011/3209-850,
радним даном од 09,00 до 15,00 часова.

Место и датум

Понуђач

____________________

____________________
потпис овлашћеног лица

М.П.
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ДЕО 2
УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ
ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА “Ц”, “Д” И “Е” СА ЗАЈЕДНИЧКОМ ГАРАЖОМ,
САОБРАЋАЈА,
ИНФРАСТРУКТУРЕ
И
ПАРТЕРНОГ
УРЕЂЕЊА
СА
ОЗЕЉЕЊАВАЊЕМ НА ПАРЦЕЛИ С8-1 СА САОБРАЋАЈНИЦОМ У1 У НАСЕЉУ
“ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ” У ЗЕМУНУ.

Београд, март 2017. године
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ОПШТИ УСЛОВИ
ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА “Ц”, “Д” И “Е” СА ЗАЈЕДНИЧКОМ ГАРАЖОМ,
САОБРАЋАЈА, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СА
ОЗЕЉЕЊАВАЊЕМ НА ПАРЦЕЛИ С8-1 СА САОБРАЋАЈНИЦОМ У1 У
НАСЕЉУ “ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ” У ЗЕМУНУ.
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА

1.1

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

1.2

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 а сва кореспонденција између учесника у реализацији
Уговора биће такође на српском језику.

2.2

Извршилац је дужан да обезбеди да извршење посла, који је предмет ове јавне
набавке, буде у складу са Законима и подзаконским актима, прописима, о
изради и техничкој контроли техничке документације и изградњи објеката,
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
ДОКУМЕНАТА
3.1

И

ПРИОРИТЕТ

УГОВОРНИХ

Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету:
-

Уговор
Део 1 Конкурсне документације
ДЕО 2 – Услови за уговарање - МЈН 04/17
Услуге вршења техничке контроле техничке документације
Страна 2 од 12

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
-

Део 2 Конкурсне документације
Део 3 Конкурсне документације
Било који други документ оверен од стране Наручиоца и/или Извршиоца а у
вези са извршењем посла.

Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и
модификују.
3.2

Документа која чине Уговорну документацију треба сматрати међусобним
објашњењима једног за други. Сваку двосмисленост или неслагања докумената,
Наручилац ће, на захтев Извршиоца у писаној форми, објаснити, допунити
и/или исправити и о томе дати инструкције Извршиоцу.

3.3

Извршилац има обавезу да пажљиво проучи Уговорну документацију и одмах
(пре потписивања Уговора), у писаној форми, извести Наручиоца о било којој
уоченој грешци и/или неслагању са важећом законском регулативом.
Такву грешку Наручилац ће исправити.

Члан 4.

ОБАВЕШТЕЊА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА

4.1

Сва обавештења и инструкције која Наручилац буде давао Извршиоцу биће у
писаној форми, достављени поштом или предајом на адресу Извршиоца
назначену у Уговору.

4.2

Сва обавештења и информације 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

4.3

Свака Уговорна страна може да изврши промену наведене адресе уз обавезу
да у року од три (3) дана од дана настанка такве промене обавести у писаној
форми другу Уговорну страну.

4.4

Било која допуна и/или измена било које од одредби ових Општих услова (или
било ког другог документа који се у њему помиње) неће се сматрати
правоснажном уколико није дата у писаној форми и потписана од стране
овлашћених лица Наручиоца и Извршиоца.

Члан 5.
5.1

ПОДИЗВРШИОЦИ

Извршилац ће се постарати да се у сваки подизвођачки уговор укључи обавеза
да ће, у случају да Извршилац буде расформиран или из неких других
разлога прекине Извшење посла, такав Подизвршилац наставити са извођењем
подизвођачког уговора по избору Наручиоца, с тим што ће имати право на све
користи које буде остварио Подизвршилац према подизвођачком уговору.
Извршилац ће у сваки подизвођачки уговор укључити и одредбу да такви
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Подизвршиоци неће имати никаква додатна потраживања од Наручиоца због
повреде подизвођачког уговора од стране Извршиоца.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 6.

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

6.1

Осим у случају када је другачије предвиђено Општим условима, Наручилац
ће Извршиоцу обезбедити доставу техничке документације која је предмет
вршења техничке контроле.

6.2

Извршилац нема право да документацију из тачке 6.1 ових Општих услова даје
трећем лицу без претходног одобрења Наручиоца у писаној форми.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 7.

ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ

Предмет јавне набавке је вршење услуге техничке контроле техничке документације
за изградњу објеката “Ц”, “Д” и “Е” са заједничком гаражом, саобраћаја,
инфраструктуре и партерног уређења са озељењавањем на парцели С8-1 са
саобраћајницом У1 у насељу “Земунске капије” у Земуну.
7.1 Извршилац се обавезује на вршење Техничке контроле техничке документације у
складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта, (Сл.
Гласник РС, бр. 23/2015) и Законом о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС бр.
72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14, 145/14).
7.2 Извршилац се обавезује да ће техничку контролу вршити упоредо са израдом
техничке документације.
7.3 Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Коначни Извештај о извршеној
техничкој контроли, у шест (6) штампаних примерака, уз оверу сваког од
потребног броја примерака техничке документације, најкасније десет (10) дана
од дана достављања исправљених примерака техничке документације, након
примедби датих од стране Извршиоца.
7.4 Извршилац се обавезује да техничку контролу техничке документације изврши
стручно и квалитетно, сагласно Закону о планирању и изградњи, Правилнику о
садржини и начину вршења техничке контроле, законима, техничким прописима,
стандардима и правилима струке.
Техничка контрола техничке документације нарочито обухвата:
 проверу усклађености техничке документације са свим условима и
правилима садржаним у Локацијским условима;
 проверу усклађености техничке документације са Законом и другим
прописима, техничким нормативима, стандардима и нормама квалитета;
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7.5

проверу међусобне усклађености свих делова техничке документације;
проверу усклађености техничке документације са резултатима
претходних истраживања;
проверу исправности и тачности техничко-технолошких решења
објеката и решења грађења објеката;
проверу стабилности и безбедности;
проверу рационалности пројектованих материјала;
проверу утицаја на животну средину и суседне објекте;
проверу усклађености са пројектним задацима Наручиоца;
проверу усклађености са мерама садржаним у извештају Ревизионе
Комисије;
сарадњу са пројектантом и усаглашавање евентуалних примедби;
преглед техничке документације након отклањања примедби датих од
стране Извршиоца;

Извршилац ће бити одговоран и за поштовање свих обавеза дефинисаних
претходним тачкама овог члана од стране Подизвршиоца.

Члан 8.

ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА И ДОВОЉНОСТ ПОНУЂЕНЕ
ЦЕНЕ

8.1

Уговорне стране сагласно утврђују да ће се вредност уговореног посла
дефинисати Уговором, на основу укупне вредности посла, из
преконтролисане Понуде.

8.2

Све цене дате су у динарима.

8.3

Цена је фиксна и не подлеже обрачуну разлике у цени.

8.4

Укупно уговорена цена садржи вредност извршења посла вршења техничке
контроле техничке документације и доставе Извештаја о извршеној техничкој
контроли према условима дефинисаним Конкурсном документацијом за МЈН
04/17, а посебно према условима и обиму Дела 2. и условима, обиму и
пројектним задацима датим у Делу 3. Конкурсне документације за МЈН 04/17.
Ценом су обухваћени и сви други елеменати који се не наводе посебно а имају
утицаја на утврђивање вредности уговореног посла.
Укупно уговореном цена обухваћена је и техничка контрола техничке
документације неопходне за изградњу објеката “Ц”, “Д” и “Е” са заједничком
гаражом, саобраћаја, инфраструктуре и партерног уређења са озељењавањем на
парцели С8-1 са саобраћајницом У1 у насељу “Земунске капије” која се не
наводи посебно али је неопходна за завршетак изградње поменутих садржаја и
подлеже техничкој контроли.
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ПОЧЕТАК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА И КАШЊЕЊА
Члан 9.

ОТПОЧИЊАЊЕ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА

9.1 Извршилац ће почети извршење посла у року од два (2) дана од дана увођења у
посао и потписивања Уговора.
Извршилац ће послове техничке контроле вршити упоредо са израдом техничке
документације.
Члан 10.

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

10.1

Техничка контрола се врши упоредо са израдом техничке документације.

10.2

Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Коначни Извештај о извршеној
техничкој контроли, у шест (6) штампаних примерака, уз оверу сваког од
потребног броја примерака техничке документације, најкасније десет (10) дана
од дана достављања исправљених примерака техничке документације, након
примедби датих од стране Извршиоца.

10.3

Извршилац ће техничку контролу вршити стручно и квалитетно, сагласно
законима, техничким прописима, стандардима и правилима струке.

10.4

Техничка контрола техничке документације нарочито обухвата:













10.5

проверу усклађености техничке документације са свим условима и
правилима садржаним у Локацијским условима;
проверу усклађености техничке документације са Законом и другим
прописима, техничким нормативима, стандардима и нормама квалитета;
проверу међусобне усклађености свих делова техничке документације;
проверу усклађености техничке документације са резултатима
претходних истраживања;
проверу исправности и тачности техничко-технолошких решења
објеката и решења грађења објеката;
проверу стабилности и безбедности;
проверу рационалности пројектованих материјала;
проверу утицаја на животну средину и суседне објекте;
проверу усклађености са пројектним задацима Наручиоца;
проверу усклађености са мерама садржаним у извештају Ревизионе
Комисије;
сарадњу са пројектантом и усаглашавање евентуалних примедби;
преглед техничке документације након отклањања примедби датих од
стране Извршиоца;

Извршилац ће бити одговоран и за поштовање свих обавеза дефинисаних
претходним тачкама овог члана од стране Подизвршиоца.
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Члан 11.

ПРОДУЖЕТАК РОКА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА

11.1

Извршилац има право на продужетак рока Извршења посла у случају да
касни са испуњењем Уговора из неког од следећих разлога:
- Неиспуњења неке од обавеза Наручиоца на начин дефинисан
Уговорном документацијом;
- Више силе како је то дефинисано овим Општим условима.
Извршилац ће одмах у писаној форми обавестити Наручиоца о настанку
околности због којих Извршење посла може да касни или да буде прекинуто.
Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима тог кашњења
или прекида.

11.2

Ако Извршилац буде у закашњењу и/или претрпи трошкове услед било ког
разлога наведеног у предходној тачки ових Општих услова он ће упутити захтев
Наручиоцу, у писаној форми, за продужетак рока Извршења посла и/или
надокнаду насталих трошкова.
Извршилац је обавезан да овакав захтев упути Наручиоцу у року од 3 (три)
дана након што се уверио да ће Извршење посла заиста да касни. Наручилац ће
такво кашњење узети у обзир приликом евентуалног продужења рока за
завршетак Извршења посла и/или надокнаде насталих трошкова и о томе
обавестити Извршиоца, у писаној форми, у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева Извршиоца.

Члан 12.

КАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ ПОСЛА

12.1 Уколико постоји оправдана сумња да Извршење посла неће бити изведено у
уговореном року, Наручилац има право да наложи Извршиоцу да предузме све
потребне мере којима се обезбеђује усклађивање извршења радова са
уговореним роком. По основу напред изнетог Извршилац неће имати право ни
на каква додатна потраживања.
12.2 Уколико Извршилац не изврши своју обавезу у уговореном року, осим за
неки од случаја из тачке 11.1 ових Општих услова, Наручилац има право да
наплати као уговорену казну износ од 5 ‰ (пет промила) од укупне уговорене
вредности посла по коначном обрачуну за сваки дан прекорачења рока, с тим
да износ те казне не буде већи од 10% (десет процената) вредности уговореног
посла.
Износ пенала из претходног става утврдиће уговорне стране Коначним
обрачуном.
ПЛАЋАЊЕ
Члан 13.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

13.1 Плаћање уговорене услуге вршења техничке контроле техничке документације је
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по извршеном послу и достављеном Извештају о извршеној техничкој контроли
техичке документације за изградњу објеката “Ц”, “Д” и “Е” са заједничком
гаражом, саобраћаја, инфраструктуре и партерног уређења са озељењавањем на
парцели С8-1 са саобраћајницом У1 у насељу “Земунске капије” у Земуну у
свему сагласно Конкурсној документацији Наручиоца за јавну набавку МЈН
04/17.
13.2 Плаћање ће се вршити у динарима, по достављеној окончаној ситуацији.
13.3 Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест (6)
оригиналних и истоветних примерака, Извршилац доставља Наручиоцу на
преглед и оверу.
13.4 У року од десет (10) дана од дана пријема окончане ситуације Наручилац ће
извршити преглед, евентуалну корекцију и оверу окончане ситуације и три (3)
оверена примерка вратити Извршиоцу.
13.5 Наручилац ће своју обавезу плаћања према окончаној ситуацији извршити у року
до тридесет (30) дана од дана њене овере.
Члан 14.
14.1

РЕВИЗИЈА ЦЕНА

Цена је фиксна, изражена у динарима и не подлеже обрачуну разлике у цени.

Члан 15.

УГОВОРЕНА ЦЕНА

15.1

Укупно уговорена цена садржи вредност извршења посла вршења техничке
контроле техничке документације и доставе Извештаја о извршеној техничкој
контроли према условима дефинисаним Конкурсном документацијом за МЈН
04/17, а посебно према условима и обиму Дела 2. и условима, обиму и
пројектним задацима датим у Делу 3. Конкурсне документације за МЈН 04/17.

15.2

Ценом су обухваћени и сви други елеменати који се не наводе посебно а имају
утицаја на утврђивање вредности уговореног посла.

15.3

Укупно уговореном цена обухваћена је и техничка контрола техничке
документације неопходне за изградњу објеката “Ц”, “Д” и “Е” са заједничком
гаражом, саобраћаја, инфраструктуре и партерног уређења са озељењавањем на
парцели С8-1 са саобраћајницом У1 у насељу “Земунске капије” која се не
наводи посебно али је неопходна за завршетак изградње поменутих садржаја и
подлеже техничкој контроли.

Члан 16.
16.1

КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Коначни обрачун мора се завршити најкасније у року од тридесет (30) дана од
дана формирања Комисије за коначни обрачун и комплетно извршеног
посла.
Коначни обрачун ради заједничка Комисија уговорних страна.
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16.2

Коначни обрачун садржи нарочито:
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8

16.3

Вредност Извршења посла према Уговорној документацији.
Посебно исказан неспорни а посебно спорни износ уговореног
посла, износ пенала, штета итд.
Коначни износ који Извршилац треба да прими по неспорном
делу обрачуна.
Спорни износ: Вредност, на шта се односи, као и разлоге због којих
је споран.
Да ли је Извршилац доставио Извештај о извршеној техничкој
контроли техничке документације Наручиоцу.
Податак да ли је Извршење посла завршено у уговореном року, а
ако није, колико је прекорачење.
Питања о којима није постигнута сагласност уговорних страна.
Датум завршетка коначног обрачуна.

Наручилац ће износ одређен Коначним обрачуном исплати Извршиоцу у року од
тридесет (30) дана од потписивања Коначног обрачуна и овере Окончане
ситуације.
Прихватање Коначног обрачуна значиће да Извршилац одустаје од свих захтева,
па и оних који су већ раније поднети у писаној форми а остали су нерегулисани.

Члан 17.
17.1

КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ

Наручилац ће плаћање извршених услуга ускладити са динамиком прилива
средстава, с тим да ће плаћање извршити у року од тридесет (30) дана од дана
овере окончане ситуације.
За уплате извршене у периоду наведеном у предходном ставу Извршилац нема
право потраживања додатних средстава на име камата.

ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ И РАСКИД УГОВОРА
Члан 18.

ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ

18.1 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 19. и 20. ових
Општих услова.
Члан 19.

РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА

19.1. Ако је над Извршиоцем покренут стечајни поступак или поступак
ликвидације или принудног поравнања или ако Извршилац пренесе Уговор,
а да прво није добио сагласност Наручиоца у писаној форми или ако је
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Извршилац:












одустао од Уговора;
без разумног оправдања пропустио да почне са пружањем услуге или задржава
напредовање посла, након истека петнаест (15) дана од дана добијања писаног
упозорења од стране Наручиоца;
упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да
спроводе услуге у складу са Конкурсном документацијом за МЈН 04/17, или
стално или свесно занемарује да извршава своје обавезе;
дао у подизвршење неки део Уговора супротно закону и/или уговорној
документацији;
својим пословима проузрокује штету Наручиоцу;
добио осуђујућу пресуду која се односи на његове професионалне поступке;
правно онемогућен да обави Извршење посла;
извршио организационе измене којима се мења његов правни субјективитет;
других разлога предвиђених важећом законском регулативом и Конкурсном
документацијом за МЈН 04/17.

19.2

Наручилац може, пошто је Извршиоцу доставио обавештење у писаној форми
седам (7) дана унапред, да:
 одстрани Извршиоца са посла, а да тиме не повреди Уговор или ослободи
Извршиоца неке од његових обавеза или одговорности према Уговорној
документацији
 за потребе извршења посла, ангажује другог Извршиоца.

19.3

Наручилац има право да у сваком тренутку раскине Уговор и без кривице
Извршиоца дефинисане тачком 19.1 ових Општих услова.
У том случају Наручилац ће исплатити Извршиоцу износ, који је у тренутку
раскида, оправдано зарадио Извршилац за стварно Извршени посао према
Уговорној документацији, без евентуално изгубљене добити, које Извршилац
оправдано има због таквог раскида Уговора.

Члан 20.
20.1

РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ ИЗВРШИОЦА

У случају да Наручилац:
 буде обавештен од стране оснивача да није могуће даље финансирање
Извршења посла;
 обустави Извршење посла у периоду дужем од деведесет (90) дана из разлога
који нису предвиђени Уговорном документацијом, нити су последица
Извршиочевих пропуста;
Извршилац ће имати право да раскине Уговор пошто извести Наручиоца о својој
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намери да га раскине, у писаној форми, тридесет (30) дана раније.
20.2

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 19.
ових Општих услова.

20.3

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.

20.4

Овакав раскид Уговора неће бити на штету ни једне од Уговорних страна.

Члан 21.

ВИША СИЛА

21.1

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, 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.).

21.2

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.

21.3

Уколико Виша сила дефинисана тачком 21.1 и 21.2 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 у мери у којој је услуга извршена, а према извештају лица
задужених за реализацију предмета ЈН.
б) Износ који овери Наручилац као износ било којих трошкова које је
Извршилац оправдано имао очекујући да се реализује уговор

21.4

Уколико се Извршење посла настави након престанка Више силе, Наручилац
неће бити одговоран за сва кашњења у плаћању која су последица дејства Више
силе.

21.5

Извршилац има право на продужење рока Извршења посла за онај период за
који је Виша сила трајала.
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 22.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

22.1

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 овом Конкурсном документацијом.

22.2

Уколико Наручилац и Извршилац не успеју са споразумним решавањем
насталог спора, исти ће решавати надлежни суд у Београду.

22.3

Уколико већ није дошло до одустајања од Уговора или до његовог раскида,
Извршилац ће, у сваком случају, да настави са Извршењем посла са дужном
марљивошћу, а Наручилац ће наставити са плаћањима Извршиоцу, у складу са
одредбама ових Општих услова и Уговорне документације.

22.4

Обавезе Наручиоца и Извршиоца неће бити мењане из разлога што се спор
води за време Извршења посла.

ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
23.1

ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Извршилац током извршења посла 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 Подизвршиоца.

23.2

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 везан за Извршење посла.

23.3

Сви Извештаји и документа које једна Уговорна страна достави другој у
току реализације Уговора су пословна тајна и са истима се има поступати на тај
начин.
Место и датум

Понуђач

____________________
М.П.

____________________
потпис овлашћеног лица
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ДЕО 3
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА “Ц”, “Д” И “Е” СА ЗАЈЕДНИЧКОМ ГАРАЖОМ,
САОБРАЋАЈА, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СА
ОЗЕЉЕЊАВАЊЕМ НА ПАРЦЕЛИ С8-1 СА САОБРАЋАЈНИЦОМ У1 У
НАСЕЉУ “ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ” У ЗЕМУНУ.

