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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о.                         
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР. 110 
БЕОГРАД 
ВЈН БР  05/19 
Октобар, 2019. године 
 
 
 
 
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015), Одлуци о 
покретању поступка. ИН бр. 596/19 од 07.08.2019. године и Решења о образовању 
Комисије бр. ИН бр. 597/19 од 07.08.2019. године, припремљена је следећа:     
 

 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у поступку јавне набавке ВЈН бр 05/19 
 

ЗА УСТУПАЊЕ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ /ПЗИ/ И ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  НА  ГРАЂЕЊУ  
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У БЛОКУ 63 НА НОВОМ БЕОГРАДУ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октобар, 2019. године 
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ДЕО 1 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 
 
(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
Грађевинска дирекција Србије, Булевар арсенија Чарнојевића 110, Београд     
www.gds.rs 

(2) Врста поступка: отворени поступак, јавна набавка није обликована у партије 
  
(3) Предмет јавне набавке: Уступање извршења посла израде техничке документације 
пројекта за извођење /ПЗИ/ и извођење радова на грађењу стамбено-пословног објекта 
на кп 3347/70 КО Нови Београд у блоку 63 на Новом Београду, у свему према предмеру 
радова и листама материјала и опреме датим у Делу 3 ове Конкурсне документације, 
ПГД-у и захтевима ове Конкурсне документације. 
 
(4) Опис предмета набавке: Извршење свих припремних радова, израда пројекта за 
извођење, извођење радова на грађењу стамбено-пословног објекта, изради приступне 
саобраћајнице, инфраструктурном опремању комплекса, партерном уређењу и  послова 
по овлашћењу Наручиоца, на комплексу Грађевинске дирекције Србије у блоку 63 на 
Новом Београду, у свему према предмеру радова и листама материјала и опреме датим 
у Делу 3 ове Конкурсне документације, ПГД-у и захтевима ове Конкурсне документације. 
 
Граница обухвата  по условима и садржајима из предмета јавне набавке дефинисана је 
у Делу 3 – Техничке спецификације ове Конкурсне документације.   

(5) Назив и ознака из општег речника набавке:  

Шифра: 71220000 Услуге пројектовања у архитектури 
Шифра: 45000000 Грађевински радови 
                                     
  

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

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

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  

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

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

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
4) да поседује важећу лиценцу МУП-а за Израду главних пројеката заштите од пожара, 
5) да поседује важеће лиценце МУП-а за Пројектовање и извођење посебних система и 
мера заштите од пожара и то за:  

- израду пројекта стабилних система за гашење пожара и извођење ових система 
- израду пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система  
- пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлотe 

6) да поседује решење о испуњености услова за издавање сертификата о енергетским 
својствима објеката високоградње од министарства надлежног за послове 
грађевинарства. 

7) да поседује важеће лиценце МУП-а за:  
- вршење послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања 
- вршење послова планирања система техничке заштите 
- вршење послова пројектовања и вршење надзора  над извођењем система 

техничке заштите 
- вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите 

и обуку корисника 

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

 

 
 

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

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

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

2) 2.1 ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 Довољан финансијски капацитет под чиме се подразумевају  

Економски показатељи пословања који се исказују кроз: 

1. без губитака  за 2016., 2017.  и 2018. годину:  

2. без блокаде рачуна за период од 3 године од позива за подношење 
понуда.   

3. укупан приход: 
минимум 20.000.000.000,00 РСД  /двадесет милијарди динара/ прихода за 
2016., 2017. и 2018. годину 

 

Важна напомена:  
Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да чланови групе понуђача 
заједно испуњавају услове у погледу укупног прихода из тачке 3, а услове из тачке 
1 и 2 сваки члан групе понуђача понаособ.  

 

 

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

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

2) 2.2.1. Да је понуђач у предходних пет година, рачунајући од дана објављивања позива 
за подношење понуде у овој јавној набавци, израдио пројекте (главни пројекти /ГП/ и/или 
пројекти за грађевинску дозволу /ПГД/ и/или пројекти за извођење /ПЗИ/) и то:  

1. израдио пројекте стамбених објеката и/или стамбено–пословних објеката и/или 
пословних објеката и/или јавних објеката /школе, хотели, болнице, домови 
ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/ високоградње 
најмање укупне бруто површине од 150.000,00 m2  

2. израдио пројекте  минимум 1 /једног/ стамбеног објекта и/или стамбено–
пословног објекта и/или пословног објекта и/или јавног објекта /школа, хотел, 
болница, дом ученика, дом студената, дом старих лица, управна зграда/ 
високоградње или комплекса побројане намене најмање бруто површине од 
60.000,00 m2. 

3. да пројектантска предрачунска вредност (у случају ГП и ПГД потврђена од стране 
Техничке контроле) израђених пројеката стамбених објеката и/или стамбено–
пословних објеката и/или пословних објеката и/или јавних објеката /школе, 
хотели, болнице, домови ученика, домови студената, домови старих лица и 
управне зграде/ високоградње износи најмање 6.000.000.000,00 РСД /шест 
милијарди динара/. 

У случају ГП или ПГД пројекти треба да буду потврђени од стране Техничке контроле. 

У случају да се ради о израђеној техничкој документацији за иностраног наручиоца, за   
доказивање величине и вредности пројектованих стамбених објеката и/или стамбено–
пословних објеката и/или пословних објеката и/или јавних објеката /школе, хотели, 
болнице, домови ученика, домови студената,  домови старих лица и управне зграде/ 
високоградње даје се назив и седиште инвеститора, назив објекта, уговорена вредност 
израде техничке документације, наплаћена вредност извршене реализације у 
пројектовању, предрачунска вредност и бруто површина објекта из пројектне 
документације. У овом случају прилаже се Изјава одговорног лица понуђача са 
траженим елементима, уместо Потврде наручиоца.  

За тачност података наведених у Потврди и/или Изјави морално, материјално и 
кривично је одговорно лице које је потписало Потврду и/или Изјаву. 
 
2) 2.2.2. Да је понуђач на пословима извођења (грађевинских, грађевинско-занатских и 
инсталатерских) радова у претходних осам година, рачунајући од дана објављивања 
позива за подношење понуде у овој јавној набавци: 

1. извео радове на изградњи  стамбених објеката и/или стамбено–пословних 
објеката и/или пословних објеката и/или јавних објеката /школе, хотели, болнице, 
домови ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/ 
високоградње најмање укупне  бруто површине од 250.000,00 m2  

2. да је вредност изграђених стамбених оообјеката и/или стамбено–пословних 
објеката и/или пословних објеката и/или јавних објеката /школе, хотели, болнице, 
домови ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/ 
високоградње у претходних осам година, рачунајући од дана објављивања 
позива за подношење понуде у овој јавној набавци, најмање 15.000.000.000,00 
РСД /петнаест милијарди динара/ на дан испостављања окончане ситуације или 
последње привремене ситуације. 
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3. да је извео радове радове на изградњи минимум једног стамбеног објекта и/или 
стамбено–пословног објекта и/или пословног објекта и/или јавног објекта /школе, 
хотели, болнице, домови ученика, домови студената, домови старих лица и 
управне зграде/ високоградње или једног комплекса наведене намене бруто 
површине од најмање 60.000,00 m2..     

У случају сопственог инвестирања за доказивање  вредности  изграђених  објеката даје 
се предрачунска вредност објекта (у случају ГП и ПГД потврђена од стране Техничке 
контроле). 

Дати попис до 5 /пет/ пројеката са највећом вредношћу, а ако је неопходно могуће је 
доставити и попис више од пет пројеката.  
 
2) 2.2.3. Неопходно је да Понуђач  поседује следеће сертификате  квалитета и то: SRPS 
ISO 9001, SRPS ISO 14001, OHSAS 18001 /ISO 45001/, EN ISO 50001 и  ISO/EIC 27001, 
за области из предмета јавне набавке.  

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

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

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да услове у погледу пословног 
капацитета из тачке 2) 2.2.1., 2) 2.2.2. и 2) 2.2.3. испуњавају чланови групе понуђача 
заједно. 
 

 

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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2) 2.3  ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
 
2) 2.3.1. Понуђач треба да поседује минимум овај број машина и постројења, у 
власништву, лизингу или закупу и то: 
 

1. кранови.............................................  комада 8 
2. фабрике бетона................................ комада 2 
3. Миксери...........................................  комада 10  
4. пумпе за бетон.................................  комада 3  
5. багери................................................ комада 6  
6. камиони носивости преко 10т. .....  комада 10 
7. лабораторије за бетон..................... комада 1 
8. утоваривачи...................................... комада 5 
9. тегљачи-вучни воз...........................  комада 2 
10. скела.................................................. минимум 30 000 м2. 
11. гарнитура за израду шипова ……… комада 3  

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

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

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

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

Неопходно је да Понуђач поседује следећи кадровски капацитет: 

2)2.4.1 инжењери са важећом лиценцом ИКС и/или решењима МУП-а, и то: 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 300; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 400; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 310 или 311; 

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

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 312 или 315; 

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

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 313 или 314; 

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

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 370; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 470; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 350; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 450; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 353; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 453; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 330; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 430; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 333; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 434; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 381; 

 минимум 1 инжењера са положеним стручним испитом МУП-а и лиценцом за 
израду главног пројекта заштите од пожара; 

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

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

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

 минимум 1 лице са важећом лиценцом за вршење послова процене ризика у 
заштити лица, имовине и пословања; 

 минимум 1 лице са важећом лиценцом за вршење послова планирања система 
техничке заштите; 

 минимум 1 лице са важећом лиценцом за вршење послова пројектовања и 
вршење надзора  над извођењем система техничке заштите; 

 минимум 1 лице са важећом лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у 
рад, одржавање система техничке заштите и обуку корисника; 

 минимум једно  запослено лице  које је као руководилац пројекта и/или одговорни 
извођач радова руководило извођењем радове на изградњи стамбеног и/или  
стамбено–пословног објекта и/или пословног и/или јавног објеката високоградње 
/школа, хотел, болница, дом ученика, дом студената, дом старих лица и управна 
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зграда/ на минимум једном објекту или једном комплексу минималне бруто 
површине од 60.000 м2.    

 минимум 40 лица која поседују једну или више лиценци ИКС, архитектонске, 
грађевинске, машинске, електро, саобраћајне, шумарске и  геодетске струке и/или 
решења МУП-а  

2)2.4.2 Неопходно је да Понуђач поседује минимум 250 радно ангажованих лица.  
 
Важна напомена:  

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

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

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

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

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

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

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

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

4) неовереном фотокопијом важеће лиценце МУП-а за израду главних пројеката 
заштите од пожара; 

5) неовереним фотокопијама важећих лиценци МУП-а за пројектовање и извођење 
посебних система и мера заштите од пожара и то за:  

- израду пројекта стабилних система за гашење пожара и извођење ових система 
- израду пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система  
- пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлотe 

6) неовереном фотокопијом  решења о испуњености услова за издавање сертификата 
о енергетским својствима објеката високоградње од министарства надлежног за 
послове грађевинарства. 

7) неовереном фотокопијом важећих лиценци МУП-а за:  

- вршење послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања 
- вршење послова планирања система техничке заштите 
- вршење послова пројектовања и вршење надзора  над извођењем система 

техничке заштите 
- вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите 

и обуку корисника 

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

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

Обавезне услове дефинисане у Делу 1, под 2) 1. Обавезни услови за учешће у поступку 
јавне набавке из члана 75. Закона, тачке 4), 5), 6) и 7) ове Конкурсне документације 
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понуђач доказује на напред наведен начин (неовереним фотокопијама 
лиценци/решења). 

Уколико се ради о заједничкој понуди обавезне услове из члана 75. став 1, тачка 5) 
Закона, дефинисане у делу 1, став 2) 1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне 
набавке из члана 75. Закона, тачке 4), 5), 6) и 7) ове Конкурсне документације, треба да 
испуњавају сви чланови групе понуђача заједно. 

Сагласно члану 80. Закона 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.  
 

 

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

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

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

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

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

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

4) неовереном фотокопијом важеће лиценце МУП-а за израду главних пројеката 
заштите од пожара; 

5) неовереним фотокопијама важећих лиценци МУП-а за пројектовање и извођење 
посебних система и мера заштите од пожара и то за:  

- израду пројекта стабилних система за гашење пожара и извођење ових система 
- израду пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система  
- пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлотe 

6) неовереном фотокопијом  решења о испуњености услова за издавање сертификата 
о енергетским својствима објеката високоградње од министарства надлежног за 
послове грађевинарства. 

7) неовереном фотокопијом важећих лиценци МУП-а за:  

- вршење послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања 
- вршење послова планирања система техничке заштите 
- вршење послова пројектовања и вршење надзора  над извођењем система 

техничке заштите 
- вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите 

и обуку корисника 

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

Лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да приликом 
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. тачаке 1) до 4) 
Закона, односно обавезних услова дефинисаних у  делу 1, под 2) 1. Обавезни услови за 
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, тачке 1), 2) и 3) ове конкурсне 
документације. 

Обавезне услове дефинисане у Делу 1, под 2) 1. Обавезни услови за учешће у поступку 
јавне набавке из члана 75. Закона, тачке 4), 5), 6) и 7) ове Конкурсне документације 
понуђач доказује на напред наведен начин (неовереним фотокопијама лиценци/ 
решења). 
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Уколико се ради о заједничкој понуди обавезне услове из члана 75. став 1, тачка 5) 
Закона, дефинисане у Делу 1, став 2) 1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне 
набавке из члана 75. Закона, тачке 4), 5), 6) и 7) ове Конкурсне документације, треба да 
испуњавају сви чланови групе понуђача заједно. 

Сагласно члану 80. Закона 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.  

Напомена:  
Овај образац се потписује уколико је понуђач предузетник. 

 

 

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

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

2) 4. 1.  ДОКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА  

Додатни услови у погледу траженог финансијског капацитета су:  

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

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

3. Да је Понуђач остварио укупан приход од минимум 20.000.000.000,00 РСД  
/двадесет милијарди динара/ у 2016., 2017. и 2018. години 

Потребни докази: 

1.  Извештај о бонитету за јавне набавке БОН - ЈН за 2016., 2017. и 2018. годину 
који издаје Агенција за привредне регистре 

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

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

Доказима под тачкама 1. и 2. доказује се да је Понуђач пословао без губитка у 2015., 
2016. и 2017. години и да је Понуђач остварио укупан приход од минимум  
20.000.000.000,00 динара  /двадесет милијарди динара/ у 2016., 2017. и 2018. години. 

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

Наведени докази достављају се на захтев Наручиоца и није неопходно да буду 
достављени уз понуду. 

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

 

 

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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2) 4.2 ДОКАЗИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА 
 
2) 4.2.1 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ТАБЕЛА ЗА  ИЗРАДУ ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА И/ИЛИ 
ПРОЈЕКАТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ /ПГД/ И/ИЛИ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
/ПЗИ/ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ  СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ 
ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА /ШКОЛЕ, ХОТЕЛИ, БОЛНИЦЕ, 
ДОМОВИ УЧЕНИКА, ДОМОВИ СТУДЕНАТА, ДОМОВИ СТАРИХ ЛИЦА И УПРАВНЕ 
ЗГРАДЕ/ ВИСОКОГРАДЊЕ 
 
 

ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 
У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 
ИЗЈАВЉУЈЕ 

 
да је у претходних пет година (до дана објављивања позива за подношење понуда у овој 
јавној набавци) израдио Главне пројекте /ГП/ и/или Пројекте за грађевинску дозволу 
/ПГД/ и/или Пројекте за извођење /ПЗИ/ за стамбене објекте и/или стамбено–пословне 
објекте и/или пословне објекте и/или јавне објекте /школе, хотели, болнице, домови 
ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/ високоградње 
минималне укупне бруто површине од 150.000,00 m2 и минималне предрачунске 
вредности (у случају ГП и/или ПГД потврђене од стране Техничке контроле) од 
6.000.000.000,00 РСД /шест милијарди динара/ и то: 

 

Локација/ 
објекат 

Површина 
објекта према 

пројекту 

Предрачунска 
вредност објекта 
према пројекту 

Број уговора  и 
Инвеститор 

Доказ у прилогу 
(заокружити 

достављени доказ) 

1    
 

Потврда инвеститора 
(наручиоца) према 

обрасцу 2) 4.2.2 
 

Изјава понуђача  
(у случају иностраног 

наручиоца) 
 

2    
 

Потврда инвеститора 
(наручиоца) према 

обрасцу 2) 4.2.2 
 

Изјава понуђача  
(у случају иностраног 

наручиоца) 
 

3    
 

Потврда инвеститора 
(наручиоца) према 

обрасцу 2) 4.2.2 
, 

Изјава понуђача 
(у случају иностраног 

наручиоца) 
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4    
 

Потврда инвеститора 
(наручиоца) према 

обрасцу 2) 4.2.2 
 

Изјава понуђача  
(у случају иностраног 

наручиоца) 
 

5    
 

Потврда инвеститора 
(наручиоца) према 

обрасцу 2) 4.2.2 
 

Изјава понуђача  
(у случају иностраног 

наручиоца) 
 

6    
 

Потврда инвеститора 
(наручиоца) према 

обрасцу 2) 4.2.2 
 

Изјава понуђача 
(у случају иностраног 

наручиоца) 
 

7    
 

Потврда инвеститора 
(наручиоца) према 

обрасцу 2) 4.2.2 
 

Изјава понуђача 
(у случају иностраног 

наручиоца) 
 

8    
 

Потврда инвеститора 
(наручиоца) према 

обрасцу 2) 4.2.2 
 

Изјава понуђача  
(у случају иностраног 

наручиоца) 
 

 
 

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 
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2) 4.2.2 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ – ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА И/ИЛИ ПРОЈЕКАТА 
ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ /ПГД/ И/ИЛИ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ /ПЗИ/ 
СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ  СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ 
ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА /ШКОЛЕ, ХОТЕЛИ, БОЛНИЦЕ, 
ДОМОВИ УЧЕНИКА, ДОМОВИ СТУДЕНАТА, ДОМОВИ СТАРИХ ЛИЦА И УПРАВНЕ 
ЗГРАДЕ/ ВИСОКОГРАДЊЕ 

   
НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):_______________________________________ 
СЕДИШТЕ________________________________________________________________ 
АДРЕСА:_________________________________________________________________ 
ТЕЛЕФОН:________________________________________________________________ 
МАТИЧНИ БРОЈ: __________________________________________________________ 
ПИБ:_____________________________________________________________________ 

 
Инвеститор (Наручилац) 

__________________________________________________ издаје 
ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 
________________________________________________________________________ 

 (уписати назив и седиште понуђача) 
 
у претходних пет година (до дана објављивања позива за подношење понуда у овој 
јавној набавци) израдио Главне пројекте /ГП/ и/или Пројеката за грађевинску 
дозволу /ПГД/ и/или Пројекте за извођење /ПЗИ/ за стамбене објекте и/или стамбено–
пословне објекте и/или пословне објекте и/или јавне објекте /школе, хотели, болнице, 
домови ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/ високоградње 
укупне  бруто површине од …………………………………  м2 и предрачунске вредности 
објекта ………………………………… динара и то: 

1. по Уговору бр. ................. од ....................... године, у периоду од .......................... до 
.........................., бруто површине ............................... м², предрачунске вредности објекта  
.………………………………... динара, потврђено од стране Вршиоца техничке контроле 
............................................................................ Коначним извештајем  бр. ......................  