Београд, март 2017. године
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УСЛОВИ И ОБИМ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Вршење услуге техничке контроле техничке документације за изградњу објеката “Ц”,
“Д” и “Е” са заједничком гаражом, саобраћаја, инфраструктуре и партерног уређења са
озељењавањем на парцели С8-1 са саобраћајницом У1 у насељу “Земунске капије” у
Земуну.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА


Достава Пројектног задатка за израду техничке документације за изградњу
објеката “Ц”, “Д” и “Е” са заједничком гаражом, саобраћаја, инфраструктуре и
партерног уређења са озељењавањем на парцели С8-1 са саобраћајницом У1 у
насељу “Земунске капије” у Земуну.



Достава Локацијских услова

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
1.

Извршилац се обавезује на вршење Техничке контроле техничке документације у
складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта, (Сл.
Гласник РС, бр. 23/2015) и Законом о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС бр.
72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14, 145/14).

2.

Извршилац се обавезује да ће техничку контролу вршити упоредо са израдом
техничке документације.

3.

Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Коначни Извештај о извршеној техничкој
контроли, у шест (6) штампаних примерака, уз оверу сваког од потребног броја
примерака техничке документације, најкасније десет (10) дана од дана достављања
исправљених примерака техничке документације, након примедби датих од стране
Извршиоца.

4.

Извршилац се обавезује да техничку контролу техничке документације изврши
стручно и квалитетно, сагласно Закону о планирању и изградњи, Правилнику о
садржини и начину вршења техничке контроле, законима, техничким прописима,
стандардима и правилима струке.

5.

Током вршења техничке контрола техничке документације Извршилац ће посебну
пажњу посветити:
 провери усклађености техничке документације са свим условима и
правилима садржаним у Локацијским условима;
 провери усклађености техничке документације са Законом и другим
прописима, техничким нормативима, стандардима и нормама квалитета;
Део 3 – МЈН 04/17
Услуге вршења техничке контроле техничке документације
Страна 2 од 62

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ











провери међусобне усклађености свих делова техничке документације;
провери усклађености техничке документације са резултатима
претходних истраживања;
провери исправности и тачности техничко-технолошких решења објеката
и решења грађења објеката;
провери стабилности и безбедности;
провери рационалности пројектованих материјала;
провери утицаја на животну средину и суседне објекте;
провери усклађености са пројектним задацима Наручиоца;
провери усклађености са мерама садржаним у извештају Ревизионе
Комисије;
сарадњи са пројектантом и усаглашавању евентуалних примедби;
прегледу техничке документације након отклањања примедби датих од
стране Извршиоца;

Преглед бруто површина објеката Ц, Д и Е са припадајућом гаражом дат је у оквиру
пројектних задатака (страна 7, Дела 3 ове Конкурсне документације). Површина
парцеле С8 износи 3.97 ha.
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ПРИЛОЗИ
 Пројектни задаци за израду техничке документације за изградњу објеката “Ц”, “Д”
и “Е” са заједничком гаражом, саобраћаја, инфраструктуре и партерног уређења са
озељењавањем на парцели С8-1 са саобраћајницом У1 у насељу “Земунске капије”
у Земуну.
I.

Пројектни задаци за израду техничке документације за изградњу објеката
“Ц”, “Д” и “Е” са заједничком гаражом:






II.

Пројектни задатак за Пројекат архитектуре и пројекат конструкција
Пројектни задатак за Пројекат хидротехничких инсталација
Пројектни задатак за Пројекат електроенергетских инсталација
Пројектни задатак за Пројекат телекомуникационих инсталација
Пројектни задатак за Пројекат машинских инсталација

Пројектни задаци за израду техничке документације за спољно уређење са
озељењављњем, саобраћајем и инфраструктуром на парцели С8-1 са
саобраћајницом У1 у насељу “Земунске капије” у Земуну (КП 10362/2 и КП
10362/3 КО Земун):





Пројектни задатак за Пројекат спољног уређења са озелењавањем и
саобраћајем
Пројектни задатак за Пројекат хидротехничких инсталација
Пројектни задатак за Пројекат електроенергетских инсталација
Пројектни задатак за Пројекат телекомуникационе кабловске
канализације

 Локацијски услови, издати од стране Министарства грађевинарства саобраћаја и
инфраструктуре, бр. 350-02-00020/2017-14 од 17.03.2017. године
 Ситуациони план локације са предвиђеним садржајима за градњу
 Идејно решење – ситуационо нивелациони план – основа приземља
 Идејно решење – ситуационо нивелациони план – основа крова
 Идејно решење – Пресеци
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду техничке документације за објекте Ц, Д, Е, зајeдничку гаражу и
спољно уређење са озелењавањем, саобраћајем и инфраструктуром и
на парцелама С8-1 и У-1 у насељу „Земунске капије“ на КП 10362/2 и КП
10362/3 КО Земун
ИНВЕСТИТОР:

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
Булевар Арсенија Чарнојевића 110, 11000 Београд

ЛОКАЦИЈА:
Стамбени и стамбено-пословни објекти у насељу „Земунске капије“ на КП 10362/2 и
КП 10362/3 КО Земун
ОПШТИ УСЛОВИ
За израду техничке документације користити следећа документа и опште услове:
- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне
самоуправе – град Београд (целине I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр.20/16,
97/16);
- План детаљне регулације за блок између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића,
Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, градска општина Земун, објавељен у
Службеном листу Града Београда број 115 од 2016.године;
- Локацијским условима и Идејним решењем које је њихов саставни део;
- Идејно решење за грађевинску парцелу С8-1 са улицом на грађевинској парцели У1
верификовано од стране Комисије за планове Скупштине града Београда;
- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и сви важећи закони,
правилници, нормативи и стандарди који се односе на пројектовање и изградњу ове
врсте објеката;
- Правилник о енергетској ефикасности зграда (Сл. гласник РС, бр. 61/2011);
- Правилнику о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова
Сл.гласник РС бр.58/2012,74/2015,82/2015;
- Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од
пожара и експлозија ("Сл. лист СЦГ, бр. 31/2005); Правилник о техничким захтевима
безбедности од пожара спољних зидова зграда "Службеном гласнику РС", бр.59/2016
од 28.6.2016. године и сви закони и правилници који регулишу заштиту од пожара.
- Геодетским подлогама (копија плана, катастар подземних инсталација, катастарскотопографски план);
- Геотехнички елаборат за потребе израде Пројекта за добијање Грађевинске дозволе за
изградњу стамбено – пословног комплекса Алекса Дундић у Београду на к.п. 10362
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КО Земун површине 6,1ха, од 21.07.2016.године и Допуна геотехничког елабарота од
26.08.2016.године, урађени од стране ЦПЛ, Нови Сад.
Урбанистичко решење комплекса
Планом детаљне регулације за блок између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића,
Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, Градска општина Земун, простор бивше касарне
подељен је на четири грађевинске парцеле:
- парцела М5-1 ка улици Цара Душана стамбено - пословне намене,
- парцела С8-1 у средишњем делу блока ка улицама Мостарској и Задужбинској,
- парцела ПУ-1 јавне намене за изградњу предшколске установе и
- парцела У-1 за интерну саобраћајницу између парцела М5-1 и С8-1.
Парцела С8–1 је новом интерном саобраћајницом у правцу северозапад - југоисток
подељена на два дела. Архитектонско - урбанистичким решењем, на парцели С8-1
позиционирано је шест објеката. У северном делу парцеле лоцирани су објекти Ц, Д, Е и
Ф, а у делу ка Задужбинској улици објекти Г и Х. Сви објекти су намењени становању
осим објеката Е и Ф који у делу приземља имају комерцијалне садржаје.
Просторно и функционално решење објеката
Објекти Ц, Д и Е су спратности По+П+6+Пк. Ова три објекта су истих габарита,
правоугаоне основе димензија око 61 х 18,5 м и имају заједничку подземну гаражу која
је повезана са стамбеним улазима. Објекти су пројектовани као двотракти са
унутрашњим светларницима, чиме се омогућава природна вентилација и осунчаност
кухиње и помоћних просторија. Сваки објекат је подељен на три ламеле тј. три улаза од
приземља до поткровља. Између ова три објекта је пројектован паркинг на кровној
плочи гараже, где се уједно налази и пожарни пут за приступ објектима.
Објекти Ц, Д и Е су пројектовани у скелетном систему, у конструктивном растеру 7,5м х
7,0м са средишним растером 7,5м х 3,6м (зона језгра и светларника).
Спратна висина стамбених делова приземља и типских спратова износи 2,95м.
Висина назитка поткровне етаже износи 1,60м рачунајући од коте пода поткровне етаже
до тачке прелома кровне косине.
Спратна висина подземне етаже износи 4,70м.
Коначне спратне висине гаража ће бити дефинисане у оквиру разраде техничке
документације ИДП и ПГД, а у односу на све захтеве у погледу инсталација и мера
заштите од пожара.
Коте приземља стамбених делова објекта су постављене на висину од 0,90м од коте
тротоара, а под локала је на 0,15м изнад нивоа партера. Приступ приземљу код свих
објеката безбеђен је и рампама за инвалиде.
Објекти Ц и Д имају по 110 станова. Објекат Е има 103 стана и 6 локала у приземљу са
појединачним улазима.
У подземној етажи је испројектована гаража са неопходним техничким просторијама и
хоризонталним и вертикалним комуникацијама. Гаража има 231 паркинг места од којих
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је по 10 за инвалиде. Гаражни простор излази ван габарита објеката, димензија је
132х61м и има две улазно излазне рампе.
За вертикалну комуникацију у сваком објекту су испројектована по три унутрашња
армирано-бетонска језгра са степеништем и лифтом. Степеништа повезују подземну
етажу - гаражу и поткровља и она су евакуациона. Поред њих у гаражи постоје још
четири евакуациона степеништа које омогућавају директни излаз из гараже и једно
противпожарно степениште.
Последња етажа је поткровље са косим кровом. Осветљење је решено преко кровних
баџа и кровних прозора. У оквиру кровних баџа формирани су излази на терасе.
Нумерички показатељи:
Обрачун бруто површина
ниво
-2

Ц
Д
Е
Укупно

ниво
-1

7.979,95

Приземље

типски
спрат

I
спрат

1.055,68
1.055,68
1.055,68

1.061,22
1.061,22
1.061,22

типски
спрат
укупно
6.367,34
6.367,34
6.367,34

Поткровље
1.021,82
1.021,82
1.021,82

Бруто
подземно

БРГП

Бруто
грађевинска
површина

7.979,95

8.444,84
8.444,84
8.444,84

33.314,47

7.979,95

25.334,52

33.314,47

Преглед садржаја по објектима:
Број
Објекти

Паркинг
места

Локали

Објекат Ц
Објекат Д

110
231

Објекат Е
УКУПНО

Станови

231

110
6

103

6

323

Саобраћајни капацитети (за објекте Ц, Д и Е)
Потребан бр. паркинг места (Бр. Ст.*1.1)
Потребан бр. паркинг места (Пов. Ло./66м2)

Захтевано

Остварено

355
7

Број паркинг места у оквиру објеката

231

Број паркинг места у партеру

131

Укупан број паркинг места

362

362

Број паркинг места (за инвалиде)

18

18
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ И ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ
Предмет пројектног задатка је израда Студије оправданости са ИДП и ПГД за објекте
Ц, Д и Е и заједничку гаражу и ПЗИ са детаљима за извођење радова на објектуЦ и
заједничкој гаражи.
Техничка документација за објекте обухвата габарит гараже са прикључцима на
сву инфраструктуру, укључујући и све слојеве изнад гараже, постављање
жардињера, мобилијара и темеља за каснију монтажу стубова расвете.
План обухвата приказан је на графичким прилозима бр. 0.1. – Обим пројектовања
– ИДП и ПГД и бр. 0.2. – Обим пројектовања – ПЗИ у делу 3 тендерске
документације – поглавље VI. Графичкa документација.
Током израде Техничке документације – ПЗИ за објекат Ц и заједничку гаражу
предвидети и дефинисати могућност фазне изградње уз сагласност Наручиоца.
Објекте пројектовати тако да задовоље све критеријуме за Ц енергетски разред.
Локале у објекту Е пројектовати у „сивој“ фази, до нивоа цементне кошуљице и малтера
на зидовима. Санитарне чворове у локалима пројектовати са свим завршним облогама
(керамичке плочице, спуштен плафон).
На свим улазима у објекте пројектовати рампе тако да се омогући приступ особама са
смањеном способношћу кретања. Предвидети улазне ветробране у зградама
одговарајућих димензија. У оквиру сваког улаза пројектовати просторију за чишћење
зграде, са прикључком на ВиК.
У свим становима пројектовати димњачке канале и вентилационе канале у свим
просторијама без природне вентилације.
Пројектом предвидети позиције за спољне јединице клима уређаја, са могућношћу
лаког приступа.
Пројектовати одводњавање кондензације из спољних јединица клима уређаја.
Гаража
Гаража је у смислу класификације пожара сврстана у велику гаражу и потребно је
приликом израде пројектне документације обезбедити све мере предвиђене за ову врсту
гаража.
Унутар објеката је потребно пројектовати све потребне инсталације у погледу мера
заштите од пожара великих гаража.
За улазак у гаражу пројектовати бесконтактну паркинг рампу.
Равни кров гараже које се налази ван габарита објеката (паркинзи, платои, зеленило...)
нивелационо ускладити са околним тереном и саобраћајним решењем. Пројектовати све
потребне падове и изолационе слојеве. Делове ових платоа (нарочито уз паркинге)
потребно је партерно решити са увођењем зеленила: траве, украсног шибља и мањих
дрвореда.
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Површинско одвођење атмосферске воде са саобраћајница изнад гараже обезбедити
гравитационим отицањем (ригола, линијске решетке...) до сливника, а даље затвореним
системом канализације.
Оивичење саобраћајних површина и тротоара пројектовати са бетонским ивичњацима.
Плочу изнад гараже пројектовати одговарајуће носивости за пролаз противпожарних
возила. Површинске паркинге изнад плоче гараже такође пројектовати са асфалтним
застором, са свом потребном хидроизолацијом и слојевима за пад.
Предвидети пројектом да се приликом извођења објекта изведу и све позиције које су
технолошки оправдане како у смислу извођења тако и у смислу одговорности и
гаранције за изведене радове, односно саобраћајне платое и делове изнад укопане етаже,
све саобраћајне слојеве и елементе (асфалт, ивичњаци, паркинг застори и др.) изнад
плоче гараже, пропусте и каналице за све инсталације, темеље стубова расвете, канале и
сливнике за одводњавње, инсталације сепаратора, жардињере, озелењавње поменутог
дела и дела око самог објекта, припадајуће тротоаре.
Улазе у гаражу, гаражу и отворени паркинг изнад гараже пројектовати са свим
потребним елементима хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације.
Жардињере на плочи гараже
Кровна плоча гараже „озелењена“ је Бетонским жардињерама.
Жардињере морају бити претежно дубине 0,9 м за садњу нижих и средњих лишћарски
садница или дубине 0,4м за садњу нижег растиња. Њихова испуна мора да садржи све
слојеве који су неопходни како би се обезбедили услови за раст и развој биљака.
Предвидети жардињере различитих габарита у циљу подизања квалитета живота како из
еколошких тако и из естетских разлога. Неопходно им је обезбедити максималну
водонепропусност.
Испуна жардињера:
- На дну слој шљунка од 10цм који служи као дренажни слој и дренажне цеви на
растојању од 1м, чији ће отвори бити заштићени решетком или рабиц мрежом, како
земља и гранулати дренажног слоја не би исцурели са водом или запушили цев за
дренажу.
- На слој шљунка поставља се геотекстил како се земљане фракције не би спирале у
слој за дренажу.
- На геотекстил насути слој хумуса дебљине 65 цм.
Након израде завршног слоја кровне плоче гараже, поставити (монтирати) жардињере на
тракасте постаменте висине 10цм, којима ће се омогућити несметано отицање воде са
околних, застртих повшина.
Биљне врсте у жардињерама треба да имају плитак коренов систем, да добро подносе
градске услове као и услове раста у ограниченом простору (раст у контејнерима).
Неопходно је спратно распоредити зеленило ( жбуње, перене, повијуше), при одабиру
врста бирати вишегодишње врсте са декоративном бојом листа, цвета, атрактивним
хабитусом, итд. Како би избегли кошење пројектом се предвиђа попуњавање жардињера
украсним травама, покривачима тла, пузавицима.
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Завршна обрада је бојени бетон у глаткој оплати.
Поред сваког улаза у ламелу, пројектовати клупе у оквиру зида жардињера.
Пројекте опремити свом потребном текстуалном и графичком документацијом
неопходном за извођење радова (прилозима, прорачунима и цртежима у свему према
важећим стандардима, прописима и Општим условима озелењавања).
КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА
Узимајући у обзир постојећу ситуацију на терену материјализацију објеката остварити
тако да зависно од геомеханичких услова, у могућој мери буде плитко фундирање
објеката на постојећем тлу.
Конструкцију објекта треба пројектовати од армираног бетона, сагласно предвиђеним
садржајима и оптимално је прилагодити условима који гарантују пуну стабилност
објекта, а према инжењерско геолошким својствима терена.
Објекте пројектовати без видљивих греда у унуташњем делу станова, применом
савремене технологије и рационалних распона.
Степениште је армирано-бетонско.
Међуспратна конструкција је армирано-бетонска плоча.
Приликом анализе оптерећења и израде пројеката сагледати могућност фазне
изградње укопане етаже и стамбених целина.
Узимајући у обзир укопане етаже/у, „осетљива“ места – дилатације и ХИ укопаних
етажа/е, технологију извођења и све остале аспекте габарита укопаних делова објекта пројектовати објекте са сагледавањем читавог комплекса у фази експлоатације, а
нарочито у фази изградње, односно сагледавањем свих инсталација, инфраструктурних
радова и ограничења у смислу локацијских услова.
Предвидети пројектом да се приликом грађења објеката изведу и све позиције које су
технолошки оправдане како у смислу извођења тако и у смислу одговорности и
гаранције за изведене радове, односно саобраћајне платое и делове изнад укопаних
етажа/е, све саобраћајне слојеве и елементе (асфалт, ивичњаци, паркинг застори...) изнад
плоче гараже, силазно/излазне рампе гаража објеката са припадајућим потпорним
зидовима (натур бетон), пропусте, каналице и хилзне за неопходне инсталације, темеље
стубова расвете, канале и сливнике за одводњавње, инсталације сепаратора, жардињере,
озелењавње поменутог дела и дела око самог објекта, припадајуће тротоаре...
пројектовати и имплементирати пројектовано у опис радова за сваки објекат понаособ
како би се набројано изводило паралелно са радњом објекта.
Узимајући у обзир Геомеханичи елаборат за предметну локацију у Пројекту за извођење
треба обратити посебну пажњу на уредно и исправно одвођење атмосферске воде, како
у привременом смислу током извођења радова тако и касније током целокупног периода
експлоатације објекта. Наиме, атмосферску воду треба контролисано одвести на сигурну
раздаљину од објекта.
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МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
При пројектовању и извођењу објеката, користити материјале и опрему који имају
важеће атесте и гаранције, а у свему према важећим стандардима за ту врсту радова.
ЗИДОВИ
Завршна унутрашња обрада зидова
Све зидове од опекарских производа малтерисати кречно-цементним малтером, осим
зидова санитарних чворова које треба малтерисати цементним малтером. Бетонске
зидове и плафоне малтерисати кречно-цементним малтером преко цементног млека.
Глетовати два пута и бојити полудисперзивном бојом.
У кухињама зидове обложити керамичким плочицама керамике I класе од цца х=0.80м
до х=1.50м. У купатилима и тоалетима зидове обложити керамичким плочицама
керамике I класе до спуштеног плафона. Шему слога полагања керамичкичких плочица
доставити Инвеститору на сагласност, пре извођења радова.
На угловима и рубовима зидова завршно обложеним керамичким плочицама предвидети
алуминијумске лајсне, по избору инвеститора.
Углове зидова заштити угаоном лајсном након слоја малтера.
Зидове улаза, ветробрана и степенишног простора обрадити трајним материјалима и
бојити бојама отпорним на хабање.
Избегавати на месту развода ВИК инсталација у кухињама и купатилима постављање
бетонских зидова, због лакшег развода цеви уколико је то могуће. У случају да се појаве
бетонски зидови на наведеним позицијама преко бетонског зида пројектовати зид од
опеке на кант-7цм, кроз који ће се водити развод водовода.
Унутрашњи зидови
 Зидови од гитер блокова 20cm, зидани у продужном малтеру између заједничког
ходника и станова са термоизолациом од камене вуне д~7цм односно у складу са
прорачуном елабората о енергетској ефикасности, ка ходнику, са арматурном мрежом
Q188 и малтером са челичним рабицом.
 Зидови од пуне опеке д=12цм. Преградни зидови се зидају пуном опеком дебљине
д=12цм, у продужном малтеру Р 1:3:9.
 Зидови између станова од два зида од пуне опеке д=12цм са каменом вуном у
међупростору д~3цм, односно у складу са прорачуном елабората о енергетској
ефикасности. Између станова се зидају два зида од пуне опеке д=12цм у продужном
малтеру 1:3:9.
 Зидови од армираног бетона 20цм, између заједничког ходника и станова са
термоизолацијом од камене вуне д~8цм, односно у складу са прорачуном елабората о
енергетској ефикасности ка ходнику, са арматурном мрежом Q188 и малтером са
челичним рабицом.
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Фасадни зидови
Завршна обрада фасадних зидова је:
- малтерисање преко термоизолације на мрежи Q188 и малтер са челичним рабицом
са завршном силикатном фасадом гранулације 2 мм.
- малтерисање преко обзида са завршном силикатном фасадом гранулације 2 мм.
- фасадна опека у браон боји. Пројектовати је континуално без прекида на
међуспратним таваницама. Ослања се на челичне конзолне носаче, осим у оквиру
лођа и тераса где се ослања на међуспратну таваницу. Фасадну опеку зидати
малтером са ниским садржајем креча и по потреби је заштити премазом против
упијања воде.
 Армирани бетон, термоизолација и малтер. По целој фасадној површини
постављају се плоче од камене вуне д~12цм односно у складу са прорачуном
елабората о енергетској ефикасности. Изолационе плоче се постављају на основни зид
лепљењем полимер-цементим лепком, а затим и механички причвршћују челичним
типловима. Потом се поставља арматурна мрежа Q188 и малтер са челичним
рабицом. Преко тих слојева се наноси подлога и завршна силикатна фасада
гранулације 2 мм.
 Армирани бетон, термоизолација и фасадна опека. По целој фасадној површини
постављају се плоче од камене вуне д~12цм односно у складу са прорачуном
елабората о енергетској ефикасности. Изолационе плоче се постављају на основни
зид, лепљењем полимер-цементим лепком, а затим и механички причвршћују
челичним типловима. Спољна облога је фасадна опека.
 Армирани бетон и кулир, у делу где се налазе армирано-бетонски зидови гараже и
сокла. Хидроизолација се штити пуном опеком (и у делу сокле и у укопаном делу).
Опека се малтерише и преко тих слојева се наноси завршни акрилни декоративни
малтер – кулир. На сокли објекта пројектовати термоизолацију.
 Клима блок д=20цм, термоизолација и малтер на фасадним зидовима ка
атријумском делу објекта, на фасадним зидовима у оквиру улаза у објекте и у
оквиру тераса. По целој фасадној површини постављају се плоче од камене вуне у
слоју од д~8цм односно у складу са прорачуном елабората о енергетској ефикасности.
Изолационе плоче се постављају на основни зид, лепљењем полимер-цементим
лепком, а затим и механички причвршћују челичним типловима Потом се поставља
арматурна мрежа Q188 и малтер са челичним рабицом. Преко тих слојева се
наноси подлога и завршна силикатна фасада гранулације 2 мм. Све материјале
усагласити са Правилником, о техничким захтевима безбедности од пожара
спољних зидова зграда "Службеном гласнику РС", бр.59/2016 од 28.6.2016.
године и сви закони и правилници који регулишу заштиту од пожара.
 Клима блок д=20цм, термоизолација и клима блок д=10цм - невентилисан. По
целој фасадној површини постављају се плоче од камене вуне у слоју од д~6цм
односно у складу са прорачуном елабората о енергетској ефикасности. Изолационе
плоче се постављају на основни зид лепљењем полимер-цементим лепком, а затим и
механички причвршћују челичним типловима. Потом се зида зид од клима блока
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д=10цм који се малтерише и завршно обрађује силикатном фасадом гранулације 2 мм.
 Клима блок д=20 цм, термоизолација и фасадна опека д=12 цм. По целој фасадној
површини монтирају се плоче од камене вуне у слоју од д~7цм односно у складу са
прорачуном елабората о енергетској ефикасности. Изолационе плоче се постављају на
основни зид лепљењем полимер-цементим лепком, а затим и механички причвршћују
челичним типловима. Потом се зида зид од фасадне опеке браон боје д=12цм.
Пројектовати је континуално без прекида на међуспратним таваницама. Ослања се на
челичне конзолне носаче, осим у оквиру лођа и тераса где се ослања на међуспратну
таваницу.
 Дилатациони зид са термоизолациом, одваја стамбене ламеле и може бити од два
зида зидана клима блоком, два армирано-бетонска зида или комбинација. У свим
случајевима дебљина зида је 20цм, а ваздушни простор је 10цм и попуњава се
каменом минералном вуном у складу са прорачуном елабората о енергетској
ефикасности.
ПЛАФОН
 Плафон изнад отвореног простора. По целој плафонској површини монтирају се
плоче од камене вуне у слоју д~14цм односно у складу са прорачуном елабората о
енергетској ефикасности. Изолационе плоче се постављају на плафон лепљењем
полимер-цементим лепком, а затим и механички причвршћују челичним типловима.
Потом се поставља арматурна мрежа Q188,а затим слој малтера д=3цм са челичним
рабицом и завршно обрађује силикатном фасадом гранулације 2 мм.
 Плафон тераса се малтерише у слоју д=3цм и завршно обрађује силикатном фасадом
гранулације 2 мм.
 Плафон изнад негрејаних простора-гараже. По целој плафонској површини се
поставља термоизолација од плоча Симплролита или другог произвођача истих или
бољих карактеристика, у складу са прорачуном елабората о енергетској ефикасности.
Изолационе плоче се постављају у оплати.
 Спуштени плафон у купатилима. Спуштен плафон је од влагоотпорних
гипскартонских плоча д = 12.5 мм са качењем о конструкцију помоћу дистанцера и
металних профила на висини од 2.40м од готовог пода. Након постављања све спојеве
плоча треба бандажирати и изравнати посебном гипс масом и завршно бојити.
 Спуштени плафон унутар објекта на местима где је потребно сакрити
инсталације. Спуштен плафон је од гипскартонских плоча д= 12.5 мм са качењем о
конструкцију помоћу дистанцера и металних профила на висини од 2.40м од готовог
пода. Након постављања све спојеве плоча треба бандажирати и изравнати посебном
гипс масом и завршно бојити.
 Остали плафони се малтеришу, глетују и боје полудисперзијом. Плафоне у
техничким просторијама бојити посном бојом.
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 Плафоне на отвореном где пролази развод инсталација неопходно је пројектовати и
извести водоотпорни спуштени за спољну употребу (типа Aquapanel Outdoor или сл).
Дебљине 12,5 мм, на металној подконструкцији.
У оквиру свих спуштених плафона на местима где је потребно пројектовати ревизионе
отворе.
ПОДОВИ
У свим просторијама предвидети пливајуће подове. На саставу две врсте пода обавезно
је постављање прелазне лајсне, а на улазу у стан и у санитарне чворове постављање
прагова од храстовог дрвета. На поткровним етажама где се јавља денивелација у односу
на терасу пројектовати степеник од храстовог дрвета.
 Паркет се поставља у трпезаријама, собама, улазној зони и дегажманима. Поставља
се трослојни готов паркет д=14мм са завршним слојем од храстовог дрвета,
фабрички лакиран или брушен и уљен, лепљењем за подлогу од цементне
кошуљице двокомпонентним лепком. Обимом просторија се поставља паркет лајсна
од храстовог дрвета или од фурниране чамовине или медијапана, висине 6цм.
 Керамичке плочице. У делу улазне зоне стана, кухињама, купатилима и тоалетима
подови су од унутрашње подне керамике I класе. Постављање лепком преко подлоге
од цементне кошуљице. Уградити керамичке плочице са падовима према сливним
решеткама. Плочице полагати са фугом маx 3мм. Плочице по постављању фуговати и
очистити. По обиму до зида поставити соклу висине 10цм, лепљењем, у просторијама
где нема зидне керамике.
 Керамичке плочице домаће производње. У техничким просторијама под је од
противклизне керамике домаће производње.
 Неклизајуће, антимразне гранитне плочице. На улазима у објекте, улазним
рампама, лођама и терасама постављају се подне противклизне, гранитне керамичке
плочице отпорне на мраз Р11, за спољну употребу. Плочице морају имати атест за
противклизност. Уградња је лепком преко подлоге од цементне кошуљице. Плочице
полагати са фугом маx 3мм. Плочице по постављању фуговати и очистити. По обиму
до зида поставити соклу висине 10цм, лепљењем.
 Гранитна керамика. У улазу, ветробрану, заједничким ходницима, степеништима и
подестима у оквиру језгра под је од унутрашњих подних противклизних гранитних
керамичких плочица, Р10 за ходнике, лепком преко подлоге од цементне кошуљице.
Плочице полагати са фугом маx 3мм. Плочице по постављању фуговати и очистити.
По обиму до зида поставити соклу висине 10цм, лепљењем.
Газишта степеника урадити од фазонских комада плочица које са горње стране имају
противклизне жљебове. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене
површине морају бити равне. Постављене плочице фуговати и очистити. По обиму до
зида поставити холкер висине 10цм.
 Феробетон. У гаражама под радити са завршном обрадом феробетон.
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КРОВ
 Кос кров - Кровови су коси, двоводни вентилисани. Конструкција крова је армирано
– бетонска коса плоча. Покривање се врши равним пластифицираним поцинкованим
челичним лимом са слојем изолима преко дашчане оплате. Кровна конструкција је
дрвена са неносећим дрвеним гредама у подужном и попречном правцу. Између
гредица поставња се слој камене вуне ~28цм (12+16цм), односно у складу са
прорачуном елабората о енергетској ефикасности. Између вуне и армирано - бетонске
плоче поставља се парна брана. Кровна конструкција се изводи од четинара II класе.
У средишном делу објеката изнад атријума поставља се конструкција од кутијастих
челичних профила покривена мрежицом за спречавање улаза птица.
 Тераce повученог спрата. Изнад бетонске плоче пројектовати термоизолацију у
дебљини која је у складу са прорачуном елабората о енергетској ефикасности, преко
које се поставља Q мрежа, слој за пад, хидроизлоцаја и заштита хидроизолације.
Завршна обрада су керамичке плочице на лепку.
 Надстрешница изнад улаза у локале и зидови и кров евакуационих и пожарних
излаза има подконструкцију од челичних кутијастих профила бојених два пута бојом
за метал и прекривена ламинираним каљеним стаклом.
 Надстрешница изнад проходне терасе у подкровљу се покрива лексаном.
Подконструкција је од челичних кутијастих профила бојених два пута бојом за метал.
ИЗОЛАЦИЈА
Термоизолација
Сви бетонски зидови, зидови од клима блокова, међуспратне греде, надпрозорници,
делови објекта изнад или испод отворених површина, приземље изнад терена заштићени
су термоизолацијом у свему према важећим прописима, уз обавезу да се избегну хладни
мостови. Термоизолација је заштићена од механичких оштећења.
У свим слојевима зидова предвидети одговарајуће парне бране.
Терасе пројектовати на кратким елементима „чешљевима“ како би се постигао
континуитет термике. Ослањање обизида од клима блока у оквиру сендвич зидова
решити на начин који обезбеђује континуитет тармоизолације без појаве хладних
мостова. Термику пројектовати у свему према прорачуну грађевинске физике,
поштујући принципе енергетске ефикасности за енергетски разред Ц.
Термоизолација која је предвиђена у овом објекту је следећа:
 На плафону гараже (под приземља) поставља се симпролитом или други производ
истих или бољих карактеристика дебљине која је у складу са прорачуном елабората о
енергетској ефикасности.
 Под приземља изнад гараже као и подови спратова – XPS Екструдирани Полистирен
д=2цм, односно у складу са прорачуном елабората о енергетској ефикасности.
 На таваници, изнад отворених пролаза предвиђена је камена минерална вуна д=14цм,
односно у складу са прорачуном елабората о енергетској ефикасности.
 На фасадним зидовима предвиђена је камена вуна дебљине од 5цм преко зидова од
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клима блокова, односно 12цм преко армирано-бетонских зидова, односно у складу са
прорачуном елабората о енергетској ефикасности.
 На косим кровним равнима превиђен је слој од камене вуне дебљине 28 цм, односно у
складу са прорачуном елабората о енергетској ефикасности.
 На поду терасе у поткровљу је предвиђен XPS Екструдирани Полистирен укупне
дебљине 26цм, односно у складу са прорачуном елабората о енергетској ефикасности.
Звучна изолација
Захтеви звучне заштите су да се обезбеди:
 ниво буке који је испод задате максимално дозвољене вредности и
 заштита приватности
Граничне зидове између станова и степенишног простора, свих техничких просторија
(топлотне подстанице, дизел агрегата...) изоловати у складу са важећим прописима и
стандардима за звук.
Материјали за израду звучне заштите су усклађени са прописима, важећим нормативима
и у свему према одговарајућим прорачунима.
 Подеоне зидове између станова пројектовати у систему 12 цм пуна опека + 3цм
камене вуне +12 цм пуна опека, у складу са важећим прописима и стандардима за
звук.
 Зидове између ходника и стамбеног простора предвидети од Гитер блока 20 цм +
камене вуне и малтера у мрежном рабицу, у складу са важећим прописима и
стандардима за звук.
 На плочама између два грејана простора пројектовати стиропор 2цм у који ће се
полагати развод цеви за грејање,а преко њега 1 цм termosilent или други производ
истих или бољих карактеристика, у складу са важећим прописима и стандардима за
звук.
 На плафонима између грејаних и негрејаних просторија пројектовати симпролит
плочу или други производ истих или бољих карактеристика у оплати по прорачуну
грађевинске физике и правилнику енергетске ефикасности, у складу са важећим
прописима и стандардима за звук.
 Зидове и АБ плоче између стамбених и пословно-комерцијалних садржаја звучно
изоловати у складу са прорачуном грађевинске физике, у складу са важећим
прописима и стандардима за звук.
Хидроизолација
Врсту и начин хидроизолације подземног дела објекта пројектовати у складу са
условима геомеханичког елабората, зависно од природне влажности околног терена,
продора атмосферских вода или подземних вода, као и у зависности од начина
фундирања.
Хидроизолацију укопаних делова објекта пројектовати са довољно детаља за израду
узимајући у обзир да су будући објекти са две подземне етаже.
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Предвидети хоризонталну хидроизолацију испод темељне плоче као високофлексибилну
СБС битуменску траку са улошком од полиестера са ојачањем варењем на преклопима
са завршним премазом од високо еластичне битумен/гуме високе елонгације са
заштитом од ПЕ фолије са свим предрадњама.
Вертикалну хидроизолацију (са спољне стране зидова), компатибилну са хоризонталном
која може премостити пукотине до 5 мм извести битуменским несливајућим