2. по Уговору бр. ................. од ....................... године, у периоду од .......................... до 
.........................., бруто површине ............................... м², предрачунске вредности објекта  
.………………………………... динара, потврђено од стране Вршиоца техничке контроле 
............................................................................ Коначним извештајем  бр. ......................  

3. по Уговору бр. ................. од ....................... године, у периоду од .......................... до 
.........................., бруто површине ............................... м², предрачунске вредности објекта  
.………………………………... динара, потврђено од стране Вршиоца техничке контроле 
............................................................................ Коначним извештајем  бр. ......................  

У .............................                                   
                                                     М.П.                                     Законски заступник 
                                                                                       Инвеститора (Наручиоца) услуга 
 
Дана .............................                                                      ............................................... 

НАПОМЕНА: Подаци о Вршиоцу техничке контроле попуњавају се у случају израде 
Главних пројеката (ГП) и Пројеката за грађевинску дозволу (ПГД). Овај образац из 
Конкурсне документације се може копирати. 
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2) 4.2.3 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ ДА ЈЕ ИЗРАДИО ПРОЈЕКТЕ  
МИНИМУМ 1 /ЈЕДНОГ/ СТАМБЕНОГ И/ИЛИ СТАМБЕНО–ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 
И/ИЛИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА И/ИЛИ ЈАВНОГ ОБЈЕКТА /ШКОЛА, ХОТЕЛ, 
БОЛНИЦА, ДОМ УЧЕНИКА, ДОМ СТУДЕНАТА, ДОМ СТАРИХ ЛИЦА, УПРАВНА 
ЗГРАДА/ ВИСОКОГРАДЊЕ ИЛИ КОМПЛЕКСА ПОБРОЈАНЕ НАМЕНЕ НАЈМАЊЕ 
БРУТО ПОВРШИНЕ ОД 60.000,00 m2   
 

ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 
У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 
ИЗЈАВЉУЈЕ 

 
да је у претходних пет година (рачунајући од дана објављивања позива за подношење 
понуда у овој јавној набавци) израдио Главни пројекат /ГП/ и/или Пројекат за 
грађевинску дозволу /ПГД/ и/или Пројекат за извођење /ПЗИ/ за минимум 1 /један/ 
стамбени објекат и/или стамбено–пословни објекат и/или пословни објекат и/или јавни 
објекат /школа, хотел болница, дом ученика, дом студената, дом старих лица, управна 
зграда/ високоградње или комплекс побројане намене најмање бруто површине од 
60.000 м2 и то: 
 

Локација 

назив и 
врста 

објекта / 
комплекса 

Површина објекта / 
комплекса према 

пројекту 

Број уговора  
и Инвеститор 

Доказ у прилогу 

1    
 

Потврда 
инвеститора 

(наручиоца) према 
обрасцу 2) 4.2.4 

 

Изјава понуђача  
(у случају 

иностраног 
наручиоца) 

 

 
 
 

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 
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 2) 4.2.4   ОБРАЗАЦ  ПОТВРДЕ – ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА И/ИЛИ ПРОЈЕКТА ЗА 
ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ /ПГД/ И/ИЛИ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ /ПЗИ/ 
СТАМБЕНОГ И/ИЛИ СТАМБЕНО–ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА И/ИЛИ ПОСЛОВНОГ ИЛИ 
ЈАВНОГ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ /ШКОЛЕ, ХОТЕЛИ, БОЛНИЦЕ, ДОМОВИ 
УЧЕНИКА, ДОМОВИ СТУДЕНАТА, ДОМОВИ СТАРИХ ЛИЦА И УПРАВНЕ ЗГРАДЕ/ ЗА 
ЈЕДАН ОБЈЕКАТ ИЛИ КОМПЛЕКС ПОБРОЈАНЕ НАМЕНЕ МИНИМАЛНЕ БРУТО 
ПОВРШИНЕ ОД 60.000 m2  

   
НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):_______________________________________ 
СЕДИШТЕ________________________________________________________________ 
АДРЕСА:_________________________________________________________________ 
ТЕЛЕФОН:________________________________________________________________ 
МАТИЧНИ БРОЈ: __________________________________________________________ 
ПИБ:_____________________________________________________________________ 

 
 

Инвеститор (Наручилац) 
__________________________________________________ издаје 

 
ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 
____________________________________________________________________ 

 (уписати назив и седиште понуђача) 
 
 
у претходних пет година (до дана објављивања позива за подношење понуда у овој 
јавној набавци) израдио Главни пројекат /ГП/ и/или Пројекат за грађевинску дозволу 
/ПГД/ и/или Пројекат за извођење /ПЗИ/ за један (1) стамбени објекат или стамбено–
пословни објекат или пословни објекат или јавни објекат високоградње /школа, хотел, 
болница, дом ученика, дом студената, дом старих лица, управна зграда/ или један (1) 
комплекс побројане намене минималне бруто површине од 60.000 м2: 
 
1. Назив објекта / комплекса …………………………………………………………….…………   
2. Бруто површина објекта / комплекса …………………….………… м2  
3. Уговор бр. .................................... од  ...............................  године  
4. Уговорена вредност: ………………………………….…… динара 
5. Предрачунска вредност објекта / комплекса: ……………………………………. динара 
5. Пројекти израђени у периоду од ………….……..……..…. до …....………..…….….……. 
6. Потврђено од стране Вршиоца техничке контроле .......................................................... 
Коначним извештајем бр. ........................................... (ова тачка се попуњава само 
уколико је предмет пројектовања ГП и ПГД). 
 
У .............................                                   
                                                     М.П.                                     Законски заступник 
                                                                                       Инвеститора (Наручиоца) услуга 
Дана .............................                                                      ............................................... 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 
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2) 4.2.5 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ ПОТВДЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ СТАМБЕНО–ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ 
ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА /ШКОЛЕ, ХОТЕЛИ, БОЛНИЦЕ, 
ДОМОВИ УЧЕНИКА, ДОМОВИ СТУДЕНАТА, ДОМОВИ СТАРИХ ЛИЦА И УПРАВНЕ 
ЗГРАДЕ/ ВИСОКОГРАДЊЕ 
 
 

ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 
У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 
ИЗЈАВЉУЈЕ 

 
 
да је у претходних осам година (до дана објављивања позива за подношење понуда у 
овој јавној набавци) извео радове на изградњи стамбених објеката и/или стамбено–
пословних објеката и/или пословних објеката и/или јавних објеката /школе, хотели, 
болнице, домови ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/ 
високоградње минималне укупне бруто површине од 250.000 m2  и минималне укупне 
вредности од 15.000.000.000,00 РСД /петнаест милијарди динара/ и то: 

 

локација 
врста 

објекта  
површина објекта и 

вредност радова 
број уговора  
и Инвеститор 

доказ у прилогу 

1    
 

Потврда 
Инвеститора/Наручиоца 
израђеног објекта према 

обрасцу 2) 4.2.6 
 

2    
 

Потврда 
Инвеститора/Наручиоца 
израђеног објекта према 

обрасцу 2) 4.2.6 
 

3     

Потврда 
Инвеститора/Наручиоца 
израђеног објекта према 

обрасцу 2) 4.2.6 
 

4     

Потврда 
Инвеститора/Наручиоца 
израђеног објекта према 

обрасцу 2) 4.2.6 
 

5     
Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 
израђеног објекта према 

обрасцу 2) 4.2.6 
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6     
Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 
израђеног објекта према 

обрасцу 2) 4.2.6 

 

7     
Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 
израђеног објекта према 

обрасцу 2) 4.2.6 

 

8     
Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 
израђеног објекта према 

обрасцу 2) 4.2.6 

 

 
 

 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 
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2) 4.2.6 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ – ИЗГРАЂЕНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ 
СТАМБЕНО–ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ 
ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА /ШКОЛЕ, ХОТЕЛИ, БОЛНИЦЕ, ДОМОВИ УЧЕНИКА, ДОМОВИ 
СТУДЕНАТА, ДОМОВИ СТАРИХ ЛИЦА И УПРАВНЕ ЗГРАДЕ/ ВИСОКОГРАДЊЕ 

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

 
Инвеститор (Наручилац) 

__________________________________________________ издаје 
 

ПОТВРДУ 
којом потврђује да је понуђач 

____________________________________________________________________ 
 (уписати назив и седиште понуђача) 

у претходних осам година (до дана објављивања позива за подношење понуда у овој 
јавној набавци) извео радове на изградњи стамбених објеката и/или стамбено–
пословних објеката и/или пословних објеката и/или јавних објеката /школе, хотели, 
болнице, домови ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/ 
високоградње укупне  бруто површине од ............................................... m2 и вредности од  
.................................................................  РСД и то: 
 
 1. по Уговору бр. .................... од ……........... године у периоду од ................ до ................, 
бруто површине .................................... м², вредности ................................................ РСД 
2. по Уговору бр. .................... од ……........... године у периоду од ................ до ................, 
бруто површине .................................... м², вредности ................................................ РСД 
3. по Уговору бр. .................... од ……........... године у периоду од ................ до ................, 
бруто површине .................................... м², вредности ................................................ РСД 
4. по Уговору бр. .................... од ……........... године у периоду од ................ до ................, 
бруто површине .................................... м², вредности ................................................ РСД 
5. по Уговору бр. .................... од ……........... године у периоду од ................ до ................, 
бруто површине .................................... м², вредности ................................................ РСД 
 
 
У .............................                                   
                                                     М.П.                                     Законски заступник 
                                                                                              Инвеститора (Наручиоца) 
 
Дана .............................                                                      ............................................... 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 
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2) 4.2.7 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ ДА ЈЕ ИЗВЕО РАДОВЕ НА 
ИЗГРАДЊИ  МИНИМУМ 1/ЈЕДНОГ/  СТАМБЕНОГ И/ИЛИ СТАМБЕНО –ПОСЛОВНОГ 
ОБЈЕКТА И/ИЛИ ПОСЛОВНОГ ИЛИ ЈАВНОГ ОБЈЕКТА ВИСОКОГРАДЊЕ /ШКОЛЕ, 
ХОТЕЛИ, БОЛНИЦЕ, ДОМОВИ УЧЕНИКА, ДОМОВИ СТУДЕНАТА, ДОМОВИ СТАРИХ 
ЛИЦА И УПРАВНЕ ЗГРАДЕ/, МИНИМАЛНЕ  БРУТО ПОВРШИНЕ ОД 60.000 М2   
 

ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 
У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 
ИЗЈАВЉУЈЕ 

 
да је у претходних осам година (до дана објављивања позива за подношење понуда у 
овој јавној набавци)  извео радове на изградњи минимум 1 /једног/ стамбеног објекта 
и/или стамбено–пословног објекта и/или пословног објекта и/или јавног објекта /школа, 
хотел, болница, дом ученика, дом студената, дом старих лица, управна зграда/ 
високоградње или комплекса наведене намене минималне бруто површине од 60.000 м2 
и то: 
 

Локација 
Врста 

објекта 
Површина објекта 

Број уговора  
и Инвеститор 

Доказ у прилогу 

1     
Потврда 

Инвеститора/Нару
чиоца израђеног 

објекта према 
обрасцу 

 

 
 
 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 
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2) 4.2.8   ОБРАЗАЦ  ПОТВРДЕ – ИЗВЕДЕНИХ  РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНИХ 
ОБЈЕКАТА И/ИЛИ СТАМБЕНО–ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ПОСЛОВНИХ 
ОБЈЕКАТА И/ИЛИ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА /ШКОЛЕ, ХОТЕЛИ, БОЛНИЦЕ, ДОМОВИ 
УЧЕНИКА, ДОМОВИ СТУДЕНАТА, ДОМОВИ СТАРИХ ЛИЦА И УПРАВНЕ ЗГРАДЕ/ 
ВИСОКОГРАДЊЕ ЗА ЈЕДАН ОБЈЕКАТ ИЛИ ЈЕДАН КОМПЛЕКС НАВЕДЕНЕ НАМЕНЕ 
МИНИМАЛНЕ БРУТО ПОВРШИНЕ ОД 60.000 m2  

   
НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):_______________________________________ 
СЕДИШТЕ________________________________________________________________ 
АДРЕСА:_________________________________________________________________ 
ТЕЛЕФОН:________________________________________________________________ 
МАТИЧНИ БРОЈ: __________________________________________________________ 
ПИБ:_____________________________________________________________________ 

 
 

Инвеститор (Наручилац) 
__________________________________________________ издаје 

 
ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 
 

____________________________________________________________________ 
 (уписати назив и седиште понуђача) 

 
у претходних осам година (до дана објављивања позива за подношење понуда у овој 
јавној набавци)  извео радове на изградњи 1 /једног/ стамбеног објекта и/или стамбено–
пословног објекта и/или пословног објекта и/или јавног објекта /школа, хотел, болница, 
дом ученика, дом студената, дом старих лица, управна зграда/ високоградње или једног 
комплекса наведене намене минималне бруто површине од 60.000 m2 и то: 

 
1. по Уговору бр. ............... од ................. године у периоду од ..................... до 
....................., површине ................................ м²,  
 
 
 
У .............................                                   
                                                     М.П.                                     Законски заступник 
                                                                                       Инвеститора (Наручиоца) услуга 
Дана .............................                                                      ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 
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2) 4.3 ДОКАЗИВАЊЕ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА  

 

2) 4.3.1 Доказивање траженог техничког капацитета врши се:  

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

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

 Уговорима о стицању права својине на средствима или Рачунима; 

 Уговорима о лизингу (уколико се ради о лизингу); 

 Уговорима о закупу (уколико се ради о закупу); 

 Важећим саобраћајним дозволама (за возила); 

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

 
 
 
 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

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

 
 

ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 
У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 
 

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

Машина/ 
постројење 

Ознака из 
траженог 
техничког 

капацитета  

 
Период ангажовања   

Број 
машина/постр
ојења који се 

ангажује  

Назив 
Закуподавца и 
број уговора о 

закупу /попуњава 
се само у случају 

закупа/ 

1     
 

 
 
 

2     
 

 
 

 

3     
 
 

 
 

4     
 
 
 
 

5     
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6     
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 

Место и датум  М. П.    Закуподавац 
 

__________ 
  

      _____________ 
                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 

Место и датум  М. П.  Понуђач 
 

__________ 
  

      _____________ 
                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да чланови групе понуђача 
заједно испуњавају услове у погледу техничког капацитета.  
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2) 4.3.3 ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ МАШИНА И ПОСТРОЈЕЊА У ПЕРИОДУ 
ДОСПЕЛОСТИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ОД ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ЗА ПОСЛОВЕ 
КОЈЕ ПО СПОРАЗУМУ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЗВРШАВА 

 
ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

__________________________________________________________, 
У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 
 

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

Машина/ 
постројење 

Ознака из 
траженог 
техничког 

капацитета  

Врста посла по 
Споразуму о 

заједничкој понуди и 
Период ангажовања   

Број машина/ 
постројења 

који се 
ангажује  

Назив 
закуподавца и 
број уговора о 

закупу /попуњава 
се само у случају 

закупа/ 

1     
 
 
 
 

2     
 
 
 
 

3     
 
 
 
 

4     
 
 
 
 

5     
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6     
 
 
 
 
 

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

Место и датум  М. П.    Закуподавац 
 

__________ 
  

      _____________ 
                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 
 
 

Место и датум  М. П.      Члан групе понуђача 
 

__________ 
  

       _____________ 
                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 

Место и датум  М. П.  Понуђач (носилац посла) 
 

__________ 
  

      _____________ 
                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 

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

2) 4.4.1 Тражени кадровски капацитет доказује се: 

- Фотокопијама Важећих лиценци ИКС и МУП-а, решења и уверења   

- Фотокопијама Потврда о важењу лиценци ИКС 

- Доказима о радном ангажовању лица за која су достављене лиценце (пријаве 
надлежном фонду и уговори о радном ангажовању) 

- Изводом из појединачне пореске пријаве за месец август 2019. године са 
прегледом свих запослених, што је доказ о броју запослених. 

 

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

 

 
 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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2) 4.4.2 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О АНГАЖОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ПРОЈЕКТА -
ПРОЈЕКТ МЕНАЏЕРА И/ИЛИ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА НА ЈЕДНОМ 
ОБЈЕКТУ ИЛИ ЈЕДНОМ КОМПЛЕКСУ БРУТО ПОВРШИНЕ ВЕЋЕ ОД 60.000 m2 

 
   

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

Инвеститор (Наручилац) 
__________________________________________________ издаје 

 
ПОТВРДУ 

којом потврђује да је код понуђача 
 

____________________________________________________________________ 
 (уписати назив и седиште понуђача) 

 
у претходних осам  година (до дана објављивања позива за достављање понуда), код 
издаваоца потврде као руководилац пројекта – пројект менаџер и/или одговорни  
извођач радова ........................................................................................................................   
                                                        (име, презиме, звање)                                          
 
руководио  извођењем радова на ………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................       
                                  (навести назив објекта/комплекса и место грађења).  
 