заптивачима модификованог полимера прскањем, са свим предрадњама и израдом
холкера.
Пројектовати изнад подземне етаже тј. горње АБ плоче гараже која ће у фази
експлоатације служити као подлога за:
А) зелене површине, разно растиње, жардињере, тротоаре...
Парну брану од једног слоја битуменске траке од алуминијума са варењем (уколико се
грађевинском физиком докаже да је потребно). Саму хидроизолацију извести од
двокомпонентног заптивача битумен/гума који може премостити пукотине до 5 мм
наносећи је у два слоја са утапањем стаклене мрежице целом површином између слојева
и претходним премазом подлоге дубоко-пенетрирајућим прајмером са полагањем два
слоја ПЕ фолије пре израде заштитног слоја.
Б) слојеве саобраћајница, паркинга, платоа за ватрогасна возила, тротоаре...
Хидроизолационе материјале који могу да се нанесу директно на АБ плочу и након тога
да се на изведену хидроизолацију нанесе асфалт као завршни слој. Предвидети
Мембрану компатибилну са вертикалном ХИ, са битуменом/асфалтом, отпорну на
корење, високе температуре, ниске темературе, механичке утицаје, микроорганизме,
нешкодљиву за тло, воду, биљке, околину.
Предвидети затварње дилатација еластичном хидроизолационом термопластичном
траком где се систем састоји од траке која се утапа у епоксидни лепак. Из наведеног
произилази да се укпаним етажама посвети посебна пажња узимајући у обзир
комплексност захтева.
Уколико се појави потреба за заштиту темељне јаме појединих објеката дијафрагмама
предвидети ХИ зидова дијафрагме идентичну вертикалној хидроизолацији.
ХИ тераса типских спратова и кровних тераса пројектовати преко слоја за пад и то са
двокомпонентним, еластичним, минералноакрилним премазом који се наноси на све
подлоге, да је УВ стабилна, да премошћава пукотине до 0,4 мм, са утапањем мрежице
између два слоја, са ојачањем холкера и да се на тако изведену ХИ може уграђивати
керамика на лепку.
За ХИ купатила предвидети еластични, без растварача заптиваче која се изводи преко
суве цементне кошуљице на поду и малтерисаних зидова.
Потребно је да ХИ пријања на различите подлоге цементне или кречно-цементне
малтере, гипсане табле и све врсте керамике. ХИ подићи 20 цм уз зидове, 1,00 – 1,50 м
код када и 2,00 м код туш кабина са ојачањем холкера и да се на тако изведену ХИ може
уграђивати керамика на лепку.
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Све продоре инсталација кроз зидове и међуспратне конструкције термо, звучно и хидро
изоловати у складу са важећим прописима и правилима струке.
Противпожарна заштита
При пројектовању поштовати прописе из области заштите од пожара.
СТОЛАРИЈА
Фасадна столарија
Сву фасадну столарију укључујући и кровне прозоре пројектовати у димензијама
потребним за неопходно осветљење просторија.
Фасадна ПВЦ столарија (прозори и балконска врата) су од ПВЦ петокоморних профила,
систем 76мм, са прекинутим термичким мостом и унутрашњим ојачањем челичном
поцинкованим профилом д=1,5мм са двоструким спољним дихтовањем. Стакло пакет је
дебљине 24мм 4+16+4мм, са нискоемисионим премазом. Доњи фиксни део прозора
пројектовати као сигурносно стакло. Пројектована ПВЦ столарија мора да задовољи Ц
енергетски разред. ПВЦ оквир мора садржати подпрозорски профил, како би се могла
уградити унутрашња ПВЦ даска. Столарија је у белој боји. Предвидети проширење
профила са једне стране у ширини од 30мм за постављање гуртне за ролетну. Прозори и
балконска врата морају бити снабдевени одговарајућим оковом типа wинкхаус, рото или
слично, са отварањем око хоризонталне и вертикалне осе. Предвидети ПВЦ ролетне са
термоизолованом кутијом, уколико није изолована фасадом са спољне стране.
Пројектовати пвц подпрозорске клупице, а код балконских врата пројектовати са
унутрашње стране покривну даску од храстовог дрвета.
На објектима Ц, Д и Е, фасаду степенишног језгра ка светрларнику пројектовати на
начин да се на свакој етажи налази ПВЦ прозор са отварањем око хоризонталне и
вертикалне осе.
 Минимална звучна заштита 30-34 дб.
 Кровни прозори типа „VELUX“ стандард или еквивалентан производ истих или
бољих карактеристика, од импрегнираног, лакираног акрилним лаком на воденој бази
боровог дрвета, са лименом опшивком, термо и хидроизолационом заштитом и
спољном тендом.
Због бољег продора светлости, приликом формирања отвора за уградњу кровних
прозора пројектовати хоризонталне и вертикалне засеке у плочи крова, а не управне
на кровну раван.
Унутрашња столарија
Пројектовати унтрашња врата висине 215цм. Плот врата је дуплошперован обложен
тврдо пресованим медијапаном фурнираним храстовим фурниром, испуњен картонским
саћем. Рам је од чамовог масива, а шток од трослојене плоче у комбинацији са шпер
плочом. Первајз лајсна је од медијапана и пресвучена је храстовим фурниром.
Первајз лајсне имају штеловање са обе стране штока и спојене су под углом од 45
степени.
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АЛУМИНАРИЈА
Улазна врата, врата ветробрана, излоге и улазна врата локала и стаклену фасаду
степенишног језгра пројектовати од елоксираних алуминијумских профила са
термопрекидом. Уградњу врата вршити преко челичних држача и избећи директан
контакт челика и алуминијума. Сви челични елементи и остали елементи за фиксирање
позиције, опшивни елементи као и материјал за термичку и хидроизолацију по ободу
отвора су саставни део позиције. Оков је системски, са отварањем у складу са сваком
појединачном шемом, са одговарајућим сертификатом типа Стублина, Фапим истих или
бољих карактеристика. Облик и боја је по избору инвеститора. Застакљивање извршити
сигурносним стаклом у пакету 6+16+6мм. Испуна у пуним деловима је изведена као
пакет - алуминијумски лим 1мм камена вуна 60 мм тежине 150 кг/м3 + алуминијумски
лим 1мм.
БРАВАРИЈА
Противпожарна браварија
Шток врата је од челичних профила бојен заштитном бојом и два пута полиуретанском
бојом. Плот врата је обострано обложен челичним лимом д=1мм. Термоизолациона
испуна је вишеслојне-сендвич конструкције која се дефинише према траженој
ватроотпорности од 90 мин. Плот врата је бојен заштитном бојом и два пута
полиуретанском. Отварање по шеми, крило има механизам за самозатварање. Окови су
стандардни - челични бојени у боји врата. Квака, ручица Ø23мм дужина 150/80мм
метална. Розета кружна за кваку и браву Ø55мм. Брава цилиндар са три кључа. Врата су
снабдевена одговарајућим дихтунзима за противпожарну заштиту од 90 мин. Кваке
шарке и браве су прилагођене за пожарне услове.
Црна браварија.
Улазна врата у станове од црне браварије. Улазна врата у станове морају бити
противпровална, димензија 1 х 2,15м. Челични штокови фабрички бојени бојом за метал,
конструкција плота од челичних кутијастих профила са испуном од камене вуне или
стиродура, спољна облога челични лим, обложен универом са фолијом, унутрашња
облога универ са фолијом. Врата снабдети са шпијунком и покривном капом на висини
Х=1.55цм од готовог пода. На челични шток врата уградити дихтунге. Врата морају бити
снабдевена одговарајућим оковом и сигурносном бравом, квакама, шилдовима,
шпијунком, граничником, са три кључа и сервисним кључем, са блокадом отварања у сва
четири челична штока. Праг предвидети дрвени храстов. Врата морају бити атестирана
на трећи степен провалности. Улазна врата морају бити атестирана на звучну изолацију
(30-34 дб).
Уз свака улазна врата у стан обезбедити посебан радни кључ за потребе извођења
радова. За потребе примопредаје стана купцима предвидети минимум три комада кључа
у оригиналном паковању.
Ограде
Све ограде балкона, лођа и степеништа, прозоре и врата на техничким и помоћним
просторијама пројектовати од одговарајућих хладно вучених челичних профила - црна
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браварија; обрада минизирање и финално фарбање нитро бојама. Висина, начин
анкерисања и испуна заштитних ограда у складу са важећим прописима и правилима
струке. Пројекат ограде доставити на одобрење инвеститору
 Ограде на терасама (варијанта - стакло). Висина ограде је 110цм. Конструкција
ограде је од кутијастих профила бојених бојом за метал два пута уз предходни премаз
основном бојом. На конструкцију ограде се поставља сигурносно стакло пројектовано
тако да се обезбеди највећи степен сигурности.
 На терасама где је ограда зидана поставља се рукохват од кутијастих профила
бојених бојом за метал два пута уз предходни премаз основном бојом.
 Ограде на терасама (варијанта - браварија). Висина ограде је 110цм. Конструкција
ограде је од кутијастих профила 60/40/3мм и 40/40/3mm. Испуна је од вертикално
постављених цеви 40/20/3мм. Све се боји бојом за метал два пута уз предходни
премаз основном бојом.
 Рампе за инвалидна лица. Ограда рампе за инвалидна лица је двовисинска - са две
висине 70+20 цм која обезбеђује рампу за инвалидна лица. Ограда - је израђена од
челичних профила који се штите од корозије и боје бојом за метал два пута. Облик
ограде је у свему према шеми. Конструктивне вертикале за ношење ограде су од
челичних кутијастих ХОП ппофила 40/20/2 мм, на растојању према шеми. Ограда се
анкерује - везује за бетонску подлогу преко подконструкције ограде - челични ''У''
профили 100/50/3мм од поцинкованог челика, анкерованих у армирано бетонску
плочу на растојању према шеми, а које се постављају у току бетонирања или се вари
за арматуру (дато у пројекту конструкција). Укупна висина ограде од пода је 90цм.
Рукохват ограде се израђује од бојених челичних профила кружног пресека.Ø 50 /3мм.
Сви челични примењени елементи су исте обраде и у истој боји и тону. Рукохват тече
непрекидно у нагибу као и рампа. Углови цеви на крајевима се завршавају фазонским
угаоним елементом, под углом од 90°.
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Пројектовати лежеће олуке и олучне вертикале на фасади. Олуке и олучне вертикале
пројектовати у складу са архитектонским решењем фасаде објеката.
Сва места на објекту подложна повећаном утицају атмосфералија: прозорске окапнице,
увале, преломне равни, хоризонталне и вертикалне дилатације, опшивке димњака и
вентилација, олучне хоризонтале и вертикале, завршетке свих лођа и извести од
поцинкованог пластифицираног лима polyester дебљине 0.55 и боје усклађене са
фасадним и кровним елементима.
Опшивање солбанка прозора извести бојеним алуминијумским лимом. Све лимарске
радове извести по важећим прописима и стандардима.
ДИМЊАЧКИ КАНАЛИ
Пројектом предвидети трослојни монтажни димњачки систем. Спољна димензија
димњачког плашта за пречник димњачке цеви, за Ø 22цм=40x40цм, односно у складу са
прорачуном.
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ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛИ
За вентилацију просторија (купатила и кухиња) које немају природну вентилацију
предвидети вентилационе блокове, са уграђеним неповратним клапнама.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
Улазни простор опремити поштанским сандучићима са бравом и ознаком стана. У
комуникацијама обележити спратове и станове и све просторије према намени.
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Уводнe напоменe :
Израда пројектне документације захтева међусобну сарању и међусобно усаглашавање
пројектаната свих струка. У случају израде ове пројектне документације, неопходна је
тесна сарадња између пројектаната унутрашњих инсталација водовода и канализације,
пројектанта термотехничких инсталација, пројектанта архитектуре и пројектанта
конструкције, а све у циљу одабира свима прихватљивих траса развода инсталација
(водовод, канализација, термотехника, електро, ...).
Потребна је посебно блиска сарадња са пројектантом армиранобетонске кровне плоче
гаража, на којој се налази отворени паркинг, јер се одводњавање паркинга
највероватније мора решавати каналом који ће бити саставни део конструкције плоче.
Такође је неопходна сарадња са поројектантима спољног – уличног водовода и
канализације, везано за коте прикључних шахти канализације и места прикљученја на
водовод (независно да ли те инсталације изводи ГДС или Град). Мора се остварити
блиска сарадња и са пројектантом партера, везано за распоред шахтова интерне
канализације и евентулани прихват атмосферских вода непосредно поред објекта.
У сарадњи са пројектантом термотехничких инсталација треба обезбедити прихват
конденза, инсталацију конденза пројектује пројектант термотехнике.
Уговорени начин израде пројектне документације и планирана динамика – редослед
извођења радова, предвиђа да се у овој јавној набавци за гаражу и сва три објекта изнад
ње (објекти Ц, Д и Е), израде идејни пројекат и пројекти за грађевинску дозволу, док ће
се пројекти за извођење урадити само за гаражу и објекат Ц који су предмет извођења
радова (изградња друга два објекта ће бити у некој каснијој фази).
Неопходно је предвидети све мере потребне за рад свих система водовода и
канализације потребних за функционисање гараже и једног од објеката, а такође и за
неометани наставак изградње преостала два објекта (и израду пројеката за извођење
преостала два објекта).
Потребно је напоменути да у оквиру пројектовања и израде кровне плоче гараже (изнад
које ће бити објекти који се у овој фазе не изводе) треба водити рачуна о томе да ће се
кроз ове плоче пробијати (керновање или сл.) отвори за пролаз водоводних и
канализационих вертикала, тако да треба унапред планом арматуре предвидети потребне
мере за отварање ових отвора.
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ВОДОВОД
Унутрашње инсталације водовода, као и прикључке на спољну водоводну мрежу,
пројектовати у потпуности према Условима за пројектовање унутрашњих инсталација
водовода издатих од стране ЈКП Београдски водовод и канализација.
Димензија водоводог прикључка треба да задовоље потребе за санитарном водом за
планиране кориснике, противпожарне потребе и евентуалне потрошаче друге намене.
Цевни материјал за водоводни прикључак предвидети полиетиленских цеви РЕ 100.
Спајање цевовода вршити сучеоним заваривањем, а прелазак на дуктилне фазонске
комаде изводити путем туљака и евентуалних месинганих спојница.
За сваки улаз (ламелу), предвидети посебне водомере и то одвојене за санитарне и
противпожарне потребе (заједнички за спринклер инсталацију и хидрантску мрежу). У
објектима у којима се поред стамбених пројектују и садржаји неке друге намене
(локали, топлотна подстаница и сл.), предвидети за такве потрошаче посебне водомере
у водомерном склоништу. Димензионисање водомера, прикључака и интерне мреже
извршити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир санитарне потребе и
услове ЈКП „Београдски водовод и канализација“, важеће прописе и правилнике.
У оквиру пројекта за извођење гараже предвидети израду водоводних прикључака који
су неопходни за снабдевање хидрантске мреже и спринклер инсталације (у гаражи).
Обзиром да је планирана фазна изградња, а сами водоводни прикључци су
вишенаменски (део до водомерног склоништа) потребно је, за прикључке код објеката
који се у овој фази не изводе, предвидети израду комплетног водомерног склоништа и
приводних цевовода, од водомерног склоништа до уласка у гаражу (без обзира да ли се у
овој фази изводи објекат за који су предвиђени или не).
Хидраулички прорачун водоводне мреже урадити према броју изливних места,
односно према броју санитарних уређаја. Као приближно тачан и задовољавајући
прорачун може се сматрати прорачун према броју јединица оптерећења (ЈО) са
губицима према инж. Ј. Бриx-у. При димензионисању мреже водити рачуна о
препорукама о дозвољеној брзини воде у цевима.
Због лакшег одржавања система инсталацију опремити свом потребном арматуром и
фитингом. Свако прикључно место мора имати пропусни или ЕК вентил због замене
батерије, славине или бојлера, а за сваки санитарни чвор предвидети централни
вентил.
Санитарну водоводну мрежу у објекту предвидети од трослојних полипропиленских
водоводних цеви, PPR (систем квалитета ISO 9001 – 2000 ), а главне хоризонталне
разводе по плафону гараже, вортикале до од гараже до хоризонталног развода и развод
у подрумској етажи - односно гаражи извести од челичних поцинкованих водоводних
цеви. Челичне поцинковане водоводне цеви обавезно термоизоловати одговарајућом
изолацијом, пречника према прорачуну.
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Обзиром да је гаража негрејан простор, водоводне цеви морају изоловати, а уколико је
то потребно и заштитити од смрзавања (грејањем самих цеви или простора кроз који
пролазе). При пројектовању хоризонталног развода, треба водити рачуна о нагибима
цеви за потребе пражњења мреже.
Снабдевање топлом водом предвидети индивидуалним електричним бојлерима
запремине 80л у купатилима, односно 10л у кухињама( за бојлере од 10 л. – у кухињама,
извести само прикључке без набавке бојлере)
За заштиту објекта од пожара предвидети хидрантску мрежу од челично поцинкованих
цеви са противпожарним хидрантима распоређеним према противпожарном елаборату /
пројекту. Ручни апарате за почетно гашење пожара нису предмет овог пројекта –
обрађени / обухваћени су у противпожарном елаборату / пројекту.
Уколико расположиви притисци у водоводној мрежи на највишем точећем месту не
обезбеђују минимални притисак од 0.8 бара односно на највишем хидранту 2.5
бара, предвидети уређаје за повишење притиска. Уређај за повишење притиска може
се предвидети само ако нема економичнијег и једноставнијег решења (повећање
пречника цеви и смањење губитака у инсталацији).
КАНАЛИЗАЦИЈА
Унутрашње инсталације канализације, као и прикључке на секундарну канализациону
мрежу, пројектовати у потпуности према Условима за пројектовање унутрашњих
инсталација канализације издатих од стране ЈКП Београдска канализација.
Канализацију предвидети по сепарационом систему.
Материјал за канализационе прикључке предвидети од PVC-U уличних
канализационих цеви чврстоће SN 8, према стандардима EN. Код пројектовања
канализационих прикључака на градску канализациону мрежу посебну пажњу
обратити на положај граничног шахта и на прописане каскаде у граничном и
прикључном шахту. За сваки улаз (степениште) предвидети засебне прикључке на
спољну кишну и фекалну канализације, (у свему према условима ЈКП БВК).
У оквиру пројекта за извођење гараже предвидети израду прикључака на кишну и
фекалну канализацију, који су неопходни за функционисање гараже (вода са сепаратора
лаких течности се упушта у фекалну канализацију, док се атмосферска вода са канала са
решетком на дну улазне рампе у гаражу, одводи у кишну канализацију). Обзиром да је
планирана фазна изградња, а сами канализациони прикључци су вишенаменски
(подељени су на атмосферску и фекалну воду, али се пројектују тако да прихватају воде
и из објекта из следеће фазе изградње), приликом димензионисања прикључака мора се
водити рачуна да имају довољну пропустну моћ (без обзира да ли се у овој фази изводи
објекат за који су предвиђени или не).
Одвођење отпадних и фекалних вода решити искључиво затвореним системом, са
ревизионим фазонским комадима у ревизионим окнима.. Код одвођења атмосферских
вода, сва ревизиона окна, осим граничног, пројектовати са кинетама.
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Ревизиона окна интерне кишне и фекалне канализације пројектовати од полиетилана
(ради смањења могућности процуривања), у складу са вендор листом. Посебну пажњу
приликом извођења радова обратити на дихтоваење свих спојева на канализацији јер је
комплетно насеље на лесној заравни.
Хидраулички прорачун канализационе мреже за отпадне и фекалне воде урадити
методом Самгина или проф. Јовановића, а према количинама излива и
једновремености коришћења појединих санитарних уређаја. Прорачун за атмосферске
воде урадити према усвојеном интензитету кише за Београд и одговарајућим
коефицијентима отицаја.
Унутрашње инсталације канализације у самом објекту предвидети од трослојних
полипропиленских канализационих цеви ( систем квалитета ISO 9001 – 2008 ) изнад приземља, а доњи развод по плафону гараже, због могућности оштећења,
предвидети од полипропиленских, нискошумних цеви, ојачане минерелним влакнима
(матреријалом из вендор листе) и одговарајућих фазонских комада. На мрежи
предвидети довољан број ревизија за лако одржавање система.
Одвод од класичне или туш каде решити преко подног сливника са сифоном и
фланшом за прихват хидроизолације.
Канализацију у купатилу и помоћним ВЦ-има пројектовати са доњим разводом, у
спуштеном плафону доње етаже.
На највишим тачкама фекалних вертикала предвидети вентилационе капе или решетке у
складу са архитектонским решењем кровног покривача. Посебну пажњу обратити на
опшивање отвора за продор вертикала кроз кровну конструкцију.
Одвод атмосферске воде са кровних површина решити олуцима који се завршавају
двометарском ливено-гвозденом канализационом цеви укљученом у канализациону
мрежу преко ливено-гвоздених олучњака. На свим почетцима олучних вертикала
предвидети кровне сливнике са грејачима.
Хаваријске отпадне воде из гараже, које настају услед употребе ПП уређаја или
пуцањем инсталација водовода или грејања, прикључити на спољну фекалну
канализацију преко сепаратора лаких течности.
На улазу у гараже поставити канале са решетком преко целе ширине улаза и капацитета
довољног да прихвате бујичне атмосферске воде (које се могу јавити код летњих
плускова). Меродавна киша за димензионисање је, према професору Милојевићу, 400
лит/сец/ха. Водити рачуна да решетке буду довољне ширине на их вода „не прескочи“.
Уколико је то потребно, препумпати воду из решетке (ова вода не иде на сепаратор јер
не долази са паркинг површине, већ са приступне рампе у гаражу).
Прихват атмосферилија са паркинга који су изнад подземних гаража, решавати риголима
и отвореним каналима, у тесној сарадњи са пројектантом саобраћајница и конструкције.
Не постоји техничка могућност за постављање цеви у насипу изнад подземне гараже,
тако да се одводњавање мора решавати риголима и каналима, за чији смештај је
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неопходно да се остави простор у горњој плочи граже – прави се бетонски канал у
конструкцији плоче (немогућност укопавања). Пре упуштања атмосферске канализације
са отворених паркинга и изнад гаража обавезно третирати преко сепаратора лаких
течности.
Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да
одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у
градску канализацију (чл.15 Одлуке о канализацији), поштујући техничка правила и
прописе ЈКП „БВК“.
САНИТАРНА ОПРЕМА
Избор врсте водоводних арматура у мокрим чворовима и галантерије ображен је у
вендор листи материјала коју је одредио инвеститор радова. Сва санитарна опрема мора
бити снабдевена пратећим деловима за нормално функционисање и правилно
коришћење.
Предвидети санитарну опрему (конзолна WС шоља са уградбеним водокотлићем,
емајлирана када, лавабо, припадајуће батерије) и галантерију (огледало, држаче сапуна,
тоалет папира, пешкира и др.) према вендор листи материјала.
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКАТА Ц,Д,Е СА ПРИПАДАЈУЋОМ ГАРАЖОМ У
НАСЕЉУ ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ
УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Пројекат унутрашњих електроенергетских инсталација обухвата следеће инсталације:
 електроенергетско напајање свих мерно-разводних ормана
 електроенергетско напајање станских разводних табли и разводних табли локала
 електроенергетско напајање топлотних подстаница
 електроенергетско напајање постројења за подизање притиска воде (хидрофор)
 електроенергетско напајање постројења за подизање притиска хидрантске мреже
(хидроцил)
 електроенергетске инсталације општег и противпаничног осветљења
 електроенергетске инсталације стана
 електроенергетско напајање лифтова
 електроенергетско напајање централних уређаја телекомуникационих
инсталација
 електроенергетско напајање система за дојаву пожара
 електроенергетско напајање инсталација гараже и то:
o електроенергетско напајање општег и противпаничног осветљења
o електроенергетско напајање пројектованих система вентилације и
одимљавања
o електроенергетско напајање система за аутоматско гашење пожара
o електроенергетско напајање система за аутоматску дојаву пожара
o електроенергетско напајање система за детекцију угљен-моноксида
 Инсталацију заштите од опасног напона додира
 Инсталацију за заштиту од атмосферског пражњења
Пројекат треба да уважи потребу за фазним извођењем објекта.
Кабловско прикључне кутије (КПК), мерно-разводни ормани, развод електричне
енергије