бруто површине …………… м2, по Уговору бр. ....................................од .......................... 
године у периоду од ………….……..………. до …....………..………….  
 
 
 
У .............................                                      
                                                                    М.П.                                     Законски заступник 
                                                                                       Инвеститора (Наручиоца) радова 
 
Дана .............................                                                      ............................................... 
 

 

 

 

НАПОМЕНА: Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 
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2) 4.4.3 ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ РУКОВОДИОЦА ПРОЈЕКТА - ПРОЈЕКТ 
МЕНАЏЕРА И/ИЛИ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 
   

ПОНУЂАЧ 
 

__________________________________________________________, 
(уписати назив и седиште понуђача) 

 
У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 
 

 
ИЗЈАВЉУЈЕ 

 
 
да  ће у периоду извођења радова на објекту из предмета ВЈН 05/19 имати на 
располагању лице: ………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................  
                                                    (име, презиме, звање)                                          
 
које је као руководилац пројекта – пројект менаџер и/или одговорни  извођач радова 
руководило извођењем радова на објекту или комплексу чија је бруто површина већа 
од 60.000 m2. 
 
 
 
 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

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

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

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

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

3) 2    Попуњавање и овера понуде 

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

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

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

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

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

 Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити 
у затвореној коверти на адресу: Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, 
Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, са назнаком: „Понуда за јавну набавку у 
отвореном поступку ВЈН 05/19 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте мора 
бити исписан тачан назив и адреса понуђача. 

 Конкурсна документација је  доступна на интернет страни наручиоца и Порталу 
јавних набавки. 
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3) 3   Партије 

Јавна набавка није обликована у партије. 

3) 4   Понуда са варијантама 

Понуда са варијантама није допуштена 

3) 5   Измена, допуна или опозив понуде 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 
на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном назнаком да је у питању измена, 
допуна или опозив понуде.   
 
3) 6   Забрана учествовања у више понуда 

1. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

3) 7   Подизвршиоци (подизвођачи) 

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

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

3) 8   Подношење заједничкe понуде 

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

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

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

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средствa обезбеђења која су 

предвиђено у овој  конкурсној документацији;  
4. понуђачу који ће издати рачун;  
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;  
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

3. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 
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4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
Закона, а додатне услове онако како је дато у овој конкурсној документацији. 

3) 9   Посебни услови јавне набавке 

1. Извршилац се обавезује да до 20 % вредности извршених радова наплати од 
Наручиоца кроз изграђене непокретности, по избору Наручиоца, на локацији из 
предмета ове јавне набавке. Утврђена цена непокретности које су предмет 
компензације износи 2250 еура /м2 нетто површине обрачунате по СРПС-у 
У.Ц2.100/2002 за стамбени и пословни простор, 1125 еура/м2 за помоћни 
простор и 12500 еура/пм за паркинг место у гаражном простору. Исказане 
јединичне цене су без обрачунатог ПДВ-а. 

Називна структура, површина, просторни положај по етажама и орјентацији,  
непокретности које су предмет компензације / станови и/или пословни простор 
и/или помоћни простор и/или гаражно место /, утврђује се сразмерно укупном 
броју тих непокретности које се налазе у објекту и броју непокретности 
доспелих за компензацију. 

Појединачно дефинисање непокретности који су предмет компензације 
компензације / станови и/или пословни простор и/или помоћни простор и/или 
гаражно место /, вршиће се сачињавањем обострано потписаног Протокола и 
Уговора о купопродаји у моменту доношења одлуке о почетку продаје, сагласно 
доспелом износу за компензацију. 

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

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

3) 10   Финансијско обезбеђење  

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

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

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

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

Банкарске гаранције које су обавезни део ове Конкурсне документације су: 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

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

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

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

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

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

Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса може се испоставити посебно за 
фазу израде Техничке документације и посебно за фазу Извођења радова. 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну заједничку 
Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса за израду Техничке документације 
и Извођење радова.  

Банкарска гаранција за добро и квалитетно извођење радова / Депозит за добро 
и квалитетно извођење радова  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро и 
квалитетно извршење посла у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ, а у року од 
пет (5) радних дана од дана увођења Извршиоца у посао, сагласно овој Конкурсној 
документацији. Рок трајања ове Банкарске гаранције је најмање 90 дана дужи од дана 
завршетка уговорених радова. 

Уколико Извршилац не достави Банкарску гаранцију за добро и квалитетно извођење 
радова прихвата да му Наручилац, као средство обезбеђења за добро и квалитетно 
извођење радова, задржава депозит од десет процената (10%) од вредности сваке 
привремене ситуације, тако да укупан депозит износи десет процената (10%) од 
вредности стварно изведених радова.  

Уколико је средство обезбеђења за гарантни период банкарска гаранција, средства 
задржаног депозита за добро и квалитетно извођење радова биће враћена Извршиоцу 
кроз Окончану ситуацију, а по достави Банкарске гаранције за гарантни период. 

Уколико је средство обезбеђења за гарантни период депозит, средства задржаног 
депозита за добро и квалитетно извођење радова у износу од 5% од вредности стварно 
извршеног посла биће враћена Извршиоцу у року од 14 (четрнаест) дана од дана 
издавања потврде о завршетку радова, а остатак у износу од 5% биће враћен 
извршиоцу у року од две године и 14 (четрнаест) дана од дана почетка гарантног 
периода, уколико исти није продужен сагласно одредбама ове Конкурсне 
документације. 

Средства задржаног депозита као гаранција за добро и квалитетно извођење радова не 
подлежу валоризацији и обрачуну камата, те ће бити исплаћена Извршиоцу у 
номиналном износу. 

Извршилац ће благовремено, а пре истека рока за достављање Банкарске гаранције за 
добро и квалитетно извођење радова, Наручиоца обавестити за које се средство 
обезбеђења определио: Банкарску гаранцију за добро и квалитетно извођење радова 
или Депозит.  
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Уколико се Извршилац не изјасни о изабраном средству обезбеђења и не достави 
Банкарску гаранцију за добро и квалитетно извођење радова Наручилац ће сматрати да 
је изабрано средство обезбеђења за добро и квалитетно извођење радова Депозит. 

Уколико Уговор буде раскинут пре уговореног рока задржаће се депозит за добро 
извршење посла у износу од 10% укупно уговорене вредности посла или ће се 
активирати банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење посла, у зависности 
од изабраног средства обезбеђења. 

На писани захтев Извршиоца, Наручилац може одобрити замену депозита као средства 
обезбеђења за добро и квалитетно извршење посла, Банкарском гаранцијом за добро 
и квалитетно извршење посла, у свему сагласно одредбама ове Конкурсне 
документације. 

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

Банкарска гаранција за гарантни период / Депозит за гарантни период 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу као средство обезбеђења за део гарантног 
периода достави Банкарску гаранцију за гарантни период у износу од 5% вредности 
извршеног посла по Кончаном обрачуну, у року од 14 (четрнаест) радних дана од дана 
од дана потписивања Записника о коначном обрачуну.  

Уместо Банкарске гаранције за гарантни период Извршилац може као средство 
обезбеђења за Гарантни период прихватити да му Наручилац, задржи депозит од пет 
процената (5%) од вредности извршеног посла.  

Уколико је средство обезбеђења за гарантни период депозит, средства задржаног 
депозита у износу од 5% од вредности извршеног посла биће враћена Извршиоцу у року 
од две године и 14 (четрнаест) дана од дана почетка гарантног периода, уколико исти 
није продужен сагласно одредбама ове Конкурсне документације. 

Средства задржаног депозита као гаранција за гарантни период не подлежу 
валоризацији и обрачуну камата, те ће бити исплаћена Извршиоцу у номиналном 
износу. 

Извршилац ће благовремено, пре израде Коначног обрачуна и испостављања Окончане 
ситуације, Наручиоца обавестити за које се средство обезбеђења определио: Банкарску 
гаранцију за гарантни период или Депозит за гарантни период, након тога Извршилац 
не може извршити замену средства обезбеђења за гарантни период. 

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

3) 11 Осигурање 

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

1. Полису осигурања објеката у изградњи  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања објекта у 

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

стварима трећих лица.  
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Полиса осигурања објекта у изградњи мора обухватити осигурање радова, 

материјала и опреме од свих ризика до њихове уговорене вредности.   

Полиса осигурања мора: 

 гласити на предмет набавке 

 бити издата од стране осигуравајућег друштва са територије Репубилке 
Србије 

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

 бити винкулирана у корист Банке Наручиоца која финансира грађење 

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

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

2. Полису осигурања од професионалне одговорности  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања од 
професионалне одговорности извођача радова, сходно члану 129.а Закона о 
планирању и изградњи (Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 
121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), у износу од 10% 
вредности радова, стим да (у сладу са одредбама Правилника о условима 
осигурања од професионалне одговорности („Сл. гласник РС“, бр. 40/2015)), 
износ полисе не може бити мањи од 50.000,00 ЕУР-а.  

Полиса осигурања од професионалне одговорности мора 

 гласити на предмет набавке 

 бити издата од стране осигуравајућег друштва са територије Репубилке 
Србије 

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

Трошкове издавања Полиса сноси Извршилац.  

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

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

3) 12   Валута  

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

3) 13    Начин означавања поверљивих података у понуди  

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

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

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

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

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

1. Заинтересовано лице може, у складу са Законом, искључиво у писaном облику, 
тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене  
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуде електронски (меилом), непосредно или 
поштом, на адресу Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, Београд, уз напомену 
''Објашњења у вези поступка јавне набавке у отвореном поступку ВЈН број 05/19.“ 

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

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

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

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

3) 16   Исправка рачунских грешака 

1. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда.  
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2. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  

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

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

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

3) 18    Начин комуникације у јавној набавци 

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

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

3) 19    Критеријум и додатни критеријум за доделу уговора  

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

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

Елементи критеријума и начин пондерисања су следећи: 

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

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА      пондера = 60 

а) Цена за израду Техничке документације   пондера   =    2 
 
Понуде које имају најнижу цену добијају максималан број предвиђених пондера. Остале 
понуде добијају сразмеран број пондера једнак количнику најниже цене и понуђене цене 
помножене са додељеним бројем пондера. 
 
Формула:  
(најнижа цена израде тех. док. / понуђена цена израде тех. док.) х 2 
б) Цена Извођења радова на изградњи објеката                пондера   =   58 
 
Понуде које имају најнижу цену добијају  максималан број предвиђених пондера. 
Остале понуде добијају сразмеран број пондера једнак количнику најниже цене 
извођења радова и понуђене цене извођења радова помножене са додељеним бројем 
пондера. 
 
Формула:  

mailto:office@gds.rs
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(најнижа цена извођења радова / понуђена цена извођења радова) х 58 
 
2. РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА     пондера =         40 

a)  рок за израду Техничке документације -  ПГД   пондера    =    5 

минимални рок за израду техничке документације (ПЗИ) износи 30 дана. Понуђач 
који понуди рок од 30 дана добија максималан број пондера - 5 пондера 
максимални рок  за израду техничке документације (ПЗИ) износи износи 100 дана. 
Понуђач који понуди рок од 100 дана добија 0 пондера 

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

(5/70) *(100-n1 )  
где је n1 = понуђен број дана за израду техничке документације из односне понуде 
 
в)  рок за Извођење радова      пондера    =    35 

минимални рок за извођење радова износи 610 дана. Понуђач који понуди рок од 610 
дана добија максималан број пондера - 35 пондера. 
максимални рок  за извођење радова износи 790 дана. Понуђач који понуди рок од 790 
дана  добија 0 пондера. 

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

(35/180) *(790 -n2 )  
где је n2 = понуђен број дана за извођење радова из односне понуде 

 
__________________________________________________________________________ 
 
      УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА  =       100 

II) БОДОВАЊЕ ПОНУДА ВРШИ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН: 
 
Збир пондера износи 100. Избор између достављених понуда, Наручилац спроводи тако 
што их рангира на основу наведених критеријума и пондера одређених за те 
критеријуме. 
 
3) 20 Накнада за коришћење патената  

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

3) 21 Захтев за заштиту права 

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

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

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

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

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

број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

шифру плаћања: 153 или 253; 

позив на број: ВЈН 05/19 

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

прималац: буџет Републике Србије; 

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

потпис овлашћеног лица Банке. 

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

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

_____________  ______________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВЈН 05/19   
 
4) 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 
Напомене: Сваки од понуђача из групе понуђача из заједничке понуде обавезан је да 
достави податке у свему према наведеном обрасцу. Уколико понуда није заједничка, 
понуђач попуњава само један од приложених образаца. Образац се може копирати. 
 
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА _______________________________________________________ 
 
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: _____________________________________________________ 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _______________________________________________________ 
 
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:_________________________________ 
 
ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________________ 
 
ТЕЛЕФАКС:______________________________________________________________ 
 
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: _______________________________________________ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ______________________________________________ 
 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: ___________________________________________________ 
 
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: __________________________________________________ 
 
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:____________________________ 

 

 

 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

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

Напомене: Образац попуњава и подизвршиоц/и. За тачност података гарантује понуђач, 
односно солидарно понуђачи из групе понуђача. Образац се може копирати. 

 
 

НАЗИВ ПОДИЗВРШИОЦА __________________________________________________ 
 

АДРЕСА  _________________________________________________________________ 
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ________________________________________________________ 
 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:__________________________________ 
 

ТЕЛЕФОН:________________________________________________________________ 
 

ТЕЛЕФАКС:_______________________________________________________________ 
 

ПОРЕСКИ БРОЈ: __________________________________________________________ 
 

МАТИЧНИ БРОЈ: __________________________________________________________ 
 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: ____________________________________________________ 

 
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ___________________________________________________ 

 
 
 

Место и датум  
 
 

М. П. Понуђач 
 

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

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

 

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

 

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

 
 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

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

Укупна вредност услуга и радова који су предмет јавне набавке, а сагласно овој 
Конкурсној документацији, износи: 
 

Укупна цена:  _____________________динара без ПДВ 
словима: __________________________________________________ динара 

 
                                                односно  

 

Укупна цена:  _____________________динара са ПДВ 

словима: __________________________________________________  динара 

 

Цену чине: 
 
-  Израда техничке документације /ПЗИ/ (у свему према одредбама ове 

Конкурсне документације): 
 

________________________  динара без ПДВ 
_______________________  динара са ПДВ 

 

Аванс за израду техничке документације износи  _______________________________   динара, 
односно 20 % од уговорене цене за израду техничке документације. 

 

-  Извођење радова сагласно овој Конкурсној документацији (према Уредби о 
класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство шифра делатности 
41.20, тачка 1)) у НЕТО износу: 

 

_________________________________  динара без ПДВ 

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

Аванс за извођење радова износи __________________________________ динара, 
односно 20 % од уговорене цене за извођење радова. 

Цена у себи садржи израду техничке документације пројекат за извођење /ПЗИ/ и 
извођење радова на изградњи стамбено-пословног објекта у блоку 63 на Новом 
Београду у свему према предмеру радова и листама материјала и опреме датим у Делу 
3 Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 05/19 и постојећој техничкој 
документацији /ПГД/ и иста обухвата: вредност радова који претходе пројектовању, 
вредност израде комплетне техничке документације /ПЗИ/ потребне за изградњу 
објекта, вредност материјала и опреме /у складу са листама материјала и опреме/, 
радне снаге, механизације и средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, 
чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске 
механизације и радне снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и 
празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе и 
накнаде, трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, 
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спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, градилишних 
прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, режијске и 
све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење 
радова и завршетак уговореног посла и послове по овлашћењу Наручиоца који 
подразумевају поношење захтева, пријава, сагласности, подизања услова и друге 
послове које ће Наручилац овлашћењем пренети на Извршиоца. 

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

Рок за израду техничке документације /ПЗИ/  износи _____________ календарских дана 
од дана налога Наручиоца за њену израду, односно од увођења Извршиоца у фазу 
израде техничке документације. Рок за израду техничке документације /ПЗИ/ не може 
бити краћи од 30 календарских дана и дужи од 100 календарских дана. 

Рок за завршетак извођења радова износи _____________ календарских дана од дана 
увођења Извршиоца у фазу извођења радова. Рок за Извођење радова не може бити 
краћи од 610 календарских дана и дужи од 790 календарских дана. 

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

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

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

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

 
2. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвршиоца јесте  

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

_____________ 
                                                              
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
 
 

 
 
 

 
  



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

___________________________________________________________________________ 
Део 1 – Конкурсна документација – ВЈН 05/19                                                                      50 од 72 

 

4) 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СМИСЛУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

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

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

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

 
Укупна вредност услуга и радова који су предмет ове јавне набавке, сагласно овој 
Конкурсној документацији, износи: 
 

Укупна цена:  _____________________динара без ПДВ 
словима: __________________________________________________ динара 

 
                                                односно  

 

Укупна цена:  _____________________динара са ПДВ 

словима: __________________________________________________  динара 

 

Цену чине: 
 
-  Израда техничке документације /ПЗИ/ (у свему према одредбама Конкурсне 

документације за јавну набавку ВЈН 05/19): 
 

________________________  динара без ПДВ 
_______________________  динара са ПДВ 

 

Аванс за израду техничке документације износи  _______________________________   динара, 
односно 20 % од уговорене цене за израду техничке документације. 

 

-  Извођење радова сагласно овој Конкурсној документацији (према Уредби о 
класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство шифра делатности 
41.20, тачка 1)) у НЕТО износу: 

 

_________________________________  динара без ПДВ 

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

Аванс за извођење радова износи __________________________________ динара, 
односно 20 % од уговорене цене за извођење радова. 