На фасади стамбено-пословних објеката предвидети потребан број кабловских
прикључних кутија (КПК) преко којих се енергија дистрибуира до припадајућих
мерно разводних ормана и даље до крајњих потрошача. Позицију и број КПК
урадити у сагласности са пројектом прикључка (1kV кабловске мреже) који ради
надлежна електродистрибуција (ОДС).



Сви мерно разводни ормани (МРО) морају бити пројектовани према важећим
прописима и у складу са техничким условима оператора дистрибутивног система
(ОДС).
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Сви главни разводни ормани (ГРО), разводни ормани (РО) и разводне табле
станова (РТ), морају бити пројектовани према важећим прописима и стандардима
који важе за ову врсту инсталација.



У самим стамбено-пословним објектима мериће се утрошена електрична енергија
у мерно разводним оманима на 0.4kV страни, на директан начин (трофазно
двотарифно бројило 10-40А, 3x220/380V) за сваку стамбену или пословну
јединицу, заједничку потрошњу, лифтове и постројења за подизање притиска,
топлотне подстанице и сл. Ормани са бројилима се постављају у улазном холу
објекта, а све мора бити усклађено са грађевинским пројектом.



Развод електричне инсталације јаке струје предвиђен је у ходничком простору.
Електричну инсталацију осветљења и прикључница предвидети проводницима
положеним испод малтера, а у случају када су зидови и таванице од бетона, за
електричну инсталацију предвидети флекси цеви постављене у зидовима и
таваницама.



У стамбено-пословним објектима предвидети напајање свих потрошача (општа
потрошња, лифт, топлотна подстаница, постројења за подизање притиска воде...).
Разводна табла топлотне подстанице РО-ТП мора бити предвиђена у складу са
важећим прописима Београдских електрана.

Инсталација у стану


Пројекат урадити у складу са важећим законима, правилницима и стандардима.



Електричне инсталације осветљења и прикључница извести проводницима типа
PP-Y и PP одговарајућег пресека и броја жила, по зиду испод малтера.



У свим становима предвидети станске разводне табле на погодном месту, у
предсобљу/ ходнику изнад улазних врата израђене од термопластичног
изолационог материјала, уградне/надградне, дворедне, са једноделним
вратанцима непровидне. У разводним таблама станова предвидети потребан број
аутоматских осигурача одговарајуће карактеристике, ел. звоно и сигналну
сијалицу друге тарифе, ЗУДС 25/0,03А за потрошаче у купатилу.



Позициција станске табле треба да буде таква да омогући да се поред ње може
поставити мултимедијална кутија (ММК).



У станској табли предвидети један извод 10А за напајање ММК у којој је
концентрација станских телекомуникационих инсталација, а у свему према
пројекту телекомуникационих инсталација.



У свим собама предвидети потребан број прикључница, минимално по три, а у
складу са пројектом архитектуре/ентеријера.
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На месту постављања ТВ пријемника предвидети две монофазне шуко
прикључнице.



Предвидети напајање клима јединица у складу са пројектом архитектуре и
пројектом термотехничких инсталација.



У кухињи предвидети трофазну прикључницу за електрични шпорет, као и
прикључнице за бојлер, фрижидер, машину за прање посуђа, као и најмање две
прикључнице изнад радне плоче за прикључење кухињаских апарата. Све
прикључнице испод доњих кухињских елемената предвидети на висини 0.5м од
завршне коте пода. На одговарајућем месту изнад шпорета на висини 1.75м од
коте пода предвидети прикључницу за кухињску напу.



У купатилу предвидети светиљку у спуштеном плафону, као и светиљку изнад
умиваоника. У купатилу предвидети фиксни прикључак за бојлер и прикључницу
у одговарајућој ИП заштити за машину за прање веша. У купатилу предвидети
инсталацију за вентилатор који се укључује преко посебног прекидача. Изнад
умиваоника предвидети прикључницу за фен. Прикључнице у купатилу
предвидети на 1.4м изнад коте пода. Инсталацију у купатилу пројектовати са
заштитним уређајем диференцијалне струје.



Материјал и опрема који се уграђују морју бити истог или вишег квалитета у
односу на приложене листе опреме и материјала

Инсталација опште потрошње


Електричне инсталације осветљења и прикључница извести проводницима типа
PP-Y и PP одговарајућег пресека и броја жила, по зиду испод малтера.



Са ормана опште потрошње предвидети напајање осветљења улаза, степеништа,
заједничких просторија.



За осветљење степеништа, подеста, ходника и улазног хола превидети ЛЕД
светиљке. Материјал и опрема који се уграђују морју бити истог или вишег
квалитета у односу на приложене листе опреме и материјала.



Укључење ходничког светла предвидети даљински (преко тастера интерфона) и
степенишним тастерима.



Предвидети да светиљка испред улазних врата објекта буде са уграђеним
сензором покрета.



Предвидети нужно осветљење противпаник светиљкама са сопственим извором
напајања.
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Предвидети уградњу фотонапонских система за напајање ормана опште
потрошње објекта. Фотонапонски системи треба да имају портебан број соларних
панела, инвертор одговарајуће снаге и батерије капацитета да омогуће аутономију
од 4h.

Инсталација гаража у стамбено-пословним објектима


Напајање гараже предвидети са дизел агрегата који је смештен уз трафо станицу.
Бројило гараже сместити у слободностојећи орман уз агрегат (ИМО) или у трафо
станицу, у свему према условима надлежне електродистрибуције (ОДС).



Кабл за напајање гараже водити од дизел агрегата до агрегатског КПК на фасади
објекта паралелно са трасом осталих напојних каблова за објекте.



У гаражама предвидети напајање осветљења (општег и противпаничног),
технолошких потрошача (система за вентилацију, одимљавање, спринклер,
грејање хидрантске мреже...), телекомуникационих система (ТК центар, систем
детекције и дојаве пожара, систем детекције угљенмоноксида, видео надзор,
телевизија...).



Осветљење гараже предвидети ЛЕД светиљкама, а укључење помоћу детектора
покрета. Материјал и опрема који се уграђују морју бити истог или вишег
квалитета у односу на приложене листе опреме и материјала.



Предвидети могућност секвентног укључења група светиљки у деловима гараже.



У гаражама предвидети трасе (регале, ватроотпорне канале) за полагање/вођење
1кВ напојних каблова до КПК. Пројекат 1кВ каблова од ТС до мрежног КПК
обавеза је оператора дистрибутивног система (ЕПС Дистрибуција). Пројекат 1кВ
каблова од дизел-аргегата до агрегатског КПК обавеза је пројектанта
инфраструктуре.

Топлотна подстаница


Пројекат електроенергетских инсталација топлотне подстанице урадити у свему у
складу са пројектом термотехничких инсталација топлотне подстанице и према
захтевима Београдских електрана, уз поштовање закона, прописа, стандарда за ову
врсту инсталација.



Предвидети да се утрошена електрична енергија топлотне подстанице мери преко
посебног трофазног двотарифног бројила смештеног у мерно-разводном орману у
приземљу објекта.
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Све потрошаче у топлотној подстаници напојити из разводног ормана топлотне
подстанице РО-ТП смештеног у просторији.

Заштита од електричног удара


Предвидети темељни уземљивач и инсталацију за изједначење потенцијала. Систем
заштите пројектовати у складу са техничким условима и важећим законима,
прописима и стандардима за ову врсту инсталација. Извести инсталацију
изједначења потенцијала у свим купатилима.



У техничким просторијама (топлотна подстаница, просторија за хидрофор,
хидроцил...) извести прстен од поцинковане FeZn траке за уземљење свих металних
маса.



Уређаје за систем заштите од опасног додира повезати преко трећег одн. петог
проводника (жуто-зеленог) за заштитну сабирницу у разводним орманима, а ову на
сабирницу за изједначење потенцијала објекта (ГСИП).

Инсталација за заштиту од атмосферског пражњења


Предвидети класичан систем громобранске инсталације, са прихватним системом у
складу са пројектом архитектуре и потребним бројем спусних проводника које
треба водити испод фасаде до темељног уземљивача.

Опште









При изради пројектно-техничке документације користити важеће стандарде,
прописе и нормативе за ову врсту објеката и инсталација.
Инсталацију водити делом на регалима у ходницима, гаражама, делом у
инсталационим цевима положеним у зид, делом на зиду испод малтера.
За вођење инсталација предвидети кабловске регале одговарајућих димензија.
Пројектно-техничком документацијом предвидети све мере противпожарне заштите
у смислу спречавања преноса продуката сагоревања насталих у пожару из једне
противпожарне зоне у другу.
Пројекте опремити свом потребном текстуалном и графичком документацијом
неопходном за извођење радова.
За пројектно-техничку документацију потребно је прибавити услове и сагласности
надлежних ЈП и ЈКП и сагласност Министарства унутрашњих послова РС на
Пројекте за извођење.
Инвестициону техничку документацију израдити у складу са Законом о планирању
и изградњи као и другим важећим Законима и прописима.
Све радове треба извести у складу са овереном пројектно-техничком
документацијом, прибавити сву неопходну атестну документацију и обезбедити
позитиван налаз Комисије за технички пријем, надлежних ЈКП и Министарства
унутрашњих послова РС.
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ
ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКАТА Ц,Д,Е СА ПРИПАДАЈУЋОМ ГАРАЖОМ У
НАСЕЉУ ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ
Телекомуникационе инсталације у насељу Земунске капије треба да омогуће несметан
приступ свим доступним телекомуникационим услугама било ког оператера будућим
корисницима. Такође, телекомуникационе инсталације треба да подигну ниво
безбедности у насељу увођењем интегрисаног система видео надзора у насељу поред
стандардних безбедносних система као што су аутоматска дојава пожара, аутоматско
гашење пожара у гаражама, аутоматска дојава CO као и контрола приступа гаражним
местима.
Пројектну документацију је потребно израдити тако да омогући фазну изградњу обеката.
Приликом израде пројектне документације потребно је применити важеће законе,
правилнике и стандарде који регулишу ову област.
За потребе прихвата екстерних пакета телекомуникационих услуга оператера потребно
је у објекту Ц предвидети техничку просторију довољних димензија за смештај опреме
за прихват и дистрибуцију сигнала оператера телекомуникационих услуга – ТК центар.
У истој просторији предвидети и центар за праћење сигнала са камера екстерног видео
надзора као и централни заједнички антенски систем за пријем земаљских РТВ програма
које емитује ЈП Емисиона техника и везе.
У ТК центру би се такође детектовала алармна стања са централа за аутоматску дојаву
пожара и централа за аутоматску дојаву CО у гаражама. Потребно је пројектом
предвидети и интерфонску комуникацију дежурне особе у ТК центру са возилом испред
улазних и излазних рампи у гаражама у насељу.
Везу ТК центра са сваким чвориштем ТК инсталација у објектима предвидети оптичким
каблом довољног капацитета за пренос сигнала екстерних оператера ТК услуга, сигнала
централног заједничког антенског система, као и за пренос сигнала са камера екстерног
видео надзора, алармних сигнала са централа за аутоматску дојаву пожара и централа за
аутоматску дојаву CО у гаражама и интерфонску комуникацију са возилом испред
улазних и излазних рампи у гаражама у насељу и ТК центра.
За потребе прихвата екстерних пакета телекомуникационих услуга оператера потребно
је у подземној гаражи испод објеката Ц, Д и Е предвидети техничке просторије
довољних димензија за смештај опреме за прихват и дистрибуцију телекомуникационих
сигнала из ТК центра у објекту Ц – ТК чвориште за сваки од објеката Ц, Д и Е.
Везу ТК центра у објекту Ц са чвориштима ТК инсталација у објектима Ц, Д и Е
предвидети оптичким каблом довољног капацитета за пренос сигнала екстерних
оператера ТК услуга, сигнала централног заједничког антенског система, као и за пренос
сигнала са камера екстерног видео надзора, алармних сигнала са централа за аутоматску
дојаву пожара и централа за аутоматску дојаву CО у гаражама и интерфонску
комуникацију са возилом испред улазних и излазних рампи у гаражама у насељу и ТК
центра.
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Екстерни видео надзор
Видео надзор је потребно предвидети у складу са конфигурациом будућег насеља и то:
1. Због конфигурације насеља систем видео надзора је потребно пројектовати
тако да се позиције камера за видео надзор предвиђају на фасадама објеката и
у простору гараже испод објеката при чему би се пратећа активна опрема
(свичеви, медија конвертори и слично) лоцирали у телекомуникационим
чвориштима у објектима Ц, Д и Е а веза са ТК центром у објекту Ц у ком се
стичу и прате сви сигнали са камера видео надзора би се остваривала
оптичким кабловима.
2. На фасади објеката Ц, Д и Е и у простору гараже испод објеката предвидети
потребан број IP камера минималне резолуције 2 Мpix као и могућност
накнадне уградње додатних камера.
3. Везу између ТК центра у објекту Ц и сваког чворишта у објектима Ц, Д и Е
пројектовати оптичким кабловима.
Камере и орема видео надзора треба да буде квалитета истог или вишег у односу на
приложене листе опреме и материјала. IP камере треба да буду опремљене за снимање у
ноћним условима.
УНУТРАШЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
У ОБЈЕКТИМА Ц, Д и Е
Унутрашње телекомуникационе инсталације обухватају све потребне телекомуникационе инсталације у оквиру објеката Ц, Д и Е. Ту спадају:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Инсталације за пренос телекомуникационих сервиса до крајњег потрошача
Инсталације заједничког антенског система
Инсталације видео интерфонског система
Инсталације видео надзора у објектима
Инсталације аутоматске дојаве пожара
Инсталације аутоматске дојаве CO у гаражама
Инсталације контроле приступа гаражним местима

Инсталације за пренос телекомуникационих сервиса до крајњег потрошача
У простору подземне гараже испод објеката Ц, Д и Е потребно је предвидети по једно
чвориште за прихват и дистрибуцију телекомуникационих сигнала до крајњих
корисника – станова и локала за сваки од објеката Ц, Д и Е. У оквиру пројекта ТК
инсталација објеката потребно је пројектом обрадити везу ТК инсталација у објектима са
телекомуникационом кабловском канализацијом која је део инфраструктуре комплекса.
Од сваког стана или локала до чворишта у стамбеном објекту којем припадају
пројектовати два оптичка, један UTP Cat6 и један коаксијални RG-6 кабл. Ови каблови
би се завршавали конекторима на одговарајућим PATCH панелима у реку чворишта за
прихват и дистрибуцију сигнала. У стану или локалу налази се мултимедијална кутија са
одговарајућим преспојним панелима за прихват сигнала из чворишта и за дистрибуцију
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сигнала у оквиру стана или пословног простора. Мултимедијалну кутију позиционирати
непосредно поред разводне табле са осигурачима у стану или локалу.
У свакој соби стана и у простору локала потребно је предвидети модуларни сет од две
RJ-45, једне утичнице за РТВ сигнал и две електроенергетске утичнице.
Утичнице ТК инсталација у просторијама повезују се одговарајућим кабловима (UTP
Cat.6 i коаксијалним каблом) са модулима монтираним у панеле у мултимедијалној
кутији у стану или локалу. Материјал и опрема који се уграђују морају бити истог или
вишег квалитета у односу на приложене листе опреме и материјала.
Инсталације заједничког антенског система
За потребе реализације инсталације заједничког антенског система на погодном месту на
крову објекта Ц потребно је предвидети антенски носач (стуб) са антенским системом за
пријем DVBT сигнала које емитује ЈП Емисиона техника и везе. На погодном месту у
објекту Ц потребно је предвидети постављање ТВ ормана са пријемном станицом.
Сигнал са пријемне станице се води до ТК центра где је потребно сместити активну и
пасивну опрему потребну за дистрибуцију DVBT сигнала до сваког од ТК чворишта у
објектима у насељу Земунске капије оптичким кабловима.
У чворишту за прихват и дистрибуцију телекомуникационих сигнала до крајњих
корисника – станова и локала потребно је предвидети пасивну и активну опрему за
дистрибуцију сигнала заједничког антенског система. Смештање опреме предвидети у
одговарајућим RACK орманима.
Опрема треба да буде пројектована тако да омогући пријем сигнала из ТК центра
оптичким каблом, конверзију на бакар, умножавање сигнала и терминацију на PATCH
панелима са F конекторима. Одатле се PATCH кабловима врши дистрибуција сигнала до
PATCH панела на ком се завршавају антенски коаксијални RG-6 каблови из
мултимедијалних кутија станова или локала. Материјал и опрема који се уграђују морају
бити истог или вишег квалитета у односу на приложене листе опреме и материјала.
Инсталације видео интерфонског система
У свакој од стамбених ламела објеката Ц, Д и Е предвиђа се инсталација нове генерације
видео интерфонског система за комуникацију између станара и особе испред улазних
врата у ламелу. Осим аудио комуникације била би омогућена и визуелна, то јест станар
би био у могућности да види особу испред улазних врата у ламелу. Инсталацијом видео
интерфонских система нове генерације омогућава се квалитетан видео сигнал у боји од
таблоа поред улазних врата у ламелу до hands free дисплеја у стану. Потребно је
предвидети додатне функције интерфонског система као што су улаз у ламелу помоћу
бесконтактних картица за станаре, укључивање степенишног светла из стана, снимање
разговора и слично. Материјал и опрема који се уграђују морају бити истог или вишег
квалитета у односу на приложене листе опреме и материјала.
Инсталације видео надзора у објектима
У свакој од стамбених ламела објеката Ц, Д и Е потребно је предвидети инсталацију
нове генерације видео надзора. Систем треба да буде реализован IP камерама и
снимачима нове генерације. Видео надзором у ламелама објеката Ц, Д и Е покрити
комуникације поред улазних врата у ламеле и простор испред врата лифта на
спратовима. Активна опрема (мрежни видео снимачи) се лоцирају у рек у чвориштима
ТК инсталација објеката Ц, Д и Е. Сигнал са видео снимача одговарајуће ламеле се
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дистрибуира станарима преко инсталације заједничког антенског система. Материјал и
опрема који се уграђују морају бити истог или вишег квалитета у односу на приложене
листе опреме и материјала.
Инсталације аутоматске дојаве пожара у објектима и гаражама
У сваком од објеката Ц, Д и Е предвиђа се инсталација аналогног адресабилног система
за аутоматску дојаву пожара у гаражама испод објеката и у самим објектима у складу са
законском регулативом која обрађује ову област. Уређаји и опрема система за дојаву
пожара морају да задовољавају све законске прописе у вези квалитета (централа за
дојаву пожара и одоговарајући термички, оптички, комбиновани и ручни јављачи
пожара и уређаји за узбуњивање - сирене). Пројектом је потребно предвидети
сигнализацију алармног стања детектованог на централи у сваком објекту у насељу
Земунске капије на посебном таблоу у ТК центру у објекту Ц. Израду техничке
документације и извођење инсталација стабилне дојаве пожара могу да раде само
предузећа која имају важеће овлашћење Министарства унутрашњих послова – Сектора
за ванредне ситуације за пројектовање и извођење посебних система. Материјал и
опрема који се уграђују морају бити истог или вишег квалитета у односу на приложене
листе опреме и материјала.
Инсталације аутоматске дојаве CO у гаражама
У подземним гаражама испод објеката Ц, Д и Е се предвиђа инсталација аналогног
адресабилног система за аутоматску дојаву CO у складу са законском регулативом која
обрађује ову област. Уређаји и опрема система за дојаву CO морају да задовољавају све
законске прописе у вези квалитета (централа за дојаву CO и одоговарајући детектори
CO и уређаји за узбуњивање – сирене и светлећи панели). Пројектом је потребно
предвидети сигнализацију алармног стања детектованог на централи у сваком објекту у
насељу на посебном таблоу у КТ центру у објекту Ц. Израду техничке документације и
извођење инсталација дојаве CO могу да раде само предузећа која имају важеће
овлашћење Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације за
пројектовање и извођење посебних система. Материјал и опрема који се уграђују морају
бити истог или вишег квалитета у односу на приложене листе опреме и материјала.
Инсталације контроле приступа гаражним местима
У подземним гаражама испод објеката Ц, Д и Е пројектовати инсталацију контроле
приступа гаражним местима. На улазима у гаражу предвидети рампе за возила са
бесконтактним читачима и пратећом саобраћајном сигнализацијом. Такође потребно је
пројектовати интерфонску комуникацију између возила испред улазне и излазне рампе и
дежурне службе у ТК центру у објекту Ц. Уређаји и опрема треба да задовољавају све
законске прописе у вези квалитета и безбедности. Материјал и опрема који се уграђују
морају бити истог или вишег квалитета у односу на приложене листе опреме и
материјала.
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ГРЕЈАЊЕ, ХЛАЂЕЊЕ, ВЕНТИЛАЦИЈА БЛОКИРАНИХ ПРОСТОРИЈА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Потребно је израдити пројектно-техничку документацију за термотехничке инсталације
– инсталацију грејања и вентилације предметних стамбених/стамбено-пословних
објеката, у свему према захтевима дефинисаним овом конкурсном документацијом, АГ
пројекту, условима надлежних ЈКП, важећим прописима и стандардима за ову врсту
инсталација.
Техничка документација мора бити прилагођена фазној изградњи објеката, у свему у
складу са захтевима Наручиоца дефинисаним у овој конкурсној документацији.
Топловодна мрежа, топлотна подстаница
Објекат припада грејном подручју ТО “САВА КОВАЧЕВИЋ”. Температурски режим
рада топловодне мреже је 120/55⁰С, притисак NР 25 bar.
Прикључење објеката на даљински систем грејања ЈКП „Београдске електране“ извести
преко индиректних предајних станица са квалитативно - квантитативном регулацијом на
примару;
Број предајних станица предвидети у складу са препорукама, ограничењима и условима
ЈКП „Београдске електране“ за величину (капацитет) измењивача у свакој од предајних
станица (топлотних подстаница).
Пројектно-техничка документација, према Техничким условима ЈКП „Београдске
електране“ и Условима за пројектовање, пренос и испоруку топлотне енергије, треба да
обухвати секундарну - унутрашњу инсталацију грејања, укључујући и секундарни део
топлотне подстанице са измењивачем топлоте.
Измењивач топлоте треба да буде растављив, плочастог типа одговараћег капацитета.
За инсталације чија статичка висина прелази 20 m или чији измењивач топлоте
премашује капацитет од 300 kW предвидети систем - уређај за аутоматско одржавања
притиска са пумпом.
Просторије топлотних подстаница предвидети у објектима, у складу са условима ЈКП
„Београдске електране“.
У оквиру топлотне подстанице извршити избор циркулационе пумпе топле воде са
електронском регулацијом, узимајући у обзир прорачунске елементе отпора цевне
мреже, арматуре и опреме, као и инсталисаног капацитета. Обавезно је обезбедити радну
и резервну циркулациону пумпу.
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Просторија топлотне подстанице мора имати прикључак на електричну енергију,
водовод и гравитациону канализацију, као и расхладну јаму са уграђеном потапајућом
пумпом одговарајућег капацитета. Потапајућа пумпа треба да обезбеди аутоматско
пражњење расхладне јаме и могућност рада при температури воде од 90оС.
Инсталација грејања стамбених објеката
Спољна пројектна температура за град Београд (општина Земун) је -12,1⁰С.
Унутрашње пројектне температуре усвојити према правилима ЈКП „Београдске
електране“ и намени појединих просторија наведених у Одлуци о снабдевању топлотном
енергијом у граду Београду, Сл. лист града Београда бр. 29/14, у члану 45.
Температурни режим рада секундарне мреже је 70/50°C, називног притиска 6 bar (NP6).
Према Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским
својствима зграда пројектовати објекте тако да њихов енергетски разред буде најмање
„Ц“.
Изражавање енергетског разреда зграде врши се на основу потребне енергије за грејање
QH,nd [Kwh/m2a] према члану 24. поменутог Правилника.
Пројекат мора да садржи изводе из елабората грађевинске физике (са свим релевантним
подацима), прорачун топлотних губитака, прорачун грејних тела, прорачун цевне мреже,
распоред грејних тела са потребним основама и вертикалним пресецима, уписане
положаје предрегулације поред сваког радијаторског вентила на основама, уписане
пројектоване протоке крај сваког балансног вентила и на основама и на шеми/шемама.
Неопходно је табеларно дати преглед губитака топлоте - специфично топлотно
оптерећење за сваки стан (према површини и запремини) и укупно за сваки објекат измењивач (према површини).
Као грејна тела предвидети алуминијумске радијаторе који задовољавају услове
дефинисане у Правилима о раду дистрибутивног Система топлотне енергије, Прилогу 5
– Технички услови за машинско пројектовање унутрашњих инсталација, 5.1 –
Унутрашња инсталација за радијаторско грејање, 5.1.1 – Општи део, тачка 3. (Сл. лист
града Београда бр. 54 од 23.06.2014.г.).
Висину радијатора усвојити према расположивој висини парапета - за све просторије,
изузев санитарних. У санитарним просторијама предвидети челичне сушаче пешкира.
На сваком грејном телу предвидети по један ручни одзрачни вентил, месингани са
опругом од нерђајућег челика.
На сваком грејном телу предвидети термостатски радијаторски вентил са
термостатском регулацијом и предрегулацијом на разводу, и радијаторски навијак на
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поврату. Предвидети термоглаве за уградњу на све радијаторске вентиле. Пројектом
дефинисати положај предрегулације за сваки радијаторски вентил сваког грејног тела и
исти уписати на цртеже основа и шема. Сваки радијаторски навијак мора бити у
потпуно отвореном положају.
Развод инсталације централног грејања у становима извести од вишеслојних Al-pex
цеви. Хоризонтални развод цеви водити у цементној кошуљици најкраћим путем са
максимално могућим растојањем између парица цеви непосредно по излазу из станског
ормарића за грејање. Al-pex цеви изоловати цевном изолацијом одговарајуће дебљине.
У сваком стану пројектовати уградни разводни, тзв. стански, ормарић за грејање са
разводним и сабирним колекторима на које се прикључују кругови грејања сваког
појединачног грејног тела са могућношћу искључивања - укључивања сваког
појединачног грејног тела преко засебних вентила. На разводним и сабирним
колекторима предвидети по један ручни одзрачни вентил, као и вентил за пражњење
инсталације.
Прикључење станова извршити преко спратних ормана.
Спратне ормане опремити тако да је за сваки прикључени стан омогућено очитавање
утрошка топлотне енергије помоћу уређаја за регистровање сопствене појединачне
потрошње – станског калориметра са радио очитавањем.
Балансне вентиле на инсталацији грејања предвидети на свакој од грана, на сваком
одвајању (стан, спрат, улаз, односно вертикала понаособ), као и један заједнички
(укупни) на централном воду (са укупним протоком на секундару). Минимални пад
притиска на сваком балансном вентилу за пројектовани проток не сме да буде мањи од
3kPa (укључујући и онај најнеповољнији).
Балансне вентиле димензионисати према пројектованом протоку и услову да вентил за
тај проток буде отворен минимално 70%. Балансне вентиле усвојити такве да се на
истима може детектовати расположив напор у изведеној инсталацији.
Неопходно је, по завршетку изградње, сваки балансни вентил (стански и спратни)
закључати у положају који је добијен мерењем и балансирањем.
На разводним и сабирним колекторима спратних ормана предвидети аутоматски
одзрачни вентил као и ручни вентил за пражњење инсталације.
Заједничке разводе (вертикале, као и хоризонтални развод на нивоу гараже) од
топлотних подстаница до новоизграђених станова предвидети од црних челичних
бешавних цеви. Главни вертикални развод и спратне станице поставити у степенишном
простору (ходнику). Сви заједнички водови треба да буду прописно изоловани
минералном вуном у облози од алуминијумског лима.
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Одзрачивање вертикала обезбедити тако да одзраке – сигналне цеви буду изведене у
топлотним подстаницама објекта, тако да се отпадна вода скупља на једном месту и
одводи до одмуљне - расхладне јаме или сливника.
Неопходно је предвидети преструјне вентиле на врху сваке од вертикала са
прорачунатим падом притиска на ком се отварају. Испред престујних вентила
предвидети уградњу једног прикључака за брзо мерење притиска (надпритиска) воде у
инсталацији.
Инсталације централног грејања пројектовати сагласно правилнику о садржају техничке
документације и стандарда SRPS EN 12831: 2003 - Системи грејања у зградама - Метод
за прорачун пројектних губитака топлоте.
Предмером, поред осталог, предвидети и: мерење и балансирање секундарне
инсталације грејања, са израдом Извештаја о мерењу и балансирању од стране
акредитоване лабораторије за испитивање. Извештај мора садржати јасно обележене
положаје сваког од балансних вентила и финално измерени Δp на циркулационој
пумпи, секундарној страни измењивача топлоте и централном хватачу нечистоће.
Пројектом предвидети материјал и опрему одговарајућег или вишег квалитета од
дефинисаног овим пројектним задатком и Листом опреме и материјала, која је саставни
део ове Конкурсне документације.
При изради пројектно-техничке документације користити важеће стандарде, прописе и
нормативе за ову врсту објекта и инсталација.
Пројектно-техничком документацијом морају бити предвиђена сва потребна
испитивања, мерења, балансирања, атестирања, пробни рад инсталације, обавеза
Извођача да инсталацију одржава у функционалном и исправном стању током
гарантног периода, као и да отклања све уочене недостатке током трајања истог (како је
то предвиђено овом Конкурсном документацијом).
Пројекте опремити свом потребном текстуалном и графичком документацијом
неопходном како за добијање грађевинске дозволе, тако и за извођење радова
(прилозима, прорачунима и цртежима у свему према важећим стандардима,
прописима и нормативима за ову врсту инсталација, који ће омогућити несметано
извођење радова).
Све што није дефинисано овим пројектним задатком усвојити у свему у складу са
стандардима, прописима, нормативима и условима ЈКП-а за ову врсту објеката и
инсталација.
Инсталација хлађења
Предвидети положај унутрашњих и спољашњих јединица клима уређаја.
Пројектовање поменутих клима уређаја није предмет овог пројектног задатка, већ само
пројектовање фасадног развода кондензата и дефинисање будућег положаја
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унутрашњих и спољашњих јединица. Клима уређаје купци накнадно сами монтирају на
места дефинисана овим пројектом.
Унутрашње јединице предвидети у дневној соби сваког стана и у локалима. Положај
унутрашње јединице одредити како би се омогућило максимално опструјавање ваздуха
у предвиђеном простору.
Положај спољашњих јединица дефинисати АГ пројектом. Спољашње јединице
поставити на фасаду у складу са постојећим прописима и обезбедити да исте буду
доступне за потребе сервисирања из стана коме клима уређај припада.
Пројектом решити одвод кондензата. Предвидети цевни фасадни развод (унутар
топлотне изолације објекта) за одвод кондензата будућих клима уређаја, са
одговарајућом спецификацијом фазонских комада и заптивним материјалом.
Електро пројектом предвидети напајање клима уређаја.
Обавеза пројектанта је да усагласи положаје унутрашњих и спољашњјих јединица са
пројектантима: АГ радова и електро инсталација.
Све што није дефинисано овим пројектним задатком усвојити у свему у складу са
стандардима, прописима и нормативима за ову врсту објеката и инсталација.
Вентилација
За сваку блокирану просторију (која нема прозор према спољашњости) – купатило,
тоалет, остава - предвидети принудну вентилацију преко центрифугалног вентилатора са
неповратном клапном постављеног, односно повезаног на вертикалу за вентилацију.
Укључивање вентиалтора предвидети преко посебног прекидача постављеног поред
улазних врата у ту просторију (а не преко прекидача за светло).
Вентилација посебних просторија у просторима локала/пословног простора је одвојена
од вентилације стамбеног дела и ради се у зависности од намене простора, а у складу са
прописима.
Пројектом предвидети засебан вертикални зидани вентилациони шахт за пословне
просторе – локале у објекту Е у складу са будућим технолошким потребама (ресторан
или сл.).
Све што није дефинисано овим пројектним задатком усвојити у свему у складу са
стандардима, прописима и нормативима за ову врсту објеката и инсталација.
Пројекте опремити свом потребном текстуалном и графичком документацијом
неопходном како за добијање грађевинске дозволе, тако и за извођење радова
(прилозима, прорачунима и цртежима у свему према важећим стандардима,
прописима и нормативима за ову врсту инсталација, који ће омогућити несметано
извођење радова).
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Пројектом предвидети материјал и опрему одговарајућег или вишег квалитета од
дефинисаног овим пројектним задатком и Листом опреме и материјала, која је саставни
део ове Конкурсне документације.
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ГАРАЖИ
ОДВОЂЕЊЕ ДИМА И ТОПЛОТЕ ИЗ ГАРАЖА, ВЕНТИЛАЦИЈА ГАРАЖА
Потребно је израдити пројектно техничку документацију – пројекат вентилације и
одимљавања
гараже, у свему према захтевима дефинисаним овом конкурсном
документацијом, АГ пројекту, условима надлежних ЈКП, важећим прописима и
стандардима за ову врсту инсталација.
Техничка документација мора бити прилагођена фазној изградњи објеката, у свему у
складу са захтевима Наручиоца дефинисаним у овој конкурсној документацији.
За одвођење отпадног ваздуха у гаражама у режиму редовне вентилације и одимљавања
предвидети импулсне вентилаторе „Jet fan“, који се монтирају под плафоном гараже,
отпорности на пожар 400оC - 2 сата.
Уз Пројекат доставити одговарајућу компјутерску CFD анализу и симулацију кретања
ваздуха/дима за комплетну гаражу како у режиму редовне вентилације тако и у режиму
одимљавања.
За извлачење ваздуха предвидети одговарајући двобрзински вентилатор предвиђен за
рад при температурама од 400оC - 2 сата, за шта треба да поседује одговарајући
Извештај о испитивању од стране овлашћене лабораторије, сходно стандарду EN 121013: 2002.
Надокнаду ваздуха у гаражи спровести преко улазно-излазних рампи као и преко, за ту
намену АГ пројектом предвиђених отвора за ваздух.
Систем принудне вентилације и одимљавања пројектовати складу са Правилником о
техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија
и осталим важећим домаћим и страним прописима.
Главне пројекте инсталација опремити потребним прилозима, прорачунима и цртежима
(према важећим прописима за ову врсту инсталација).
Пројекте опремити свом потребном текстуалном и графичком документацијом
неопходном за извођење радова.
За пројектно-техничку документацију потребно је прибавити све дозволе и сагласности
укључујући и сагласност Министарства унутрашњих послова РС.
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Пројектом предвидети материјал и опрему одговарајућег или вишег квалитета од
дефинисаног овим пројектним задатком и Листом опреме и материјала, која је саставни
део ове Конкурсне документације.
Пројектно-техничком документацијом морају бити предвиђена сва потребна
испитивања, мерења, балансирања, обавеза Извођача да инсталацију одржава у
функционалном и исправном стању током гарантног периода, као и да отклања све
уочене недостатке током трајања истог (како је то предвиђено овом Конкурсном
документацијом).
СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
Потребно је израдити пројектно техничку документацију – пројекат стабилног система
за гашење пожара у гаражи, у свему према захтевима дефинисаним овом конкурсном
документацијом, АГ пројекту, условима надлежних ЈКП, важећим прописима и
стандардима за ову врсту инсталација.
Техничка документација мора бити прилагођена фазној изградњи објеката, у свему у
складу са захтевима Наручиоца дефинисаним у овој конкурсној документацији.
Предвидети систем за аутоматско гашење пожара водом (суви спринклер систем) за
простор гараже. Сву неопходну опрему сместити у посебну техничку просторију.
Просторију обезбедити од ниских температура, помоћу електричног уљног радијатора.
Зидови и врата просторије у којој је смештена спринклер станица морају бити отпорни
на пожар у складу са ПП прописима.
Обезбедити снабдевање опреме електричном енергијом из градске електричне мреже, а
као алтернативу обезбедити и снабдевање преко дизел агрегата.
При изради пројектно-техничке документације користити важеће стандарде, прописе и
нормативе за ову врсту објекта и инсталације.
Главне пројекте инсталација опремити потребним прилозима, прорачунима и цртежима
према важећим прописима за ову врсту инсталација.
Пројектом предвидети материјал и опрему одговарајућег или вишег квалитета од
дефинисаног овим пројектним задатком и Листом опреме и материјала, која је саставни
део ове Конкурсне документације.
Пројектно-техничком документацијом морају бити предвиђена сва потребна
испитивања, мерења, обавеза Извођача да инсталацију одржава у функционалном и
исправном стању током гарантног периода, као и да отклања све уочене недостатке
током трајања истог (како је то предвиђено овом Конкурсном документацијом).
Надпритисак у тампон просторима
Предвидети одржавање надпритиска у тампон простору (између гараже и степенишног
простора који води ка становима) помоћу одговарајућег вентилатора.
За растерећење простора од прекомерног надпритиска предвидети одговарајуће
растеретне клапне.
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Инсталацију надпритиска извести у складу са АГ пројектом, условима пројектног
задатка, важећим стандардима, прописима и нормативима за ову врсту објекта и мерама
противпожарне заштите у смислу спречавања преноса продуката сагоревања насталих у
пожару из једне противпожарне зоне у другу.
Пројектом предвидети материјал и опрему одговарајућег или вишег квалитета од
дефинисаног овим пројектним задатком и Листом опреме и материјала, која је саставни
део ове Конкурсне документације.
Пројектно-техничком документацијом морају бити предвиђена сва потребна
испитивања, мерења, обавеза Извођача да инсталацију одржава у функционалном и
исправном стању током гарантног периода, као и да отклања све уочене недостатке
током трајања истог (како је то предвиђено овом Конкурсном документацијом).