Цена у себи садржи израду техничке документације пројекат за извођење /ПЗИ/ и 
извођење радова на изградњи стамбено-пословног објекта у блоку 63 на Новом 
Београду у свему према предмеру радова и листама материјала и опреме датим у Делу 
3 Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 05/19 и постојећој техничкој 
документацији /ПГД/ и иста обухвата: вредност радова који претходе пројектовању, 
вредност израде комплетне техничке документације /ПЗИ/ потребне за изградњу 
објекта, вредност материјала и опреме /у складу са листама материјала и опреме/, 
радне снаге, механизације и средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, 
чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске 
механизације и радне снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и 
празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе и 
накнаде, трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, 
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спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, градилишних 
прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, режијске и 
све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење 
радова и завршетак уговореног посла и послове по овлашћењу Наручиоца који 
подразумевају поношење захтева, пријава, сагласности, подизања услова и друге 
послове које ће Наручилац овлашћењем пренети на Извршиоца. 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

_____________ 
                                                              
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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5.1 ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

5.1.0 Понуђена јединична цена има следећу структуру : 

Ц =  ( 1 +  к з  )  ( М + ф рт x Р ) 

Где су: 
Ц – јединична цена за Радове и услуге 
М,  Р – директни трошкови по јединици мере и то: 
 
М – коштање потребног материјала по јединици мере установљеног на основу 
норматива из одговарајућих норми и тржишних јединичних цена материјала 
или  
М – коштање потребног рада механизације по јединици мере, установљено на 
бази учинака (срачунатих према нормама и техничкој литератури) и цене рада 
механизације за један сат дате у Понуди (без руковаоца). 
Р – Вредност потребне радне снаге исказане у бруто износу, обрачунате по 
јединици мере на основу норматива из норми, односно учинака за руковаоце 
машина, а према ценама радне снаге по часу датим у Понуди помноженим са  
режијским фактором.  
к з ,  ф рт -    индиректни трошкови по јединици мере и то: 
к з  -  Коефицијент калкулисане зараде исказан у децималном облику 
ф рт -  Фактор режијских трошкова исказан у децималном облику 
 
Понуђач ће понуђену јединићну цену дати  исказану кроз три тошковне ставке  и 
то : 
- цену материјала  
- цену радне снаге дате у претходним ставовима исказан начин 
- понуђену јединичну цену као збир претходне две ставке увећане за калкулисану 
зараду  
 
            
     
 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

_____________ 
                                                              
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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5.1.1 ОБРАЗАЦ ЦЕНА ЗА РАДНУ СНАГУ ПО ГРУПАМА 

Е) Радна снага: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- одговорни извођач ВСС...............................................дин/час 

5.1.2 ПОКАЗАТЕЉИ ИНДИРЕКТНИХ ТРОШКОВА 

Фактор режијских трошкова Извршиоца је........................./ дати у децималном 
облику/ 

Калкулисана зарада Извршиоца је........................./ дати у децималном облику/ 

 

Напомена: Све цене дати без урачунатог ПДВ-а  

 
               
      
 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

_____________ 
                                                              
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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6) МОДЕЛ УГОВОРА 

 
(попуњава понуђач) 

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

(назив и седиште/а понуђача, односно групе понуђача 
(у даљем тексту: Извршилац), а кога заступа директор (овлашћено лице) 
_________________________________________________. 
 
 
Предмет Уговора: Уступање извршења посла израде техничке документације 
пројекта за извођење /ПЗИ/ и извођење радова на грађењу стамбено-пословног 
објекта на кп 3347/70 КО Нови Београд у блоку 63 на Новом Београду, у свему 
према предмеру радова и листама материјала и опреме датим у Делу 3 Конкурсне 
документације за јавну набавку ВЈН 05/19, пројекту за грађевинску дозволу /ПГД/ 
и захтевима Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 05/19. 
 
 
 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  
Уговорне стране сагласно констатују: 
  

1. да је Наручилац спровео јавну набавку у отвореном поступку ВЈН 05/19 
2. да је Извршилац, у поступку јавне набавке ВЈН 05/19, доставио понуду која је код 

Наручиоца заведена под бр.__________ од ____________године; 
3. да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора о јавној набавци ВЈН 05/19 

прихватио понуду Извршиоца. 
 
 
ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 

Члан 2. 

Све речи и изрази у овом Уговору дефинисани су у Делу 2 Услови за уговарање -  
Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 05/19 –  Речник термина, изузев када 
смисао текста захтева другачије. 
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ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА 
 

Члан 3. 

Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 
 

1. Уговор 
2. Део 1 Конкурсне документације 
3. Део 2  Конкурсне документације 
4. Део 3  Конкурсне документације 
5. Друга документација оверена од стране Наручиоца и Извршиоца а у вези са 

предметом јавне набавке. 

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

Члан 4. 

Наручилац уступа, а  Извршилац се обавезује да: изврши све припремне радове 
потребне за израду техничке документације и извођење радова, изради техничку 
документацију – пројекат за извођење /ПЗИ/, изведе радове на изградњи стамбено-
пословног објекта у блоку 63 на Новом Београду и изврши услуге по овлашћењу 
Наручиоца, у свему према предмеру радова и листама материјала и опреме (датим у 
Делу 3 Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 05/19), пројекту за грађевинску 
дозволу /ПГД/ и захтевима Конкурсне документације Наручиоца за јавну набавку ВЈН 
05/19. 

Извршилац прихвата да радном снагом, механизацијом и погонском и другом енергијом 
коју сам обезбеђује, изведе радове и изврши све уговорне обавезе у свему сагласно 
Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 05/19, својој понуди и овом уговору. 
      
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 5. 

Извршилац је дужан да  изради техничку документацију пројекат за извођење /ПЗИ/ и 
изведе све радове у уговореном квалитету и року, да изведе радове у свему према 
Конкурсној документацији Наручиоца за јавну набавку ВЈН 05/19, уговореном предмеру, 
постојећој техничкој документацији и техничкој документацији коју је претходно израдио 
/ПЗИ/, а са којом се сагласио Наручилац, свим допунама и изменама исте, листама 
материјала и опреме датим у Делу 3 Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 
05/19, усвојеној динамици активности, законима, техничким прописима, стандардима и 
правилима струке. 

Извршилац је дужан да изради и преда Наручиоцу: 

 Техничку документацију /ПЗИ/ у: 

o стандардном (папирном) облику - 6 (шест) примерака 
o електронској форми потписаној на начин потписан важећом 

законском регулативом 
o у изворној електронској форми - 2 (два) примерка (.doc, .docx, 

.xls,.xlsx, .dwg, .pdf, .max...) сагласно потребама Наручиоца  

Извршилац је дужан да, без посебне накнаде, изради и преда Наручиоцу:  

 План превентивних мера 
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 Пројекат изведеног објекта  

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

 Пројекат осматрања у току извођења 

 Пројекат организације градилишта 

 Енергетски пасош објекта израђен од стране за то овлашћене 
организације 

Извршилац је у обавези да обезбеди потврду одговорног/их и главног пројектанта о 
усаглашености свих делова израђене пројектне документације, сагласност свих 
надлежних институција на израђену пројектну документацију и позитивно мишљење 
тима за праћење реализације пројекта који је именовао Наручилац. Тек тада Наручилац 
ће дати писану сагласност на израђену Техничку документацију. 

Извршилац је дужан да, без посебних трошкова по Наручиоца, изврши све припремне, 
грађевинске, занатске, инсталатерске и друге радове, који се не наводе одвојено, али 
су неопходни за извођење радова који су предмет Конкурсне документације за јавну 
набавку ВЈН 05/19.  

Члан 6. 

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

Извршилац  се обавезује да изради Техничку документацију – пројекат за извођење 
/ПЗИ/ у свему  сагласно важећој позивно-правној регулативи, Конкурсној документацији 
за јавну набавку ВЈН 05/19, пројекту за грађевинску дозволу /ПГД/ и захтеву Наручиоца. 

Извршилац се обавезује да све уговорене обавезе изврши квалитетно и у уговореном 
року, а у свему сагласно условима из Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 
05/19. 

Извршилац  је одговоран за квалитет изведених радова и квалитет материјала који се 
користе у изградњи, помоћних грађевинских материјала, као и за опрему коју је уградио 
у објекте, сагласно одредбама Конкурсне докуметације за јавну набавку ВЈН 05/19. 

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

Извршилац  преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до 
примопредаје. Уколико у том времену дође до било какве штете околним објектима и 
стварима, Извршилац  ће о свом трошку отклонити насталу штету на такав начин да 
изведени радови приликом примопредаје буду у потпуности у складу са одредбама овог 
уговора и Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 05/19. 

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

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

Све обавезе Извршиоца детаљно су описане у Делу 2 Конкурсне документације за јавну 
набавку ВЈН 05/19. 



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

___________________________________________________________________________ 
Део 1 – Конкурсна документација – ВЈН 05/19                                                                      58 од 72 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 7. 

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

Наручилац је дужан да након потписивања Уговора достави Извршиоцу сву 
расположиву документацију потребну за израду пројектне докуметације /ПЗИ/ која је 
предмет Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 05/19. 

Наручилац се обавезује да Извршиоца уведе у посао на начин описан у Делу 2. 
Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 05/19. 

Наручилац је обавезан да врши плаћања Извршиоцу у свему сагласно овом уговору и 
Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 05/19. 

Обавезе Наручиоца детаљно су описане у Делу 2 Конкурсне документације за јавну 
набавку ВЈН 05/19. 

ЦЕНА  

Члан 8. 

Укупна уговорена вредност услуга и радова који су предмет ове јавне набавке, а 
сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 05/19, износи: 
 

Укупна цена:  _____________________динара без ПДВ 
словима: __________________________________________________ динара 

 
                                                односно  

 
Укупна цена:  _____________________динара са ПДВ 

словима: __________________________________________________  динара 

 
Цену чине: 

-  Израда техничке документације /ПЗИ/ (у свему према одредбама Конкурсне 
документације за јавну набавку ВЈН 05/19): 

 

________________________  динара без ПДВ 
_______________________  динара са ПДВ 

Аванс за израду техничке документације износи  _______________________________   динара, 
односно 20 % од уговорене цене за израду техничке документације. 

-  Извођење радова сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 
05/19 (Уредба о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство 
шифра делатности 41.20, тачка 1)) у НЕТО износу: 

 

_________________________________  динара без ПДВ 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у („Сл.гласник 
РС“, бр. 84/2004 и 83/2015) и члана 2. став 1. тачка 1) Правилника о утврђивању добара 
и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез за 
додатну вредност („Сл.гласник РС“ број 86/2015) 
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Аванс за извођење радова износи __________________________________ динара, 
односно 20 % од уговорене цене за извођење радова. 

Уговорена цена у себи садржи израду техничке документације пројекат за извођење 
/ПЗИ/ и извођење радова на изградњи стамбено-пословног објекта у блоку 63 на Новом 
Београду у свему према предмеру радова и листама материјала и опреме датим у Делу 
3 Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 05/19 и постојећој техничкој 
документацији /ПГД/ и иста обухвата: вредност радова који претходе пројектовању, 
вредност израде комплетне техничке документације /ПЗИ/ потребне за изградњу 
објекта, вредност материјала и опреме /у складу са листама материјала и опреме/, 
радне снаге, механизације и средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, 
чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске 
механизације и радне снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и 
празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе и 
накнаде, трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, 
спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, градилишних 
прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, режијске и 
све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење 
радова и завршетак уговореног посла и послове по овлашћењу Наручиоца који 
подразумевају поношење захтева, пријава, сагласности, подизања услова и друге 
послове које ће Наручилац овлашћењем пренети на Извршиоца. 

Обрачун се врши по јединици мере, односно вредност изведених радова утврђује се као 
збир производа уговорених јединичних цена и изведених количина утврђених на основу 
оверених листова грађевинске књиге. 

Извршилац ће евентуалне додатне радове вршити у складу са важећом законском 
регулативом и Конкурсном документацијом за јавну набавку ВЈН 05/19. 

Уговорне стране сагласно утврђују да је вредност уговорених радова дефинисана за 
позиције радова и услуга дате у предмеру радова сачињеном на основу пројекта  за 
грађевинску дозволу /ПГД/ и на  основу елемената датих у Делу 3 Конкурсне 
документације за јавну набавку ВЈН 05/19. 

Извршилац својим потписом овог уговора потврђује да је прегледао и проверио 
локацију, њену околину и ограничења и прикупио све расположиве информације у вези 
с тим, да је проценио обим и природу рада и материјала потребног за извршење посла, 
прилазе до градилишта, смештај који ће му можда бити потребан, постојеће изворе за 
снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале околности које могу 
утицати на извођење радова, да је у свему упознат са плаћањем такси, пореза и осталих 
накнада које су прописане законом и другим прописима органа власти и управе тако да  
посао може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и за Уговорени износ. 

Извршилац је добио све информације које су сваком савесном и искусном Извршиоцу 
потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу 
да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова који су предмет овог 
уговора. 

РЕВИЗИЈА ЦЕНЕ 

Члан 9. 

Ревизија цена вршиће се сагласно Делу 2 Конкурсне документације за јавну набавку 
ВЈН 05/19. 
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За обрачун разлике у цени уговора се методологија сагласно "2.8 Методологија за 
обрачун разлике у цени" датој у Делу 2 Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 
05/19.  

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 10. 

Сва плаћања ће се вршити у динарима, авансном уплатом, привременим и окончаном 
ситуацијом. 

Авансну ситуацију у шест (6) оригиналних и истоветних примерака Извршилац предаје 
Наручиоцу након потписивања Уговора. Након што Извршилац достави Банкарску 
гаранцију за повраћај примљеног аванса, сагласно Делу 2 Конкурсне документације за 
јавну набавку ВЈН  05/19, Наручилац ће извршити преглед и оверу авансне ситуације и 
у року од десет (10) дана извршити плаћање аванса Извршиоцу. Три (3) оверена 
примерка Авансне ситуације Наручилац враћа Извршиоцу путем Надзора, а један (1) 
оверен примерак даје Надзору. 

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

Доказница за изведене радове уговорене, сагласно Делу 2 Конкурсне документације за 
јавну набавку ВЈН 05/19. су обрачунски листови грађевинске књиге оверени од стране 
одговорног извођача радова и стручног надзора. 

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

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

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

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

Извођач се обавезује да до 20 % вредности извршених радова наплати од Наручиоца 
кроз изграђене непокретности, по избору Наручиоца, на локацији из предмета ове јавне 
набавке. Утврђена цена непокретности које су предмет компензације износи 2250 
еура/м2 нетто површине обрачунате по СРПС-у У.Ц2.100/2002 за стамбени и пословни 
простор, 1125 еура/м2 за помоћни простор и 12500 еура/пм за паркинг место у гаражном 
простору. Исказане јединичне цене су без обрачунатог ПДВ-а. 

Називна структура, површина, просторни положај по етажама и орјентацији,  
непокретности које су предмет компензације /станови и/или пословни простор и/или 
помоћни простор и/или гаражно место/, утврђује се сразмерно укупном броју тих 
непокретности које се налазе у објекту и броју непокретности доспелих за компензацију. 

Појединачно дефинисање непокретности који су предмет компензације компензације 
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/станови и/или пословни простор и/или помоћни простор и/или гаражно место/, вршиће 
се сачињавањем обострано потписаног Протокола и Уговора о купопродаји у моменту 
доношења одлуке о почетку продаје, сагласно доспелом износу за компензацију. 

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

Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест (6) оригиналних 
и истоветних примерака, Извршилац доставља Надзору на преглед и оверу.  

Окончана ситуација обавезно мора да садржи доказ изведених радова оверених од 
стране одговорног извођача радова и стручног надзора, за позиције које обухвата 
окончана ситуација.  

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

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

Потраживања по испостављеним и овереним ситуацијама не могу се залагати. 

АВАНС  

Члан 11. 

Наручилац ће, пре почетка извођења радова, а након потписивања Уговора,  уплатити 
Извршиоцу бескаматни/е аванс/е у динарима, у складу са чланом 8. овог уговора и 
Конкурсном документацијом за јавну набавку ВЈН 05/19.  

Аванс не подлеже обрачуну разлике у цени. 

Плаћање аванса биће одобрено за исплату од стране Наручиоца, пошто Извршилац 
испостави Авансну ситуацију и Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса 
одобрену у складу са овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну набавку ВЈН 
05/19. 

Аванс се сме користити само у сврху извршења посла, за набавку материјала и/или 
опреме потребних за извршење посла. 

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

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

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

Авансне ситуације испостављају се посебно за израду Техничке документације и 
посебно за Извођење радова.  

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну заједничку 



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

___________________________________________________________________________ 
Део 1 – Конкурсна документација – ВЈН 05/19                                                                      62 од 72 

 

Авансну ситуацију за израду Техничке документације и Извођење радова. 

РОК 

Члан 12. 

Рок за израду техничке документације /ПЗИ/  износи _________________ календарских 
дана од дана налога Наручиоца за њену израду тј. увођења Извршиоца у фазу израде 
техничке документације. 

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

Рок је битан елемент овог уговора и почиње да тече даном увођења Извршиоца  у посао, 
како је то дефинисано у Делу 2. Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 05/19. 

Извршилац ће своје уговрне обавезе изводити сагласно Динамичком плану извођења 
радова сачињеном од стране Извршиоца, а усвојеном од стране Наручиоца у свему у 
складу условима ближе дефинисаним у Делу 2 Конкурсне документације за јавну 
набавку ВЈН 05/19. 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

Члан 13. 

Извршилац ће у року од тридесет (30) дана од дана потписивања Уговора, поднети на 
одобрење Наручиоцу предлог Динамичког плана Извршења уговореног посла, у свему 
у складу са чланом 13. Дела 2 Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 05/19. 

ДОДАТНИ РАДОВИ И ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 14. 

Извршилац прихвата да уколико то буде потребно и поред  радова уговорених овим 
уговором изведе и све додатне радове, а под условима прописаним Законом о јавним 
набавкама и условима дефинисаним у Делу 2. Конкурсне документације за јавну 
набавку ВЈН 05/19. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, сагласно члану 115. Закона 
о јавним набавкама, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета, 
односно дозволити промену битних елемената уговора под условима и на начин 
дефинисан Законом о јавним набавкама и чланом 32. Општих услова Дела 2 Конкурсне 
документације за ВЈН 05/19. 

УГОВОРНА КАЗНА И ДЕПОЗИТ  

Члан 15. 

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

Уколико из било којих разлога уговорне стране не сачине коначни обрачун, Извршилац 
се обавезује да због прекорачења уговореног рока из члана 12. овог уговора или 
неиспуњења уговорне обавезе плати Наручиоцу пет промила (5‰) од уговорене 
вредности радова/услуга из члана. 8 овог уговора за сваки дан закашњења, с тим да 
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укупан износ уговорне казне не пређе десет процента 10% (десет процената) наведене 
уговорене вредности радова односно услуга. 

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

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 16. 

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

Полису осигурања објеката у изградњи  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања објекта у изградњи 

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

лица.  

Полиса осигурања објекта у изградњи мора обухватити осигурање радова, материјала 

и опреме од свих ризика до њихове уговорене вредности.   

Полиса осигурања мора: 

 гласити на предмет набавке 

 бити издата од стране осигуравајућег друштва са територије Репубилке 
Србије 

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

 бити винкулирана у корист Банке Наручиоца која финансира грађење 

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

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

Полису осигурања од професионалне одговорности  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања од професионалне 
одговорности извођача радова, сходно члану 129.а Закона о планирању и изградњи (Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 
132/2014 и 145/2014), у износу од 10% вредности радова, стим да (у сладу са одредбама 
Правилника о условима осигурања од професионалне одговорности („Сл. гласник РС“, 
бр. 40/2015)), износ полисе не може бити мањи од 50.000,00 ЕУР-а.  

Полиса осигурања од професионалне одговорности мора 

 гласити на предмет набавке 

 бити издата од стране осигуравајућег друштва са територије Репубилке 
Србије 

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

Трошкове издавања Полиса сноси Извршилац.  

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

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

ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Члан 17. 

Гарантни период је дефинисан  Правилником о садржини и начину вршења техничког 
прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању 
подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и 
минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, («Сл.гл. РС»,бр. 27/2015 
и 29/2016) за изведене радове, а за уграђену опрему према гарантним листовима 
произвођача и тече од издавања потврде о завршетку радова. 

Уколико се за време Гарантног периода уоче недостаци изведених радова, који су 
последица уградње неодговарајућих материјала или неквалитетно изведених радова, 
Гарантни период се прекида. Гарантни период ће наставити да тече пошто Извршилац 
отклони уочене недостатке. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 18. 

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

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

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

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

Банкарске гаранције/Средства обезбеђења које/а доставља Извршилац су: 

Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса 

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

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

Уколико Уговор буде раскинут пре потпуног правдања аванса, Наручилац ће (без права 
протеста Извршиоца) износ неоправданог аванса наплатити из Банкарске гаранције за 
повраћај примљеног аванса. 
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Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса може се испоставити посебно за 
фазу израде Техничке документације и посебно за фазу Извођења радова. 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну заједничку 
Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса за израду Техничке документације 
и Извођење радова.  

Банкарска гаранција за добро и квалитетно извођење радова / Депозит за добро 
и квалитетно извођење радова  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро и 
квалитетно извођење радова у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ, а у року од 
петнаест (15) радних дана од дана увођења Извршиоца у посао, сагласно Конкурсној 
документацији Наручиоца за јавну набавку ВЈН 05/19. Рок трајања ове Банкарске 
гаранције је најмање 90 дана дужи од дана завршетка уговорених радова. 

Уколико Извршилац не достави Банкарску гаранцију за добро и квалитетно извођење 
радова прихвата да му Наручилац, као средство обезбеђења за добро и квалитетно 
извођење радова, задржава депозит од десет процената (10%) од вредности сваке 
привремене ситуације, тако да укупан депозит износи десет процената (10%) од 
вредности стварно изведених радова.  

Уколико је средство обезбеђења за гарантни период банкарска гаранција, средства 
задржаног депозита за добро и квалитетно извођење радова биће враћена Извршиоцу 
кроз Окончану ситуацију, а по достави Банкарске гаранције за гарантни период. 

Уколико је средство обезбеђења за гарантни период депозит, средства задржаног 
депозита за добро и квалитетно извођење радова у износу од 5% од вредности стварно 
извршеног посла биће враћена Извршиоцу у року од 14 (четрнаест) дана од дана 
издавања потврде о завршетку радова, а остатак у износу од 5% биће враћен 
извршиоцу у року од две године и 14 (четрнаест) дана од дана почетка гарантног 
периода, уколико исти није продужен сагласно одредбама Конкурсне документације за 
јавну набавку ВЈН 05/19. 

Средства задржаног депозита као гаранција за добро и квалитетно извођење радова не 
подлежу валоризацији и обрачуну камата, те ће бити исплаћена Извршиоцу у 
номиналном износу. 

Извршилац ће благовремено, а пре истека рока за достављање Банкарске гаранције за 
добро и квалитетно извођење радова, Наручиоца обавестити за које се средство 
обезбеђења определио: Банкарску гаранцију за добро и квалитетно извођење радова 
или Депозит за добро и квалитетно извођење радова.  

Уколико се Извршилац не изјасни о изабраном средству обезбеђења и не достави 
Банкарску гаранцију за добро и квалитетно извођење радова Наручилац ће сматрати да 
је изабрано средство обезбеђења за добро и квалитетно извођење радова Депозит. 

Уколико Уговор буде раскинут пре уговореног рока задржаће се депозит за добро 
извршење посла у износу од 10% укупно уговорене вредности посла или ће се 
активирати банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење посла, у зависности 
од изабраног средства обезбеђења. 

На писани захтев Извршиоца, Наручилац може одобрити замену Депозита као средства 
обезбеђења за добро и квалитетно извршење посла, Банкарском гаранцијом за добро 
и квалитетно извршење посла, у свему сагласно одредбама Конкурсне документације 
за јавну набавку ВЈН 05/19. 
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Вредност за неизведене и/или лоше изведене радове, чије недостатке Извршилац није 
отклонио у складу са Уговорном документацијом, Наручилац ће отклонити ангажовањем 
другог извођача и наплатити из задржаног депозита или активирањем банкарске 
гаранције за добро и квалитетно извођење радова. 

Банкарска гаранција за гарантни период / Депозит за гарантни период 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу као средство обезбеђења за део гарантног 
периода достави Банкарску гаранцију за гарантни период у износу од 5% вредности 
извршеног посла по Кончаном обрачуну, у року од 14 (четрнаест) радних дана од дана 
од дана потписивања Записника о коначном обрачуну.  

Рок трајања Банкарске гаранције за гарантни период је две године од дана издавања 
Потврде о завршетку радова. 

Уместо Банкарске гаранције за гарантни период Извршилац може као средство 
обезбеђења за Гарантни период прихватити да му Наручилац, задржи депозит од пет 
процената (5%) од вредности извршеног посла.  

Уколико је средство обезбеђења за гарантни период депозит, средства задржаног 
депозита у износу од 5% од вредности извршеног посла биће враћена Извршиоцу у року 
од две године и 14 (четрнаест) дана од дана почетка гарантног периода, уколико исти 
није продужен сагласно одредбама Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 
05/19. 

Средства задржаног депозита као гаранција за гарантни период не подлежу 
валоризацији и обрачуну камата, те ће бити исплаћена Извршиоцу у номиналном 
износу. 

Извршилац ће благовремено, пре израде Коначног обрачуна и испостављања Окончане 
ситуације, Наручиоца обавестити за које се средство обезбеђења определио: Банкарску 
гаранцију за гарантни период или Депозит за гарантни период, након тога Извршилац 
не може извршити замену средства обезбеђења за гарантни период. 

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

ГРУПА ПОНУЂАЧА  

Члан 19. 

Извршилац је уз своју понуду доставио Наручиоцу Споразум заведен код водећег члана 
Групе понуђача  Извршиоца под  бр. _________ од _________ године, којим се регулише  
међусобни однос  његових чланова (групе), а у вези извршења обавеза из овог уговора, 
у свему сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 05/19 и Закону. 
 
Чланови Групе Понуђача су: 

1.______________________________________________________ (назив и седиште) 
2.______________________________________________________ (назив и седиште) 
3.______________________________________________________ (назив и седиште) 
4.______________________________________________________ (назив и седиште) 
5. ______________________________________________________ (назив и седиште) 
 
У Споразуму из претходног става овог члана уговорено је: 
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да је лице овлашћено од стране групе понуђача за подношење понуде и заступање 
групе понуђача у јавној набавци Наручиоца  ВЈН 05/19 
_____________________________________ (име и презиме) 

да је лице овлашћено од стране групе понуђача за потписивање овог уговора,  
_____________________________________ (име и презиме) 

да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача дати Наручиоцу Банкарске 
гаранције у складу са овим уговором 
_____________________________________(назив и седиште члана групе понуђача) 

да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача издати авансну, привремене и 
окончану ситуацију  
_____________________________________ (назив и седиште члана групе понуђача) 

да је лице овлашћено за комуникацију са Наручиоцем 
_____________________________________ (име и презиме) 

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

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран за 
следеће услуге/радове: _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран за 
следеће услуге/радове: _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран за 
следеће услуге/радове: _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран за 
следеће услуге/радове: _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран за 
следеће услуге/радове: _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

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

ПОДИЗВРШИОЦИ 
Члан 20. 

 
Подизвршиоци/подизвођачи су: 
 

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

Подизвршилац 1.  ___________________________ врши следеће услуге/радове 
_________________________________________________________________________, 
што износи %___; 
 
Подизвршилац 2.  ___________________________ врши следеће услуге/радове 
_________________________________________________________________________, 
што износи %___; 
 
Подизвршилац 3.  ___________________________ врши следеће услуге/радове 
_________________________________________________________________________, 
што износи %___; 
 
Подизвршилац 4.  ___________________________ врши следеће услуге/радове 
_________________________________________________________________________, 
што износи %___; 
 
Подизвршилац 5.  ___________________________ врши следеће услуге/радове 
_________________________________________________________________________, 
што износи %___; 
 
Подизвршилац 6.  ___________________________ врши следеће услуге/радове 
_________________________________________________________________________, 
што износи %___; 
 
Проценат вредности радова који је поверен подизвршиоцима износи укупно  _______% 
укупне вредности радова. 
 
Напомена: овај члан Модела уговора попунити само уколико је део јавне набавке 
Извршилац поверио подизвршиоцима/подизвођачима. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 

Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извршиоцем 
покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или ако Извршилац пренесе или 
уступи Уговор, без сагласности Наручиоца датој у писаној форми или ако је Извршилац: 

 одустао од Уговора, 

 без разумног оправдања пропустио да почне извршење уговорних  обавеза или 
задржава њихово  напредовање након истека петнаест (15) дана од дана 
добијања писаног упозорења Наручиоца; 

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

 не користи уплаћени аванс у складу са овим уговором; 

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

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

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

 упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 
извршава уговрне обавезе  у складу са Конкурсном документацијом за јавну 
набавку ВЈН 05/19, или стално или свесно занемарује да извршава своје обавезе; 

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

 без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора; 

 пропустио да достави тражене гаранције и/или осигурање, на начин и у роковима 
како је то дефинисано овим уговором; 

 својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране надзорног 
органа, и других разлога предвиђених Законом о облигационим односима,  
другим прописима којима је регулисана предметна материја и Конкурсном 
документацијом за јавну набавку ВЈН 05/19. 

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

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

Члан 22. 

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

Члан 23. 

За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну 
набавку ВЈН 05/19,  примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о 
јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, Узансама о изградњи и других 
прописа којима је регулисана материја овог уговора. 

Члан 24. 

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

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

Извршилац Наручилац 
 
 

________________________ 
 

 
 

________________________ 
 

 
Место и датум  

 
 

М. П. 

 
Понуђач 

 
__________ 

  
_____________ 

                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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7)  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 

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

 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

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

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

Важне напомене:  

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

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

Овај образац се може копирати ако понуду подноси група понуђача. 
 
 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

_____________ 
                                                              
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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9) КОНТАКТ  НАРУЧИОЦА  
 

Контакт особе Наручиоца су: 
 
Александар Вујовић, дипл.инж.арх, тел. 011/3209-860   

и  

Саша Пантелић, дипл.правник, тел. 011/3209-866,  

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

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 
 

__________ 
  

_____________ 
                                                              
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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ДЕО 2 

 

УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ 

ЗА УСТУПАЊЕ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ /ПЗИ/ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  ГРАЂЕЊУ  СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ 

ОБЈЕКТА У БЛОКУ 63 НА НОВОМ БЕОГРАДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октобар 2019. године 
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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј   Д Е Л А   2: 

2.1 ОПШТИ УСЛОВИ  

2.2 НАЦРТ ТЕКСТА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ НУЂЕЊА 

2.3 НАЦРТ ТЕКСТА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ ПРИМЉЕНОГ 

АВАНСA 

2.4 НАЦРТ ТЕКСТА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО И КВАЛИТЕТНО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛA  

2.5 НАЦРТ ТЕКСТА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

2.6 РЕЧНИК ТЕРМИНА 

2.7 СТРУКТУРА ЦЕНЕ  

2.8 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУН РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ 

2.9 ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ДОДАТНИХ РАДОВА 

2.10 ОБРАЗАЦ О ПРОЦЕДУРИ ПРИМОПРЕДАЈЕ РАДОВА  

2.11 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ГРАДИЛИШТА 
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2.1 ОПШТИ УСЛОВИ 

Ови општи услови извршења посла се у потпуности примењују осим уколико није 

другачије одређено Уговором о извршењу посла. 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 

1.1 У овим Општим условима, Конкурсној документацији и моделу Уговора о изради 

пројектно-техничке документације и извођењу радова, речи и изрази, дати 

азбучним редом, имају значење које је наведено у делу Речник термина, ове 

Конкурсне документације, изузев када смисао текста захтева другачије. 

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

Уговора. 

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

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

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

Извршењем посла, обухватају и предузећа која она представљају. 

Члан 2. ЗАКОН И ЈЕЗИК УГОВОРА 

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

српском језику, и сва кореспонденција између учесника у реализацији Уговора 

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

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

набавке, буде у складу са Законима и подзаконским актима, прописима, о изради 

техничке документације, изградњи објеката и монтажи опреме, стандардима и 

правилима струке, и да обештети Наручиоца од свих казни и одговорности сваке 

врсте за кршење било ког Закона и подзаконског акта, прописа, стандарда или 

правила које изврши у време Извршења посла. 

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

тумачење исте су закони Републике Србије. 

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

Члан 3. УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ 

ДОКУМЕНАТА 

3.1 Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 

- Уговор 
- Део 1 Конкурсне документације 
- Део 2 Конкурсне документације 
- Део 3 Конкурсне документације 
- Било који други документ оверен од стране Наручиоца и/или Извршиоца, а у 
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вези са предметом јавне набавке. 

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

3.2 Документа која чине Уговорну документацију треба сматрати међусобним 

објашњењима једног за други.  

Сваку двосмисленост или неслагања у тексту докумената Наручилац ће на захтев 

Извршиоца у писаној форми објаснити, допунити или исправити. 

У случају евентуалног не слагања папирне документације и електронсе 

документације по истом предмету , важе одредбе из папирне документације 

Уколико објашњење, допуна или исправка документације изазове трошкове за 

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

Извршиоцу проузроковане  трошкове сагласно овим Општим условима. 

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

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

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

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

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

отклоне. 

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

документација у складу са Законима и подзаконским актима, прописима, 

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

Уколико Извршилац примети да било који део Уговорне документације одступа од 

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

форми, пре потписивања Уговора. 

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

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

нејасноће) о томе обавестити Наручиоца и тражити објашњење. Тражено 

објашњење Наручилац ће доставити Извршиоцу у писаној форми,  најкасније у 

року од 5 (пет) дана од пријема обавештења. 

Члан 4. ОБАВЕШТЕЊА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА 

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

Извршиоцу биће у писаној форми, према условима Уговорне документације, 

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

истога дана, путем Надзора, одговорном Извршиоцу посла. 

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

и доставља поштом или предајом на адресу Наручиоца: 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110 

Нови Београд 
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а код извођења радова, истога дана Надзору на градилишту. 

4.3 У случaју да једна Уговорна страна промени адресу, обавезна је да у року од три 

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

страну.  

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

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

од стране овлашћених лица Наручиоца и Извршиоца. 

Члан 5. УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ И НАДЗОР 

5.1 Наручилац обезбеђује стални стручни тим и надзор од почетка до завршетка 

Извршења посла на изради Техничке документације и извођењу објекта, а 

повремени стручни надзор, зависно од потребе, у Гарантном периоду све до 

издавања Потврде о завршетку Гарантног периода. 

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

посао, које лице/а је Наручилац ангажовао и овластио за праћење тока израде 

пројектне документације и стручни надзор. Решења за лица која обављају послове 

праћења тока израде пројектне документације и послове стручног надзора издаће 

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

вршењу стручног надзора. 

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

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

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

и Уговорној документацији, односно утврђене законским прописима и 

правилницима за све оно што није дефинисано овим Општим условима и 

Уговорном документацијом. 

5.3 Стручни тим за праћење тока израде пројектне документације и Надзор (у даљем 

тексту Надзор) ће бити одговорни Наручиоцу, а њихова је дужност да прате и 

надзиру израду пројектне документације, извођење радова, радну снагу и 

механизацију који треба да буду ангажовани на извођењу радова, проверавају 

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

врше контролу изведених радова који се према природи и динамици изградње 

објекта не могу проверити у каснијој фази изградње (темељи, арматура, оплата, 

изолација...), благовремено уочавају промене услова изградње објекта и 

предузимају потребне мере у случају да ти услови утичу на даље извођење 

радова, врше контролу Техничке документације на основу које се гради објекат у 

свакој фази изградње објекта и друго сагласно Правилнику и/или  Уговору о 

вршењу Надзора. Они неће имати овлашћења да ослободе Извршиоца било које 

дужности или обавезе по Уговорној документацији нити да, изузев ако је то 

изричито предвиђено Уговорном документацијом, наложе неки рад који повлачи 

за собом закашњење или додатно плаћање од стране Наручиоца или било какве 

измене Извршења посла. 
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5.4 Наручилац може у писаној форми пренети на Надзор надлежности и овлашћења 

која припадају Наручиоцу и о томе обавестити Извршиоца дајући му један 

примерак овлашћења у писаној форми. Свака инструкција дата у писаној форми 

или одобрење које Надзор буде дао Извршиоцу у границама таквог овлашћења, 

обавезују и Извршиоца и Наручиоца. 