ЛИФТОВСКА ПОСТРОЈЕЊА
Потребно је израдити пројектно-техничку документацију електричних путничких
лифтова за предметне стамбене/стамбено-пословне објекте, у свему према АГ пројекту,
важећим правилницима и прописима за ову врсту инсталација:
-Правилник о безбедности лифтова (Службени гласник РС бр.101/10)
-Правилник о безбедности машина (Службени гласник РС бр.13/10)
-Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова
(Службени гласник РС бр.58/12, 74/15, 82/15 )
Техничка документација мора бити прилагођена фазној изградњи објеката, у свему у
складу са захтевима Наручиоца дефинисаним у овој конкурсној документацији.
Предвидети одговарајући број електричних путничких лифтова, потребне носивости и
брзине дизања, за превоз људи у стамбено-пословним објектима са одговарајућим
бројем станица (на свакој етажи објекта укључујући и подземне гараже), висине дизања
према архитектури објекта.
Пројектовати лифтове без машинских просторија. Мотор лифта поставити унутар возног
окна. Исти треба да буде безредукторски, фреквентно регулисан.
Обезбедити адекватну кабину у смислу димензија у функцији одабране носивости
лифта.
У кабинама је потребно обезбедити вентилацију, ЛЕД oсветљење простора, нужно
осветљење, сигнализацију положаја кабине и смера вожње на сваком спрату и у кабини.
Кабина у обради инокс сатин 304, са перфорацијама целим обимом горе и доле за
природну вентилацију.
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Прилазна и кабинска врата су аутоматска централна у обради инокс сатин 304 – по
потреби у нивоу гараже прилазна врата са својствима димо-отпорности.
Огледало на задњој страни кабине лифта, пола висине, целом ширином.
Рукохват на задњој страни кабине лифта, правоугаони ширине мин. 80 мм, дебљине 24
мм (алтернатнивно кружни за бољу приступачност хендикепираним лицима )
Под од високо-опорне анти-клизне синтетичнке гуме са зрнастом површинском
текстуром, сиво-плаве боје.
Спушени плафон инокс сатин, са правоугаоним плексигласом заобљених ивица и ЛЕД
осветљењем.
Регистар кутија ламела целом висином у равни са страницом кабине, са позивним
дугмадима на висини 900-1200 мм од пода, Braille tactile, зелени оквир око позивног
дугмета главне станице, са дисплејем ТФТ 5 инча.
Индикаторе предвидети у приземљу изнад врата са дисплејом ТФТ 5 инча, равни, у
обради инокс сатин, на осталим нивоима позивне кутије са дисплејом ТФТ 2,8 инча.
У случају дојаве пожара из ПП централе обезбедити да се лифт спусти у главну станицу
, отворе врата и искључи постројење из даљег рада. Обезбедити рад лифта са
алтернативним напајањем , као и аутоматско ослобађање путника нужним напајањем у
случају нестанка ел. енергије.
У случају застоја у раду лифта обезбедити минимум говорни интерфонски уређај у
кабини за везу са командним орманом и овлашћеним лицем тј. овлашћеним сервисером.
Возно окно извести од армираног бетона са отвором за проветравање заштићеним
жалузинама и комарником. Јама мора бити хидроизолована.
Од темељног уземљивача објекта довести поцинковану траку до јаме лифта. Напојни вод
довести до врата возног окна на задњем спрату. Потребно је обезбедити посебан кабл за
утичнице и осветљење.
Дубину јаме и надвишење изнад задње етаже пројектовати према прописима који
уређују поменуту област.
Пројекте опремити свом потребном текстуалном и графичком документацијом
неопходном за извођење радова (прилозима, прорачунима и цртежима у свему према
важећим стандардима, прописима и нормативима за ову врсту инсталација).
За пројектно-техничку документацију потребно је прибавити сагласности Министарства
унутрашњих послова РС.
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Пројектно-техничком документацијом морају бити предвиђена сва потребна пуштања у
рад, атестирања, обавезу Извођача да инсталацију одржава у функционалном и
исправном стању током гарантног периода, као и да отклања све уочене недостатке
током трајања истог (како је то предвиђено овом Конкурсном документацијом).
Пројектом предвидети материјал и опрему одговарајућег или вишег квалитета од
дефинисаног овим пројектним задатком и Листом опреме и материјала, која је саставни
део ове Конкурсне документације.
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА СА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕМ И
САОБРАЋАЈЕМ
При пројектовању неопходно је усагласити пројекте у нивелационом и сваком другом
погледу са пројектима објеката које ради други извршиоци у оквиру парцеле С8-1.
Предмет овог пројектног задатка је спољно уређење са озелењавањем, саобраћајем и
инфраструктуром на парцелама С8-1 и У-1.
План обухвата приказан је на графичким прилозима бр. 0.1. – Обим пројектовања
– ИДП и ПГД и бр. 0.2. – Обим пројектовања – ПЗИ у делу 3 тендерске
документације – поглавље VI. Графичкa документација.
Сву техничку документацију израдити у складу са Локацијским условима.
Све нивое Техничке документације за спољно уређење са озелењавањем, саобраћајем и
инфраструктуром израдити за парцеле С8-1 и У-1 у целини, а након тога уз сагласног
Наручиоца израдити све нивое Техничке документације (ИДП, ПГД и ПЗИ) за фазу I и
фазу II предметних парцела.
I и II фаза ће бити дефинисане након завршетка израде пројеката за комплетну парцелу
С8-1 и У-1 уз сагласност Наручиоца, а у односу на неопходне функционалне целине за
функционисање објеката Ц, Д, Е и Г.
Неопходно је приликом пројектовања спољног уређења са озелењавањем и
инфраструктуром обезбедити фазност реализације на начин да свака фаза након
изградње може да функционише потпуно независно од будуће изградње. То пре свега
значи да би за сваку фазу било потребно обезбедити саобраћајни приступ објектима ван
будућег градилишта за остале фазе и обезбедити потребан број паркинг места за
изграђене објекте.
Фазну изградњу посматрати на начин да сваки слободностојећи објекат представља
могућу фазу.
У оквиру комплекса приступне путеве пројектовати са ширином коловоза од 6 м и
обостраним пешачким стазама минималне ширине 1,5м. Димензије паркинг места
планирати у складу са важећим стандардима.
Пешачке стазе и прелазе пројектовати у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
("Службени гласник РС", бр.22/15). На пешачким прелазима поставити оборене
ивичњаке.
Озелењавање слободних зелених површина око новопројектованих објеката, планирати
тако да задовољи минималан проценат учешћа зелених површина на парцели од 15% у
директном контакту са тлом.
У оквиру зелених површина, пројектом предвидети садржаје за игру деце, миран одмор
и рекреацију.
При пројектовању партерног уређења имплементирати дизајнерска решења из
Креативног концепта насеља, који је урађен за потребе Инвеститора у циљу
маркетиншке презентације насеља.
У оквиру израде техничке документације дефинисати потребан број и позицију
контејнера за евакуацију комуналног отпада у складу са параметрима дефинисаним
локацијским условима.
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Стазе око објеката и платои
Приликом уређења пешачких стаза и прилаза објектима, узети у обзир постојећу
нивелацију терена.
Стазе око објекта су предвиђене у ширини од мин. 1,5 м, са неопходним падовима од
објекта. Узимајући у обзир препоруке Геотехничког елабората на крајевима тротоара,
где је потребно и на платоима предвидети уградњу канала и каналета који би
прикупљали атмосферску воду и контролисано одводили из зоне објеката.
Завршна обрада површина
Завршна обрада тротоара су високо пресовани бетонски елементи - плоче са кварцним
посипом. У зависности од оптерећења предвидети дебљину самих плоча које морају
бити отпорне на дејство мраза, хемијска средства, високе температуре и морају имати
постојаност боја.
У делу изнад подземних гаража, за завршну облогу паркинг површина предвидети
асфалт, а пркинг просторе који нису изнад укопаних делова објеката предвидети од
растер елемената.
Предвидети да се сви елементи постављају на ризли са одговарајућим Мс.
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
Пројектом саобраћајних површина обухватити све саобраћајнице које су планиране
ПДР-ом у овој фази пројектовања:
 Саобраћајнице унутар комплекса на датој локацији са припадајућим паркинзима
и тротоарима
 све прилазе гаражама и паркинг местима унутар стамбено пословних објеката.
Све саобраћајнице унутар комплекса пројектовати са минималном ширином од 6,00м за
двосмерне саобраћајнице, односно 3,50m за једносмерно кретање возила.
Број паркинг места треба да испуни захтеван услов за такву врсту објеката. Димензије
паркинг места треба да буду усклађене са постојећим српским стандардима.
Нивелацију саобраћајних површина урадити на основу:
кота саобраћајница које окружују комплекс на које се саобраћајнице комплекса
прикључују
кота приземља – гаража пројектованих стамбено пословних објеката
кота уређеног простора око објеката на слободним површинама
услова за кретање противпожарних и доставних возила
топографије терена
Коловозну конструкцију саобраћајница пројектовати у односу на услове експлоатације,
климатске услове и геомеханичких карактеристика тла. Завршну обраду – застор
коловоза пројектовати од асфалт бетона.
Површинске паркинге изнад плоче гаража такође пројектовати са асфалтним застором,
са свом потребном хидроизолацијом и слојевима за пад.
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Тротоаре уз улице пројектовати од бехатон елемената.
Оивичење саобраћајних површина и тротоара пројектовати са белим бетонским
ивичњацима.
Површинско одвођење атмосферске воде са саобраћајница обезбедити гравитационим
отицањем (ригола, линијске решетке...) до сливника, а даље затвореним системом
канализације.
Пројекат је потребно да садржи све податке потребне за обележавање предметних
површина (списак координата са уцртаним положајем на ситуационом плану).
При изради пројекта треба урадити све потребне детаље неопходне за ову врсту
техничке документације.
Технички услови треба да задовољавају сву важећу законску регулативу.
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
Пројектну документацију урадити на основу ситуације из грађевинског пројекта.
Пројекат треба да обухвати планове хоризонталне, вертикалне и ако је потребно
светлосне сигнализације и саобраћајне опреме са потребним детаљима. Предложена
решења система саобраћајне сигнализације и вођења саобраћаја, треба да обезбеде
несметано и безбедно одвијање саобраћаја на предметној локацији.
Материјале за израду саобраћајних знакова предвидети са ретрорефлектујућим
особинама према категорији улица а у складу са важећим Правилником о саобраћајној
сигнализацији.
Елементе хоризонталне и вертикалне сигнализације пројектовати према српским
стандардима и важећим Правилником о саобраћајној сигнализацији и важећим Законом
о безбедности саобраћаја на путевима.
Пројекат треба да садржи све потребне податке, техничке услове, планове саобраћајне
сигнализације, прилоге и детаље неопходне за извођење радова.
ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
ПОСЕБНИ УСЛОВИ за израду Пројекта озелењавања:







Услови ЈП-a и ЈКП-a
Услови саобраћајног и нивелационог решења поменутог комплекса
Геотехничка документацију за предметну локацију
Синхрон план
Снимак постојеће вегетације са мануалом валоризације
Важећи прописи, стандарди, нормативи и закони у грађевинарству и планирању.

На простору бивше касарне евидентиране су мање и веће групе дрвећа за које је
неопходно урадити претходну стручну валоризацију а затим их по могућству, кроз
израду пројектне документације (пројекат озелењавања), уклопити у новопланирано
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решење. Важно је да се максимално сачува постојећа квалитетна дрвенаста вегетација.
Задржану вегетацију приказати уклопљену са новим решењем озелењавања. Дрвеће које
није могуће уклопити, а уколико величина стабла то дозвољава, пресадити на најближу
локацију, уз поштовање норматива и стандарда за ту врсту посла.
Обзиром на озбиљну трансформацију простора бивше касарне у стамбено ткиво,
приликом израде Пројекта партерног уређења и озелењавања, неопходно је:
 Систем озелењавања слободних површина око новопројектованих објеката решити
применом одговарајућих категорије зеленила, у циљу побољшања микроклиматских
услова стамбеног насеља у целини. Изабрати адекватну вегетацију за уређење
зелених површина и дрвореда, прилагођену локалним климатским условима у циљу
смањења негативних утицаја претеране инсолације, аерозагађења, буке као и
негативног утицаја ветра и у циљу повећања засенчености. Ово се нарочито односи
на зоне у насељу предвиђене за миран одмор, игру децу, рекреацију, вртне просторе,
тргове. Ове слободне и зелене површине нарочито изоловати заштитним и
декоративним зеленилом.
 Пројектом партерног уређења и озелењавања предвидети комплетан пратећи
мобилијар, клупе, канте за отпатке, опреме за игралиште.
 Нове зелене површине уклопити са већ постојећим зеленилом у ближем окружењу.
Обезбедити адекватан однос листопадног и зимзеленог растиња.
 На затрављеним површинама планирати садњу дрвећа, шибља, перена,
вишегодишњих и сезонских врста цвећа у групама и појединачно.
 Обезбедити засену паркинг места садњом дрворедих садница средње високих и
ниских лишћара;
 Квалитетно постојеће дрвеће и зелене траке дуж улица Задужбинске, Мостарске,
Шумадијске, Призренске и Војвођанске улице сачувати у постојећим трасама и
адекватно „уклопити“ у планирани систем дрвореда будућег насеља.
 На површинама где се подиже украсно шибље предвидети хумусирање минимум
д=30см, а на површинама где се подижу травњаци предвидети хумусирање минимум
д=20см.
 Изабрати листопадне врсте дрвећа, густих, симетричних крошњи, просечне ширине
око 7-8m и висине стабла око 10-12m. Саднице морају бити одшколоване у
расадницима, отпорне на биљне болести, загађен ваздух и променљиве
микроклиматске услове, не смеју бити на листи алергених врста нити препознате као
инвазивне врсте.
 Обезбедити прописано учешће слободних и зелених површина на парцели;
Минимални проценат слободних површина на парцели у различитим зонама је 40%
односно је 50%, а минимални проценат зелених површина у директном контакту са
тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) износи 15%.
Озелењене кровне површине подземних гаража могу ући у биланс зелених
површина једино уз услов да слој земље износи најмање 90cm како би могла да се
сади вегетација више спратности.
 Зеленилом визиуелно нагласити пешачке и саобраћајне комуникације.
 Пројекат уређења и озелењавања слободних и зелених површина ускладити са
Грађевинским пројектима објеката, саобраћајница, подземном и надземном
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инфраструктуром целог комплекса. Радити га на ажурираној геодетској подлози као
и овереном Синхрон плану, према техничким нормативима за пројектовање зелених
површина и прописима који регулишу безбедност саобраћаја.
Пројекте опремити свом потребном текстуалном и графичком документацијом
неопходном за извођење радова (прилозима, прорачунима и цртежима у свему
према важећим стандардима, прописима и Општим условима озелењавања).

Кровне површине подземних гаража
Посебно обратити пажњу на озелењавање значајних кровних површина подземних
гаража. Паркинг простор у овој зони засенчити садњом средње високих и ниских,
листопадних садница широких кишобранастих или кугластих крошњи у средишњим
„зеленим тракама“ - жардињерама дуж паркинга, поред сваког трећег паркинг места. На
местима садње ових дрвореда, предвидети дубину жардињера од минимум 90цм.
Остале зелене површине изнад гаража озеленети комбинованом садњом високих и
нижих листопадних и четинарских садница дрвећа, жбуња и перена у жардињере чија
дубина треба да претежно буде 90 цм. За садњу искључиво жбунастих врста, покривача
тла и перена, довољна дубина жардињера је 40цм. Предвидети жардињере различитих
габарита у циљу постизања што већег процента зелених површина и подизања квалитета
живота како из еколошких тако и из естетских разлога.
Хумус мора бити постављен на адекватну подогу, заштићену гео филцом са адекватним
дренажним слојем. Избор врста прилагодити овим специфичним условима садње.
Биљне врсте у жардињерама треба да имају плитак коренов систем, да добро подносе
градске услове као и услове раста у ограниченом простору (раст у контејнерима).
Неопходно је спратно распоредити зеленило ( жбуње, перене, повијуше), при одабиру
врста бирати вишегодишње врсте са декоративном бојом листа, цвета, атрактивним
хабитусом, итд. Како би избегли кошење пројектом се предвиђа попуњавање жардињера
украсним травама, покривачима тла, пузавицима…
Веће слободне зелене површине
Веће слободне зелене површине у оквиру идејног решења су Т1, Т2 и Т3. Ове зелене
површине пројектовати као парковски простор унутар стамбеног насеља. Сходно
њиховој намени треба да поседују садржаје које испуњавају захтеве стамбеног насеља.
Пројектом се предвидети следећи садржаји: дечија игралишта, водене површине, мање
тргове, просторе за одмор и рекреацију.
Парковска површина-Т1
Т1- зелена површина налази се између објеката Г и Х. Површине је око 1800м2.
Пројектовати је у складу са наменама суседних објеката. Предвидети подужну, главну
комуникацију чије димензије варирају у циљу постизања поширења-платоа који су
намењени мањим окупљањима. Оваква проширења требало би да садрже места за
седење у виду бетонских клупа појединачно или у оквиру жардињера који поред своје
примарне функције треба да служе служе и за седење.
На централном делу стазе пројектовати главни трг са простором за седење и перголом
дуж попречне стазе која пресеца трг. У истој зони пројкетовати и адекватно уредити
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простора са дечијим игралиштем, ограђеним, на подлози од тартана са комплетном
опремом.
Парковска површина-Т2
Т2- зелена површина налази се између објеката Е и Ф. Површине је око 1900 м2.
Пројектовати је у складу са наменама суседних објеката и да обликовно прати стил
површина Т1 ради постизања јединственог дизајна унутар комплекса.
Такође пројектовати подужну, главну комуникацију чије димензије варирају у циљу
постизања поширења-платоа који су намењени мањим окупљањима. Оваква проширења
пројектовати са саджајима сличним као и на површини Т1. Предвидети седење у виду
бетонских клупа појединачно или предвидети седење на зидовима жардињера.
На централном делу стазе пројектовати главни трг са фонтаном и просторима за
седење. На површини Т2 пројектом предвидети и попречне стазе у виду бетонских
елемената постављених на неједнаким растојањима између којих се налазе травнате
траке, бетонски елементи, евентуално смакнути како би се формирао динамичан
простор.
Парковска површина-Т3
Т3- зелена површина налази се у оквиру слободних површина уз објекат Ф. Овај
простор примарно пројектовати у функцији дечијег игралишта, ограђеног, на подлози
од тартана са комплетном опремом, које треба да буде лоцирано на застрим
површинама. Околне зелене површине адекватно озеленети да би се простор за игру и
околно седење, изоловао и заштитио од спољашњих утицаја, визуелно и функционално.
Предлог биљних врста
Правилан избор врста има за циљ стварање повољних здравствено - хигијенских услова,
побољшање топлотног режима, пречишћавање ваздуха, повећање релативне влажности
као и укупно побољшање микроклиматских услова. При избору врста предност дати
аутохтоним, проверено отпорним врстама за ово поднебље.
Композиционо решење зеленила и уређених слободних површина прилагодити
слободном простору који није под објектима и застртим површинама за колски
саобраћај и пешаке. Оне се могу према карактеру поделити на више категорија.


Блоковско зеленило са слободним површинама око зграда са просторима за игру
деце, миран одмор и рекреацију.
Унутар блока планирати зеленило које углавном прати линије пешачких стаза и
саобраћајница, стварајући засену и заштиту од буке и прашине. Због облика
слободних површина, оријентације и намене зеленила, композиционо решење
претежно заснивати на линеарно формираним групацијама. Нарочити ефекат
пружају вертикале, односно уско-пирамидалне форме лишћара и четинара у
композицији са ниским лоптастим формама четинара и полеглим формама
листопадног и зимзеленог шибља. Дечије игралиште у оквиру блока засенити
високим лишћарима, богате крошње, који стварају засену у току летњих дана, а
имају и високу декоративност.
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Слободне композиције лишћара, четинара, листопадног и четинарског шибља
планирати у слободном пејзажном стилу.
Предлог врстa:
А. Високи и средњи лишћари.
- Betula pendula „Fastigiata“ - Стубаста бреза
- Prunus serrulata - Украсна трешња
- Liquidambar styraciflua – Ликвидамбар
- Aesculus hyppocastanum – Дивљи кестен
- Tilia tomentosa i druge – Липе (појединачна садња)
- Catalpa bignonioides - Kаталпа
- Acer palmatum – Црвени јавор
- Acer pseudoplatanus – Горски јавор
- Liriodendron tulipifera – Тулипановац
- Magnolia sp – Магнолија (појединачна садња)
- Carpinus betulus piramidalis и други - Граб и сл.
Б. Високи и средњи четинари
- Abies concolor – дугоигличава јела
- Picea punges – smreka
- Thuja sp. – Tuje
- Pinus nigra, Pinus excelsa, Pinus wallichiana - Бор
- Cedrus atlantica – Атлански кедар и сл.
B. Жбунасте врсте
- Juniperus communis „Hibernica“ Juniperus horizontalis i druge – kleke
- Thuja occidentalis „Golden globe“ i „Danica“ – Loptasta tuja
- Cotoneaster horizontalis – kotoneaster
- Prunus laurocerasus – lovor višnja
-Spiraea sp. – suručice
- Mahonia aquifolium
- Forsithia – Forzicije
- Deutzia gracillis - Деуција
- Viburnum rhitidophyllum – Вибурнум и сл.



Дрвореди: Паркинг површина засенчити дрворедним садницама распоређеним на
свако треће паркинг место. Саднице планиране за садњу на паркинг местима морају
бити школовани, квалитетни лишћари, који имају коренов систем који неће
нарушавати застор на паркинзима.
А. Дрвореди на кровним површинама гаража - ниске украсне лишћарске врсте
Предлог врста:
- Robinia pseudoacacia „Umbraculifera“ – Кугласти багрем
- Acer psudoplatanus „Globosum“ – Кугласти јавор
- Fraxinus excelsior „Globosa“ – Кугласти јасен и сл.
Б. Дрвореди на паркинзима у насељу
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- Celtis australis – копривић
- Liquidambar stiraciflua –Ликвидамбар
- Acer sp. – Јавор и сл.


Вертикално озелењавање. Употпунити визуелни изглед насеља озелењавањем
ограда, стубова, пергола, и сл. врстама које захтевају ослонац – зимзеленим и
лишћарским пузавицама.
Предлог врста:
- Lonicera Caprifolium – Орлови нокти
- Campsis radicans – Текома
- Clematis jakmanii – Павит, Клематис
- Hedera helix – Бршљан и сл.

Травне површине. Планиране слободне површине затравити квалитетним травњацима
травних смеша врста отпорних на гажење.
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
СПОЉАШЊЕ / УЛИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

01.

Пројекте спољних – уличних инсталација водовода и канализације, пројектовати у свему
према :
-

-

-

Урбанистичком идејном решењу блока између улица Цара Душана, Филипа
Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, градска општина Земун,
План Детаљне Регулације (ПДР) блока између улица Цара Душана, Филипа
Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, градска општина Земун,
Идејно решење фекалне и атмосферске канализације, за потребе ПДР-а блока
између улица Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, Мостарске и
Шумадијске, градска општина Земун, Грађевинска дирекција Србије, мај 2016.
Раније побројаним условима носилаца јавних овлашћења, са посебним нагласком
на :
o условима издатим од ЈКП „Београдски водовод и канализација“
o условима издатих од „Секретаријата за заштиту животне средине“
o ЈКП „Зеленило – Београд“
Елаборату са утврђеним, количинама и квалитетом подземних вода и анализом
добијених резултата са аспекта могућности коришћења подземних вода и
геотермалне енергије за потребе грејања/хлађења стамбених и/или пословних
садржаја.

Пројекте – Идејно Решење спољних – уличних инсталација водовода и канализације,
усагласити са осталим решењима/пројектима: саобраћајница, термотехнике, енергетике,
телекомуникације, озелењавања и тд.
СПОЉНИ ВОДОВОД
Предметно подручје припада I висинској зони београдског водоводног система. На
предметном подручју, на граници локације постоји улична водоводна мрежа (у свему
према графичком прилогу из услова ЈКП БВК) :
- Ø400 мм у улици Цара Душана, са друге стране улице
- Ø80 мм у улици Цара Душана, са ближе стране улице
- Ø80 мм у улици Шумадијској,
- Ø40 мм у улици Задужбинска, од улице Филипа вишњића до Призренске
- Ø80 мм у делу улице Филипа Вишњића и Ø300 мм у другом делу (ван границе плана).
У унутрашљем делу локације не постоји јавна водоводна мрежа, већ само интерни
водовод (мањих пречника, од челичних поцинкованих цеви) који је изграђен за потребе
касарне Алекса Дундић. Сви објекти касарне су срушени, тако да се овај интерни развод
може занемарити, осим прикључaка који се могу користити у фази изградње насеља.
Прикључак из Шумадијске улице је у функцији и може се одмах користити за потребе
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градилишта, док је прикључак из улице Цара Душана (источна страна) привремено
искључен, али се без већих проблема може пустити у рад.
Постојеће уличне цевоводе пречника мањег од Ø100 мм заменити цевоводима
минималног пречника Ø150 мм. За нове цевоводе у јавним површинама минимални
пречник је Ø150 мм (у складу са саобраћајним решењем предметног подручја). Цевоводе
пројектовати у коловозима или тотоарима јавних површина, али не испод паркинга.
Димензије водоводне мреже треба да задовоље потребе за санитарном водом за
планиране кориснике, противпожарне потребе и потребе заливања зеленила у оквиру
комплекса, што се мора доказати хидрауличким прорачуном.
На мрежи предвидети надземне противпожарне хидранте на прописаном растојању, као
и неопходне фазонске комаде и арматуру (шахтови, затварачи, испусти, ваздушни
вентили и сл.) потребну за правилно функционисање и одржавање мреже. Тип
прпотивожарног хидранта, одабрати у договору са пројектантом партера, ради
усклађености визуелног ефекта (подразумева се да мора испунити све техничке услове),
а у свему према вендор листи.
Цевни материјал за уличну водоводну мрежу предвидети полиетиленских цеви РЕ
100 са заштитним слојем XSC 50. Спајање цевовода вршити сучеоним заваривањем, а
прелазак на дуктилне фазонске комаде изводити путем туљака. За све чворове
предвидети арматуре и фазонске комаде од дуктилног лива.
Планиране објекте и мрежу баштенских хидраната прикључити на пројектовану уличну
водоводну мрежу у складу са техничким нормама и прописима ЈКП Београдски водовод
и канализација, преко водомера у водомерном окну.
На местима будућих прикључака објеката који се неће изводе у првој фази (прва фаза су
објекти Ц, Д, Е и Г), у оквиру извођења радова на уличној водоводној мрежи,
предвидети и урадити огранке, за водоводне прикључке будућих објеката. Огранке
предвидети цевима пречника Ø100 мм, под правим углом у односу на правац уличне
цеви и опремити их затварачем са уградбеном гарнитуром и уличном капом (на почетку
огранка), а по уласку у зелену површину предвидети туљак и Х комад / блинду (крај
огранка). Предвидети геодетско снимање места блиндирања, ради лакшег проналажења
када се ти објекти буду изводили.
СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА
Према важећем Генералном решењу београдске канализације предметно подручје
припада Централном канализационом систему на коме се каналисање врши по
сепарационом принципу каналисања.
За потребе ПДР-а блока између улица Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске,
Мостарске и Шумадијске, градска општина Земун, урађено је Идејно решење фекалне и
атмосферске канализације, Грађевинска дирекција Србије, мај 2016. На предметно
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Идејно решење је добијено позитивно мишљење ЈКП БВК на пројетну документацију
„да је иста усаглашена са важећим законским и техничким прописима“.
Главни реципијент атмосферских вода је кишни колектор АБ 220/190 цм, који се из
правца Банатске улице улива у реку Дунав. Непосредни одводници атмосферских вода су
канали АБ 400 мм и АБ 250 мм у улици Цара Душана.
Реципијент за употребљене воде је фекални колектор ФК 100/160 цм у Угриновачкој
улици. Непосредни одводник фекалних вода је канализација у Призренској улици – ФК
300 мм.
Планирано стање :
Објекте градске канализацине мреже поставити у јавним (саобраћајним) површинама
ради њиховог неометаног одржавања.
За потребе израде овог Пројекта, правце одвођења атмосферских и фекалних вода треба
у целости преузети из идејног решења за ПДР, уз неопходну разраду и потребна
прилагођавања усвојеним саобраћајним и архитектонским решењима и фазношћу
изградње комплекса (за део који је предмет овог пројекта). Неопходно је предвидети
следеће измене (у односу на Идејно решење):
-

-

-

У саобраћајници између парцеле вртића и објекта Х треба предвидети и кишну
канализацију за потребе одводњавања саобраћајнице и пријема атмосферских
вода са парцеле вртића и источног дела објекта Х (ламеле Х3 и Х4).
Мада се ова саобраћајница неће изводити у оквиру ове фазе, инсталације кишне и
фекалне канализације се морају урадити (осим уличних сливника, који ће се
радити заједно са собраћајницом).
У интерним саобраћајницама паркинга код објекта Б треба предвидети уличну
канализацију за прихват атмосферских вода са тог подручја.
Ова канализација се неће изводити у овој фази, али је потребно извести
прикључне цеви (Ø300) које ће се по „уласку“ парцелу „М5“ чеповати
(блиндирати). Овако се омогућује накнадна изградња ових деоница без оштећења
раније изведене собраћајнице.
Прихваћену фекалну воду из ламела Е1, Е2 и Х2 треба преусмерити у фекалну
канализацију која тече према Мостарској улици, тј. деоница Ф5 – Ф9 се
продужава за око 50 м, док се деоница Ф10 – Ф11 за толико скраћује.
Ова измена је потребна, јер док се не уреди саобраћајница између парцеле вртића
и објекта Х, нема могућности за лаку интервенцију на делу фекалне канализације
која пролази кроз њу.

Распоредити сепараторе лаких течности на паркинзима (у оквиру идејног решења нису
разматрани). Сепаратори се постављају да прихвате потенцијално зауљене воде са
паркинга, али не и са уличних паркинг места. Потребно је урадити техно-економску
анализу начина прихвата и третмана потенцијално зауљених вода, тј. да ли је боље
радити више мањих сепаратора, или је целисходније цевоводима повезати више
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површина на један већи сепаратор. Битно је напоменути да се ова позиција ради у тесној
сарањи са пројектантом стамбено пословних објеката, јер су највећи паркинзи изнад
подземних гаража и ти сепаратори спадају у унутрашње инсталације у оквиру објекта.
Ускладити падове и дубине укопавања кишне и фекалне канализације, тако да се са
минималним укопавањима испуни услов прикључења свих корисника. За објекте (и
одводњавање партера) који се неће изводити у оквиру ове фазе потребно је пројектовати
и извести цеви за прикључке кишне и фекалне канализације. Прикључне цеви извести
пречника Ø200 мм, са падом од 2% и завршити их по уласку у зелену површину (бар за 1
м). Уста цеви чеповати (блиндирати) и геодетски снимити положај, ради лакшег каснијег
откривања.
Канализационе шахтове предвидети од кружних, монтажних армиранобетонских
елемената пречника Ø 100 цм, са завршним комадом Ø 100/60 цм (са једном
вертикалном страном). Поклопце канализационих шахтова предвидети за тешко
оптерећење – 400 KN, монтирају се у нивоу коловоза, у армиранобетонском растеретном
прстену. Поклопци су од композита. Поклопци фекалне канализације морају бити са
отворима за вентилацију.
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
Комплетно сливно подручје новог насеља дели се на два сливна подручја : део поред
улице Цара Душана који прихвата постојећа атмосферска канализација (кућни
прикључци) и већи део насеља чије се атмосферске воде кроз Војвођанаску улицу
одводе до колектора у Банатској улици (приказано је у оквиру постојећег Идејног
решења за потребе ПДР-а).
Кишну канализацију димензионисати на основу хидрауличког прорачуна комплетне
канализације. За минимални пречник кишне канализације усвојити Ø300mm. Прорачун
канализације урадити рационалном методом, за меродавну кишу - двогодишњег
повратног периода, за подручје града Београда.
Материјал за кишну канализацију предвидети од полипропилнских коругованих - PEHD
уличних канализационих цеви чврстоће SN 8, према стандардима EN 1401-1, EN 13478,
EN 476, EN ISO 9967, ISO 1183 и ISO 12091. Сливничке везе предвидети од PVC-U
уличних канализационих цеви чврстоће SN 8 за пречник Ø 160-250 мм .
На потребним местима, према пројекту саобраћајнице, предвидети уличне бубањ
сливнике Ø 400 мм, са решетком. Решетка је од композита, за оптерећење од 400 kN.
Прихват атмосферских вода са паркинг површина (не мисли се на паркинг места у
саобраћајницама) извести као независне подсистеме атмосферске канализације, који се
преко сепаратора лаких течности прикључује на градску канализациону мрежу.
Прихват атмосферилија са паркинга који су изнад подземних гаража се решава у оквиру
пројеката унутрашњих инсталација објеката (решавати риголима и отвореним каналима,
Део 3 – МЈН 04/17
Услуге вршења техничке контроле техничке документације
Страна 57 од 62

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
у тесној сарадњи са пројектантом саобраћајница, јер не постоји техничка могућност за
постављање цеви у насипу изнад подземне гараже -нема насипа изнад гаража).
Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да
одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у
градску канализацију (чл.15 Одлуке о канализацији), поштујући техничка правила и
прописе ЈКП „БВК“.
У оквиру израде овог Пројекта, неопходно је извршити проверу сигурности подземних
етажа објекта од плављења, код појаве киша ређег повратног периода. Обзиром да се
капацитет јавне/градске атмосферске канализације димензионише на меродавну кишу
двогодишњег повратног периода, евидентно је да су угрожене подземне етаже објеката
чији се улази налазе у депресијама. Конкретно, проверити капацитет природне депресије
испред улаза у гаражу објекта на северозападном крају, чији улази у гаражу су на нивоу
Задужбинске улице – који je повратни период кише која ће изазвати плављење
подземних етажа и којим количинама воде (размотрити ситуацију за падавине повратног
периода 5, 10 и 20 година). На основу ових података, у сарадњи са осталим
пројектантима, предвидети адекватне мере за спречавање плављења (архитектонске,
грађевинске, хидротехничке, ...)
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
Комплетно сливно подручје новог насеља гравитира према постојећој фекалној
канализацији у Призренској улици (што је објашњено у Идејном Решењу фекалне и
атмосферске канализације за потребе ПДР-а).
Нивелетом фекалне канализације омогућити неометан прихват употребљених вода са
новопројектованих и из постојећих објеката, у свему према условима ЈКП Београдски
водовод и канализација.
Фекалну канализацију димензионисати на основу хидруличког прорачуна, који ће се
базирати на подацима о планираној насељености и укупној дневној потрошњи, са
корективним коефицијентима дневне и часовне неравномерности. Прорачуном обавезно
обухватити и инфлитрацију воде у канализацију (кроз шахт поклопце, из подземља и
тд.). За минимални пречник фекалне канализације усвојити Ø250mm.
Материјал за фекалну канализацију предвидети од PVC-U уличних канализационих
цеви чврстоће SN 8 за пречник Ø 250 мм . према стандардима EN 1401-1, EN 13478, EN
476, EN ISO 9967, ISO 1183 и ISO 12091.
Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да
одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у
градску канализацију (чл.15 Одлуке о канализацији), поштујући техничка правила и
прописе ЈКП „БВК“
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02.

БАШТЕНСКА ХИДРАНТСКА МРЕЖА И ОДВОДЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ
ПОВРШИНА

БАШТЕНСКА ХИДРАНТСКА МРЕЖА
ПДР-ом блока обухваћеног улицама Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске,
Мостарске и Шумадијске, градска општина Земун, су предвиђене значајне површине под
зеленилом, за које је потребно предвидети заливање у току вегетационог периода.
Пројекат баштенске хидрантске мреже је уско повезан са пројектом партера и планом
коришћења парковских површина. Потребно је предвидети довољан број баштенских
хидраната, распоређених тако да се омогући несметано заливање зеленила. Мрежу
пројектовати са довољним бројем баштенских хидраната Ø40 мм, шахтова са
затварачима и/или испустима. Пројектом обухватити све зелене површине, без обзира да
ли се у овом тренутку озелељавају или не. Пројекат баштенске хидрантске мреже
конципирати тако да омогућује фазну изградња и независан рад појединих делова
мреже. Уколико се предметна површина сада не приводи намени, а прикључак јој је у
саобраћајници која се изводи, неопходно је извести прикључну цев до уласка у зелену
површину.
У централном делу насеља предвиђа се израда фонтане, за коју је потребно обезбедити
снабдевање пијаћом водом, тј. довести цевовод у близину фонтатне, одакле га
„преузима“ пројекат фонтане.
За баштенску хидрантску мрежу предвидети довољан број прикључака на градски
водовод (водомерне шахте), а за фонтану предвидети посебан водомер (који може бити у
заједничком водомерном шахту са водомером баштенске хидрантске мреже). ЈКП БВК
ове прикључке третира као прикључак потрошача (зграде).
ОДВОДЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
У сарадњи са пројектантом партерног уређења и фонтане, предвидети потребане
инсталације за одводњавање слободних површина : прихватне органе (сивници,
каналице, ...), цевну мрежу, ревизионе силазе и прикључке на градску канализацију.
Одводњавање предвидети по сепарационом систему (фонтана и чесме се повезују на
фекалну канализацију).
Пројектом обухватити све зелене површине, без обзира да ли се у овом тренутку
озелељавају или не. Уколико се предметна површина сада не приводи намени, а
прикључак јој је у саобраћајници која се изводи, неопходно је извести прикључну цев до
уласка у зелену површину. ЈКП БВК ове прикључке третира као прикључак потрошача
(зграде).
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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У
НАСЕЉУ ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ - ИНФРАСТРУКТУРА
Пројекти спољних електроенергетских инсталација:




треба да буду урађени у складу са техничким условима надлежне
електродистрибуције, као и у складу са важећим законима, прописима,
стандардима.
морају да садрже сву потребну текстуалну, нумеричку и графичку документацију
у складу са важећим законима, прописима, правилницима и стандрадима
треба да буду урађени тако да уважавају фазност изградње објеката, одн.
потребну фазност приликом извођења радова.

Пројекти спољних електроенергетских инсталација треба да предвиде коридоре – трасе
за 10кВ каблове, као и за 1кВ напојне каблове од ТС до КПК на објектима, а у складу са
идејним решењем комплекса. Израда пројеката трафо станица, 10кВ и 1кВ кабловске
мреже обавеза је оператора дистрибутивног система (ЕПС дистрибуција).
СПОЉНЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Спољне електроенергетске инсталације у комплексу обухватају следеће:



инсталацију дизел електричног агрегата и дистрибуција агрегатског напајања
инсталацију спољашњег осветљења комплекса

Инсталација резервног напајања – дизел електрични агрегат
За потрошаче у комплексу који захтевају резервно напајање предвидети потребан број
дизел-електричних агрегата контејнерског типа. Дизел-електричне агрегате сместити на
за то избетонираној површини у близини трафо станица. Капацитет дизел агрегата у
свему одредити према захтевима технолошких потрошача исказаним у електро делу
пројекта.
Каблове од мерног ормана дизел-електричног агрегата (ИМО поред агрегата) до
агрегатског КПК на стамбено-пословним објектима водити у земљи (у зеленој
површини), испод тротоара и у цевима на преласку саобраћајница, а делом кроз гаражу
објекта.
Трасу кроз гаражу усагласити са пројектантом електроенергетских инсталација објекта.
Инвестициону техничку документацију израдити у складу са Законом о планирању и
изградњи.
При изради пројектно-техничке документације користити важеће стандарде, прописе и
нормативе за ову врсту објекта и инсталација.
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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
Инсталација спољашњег осветљења
Инсталација спољног осветљења обухвата спољашње осветљење у границама уређења
(парцела С8), слободне и саобраћајне површине, пешачке стазе, паркинг просторе,
платое и сл.
Пројекат осветљења урадити у свему према пројекту партерног уређења, условима
надлежних ЈП и ЈКП, важећим прописима и стандардима за ову врсту инсталација.
Пројектовати спољно осветљење простора водећи рачуна о потребној осветљености,
сјајности, а у складу са препорукама ЈКО.
Предвидети ЛЕД светиљке. Одабир светиљки урадити у сарадњи са пројектантом
партерног уређења. Материјал и опрема који се уграђују морју бити истог или вишег
квалитета у односу на приложене листе опреме и материјала
Напајање осветљења је из будућих трафостаница преко посебног напојног кабловског вода
из слободностојећег ормара јавног осветљења.
При изради пројектно-техничке документације користити важеће стандарде, прописе и
нормативе за ову врсту објекта и инсталација.
Пројекат мора садржати све потребне опште и посебне прилоге релевантне за ову врсту
пројеката, технички опис, предмер и предрачун радова, графичку документацију као и
све неопходне сагласности ЈП и ЈКП.
Пројекте опремити свом потребном текстуалном и графичком документацијом
неопходном за извођење радова.
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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ИЗРАДУ ИДП, ПГД И ПЗИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ КАБЛОВСКЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ
Телекомуникационе инсталације у насељу Земунске капије треба да омогуће несметан
приступ свим доступним телекомуникационим услугама било ког оператера будућим
корисницима. Такође, телекомуникационе инсталације треба да подигну ниво
безбедности у насељу увођењем интегрисаног система видео надзора у насељу поред
стандардних безбедносних система као што су аутоматска дојава пожара, аутоматско
гашење пожара у гаражама, аутоматска дојава CO као и контрола приступа гаражним
местима.
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА И
ИНФРАСТРУКТУРА
Телекомуникациона кабловска канализација и инфраструктура обухватају трасу
приступне телекомуникационе канализације за потребу прикључења објеката на
телекомуникациону инфраструктуру оператера телекомуникационих услуга и трасу
телекомуникационе канализације за потребу повезиванја ТК центра у објекту Ц са
просторијама чворишта телекомуникационих инсталацијама у осталим објектима.
Телекомуникациону кабловски канализацију потребно је пројектовати од границе
парцеле у зеленом појасу или испод тротоара поред саобраћајница. Кабловска
канализација се пројектује са једним приступним шахтом на граници парцеле и
довољним бројем шахтова дуж трасе. Траса између шахтова се предвиђа са по две цеви
fi 110 мм које садрже по три PE цеви fi 40 мм. Изводи према ТК чвориштима у
објектима су једна цев fi 110 мм која садржи три PE цеви fi 40 мм. Пројектну
документацију потребно је урадити у координацији са пројектантима појединих објеката
који пројектују трасу прикључка појединог објекта на телекомуникациону канализацију.
Везу између ТК центра у објекту Ц и телекомуникационих чворишта у осталим
објектима пројектовати оптичким кабловима одговарајућих карактеристика и потребног
капацитета. У капацитету оптичких каблова предвидети резерву 50 %.
Пројектном документацијом потребно је предвидети могућност фазног извођења радова
поштујући фазност изградње комплекса, то јест стављања у функцију изграђених
објеката.
Телекомуникациону кабловску канализацију и инфраструктуру пројектовати у складу са
важећим законима, правилницима и стандардима.
Место и датум
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ПРЕСЕК 3-3

Ивана Лучић-Топић дипл.инж.арх.
Бојана Живковић дипл.инж.арх.
95.40

95.10

94.94

Ивана Лучић-Топић дипл.инж.арх.

Најнижа кота
приступне саобраћајнице

Најнижа кота
приступне саобраћајнице

постојећи терен

Академик проф.Бранислав Митровић
Љубомир Јовановић дипл.инж.арх.
Синиша Таталовић дипл.инж.арх.
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КОТА СЛЕМЕНА У ОДНОСУ НА НАЈНИЖУ
КОТУ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
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КОТА ВЕНЦА У ОДНОСУ НА НАЈНИЖУ
КОТУ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
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Граница парцеле

Грађевинска линија
Регулациона линија

Регулациона линија

Грађевинска линија

www.gds.rs
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Најнижа кота
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Ивана Арежина д.и.а.
Љубомир Булић д.и.а.
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ПРЕСЕК 4-4

Игор Добромировић д.и.г.
1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
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