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

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

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

о чему ће обавестити Наручиоца у писаној форми. 

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

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

признати Извршиоцу у складу са Конкурсном документацијом, а у односу на 

извршени рад и у складу са чланом 32. ових Општих услова. 

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

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

Наручилац може да потврди, одбаци или измени такву одлуку у року од три (3) 

дана од дана обраћања Извршиоца. О донетој одлуци Наручилац је дужан да у 

писаној форми обавести Извршиоца. 

Члан 6. АСИГНАЦИЈА И ЦЕСИЈА 

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

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

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

ће доспети. 

Члан 7. ПОДИЗВРШИОЦИ ИЛИ ПОДИЗВОЂАЧИ  

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

Подизвршиоца или Подизвођача, његовог одговорног руководиоца, службеника 

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

његових управника градилишта, службеника или радника.  

Извршилац је дужан да Наручиоцу достави копију свих подизвођачких уговора. 

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

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

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

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

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

прекине Извршење посла, или буде замењен новим извршиоцем, такав 

Подизвршилац или Подизвођач наставити са извођењем подизвођачког уговора 

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

Подизвршилац или Подизвођач према подизвођачком уговору. Такође, 
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Извршилац ће у сваки подизвођачки уговор укључити и одредбу да такви 

Подизвршиоци или Подизвођачи неће имати никаква додатна потраживања од 

Наручиоца због повреде подизвођачког уговора од стране Извршиоца. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 8. ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

8.1 Наручилац је дужан да након потписивања Уговора достави Извршиоцу сву 

расположиву документацију потребну за израду пројектне докуметације која је 

предмет ове Конкурсне документације. Наручилац  ће  након израде пројектне 

документације, извршене ревизије, техничке контроле, сагласности надлежних 

институција и Наручиоца, доставити Извршиоцу Пројекат (који је Извршилац 

предходно израдио, а Наручилац прихватио сагласно одредбама ове Конкурсне 

документације) у складу са којим ће се изводити радови.  

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

упоредо са напредовањем Радова, Наручилац је дужан да Извршиоца 

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

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

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

односе.  

8.3 Извршилац треба да изради Техничку документацију сагласно важећој регулативи 

и захтеву Наручиоца. Са израдом Техничке документације ће отпочети тек након 

што добије налог Наручиоца у писаној форми.  

Извршилац је у обавези да обезбеди: потврду одговорног/их и главног пројектанта 

о усаглашености свих делова израђене пројектне документације, сагласност свих 

надлежних установа на израђену пројектну документацију и позитивно мишљење 

Тима за праћење реализације пројекта који је именовао Наручилац. Тек тада 

Наручилац ће бити у могућности да прихвати Техничку документацију. 

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

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

Члан 9. ПРИСТУП ГРАДИЛИШТУ 

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

дефинисаних Уговорном документацијом, а које су искључиво у вези са 

извођењем радова. 

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

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

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

материјали, опрема, привремени објекти и слично власништво неког другог 

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

доброг привредника. 
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9.3 Наручилац је дужан да након потписивања уговора омогући Извршиоцу неометан 

приступ локацији. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 10. ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ 

10.1   Предмет јавне набавке  

Уступање извршења посла израде техничке документације пројекта за извођење 

/ПЗИ/ и извођење радова на грађењу стамбено-пословног објекта на кп 3347/70 

КО Нови Београд у блоку 63 на Новом Београду, у свему према предмеру радова 

и листама материјала и опреме датим у Делу 3 Конкурсне документације за јавну 

набавку ВЈН 05/19, пројекту за грађевинску дозволу /ПГД/ и захтевима Конкурсне 

документације за јавну набавку ВЈН 05/19. 

Граница пројекта и врсте пројектне документације дефинисане су у Делу 3 –            

Техничке спецификације ове Конкурсне документације. 

Извршилац је дужан да преда Наручиоцу: 

 Техничку документацију /ПЗИ/ у: 
o стандардном (папирном) облику - 6 (шест) примерака 
o електронској форми потписаној на начин потписан важећом законском 

регулативом 
o у изворној електронској форми - 2 (два) примерка (.doc, .docx, .xls,.xlsx, 

.dwg, .pdf, .max...) сагласно потребама Наручиоца  

 План превентивних мера 

 Пројекат изведеног објекта  

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

 Пројекат осматрања у току извођења 

 Пројекат организације градилишта 

 Енергетски пасош објекта израђен од стране за то овлашћене организације 

Подношење захтева и подизање свих услова и сагласности за израду Пројеката 

за извођење (које предвиђа Закон о планирању и изградњи објеката) као и све 

друге послове поребне за коплетан завршетак посла, који се посебно не 

набрајају, обавеза су Извршиоца. 

10.2 Извршилац је дужан да  изведе све Радове у складу са уговореним квалитетом 

и роком, да изведе радове у свему према Конкурсној документацији, Техничкој 

документацији /ПГД и ПЗИ/, свим допунама и изменама исте, листама 

материјала и опреме датим у овој Конкурсној документацији (потписаним и 

овереним од стране Извршиоца), усвојеној динамици активности, законима, 

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

Извршилац је дужан да, без посебних трошкова по Наручиоца, изврши све 

припремне, грађевинске, занатске, инсталатерске и друге радове, који се не 

наводе одвојено, али су неопходни за почетак радова.  
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10.3 Извршилац је дужан да Радове изведе у свему према Конкурсној документацији, 

односно техничкој документацији за извођење радова,  сагласно издатом Решењу 

о грађевинској дозволи свим допунама и изменама истог, законима, техничким 

прописима, стандардима и правилима струке. 

10.4 Извршилац је дужан да, сагласно члану 152. став 1. тачка 1) Закона о планирању 

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

50/13,98/13,132/14 и 145/14), пре почетка Радова потпише архивски примерак  

пројекта који се чува код Наручиоца. 

10.5 Извршилац је дужан да, сагласно члану 152. став 6.  Закона о планирању и 

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

42/13,50/13,98/13,132/14 и 145/14), 15 (петнаест) дана пре него што по динамици 

радова та позиција  доспева на извођење, упозори Наручиоца о недостацима 

пројектне документације, коју је сам израдио, на основу које се изводе радови, тако 

да благовремено не упозорење на присутну ману, не може да произведе додатни 

трошак за Наручиоца.  

Извршилац ће при изради, разради и изменама пројектне документације, у току 

припреме за грађење контролисати међусобну усаглашеност свих делова 

пројектне документације, проверити положај објеката у односу на парцелу и 

синхронизовати извођење радова, на радовима из своје надлежности, као и на 

радовима који се у окружењу објекта изводе од других извођача, по технолошком 

редоследу почетку и  времену трајања, тако да се накнадно  извођење радова, у 

случају не чињења по овом основу, неће обрачунавати и плаћати.          

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

извршила примопредаја без примедби на изведене Радове. 

10.7 Извршилац ће, без додатне накнаде, обезбедити дозволе и сва остала одобрења 

и потврде надлежних органа и инспекција, неопходне за правилно извршење и 

завршетак Извршења посла. Извршилац ће припремити докумената која се могу 

захтевати за добијање поменутих дозвола. Трошкове који настану према 

надлежним органима сноси Наручилац. 

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

Извршилац, захтева учешће или интервенисање Наручиоца или неког другог лица 

- организације, Извршилац ће о томе благовремено обавестити Наручиоца.   

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

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

који су последица недостатака, биће на рачун Извршиоца. 

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

обавезе, накнаде, таксе и др. које треба платити по прописима важећим у 

Републици Србији и граду Београду, ради обављања Радова или транспорта и 

одлагања материјала на прописано место из свих фаза грађења, односно које 

треба платити према одредбама и прописима надлежних органа и других правних 
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лица односно установа чија су имовина и права угрожена или могу бити угрожена 

Радовима на било који начин. 

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

са Уговором, Конкурсном, Техничком и другом Уговорном документацијом. 

Извршилац ће обезбедити целокупну контролу над Подизвршиоцима или 

Подизвођачима, радну снагу, материјале, грађевинска и монтажна постројења, 

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

неопходно за извођење и/или завршетак Извршења посла све док потреба за тим 

постоји или проистиче из Уговорне документације. 

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

документацију, у вези са Извршењем посла, тако да омогући Наручиоцу да прати 

како Извршење посла напредује и да ли се Извршење посла изводи у складу са 

Уговорном документацијом.  

У складу са Чланом 13. ових Општих услова Извршилац ће доставити Наручиоцу 

Динамички план израде Техничке документације и Извођења радова, а у току 

Извођења радова Оперативне планове и Пресеке стања. 

10.11 Извршилац је дужан да обавести орган који је издао Грађевинску дозволу, као и 

надлежну локалну управу на чијој територији се гради објекат, о завршетку израде 

темеља и конструкције објекта, односно потврди сагласност постојећих темеља и 

конструкције објекта са планском и техничком документацијом и уз обавештење 

приложи геодетски снимак изграђених темеља и конструкције објекта, без 

посебних трошкова по Наручиоца. 

Извршилац је дужан да у писаној форми и на време обавештава Наручиоца о 

започињању појединачних фаза извршења посла.  

Ниједан изведени рад неће се покрити или затрпати без претходног прегледа и 

пријема од стране Надзора. Извршилац ће обезбедити Надзору могућност 

испитивања и мерења обима изведених радова пре него што се  изведени радови 

покрију или уклоне, као и да прегледа подлоге пре него што се на њима изведу 

стални радови.  

Извршилац ће на време обавестити Надзор када је неки Изведени рад спреман за 

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

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

премеравања таквог Изведеног рада. 

Уколико Извршилац изврши покривање или затрпавање било којих Изведених 

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

налог Извршиоцу да изврши откривање или отварање Изведених радова у циљу 

обављања прегледа и испитивања. После обављених прегледа и испитивања 

Извршилац је дужан да поправи и попуни откривана и/или отворена места. Све 

трошкове таквих отварања и затварања сносиће Извршилац. 
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10.12 Сваког месеца Извршилац је дужан да, без додатних трошкова по Наручиоца,  

сачињава Извештај о извршеним активностима и изврши фотографисање 

изведених Радова, које ће приказити процес Радова у изградњи, а све у складу са 

захтевима Надзора, и/или Наручиоца. Фотографије су власништво Наручиоца и 

Извршилац је дужан да исте доставља у електронској форми уз привремене 

ситуације.  

          Специјалне фотографије које показују посебне делове Извођења радова, 

механизације или предмет од интереса снимаће се с времена  на време када то 

буду захтевали Надзор и/или Наручилац. 

Уколико Извршилац пропусти да изврши фотографисање по налогу Надзора и/или 

Наручиоца, Наручилац ће сам ангажовати фотографа, а трошкове овог 

ангажовања сносиће Извршилац и исти ће бити одузети од ситуације. 

10.13 Извршилац је обавезан да на градилишту уредно води и чува сву Уговорну и 

градилишну документацију у складу са чланом 14. ових Општих услова. 

Извршилац ће пројекте, цртеже, спецификације и градилишну документацију 

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

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

форми. 

10.14 Извршилац ће извршити и одржавати Радове у складу са Уговорном 

документацијом и строго ће се придржавати инструкција и упутстава Наручиоца 

које овај даје за било које чињење у оквиру својих овлашћења, изузев у случају да 

је то супротно законској регулативи или физички немогуће. Сматраће се да је 

Извршилац прихватио упутства Наручиоца уколико не уложи приговор у року од 

три (3) дана од пријема упутстава. 

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

ангажовано на извршењу посла, и то:  

   - Руководиоца извршења посла - руководиоца Пројекта 

  - Инжењера за планирање 

  - Одговорног извођача радова за конструкцију 

  - Одговорног извођача радова за архитектонско грађевинске радове 

  - Одговорног извођача радова за електроенергетске инсталације 

  - Одговорног извођача радова за телекомуникационе и сигналне инсталације 

  - Одговорног извођача радова за машинске инсталације 

  - Одговорног извођача радова за хидротехничке инсталације 

- Одговорног извођача радова за извођење стабилних система за гашење пожара 

- Одговорног извођача радова за извођење стабилних система за дојаву пожара 

- Одговорног извођача радова за извођење система за одвођење дима и топлоте 

- Одговорног извођача радова за системе техничке заштите  

          - Лице задужено за БЗР 
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 који поседују одговарајућу лиценцу ИКС и МУП-а и обезбеди им примерак Уговора 

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

Извршилац ће да достави Наручиоцу доказ о професиналном искуству 

Руководиоца Пројекта и именованих лица на сличним пројектима, као и Изјаву о 

доступности кључног особља. Задужења кључног особља могу се, сагласно 

законској регулативи, поверити истој особи. 

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

одстрани са посла руководиоца пројекта, одговорног извођача на градилишту 

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

Наручиоца не понаша професионално, није компетентно или занемарује вршење 

својих дужности или чије је запослење према мишљењу Наручиоца непожељно. 

Такво лице не сме поново да буде запослено на Радовима без одобрења 

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

треба што пре да буде дата одговарајућа замена, одобрена од стране Наручиоца. 

10.16 Поред других обавеза и одговорности, предвиђених Уговорном документацијом, 

Извршилац ће без посебне накнаде: 

а) Извршити израду пројектне документације сагласно важећим законским 

прописима и захтевима Наручиоца, утврди и усклади габарит објекта са 

партерним уређењем  константно вршити синхронизацију и усклађивање свих 

делова пројектне документације, Пројекат за извођење и Пројекат изведеног 

објекта (или у техничкој документацији јасно унети све измене настале током 

грађења) и од стране овлашћене геодетске организације урадити етажни 

елаборат за све садржаје објеката. 

б) Обезбедити важеће атесте акредитованих лабораторија за уграђене 

материјале и опрему, као и сва испитивања инсталација. 

в) Набавити и транспортовати сву потребну опрему, материјал и машине до 

Градилишта и обезбедити истовар и инсталирање све опреме, материјала и 

машина. 

г) Обезбедити и одржавати две канцеларије, и салу за састанке, са санитарним 

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

компјутерском опремом на градилишту, за потребе Надзора и Наручиоца.  

д) Обезбедити присуство својих представника и представника Подизвођача у раду 

комисије за технички преглед радова. 

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

Примопредаји радова Наручиоцу у року који је дат у Записницима. 

е) Отклонити све евентуалне недостатке који би се појавили у Гарантном периоду, 

с тим да са отклањањем истих почне најкасније четрдесетосам (48) часова по 

добијању писаног обавештења од Наручиоца и/или корисника. 

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

з) Отклонити све штете које би евентуално Извршилац нанео током извођења 

радова постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним 

површи-нама, водотоковима и трећим лицима. 
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         и) Уклони заостали материјал опрему и постројења коришћена при грађењу. 

ј)  Обезбедити праћење пројекта, спровођење процедура и извештавање по  

методологији ПМИ-стандарда. Методологију по ПМИ-процедурама прописује 

Наручилац.  

к) Организовати транспорт ископаног и отпадног материјала  јавним 

саобраћајницама на прописан начин и вршити одлагање овог материјала 

такође на прописану депонију, без посебне контроле Наручиоца.   

Горе наведене обавезе и одговорности не ограничавају друге обавезе и 

одговорности Извршиоца које се захтевају Уговорном документацијом или 

законском регулативом. 

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

недељом и/или у дане празника уз сагласност Наручиоца.  

У изузетним случајевима када је у питању очување живота људи, имовине или 

Радова, Извршилац може обављати рад ноћу, недељом и/или у дане празника уз 

обавештење Наручиоцу у писаној форми, а без његове претходне сагласности.  

10.18 Извршилац ће о свом трошку направити сопствене аранжмане за ангажоване 

раднике (транспорт, исхрану, смештај, заштитну опрему, средства за рад, итд.). 

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

било које незаконито или насилничко понашање од стране или међу његовим 

радницима и предузме мере за очување мира и заштиту људи и њихове имовине 

у близини Радова, од таквог понашања. 

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

било које незаконито чињење које угрожава животну средину  или било чију 

имовину. 

10.21Извршилац је дужан да све податке који се односе на уговорени посао чува као 

пословну тајну и не може их без писане сагласности Наручиоца саопштавати било 

ком заинтересованом лицу или субјекту.  

10.22Извршилац је одговоран и за поштовање свих обавеза дефинисаних претходним 

тачкама и од стране ангажованих чланова Конзорцијума, Подизвршиоца или 

Подизвођача. 

Члан 11. КОНТРОЛА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И УСЛУГА 

11.1 Извршилац ће обавити или обезбедити сву потребну контролу над Извршењем 

посла, укључујући и контролу над Подизвођачима, у току Извршења посла и после 

тога, све док то Наручилац буде сматрао потребним ради правилног извршења 

уговорних обавеза. 

11.2 Извршилац ће именовати одговорно лице које ће руководити израдом техничке 

документације и одговорно лице које ће руководити Извођењем радова, у складу 

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

таквом именовању обавестити Наручиоца у писаној форми, најкасније до дана 
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увођења Извршиоца у посао.  

 Извршилац ће, такође именовати и кључно особље које ће бити ангажовано на 

реализацији посла сагласно овој Конкурсној документацији.  

         Руководилац израде техничке документације, руководилац извођења радова и 

наведено кључно особље, који имају одобрење Наручиоца у писаној форми, а које 

може да буде повучено од стране Наручиоца у било ком тренутку, биће стално 

присутни на извршењу посла и све своје време посветити организовању и 

контроли истих. 

Ако Наручилац повуче одобрење за некога од руководиоца извршења посла, 

Извршилац ће, пошто је примио обавештење о таквом повлачењу одобрења у 

писаној форми, у року од три (3) дана да одстрани то лице са извршења посла. 

После тога га неће поново запослити на извршењу посла у било ком својству, већ 

ће га заменити другим руководиоцем за којег добије одобрење од Наручиоца. 

Такав руководилац радова може добити, у име Извршиоца, упутства и инструкције 

од Наручиоца. 

Члан 12. ОСИГУРАЊЕ 

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

доставити следеће Полисе осигурања: 

1. Полису осигурања објеката у изградњи  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања објекта у 

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

стварима трећих лица.  

Полиса осигурања објекта у изградњи мора обухватити осигурање радова, 

материјала и опреме од свих ризика до њихове уговорене вредности.   

Полиса осигурања мора: 

 гласити на предмет набавке 

 бити издата од стране осигуравајућег друштва са територије Репубилке 
Србије 

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

 бити винкулирана у корист Банке Наручиоца која финансира грађење 

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

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

2. Полису осигурања од професионалне одговорности  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања од 

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

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

121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), у износу од 10% 



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ВЈН 05/19 

ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
                                    Стамбено - пословни објекат ГДС у блоку 63 , Нови Београд                 15 од 66 

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

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

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

Полиса осигурања од професионалне одговорности мора 

 гласити на предмет набавке 

 бити издата од стране осигуравајућег друштва са територије Репубилке 
Србије 

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

Трошкове издавања Полиса сноси Извршилац.  

Полисе осигурања морају имати клаузулу да је осигуравајућа кућа у случају 

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

обавести Наручиоца. 

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

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

Анекса о продужењу рока извођења радова достави напред наведене полисе са 

новим периодом, под истим условима. 

Члан 13. ДИНАМИЧКИ ПЛАН 

13.1 Извршилац ће приликом доставања понуде доставити Прелиминарни динамички 

план извршења радова и услуга из предмета ЈН и Прелиминарни динамички план 

ангажовања машина и постројења, а у року од тридесет (30) дана од дана 

потписивања Уговора, поднети на одобрење Наручиоцу предлог Динамичког 

плана Извршења  уговореног посла.  

         Оступање Предлога динамичког плана за извршење уговореног посла од 

Прелиминарног динамичког плана, може бити до 10 % у оперативном и 

финансијком смислу. 

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

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

приказ динамике извођења радова.   

Извршилац је дужан да дефинише организационе нивое, технологију извршења 

посла, Међурокове, статички и динамички план радне снаге и механизације и 

финансијски план реализације.  

Рок за Завршетак Извршења посла биће дефинисан Уговором и почиње да тече 

од дана увођења Извршиоца у посао. 

13.2 Динамички план представља основ за израду Оперативних планова, Пресека 

стања радова у међуроковима и месечних извештаја. 

13.3 Извршилац ће Извршење посла почети и одржавати све време извршења и 

завршити у складу са одобреним Динамичким планом. Када год то буде тражио 
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Наручилац, Извршилац ће припремити, у писаној форми, Оперативни план и/или 

Пресек стања радова. 

 Саставни део пресека стања су: преглед планираних и остварених величина, 

степен готовости, време, финансијска реализација, ресурси, анализа последица 

уочених кашњења и приказ мера за њихово отклањање. 

Ако у било ком тренутку стварно напредовање Извршења посла није у складу са 

усвојеним Динамичким планом, Извршилац треба да, на захтев Наручиоца, 

припреми ревидирани план који приказује измене у односу на одобрени план, са 

предлогом мера и активности потребних да би обезбедио Завршетак Извршење 

посла у уговореном року. Овај измењени план биће поднет на одобрење 

Наручиоцу у року од пет (5) дана од пријема таквог захтева. 

Подношење таквих планова и одобрење од стране Наручиоца или давање таквих 

података неће ослободити Извршиоца било које од његових дужности или 

одговорности према Уговорној документацији, нити Извршиоцу даје право на 

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

потраживања. 

13.4 Рок и Међурокови за завршетак Извршења посла су од суштинског значаја за 

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

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

наступити штета и биће примењене одредбе Члана 31. ових Општих услова. 

13.5 Међурокови се утврђују и контролишу  у једномесечном временском интервалу, за 

вишемесечне скупове активности и у тренутку доспећа рокова за посебно орочене 

активности из предмета ЈН. 

Члан 14. ТЕХНИЧКА И ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Техничка документација 

 14.1 Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Техничку документацију /ПЗИ/ у: 

- стандардном (папирном) облику - 6 (шест) примерака; 
- електронској форми потписаној на начин потписан важећом законском 

регулативом; 
- у изворној електронској форми - 2 (два) примерка (.doc, .docx, .xls,.xlsx, 

.dwg, .pdf, .max...) сагласно потребама Наручиоца; 

Извршилац је у обавези да обезбеди:  

- потврду одговорног/их и главног пројектанта о усаглашености свих делова 
израђене пројектне документације 

- сагласност свих надлежних институција на израђену пројектну 
документацију 

- позитивно мишљење тима за праћење реализације пројекта који је 
именовао Наручилац.  

Тек након тога Наручилац ће дати писану сагласност на Техничку документацију. 
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Градилишна документација 

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

трошкова по Наручиоца, и следећу документацију: 

- грађевински дневник, 
- грађевинску књигу, 
- књигу инспекције, 
- решење о грађевинској дозволи, 
- пријаве радова надлежним институцијама, 
- решење/а о именовању одговорних извођача радова са копијама њихових 

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

од стране ИКС и МУП-а, 
- атесте коришћених материјала и опреме, 
- записнике о испитивању материјала, опреме и инсталација, 
- сагласности  надзора на узорке  уграђене опреме и материјала  
- елаборат о заштити на раду, 
- пројекат организације градилишта, 
- техничку документацију, 
- документацију праћења тока грађења по ПМИ процедурама, 
- пројекат изведеног стања,  
- другу документацију у складу са важећим прописима 

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

према Правилнику о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског 

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

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

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

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

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

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

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

квалитет изведених радова и сигурност објекта, датум завршетка извођења 

радова и датум предаје објекта Наручиоцу. Грађевински дневник се води у два 

истоветна примерка од којих један (копију) узима Надзор/Наручилац, а други 

(оригинал) остаје Извршиоцу. 

         Вођење дневника се окончава даном предаје објекта Наручиоцу. 

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

Надзор/Наручиоца, а други (оригинал) за Извршиоца. 

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

изведеним радовима мерењем истих према следећој процедури: 

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

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

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

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

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

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

Наручилац за обрачун изведених радова. 

Овлашћени представници Надзора и Извршиоца потписују сваку страну 

грађевинске књиге и сваки лист нацрта изведених  радова. 

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

извештава Наручиоца у писаној форми ради заједничког или појединачног 

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

Наручиоцу и фотокопију налаза и налога инспекције. 

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

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

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

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

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

материјал, достављени од стране Извршиоца или било ког Подизвршиоца или 

Подизвођача, власништво су Наручиоца. 

14.8 При Примопредаји изведених радова Извршилац је дужан да сву документацију 

ажурира, сачини списак исте и записнички преда Наручиоцу. 

Члан 15. ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА И ДОВОЉНОСТ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

15.1 Уговорне стране сагласно утврђују да ће се вредност уговореног посла 

дефинисати Уговором, на основу укупне вредности извршења посла, из 

преконтролисане Понуде. 

15.2 Све цене изражене су у динарима. Базни месец се поклапа са даном почетка 

отварања понуда, односно месецом у ком је извршено отварање понуда. 

Цену чине збир цене израде техничке документације (ПЗИ) и цене извођења 

радова за позиције радова обухваћене предмером датим у Делу 3 – Техничке 

спецификације ове Конкурсне документације. 

Обрачун изведених радова се врши по јединици мере, односно вредност 
изведених радова утврђује се као збир производа уговорених јединичних цена и 
изведених количина (утврђених на основу оверених листова грађевинске књиге) 
обухваћених предмером радова датим у Делу 3 – Техничке спецификације ове 
Конкурсне документације. 
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Извршилац прихвата да, уколико то буде потребно, поред предметних радова 

изведе и све Додатне радове, у складу са поступком прецизираним у 2.9 – Образац 

обрачуна додатних радова Дела 2 ове Конкурсне документације.  

15.3 Извршилац је, по позиву за преглед локације градилишта, прегледао и проверио 

локацију, њену околину и ограничења и прикупио све расположиве информације у 

вези с тим, да је проценио обим и природу рада и материјала потребног за 

извршење посла, прилазе до градилишта, смештај који ће му можда бити 

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

све остале околности које могу утицати на извођење радова, да је у свему упознат 

са плаћањем такси, пореза и осталих накнада које су прописане законом и другим 

прописима органа власти и управе тако да  посао може извести стручно и 

квалитетно, у уговореном року и за Уговорени износ. Извршилац је добио све 

информације које су сваком савесном и искусном Извршиоцу потребне у погледу 

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

могу одразити на извођење и завршетак радова који су предмет овог уговора. 

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

разгледање локације градилишта. Након обиласка локације градилишта 

Наручилац ће Понуђачу издати Потврду о обиласку локације градилишта која се 

може прилоћити приликом подношења Понуде.  

15.4 Понуђена цена у себи садржи израду техничке документације - пројекат за 

извођење /ПЗИ/ и извођење радова на изградњи стамбено-пословног објекта у 

блоку 63 на Новом Београду у свему према предмеру радова и листама 

материјала и опреме датим у Делу 3 Конкурсне документације за јавну набавку 

ВЈН 05/19 и постојећој техничкој документацији /ПГД/ и иста обухвата: вредност 

радова који претходе пројектовању, вредност израде комплетне техничке 

документације /ПЗИ/ потребне за изградњу објекта, вредност материјала и опреме 

/у складу са листама материјала и опреме/, радне снаге, механизације и средстава 

за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, 

обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне 

снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све 

привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе и накнаде, 

трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, 

спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, градилишних 

прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, 

режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су 

потребни за извођење радова и завршетак уговореног посла и послове по 

овлашћењу Наручиоца који подразумевају поношење захтева, пријава, 

сагласности, подизања услова и друге послове које ће Наручилац овлашћењем 

пренети на Извршиоца. 

Члан 16. ВАНДРЕДНИ  УСЛОВИ  

16.1 Уколико, у току извођења Радова, Извршилац наиђе на такве услове или вештачке 
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препреке, које по његовом мишљењу, не би могао да предвиди искусан извођач, 

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

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

предвиди искусан извођач, онда ће Наручилац платити додатне трошкове којима 

ће Извршилац бити изложен услед извођења радова на елиминисању таквих 

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

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

дати Извршиоцу и 

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

одсуству инструкција од стране Наручиоца, а које Наручилац накнадно одобри. 

Обзиром да су ови радови карактерисани као Непредвиђени, биће обрачунати по 

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

овом делу Општих услова.  

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

могу бити основ за било каква додатна плаћања Извршиоцу.  

Извршилац има право на продужење рока извођења Радова у случају настанка 

таквих климатских услова који онемогућују нормално извођење Радова. Захтев за 

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

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

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

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

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

Члан 17. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  ГРАДИЛИШТА И БРИГА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

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

запослена на извођењу или у сврху Извођења радова, осим представницима 

Наручиоца или лицима која Наручилац овласти и надлежним Представницима 

органа власти.  

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

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

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

захтеваног квалитета.  

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

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

мера заштите животне средине и сходно томе обезбедити, током извођења 

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

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

и запослити на Градилишту: 

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

подизвођаче и руководиоце који су у стању да обезбеде одговарајућу контролу 
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над пословима које је потребно контролисати 

б) оне квалификоване, полуквалификоване и неквалификоване раднике који су 

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

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

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

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

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

ради заштите изведених радова или ради безбедности и заштите животне средине 

или из других разлога. 

Члан 18. ЗАШТИТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА , СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА И 

КООРДИНАЦИЈА РАДОВА 

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

Извршилац ће обезбедити Наручиоца од свих губитака и потраживања због 

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

извођењем и одржавањем радова и обештетиће га за све рекламације, 

потраживања, одштете, трошкове и издатке настале по том основу, осим ако такве 

околности нису настале као последица Више силе или методом рада коју је 

наметнуо Наручилац и/или Надзор. 

18.3 Обавеза Извршиоца је да координира активности на изради пројектне 

документације и извођењу свих радова по технолошком редоследу на објекту,  

инфраструктурних радова и радова на изградњи суседних објеката, али и са свим 

другим присутним извршиоцима/извођачима у окружењу сопственог градилишта, 

по редоследу активности, времену и трајању. 

Посебну пажњу Извршилац ће посветити коордацији са другим 

извршиоцима/извођачима приликом извођења радова који могу утицати на 

стабилност објеката и околног терена (како на сопственом градилишту тако и на 

суседним градилиштима) или за које Наручилац процени да је координација 

неопходна. 

Члан 19. ОМЕТАЊЕ САОБРАЋАЈА 

19.1 Све активности које су потребне за  Извршење  услуга и Извођење радова ће бити 

изведене на начин да непотребно не ометају јавни живот, друмски и железнички 

саобраћај или употребу јавних саобраћајница, путева и стаза, као и да не 

угрожавају имовину Наручиоца или било ког другог лица. 

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

трошкове који настану због оваквих околности. 

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

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

његовим саобраћајним средствима или саобраћајним средствима његовог 

Подизвршиоца или Подизвођача, или било ког лица које се налази у његовој 
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служби. Посебно ће одабрати улице и користиће  одобрена возила, те ограничити 

и распоредити терет, тако да ванредни и вангабаритни саобраћај, а што је 

неизбежна последица преношења механизације и материјала до Градилишта, 

буде ограничен тако да не изазове оштећење постојећих објеката у зони 

транспортног пута. 

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

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

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

вангабаритних терета који могу бити транспортовани железничким, друмским 

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

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

до оштећења истих. 

Уколико се нека конструкција оштети услед транспорта који врши Извршилац и/или 

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

пример потпуни прекид друмског или железничког саобраћаја) Извршилац ће 

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

19.4 Уколико Извршилац добије рекламацију или захтев за плаћање одштете због 

оштећења која је изазвао на инфраструктурним објектима и/или осталим 

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

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

дужан да такву одштету и плати. 

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

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

важи и за његове Подизвршиоце или Подизвођаче. 

Члан 20. ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА 

20.1 Извршилац је дужан да прибави извод из катастра постојећих подземних 

инсталација  у радном делу градилишта. Уколико Извршилац изврши оштећење 

наведених инсталација, трошак поправке истих пада на терет Извршиоца. 

Уколико је Извршилац оштетио инсталације које нису уцртане у катастар 

подземних инсталација дужан је да о томе одмах обавести Наручиоца. Извршилац 

ће извршити поправку инсталација, а радови поправке биће третирани од стране 

Наручиоца као непредвиђени радови. 

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

катастру инсталација, без додатног трошка по Наручиоца. 

Члан 21. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, ОСКУЛТАЦИЈА И СНИМАЊЕ ОБЈЕКТА 

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

објекта, геодетски контролише грађење, прати слегање објекта и суседних 

објеката, изврши сва геодетска снимања и спроведе  процедуре сагласно важећим 
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законским одредбама.  

Извршилац је одговоран за потпуно и тачно Извођење радова према одобреној 

Техничкој документацији коју је израдио, и биће одговоран за исправност положаја, 

висине и димензија за све делове Изведених радова. 

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

тачке 21.1 ових Општих услова, све трошкове који настану као последица 

неиспуњења тих обавеза и исправљања насталих грешака падају на терет 

Извршиоца.  

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

Члан 22. ГРАЂЕВИНСКИ ШУТ 

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

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

делови који настану рушењем, власништво су Извршиоца. Сви трошкови 

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

смештаја у магацин, и у случају да Наручилац одлучи да задржи право власништва 

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

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

метара сноси Наручилац.  

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

без непотребних препрека, чувати или одлагати било које Грађевинско постројење 

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

или Привремене радове за којима више нема потребе. 

Члан 23. ОТКРИЋА – ПРЕДМЕТИ ОД ВРЕДНОСТИ 

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

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

градилишту, власништво су Републике Србије. Извршилац ће предузети све 

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

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

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

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

ће се извршавање налога обрачунавати и плаћати као Непредвиђени радови.  

Члан 24. ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДИЛИШТА И ПРИВРЕМЕНИ РАДОВИ 

24.1 Извршилац је дужан да изради пројекат организације Градилишта, са 

организацијом извођења припремних, Привремених и Основних Радова, са 

предвиђеним привременим објектима и прикључцима на инсталације комуналне 

инфраструктуре, као и са предвиђеном заштитом суседних објеката и пролазника 

оградом градилишта и са мерама БЗР и ППЗ на Градилишту. 
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Израђен пројекат организације Градилишта, који укључује и све Привремене 

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

обезбеди одобрење пројекта од јавних комуналних предузећа, од Градског 

секретаријата за саобраћај и надлежних општинских органа и да обезбеди 

евентуално заузеће јавних саобраћајница о свом трошку. 

24.2 Извршилац-оци ће допремити, монтирати, одржавати, демонтирати и 

транспортовати сву опрему и материјал потребан за завршетак радова, а који се 

не уграђују приликом Извођења радова. 

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

приступних путева, траса доводних и одводних инсталација које служе за 

организацију грађења, одводњавања, лагеровања материјала, одлагања отпадног 

материјала, материјала за грађење, привремених депонија земљаног материјала 

за насипање око објеката и осталих околности везаних за организацију грађења, у 

потпуности се примењује став Грађевинске дирекције Србије. 

24.4 Трошкови свих Привремених радова, као и градилишних прикључака на 

инсталације комуналне инфраструктуре и градилишне ограде укључени су у 

Уговорени износ и неће представљати додатни трошак по Наручиоца. 

Члан 25. ДОДАТНА ИСПИТИВАЊА  

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

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

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

снагу или ангажовати неко стручно предузеће за извршење таквог захтева.  

Трошкови таквих испитивања падају на терет Наручиоца, уколико такво 

испитивање није предвиђено Уговорном документацијом, није по налогу 

надлежног органа, није дефинисано прописима, стандардима и законском 

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

обрачунавати и плаћати као Непредвиђени радови. 

Члан 26. ПОМОЋ ДРУГИМ ИЗВОЂАЧИМА 

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

помоћ за Извршење посла било ком пројектанту, извођачу, радницима Наручиоца 

и другим органима, који су запослени на Извршењу посла или на радовима који 

нису укључени у Уговор. 

26.2 Уколико таква помоћ Извршиоца представља Накнадне радове и захтева додатне 

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

надокнаду истих у писаној форми са детаљним образложењем захтева. 

Наручилац ће Извршиоцу такве трошкове надокнадити, уколико сматра да је 

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

подношења захтева Извршиоца. 
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Уколико Извршилац не упути Наручиоцу захтев за надокнаду додатних трошкова 

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

имао. 

Члан 27. ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЦЕ 

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

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

или других заштићених права као што су жигови, лиценце, нове технологије, у 

погледу било којег Грађевинског постројења, машине, рада или материјала 

употребљеног за или у вези са Извршењем посла. 

ПОЧЕТАК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА И КАШЊЕЊА 

Члан 28. НАЛОГ ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

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

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

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

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

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

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

Извршилац ће по налогу Наручиоца почети Извршење посла уз дужну 

експедитивност и без одлагања. 

Увођење у посао врши се посебно за фазу израде техничке документације, а 

посебно за фазу извођења радова.  

Члан 29. ПЕРИОД ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

29.1 Период за Извршење посла биће дефинисан Уговором и  састоји се из две фазе. 

Прва фаза је израда техниче документације, а друга фаза је извођење радова.  

Рокови за извршење почињу да теку даном увођења Извршиоца у посао.  

Под даном увођења Извршиоца у посао, а тим чином и у фазу израде техничке 

документације подразумева се испуњење следећих услова које обезбеђује 

Наручилац: 

- уплата аванса за израду техничке документације, 

- предаја ПГД 

- решење о именовању лица задужених за контролу израде техничке 
документације  

Под даном увођења Извршиоца у посао извођења радова подразумева се 

испуњење следећих услова које обезбеђује Наручилац: 

- решење о грађевинској дозволи 

- уплата аванса за извођење радова  
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- предаја  техничке документације (коју је предходно израдио Извршилац и 
са којом се сагласио Наручилац, у свему према условима ове Конкурсне 
документације) 

- предаја градилишта, 

- решење о именовању стручног надзора  

- пријава извођења радова надлежним институцијама      

Наручилац задржава право да иницира почетак фазе извођења радова у складу 

са својим пословним плановима.   

Члан 30. ПРОДУЖЕТАК РОКА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

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

-    Пропуштање Наручиоца да извршиоца уведе у посао 

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

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

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

- Неиспуњења неке од обавеза Наручиоца на начин дефинисан Уговорном 
документацијом 

- Било које обуставе извођења радова која није последица пропуста 
Извршиоца 

- Више силе, како је то дефинисано чланом 57. датом у оквиру 2.1 Општи 
услови Дела 2 ове Конкурсне документације 

- Извођења накнадних и/или непредвиђених радова, сагласно члану 32. 
датом у оквиру 2.1 Општи услови Дела 2 ове Конкурсне документације. 

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

околности из предходне тачке, због којих извођење радова може да касни или да 

буде прекинуто. Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима 

тог кашњења или прекида. 

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

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

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

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

уверио да ће извршење посла заиста да касни. Наручилац ће такво кашњење 

узети у обзир приликом евентуалног продужења рока и/или надокнаде насталих 

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

од дана пријема захтева Извршиоца. 
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Члан 31. КАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ ПОСЛА  

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

уговореном року, Наручилац има право да наложи Извршиоцу да предузме све 

потребне мере којима се обезбеђује усклађивање извођања радова и услуга са 

Динамичким планом и уговореним роком. 

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

потраживања. 

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

случаја из тачке 30.1 ових Општих услова, Наручилац има право да наплати као 

уговорену казну износ од 5 ‰ (пет промила) од укупне вредности извршеног посла 

по коначном обрачуну за сваки дан прекорачења рока, с тим да износ те казне не 

буде већи од 10% (десет процената) вредности изведених радова по коначном 

обрачуну. 

 Износ казне из претходног става утврдиће уговорне стране Коначним обрачуном. 

31.3 Уколико Извршилац прекорачи било који месечни међурок, исказан кумулативним 

износом реализације дефинисане по усвојеном динамичком плану, Наручилац 

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

Извршилац надокнади кашњење Наручилац му враћа депозит у номиналном 

износу преко Окончане ситуације. Уколико је износ обрачунате уговорене казне 

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

уговорену казну. 

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

испуњавања уговорених обавеза Извршиоца већа од уговорене казне, Наручилац 

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

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

насталој штети, уради следеће: 

- Да задржи одговоарајућу суму из депозита за добро и квалитетно 
Извршење посла  

- Да раскине Уговор 
- Да закључи нови уговор са трећим лицем на трошак Извршиоца 

Члан 32. ДОДАТНИ РАДОВИ и ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

32.1 Извршилац се обавезује да изведе и све евентуалне Додатне радове -  Накнадне 

и Непредвиђене радове неопходне за функционалност објекта. 

Извршилац се обавезује да изведе и Додатни рад - Накнадни рад било које врсте 

по налогу Наручиоца издатом у писаној форми. 

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

Извршилац не може да изврши Додатни рад без претходне сагласности 

Наручиоца у писаној форми.  

За сваки Додатни рад, Извршилац је дужан да достави предлог Наручиоцу, а у 
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складу са Делом 2.9 ових Услова за уговарање. 

Ако Извршилац процени да извођење Додатних радова битно утиче на испуњење 

његових уговорних обавеза, дужан је да о томе обавести Наручиоца у предлогу из 

претходног става. 

32.3 Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци и без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора (сагласно члану 115.став1. Закона о јавним набавкама), при 
чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од 5.000.000,00 
динара.  

 

Одлуку о повећању обима предмета јавне из предходног става ове тачке 
Наручилац може донети искључиво из следећих разлога: 

 

- Појаве накнадних и/или непредвиђених позиција радова које по технолошком 
редоследу извршења не дозвољавају одлагање. 

- Променом квалитета материјала и/или модела опреме и уређаја 
дефинисаних листама материјала и опреме настале у периоду извођења 
радова. 

- Поремећајима на тржишту, односно ако се на тржишту не може обезбедити 
материјал и /или модел опреме и уређаја дефинисан листама материјала и 
опреме. 

- Поремећајима на тржишту, односно промени цена на тржишту ,које прелазе 
калкулисани ризик по важећој законској регулативи.  

- Престанка производње материјала и /или модела опреме и уређаја                                  
дефинисаних листама материјала и опреме 

- Потребом Наручиоца да прилагођавањем тржишним околностима свој 
производ учини курентним на тржишту некретнина. 

- Накнадним захтевима купаца непокретности које се по садржају,обиму и 
цени уговарају приликом сачињавања купопродајног уговора. 

Ова тачка не односи се на утврђивање доказница обима изведених радова по 

елементима датим у овој Конкурсној документацији. 

32.4 Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци  (сагласно члану 
115.став 2. Закона о јавним набавкама),  да дозволи промену цене и других битних 
елемената уговора /цена и рок/ у случају наступања објективних околности које 
измену уговора чине основаном. 
 

Одлуку о промени цене и других битних елемената уговора из предходног става 
ове тачке Наручилац може донети искључиво из следећих разлога: 
 

- Појаве накнадних и/или непредвиђених позиција радова које по технолошком 
редоследу извршења не дозвољавају одлагање. 

- Променом квалитета материјала и /или модела опреме и уређаја 
дефинисаних листама материјала и опреме настале у периоду извођења 
радова. 

- Поремећајима на тржишту, односно ако се на тржишту не може обезбедити 
материјал и /или модел опреме и уређаја дефинисан листама материјала и 
опреме. 
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- Поремећајима на тржишту, односно промени цена на тржишту ,које прелазе 
калкулисани ризик по важећој законској регулативи.  

- Престанка производње материјала и /или модела опреме и уређаја                                   
дефинисаних листама материјала и опреме 

- Потребом Наручиоца да прилагођавањем тржишним околностима свој 
производ учини курентним на тржишту некретнина. 

- Накнадним захтевима купаца непокретности које се по садржају,обиму и 
цени уговарају приликом сачињавања купопродајног уговора. 

Ова тачка се не односи на усклађивање цена по елементима датим у овој 

Конкурсној документацији. 

Члан 33. ОБУСТАВА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

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

Извршење посла, Извођење радова или дела радова за онај период или периоде 

и на начин како Наручилац буде сматрао потребним из њему познатих разлога. У 

току таквог прекида Извршилац ће да штити и обезбеди Изведене радове, све док 

је то према мишљењу Наручиоца потребно. 

Додатне трошкове које Извршилац буде имао у спровођењу инструкција 

Наручиоца према овој одредби, сносиће и платити Наручилац, осим уколико је 

таква обустава: 

а) другачије регулисана у Уговору, 

б) потребна због неког пропуста Извршиоца, 

ц) потребна за правилно Извршење посла или за безбедност Извођења радова 

или неког дела Радова, а та потреба није настала услед неког чина или 

пропуста од стране Наручиоца или услед дејства Више силе дефинисане 

Чланом 57. ових Општих услова. 

Извршилац неће имати право да надокнади било које такве додатне трошкове 

уколико, у року од седам (7) дана од налога Наручиоца, не буде дао у писаној 

форми обавештење Наручиоцу о својој намери да тражи наплату тако насталих 

трошкова. Наручилац ће одредити такву накнаду, која ће, према његовом 

мишљењу бити правилна и разумна. 

33.2 Ако Извршење посла, Извођење радова или неког њиховог дела буде задржано 

према налогу Наручиоца датом у писаној форми и ако Наручилац не дозволи да 

се Извршење посла поново настави у року од деведесет (90) дана од датума 

обуставе, Извршилац може, осим ако је обустава настала према ставкама а), б) 

или ц) из тачке 33.1 ових Општих услова, да пошаље саопштење Наручиоцу у 

писаној форми и да тражи одобрење да настави са Извршењем посла или са оним 

делом Извођења радова који је обустављен. 

Ако тражено одобрење не добије у року од седам (7) дана од дана приспећа 

захтева Наручиоцу, Извршилац може, али није обавезан, да саопшти у писаној 

форми да обуставу сматра одустајањем од дела Извршења посла, када се она 

односи само на део Извршења посла или одустајањем Наручиоца од Уговора, 
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када се односи на целокупно Извршење посла. 

Околности из претходног става не дају право Извршиоцу да наплати калкулисану, 

а овим чином евентуално изгубљену добит. 

Извршилац има право да у потпуности наплати вредност до обуставе радова 

извршеног посла укључујући и признате трошкове из тачке 33.1. 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  

МАТЕРИЈАЛИ И ИЗРАДА 

Члан 34. КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА 

34.1 Сви материјали и опрема, извођење и монтажа истих морају бити у складу су са 

овереним листама материјала и опреме које су део ове конкурсне документације. 

Извршилац је сагласан да све радове изведе у складу са листама материјала и 

опреме, које је потврдио својим печатом и потписом у склопу понуде. 

34.2 Сви материјали, опрема и израда треба да буду првокласни, нови и у складу са 

стандардима, како је то назначено у Уговорној документацији, односно 

инструкцијама Надзора и биће, с времена на време подвргавани таквим 

испитивањима која може да наложи Надзор, на месту израде или производње, или 

на Градилишту, или на неком другом месту, или местима која буду наведена у 

Уговорној документацији, или на свим или неким од таквих места.  

Трошкове таквих испитивања сноси Извршилац. 

34.3 Извршилац је обавезан да, о свом трошку, пре почетка Извођења било ког дела 

радова, обезбеди и преда Надзору све атесте и потврде за материјал и опрему 

која се уграђује у Радове, у складу са захтевима Надзора и надлежних органа који 

дају одобрење за употребу. 

34.4 Извршилац ће без посебне накнаде, петнаест (15) дана пре почетка коришћења-

уграђивања грађевинских материјала, материјала завршне обраде и опреме 

доставити Наручиоцу узорке материјала и одговарајуће каталоге за опрему. 

34.5 Наручилац се обавезује да у року од 3 дана од достављања узорака са пратећом 

документацијом, сагласно листама материјала и опреме, прихвати или одбаци 

понуђене узорке и свој став искаже у писаној форми. 

34.6 Процедуре из тачки 34.3, 34.4 и 34.5 понављају се до добијања писане сагласности 

Наручиоца на достављене узорке и не могу, по било ком основу, утицати на 

уговорени рок извођења радова. 

34.7 Иако Наручилац и/или Надзор изврше прелиминарно прихватање неког 

материјала или дела који се уграђује у Радове, они га могу одбити и тражити 

замену, уколико каснија испитивања покажу недостатке. Трошкови који из тога 

проистекну падају на терет Извршиоца.  
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 Члан 35. ИНСПЕКЦИЈА И ТЕСТИРАЊЕ 

35.1 Извршилац ће обезбедити такву помоћ, инструменте, радну снагу и материјале 

који су нормално потребни за испитивање, мерење и тестирање било ког рада и 

квалитета, тежине или количине неког материјала и/или опреме која се уграђује. 

35.2 Извршилац ће обезбедити важеће стручне налазе за сво оруђе за рад које 

подлеже периодичном прегледу.  

35.3 Наручилац и Надзор ће имати у сваком тренутку, без додатних трошкова по 

Наручиоца, приступ Радовима и свим радионицама и местима где се рад 

припрема или се добијају материјали, произведени артикли или машине за 

Радове, а Извршилац ће обезбедити све што је потребно и пружити сваку помоћ 

за такав приступ, односно за добијање права за такав приступ. 

Извршилац не сме употребљавати материјале или уговарати опрему пре 

добијања одобрења Надзора у писаној форми, а у случају да употреби, сноси 

ризик и евентуални трошак који може из тога да настане. 

35.4 Извршилац је у обавези да пре прихватања Изведених радова од стране 

Наручиоца, без додатних трошкова по Наручиоца, изврши сва потребна мерења, 

испитивања и тестирања и да докаже квалитет уграђених материјала. 

Уколико резултати мерења, испитивања и тестирања у потпуности не 

задовољавају квалитет и/или параметре у складу са Уговорном документацијом, 

важећим Стандардима и правилима струке, неће се извршити прихватање 

Изведених радова. 

Мерења, испитивања и тестирања вршиће Извршилац или специјализована 

установа ангажована од стране Извршиоца. Извршилац је дужан да достави 

резултате Наручиоцу у четири (4) примерка, који се могу репродуковати, у року од 

три (3) дана од завршеног мерења, испитивања и тестирања. 

Уколико се Наручилац, Надзор и/или Извршилац не сагласе са резултатима 

мерења, испитивања и тестирања, иста ће бити поновљена, а трошак ће сносити 

она страна чија су се тврђења показала нетачним. 

Члан 36. ОДБИЈАЊЕ 

36.1 Уколико узорци материјала и/или опреме које Извршилац доставља сагласно 

тачки 34.3 ових Општих услова, не одговарају нормама и естетским захтевима 

и/или листама материјала и опреме који су саставни део ове Конкурсне 

документације, о чему ће Наручилац обавестити Извршиоца у писаној форми у 

року од три (3) дана од дана пријема, Извршилац је дужан да испоручи друге 

узорке. 

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

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

а) одстрањивање са Градилишта, трајно или привремено (у периоду/периодима 
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који буду наведени у налогу), оног материјала и/или опреме који, према 

мишљењу Надзора, није у складу са стандардима, уговорном документацијом 

и листом материјала и опреме и замену одстрањеног материјала и/или опреме 

одговарајућим. 

б) прекид и поновно правилно извођење, без обзира на претходно испитивање 

или плаћање, било којег рада који, према мишљењу Надзора, није у складу са 

Уговорном документацијом. 

У случају да дође до пропуста од стране Извршиоца да изврши такав налог, 

Наручилац ће бити овлашћен да запосли и плати друга лица која ће налог 

извршити. Све трошкове који су последица тог налога, Наручилац ће надокнадити 

од Извршиоца тако што ће такве трошкове одбити из било које суме која се дугује 

или може да се дугује Извршиоцу или из једне од гаранција из Члана 40. ових 

Општих услова. 

Члан 37. ВЛАСНИШТВО НАД ОПРЕМОМ И МАТЕРИЈАЛОМ 

37.1 Сва опрема, привремени Радови, механизација и материјали које прибави 

Извршилац, када дође на Градилиште, сматра се да служи искључиво за и у сврху 

Извођења радова и Извршилац не сме да је уклони са Градилишта без претходног 

одобрења Наручиоца. Ово ограничење не односи се на возила. 

37.2 Извођач гарантује и јамчи да ће право својине над свим Радовима, материјалом и 

опремом, обухваћеним било којим захтевом за плаћање, било да су уграђени у 

Радове или не, да пређе на Наручиоца чим Извођач прими уплату, без икаквог 

права задржавања, захтева, гаранцијских интереса или сметњи; да никакав Рад, 

материјале или опрему, обухваћене захтевом за плаћање, неће да присвоји 

Извршилац или нека друга особа која обавља рад на Градилишту или набавља 

материјале и опрему за објекат, а по основу уговора по којем интерес на то или 

право задржава продавац или се на други начин намеће обавеза Извршиоцу или 

некој другој таквој особи.  

ПЛАЋАЊЕ 

Члан 38. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

38.1 Сва плаћања ће се вршити у динарима, авансном уплатом, привременим и 

окончаном ситуацијом, уколико није другачије одређено Уговором. 

38.2 Авансну ситуацију у шест (6) оригиналних и истоветних примерака Извршилац 

предаје Наручиоцу након потписивања Уговора. Након што Извршилац достави 

Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса, Наручилац ће извршити 

преглед и оверу авансне ситуације и у року од десет (10) дана извршити плаћање 

аванса Извршиоцу. Три (3) оверена примерка Авансне ситуације Наручилац враћа 

Извршиоцу путем Надзора, а један (1) оверен примерак даје Надзору. 
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38.3 Привремене месечне ситуације, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака, 

Извршилац доставља Надзору на преглед и оверу. Привремена ситуација 

обавезно мора да садржи доказ извршених радова. 

Доказница за изведене радове уговорене, сагласно Делу 2 Конкурсне 
документације за јавну набавку ВЈН 05/19. су обрачунски листови грађевинске 
књиге оверени од стране одговорног извођача радова и стручног надзора. 

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

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

извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем  и оверу 

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

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

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

оверена примерка вратити Извршиоцу путем Надзора, а један (1) оверен примерак 

дати Надзору.  

Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама Наручилац ће 

извршити у року до тридесет (30) дана од дана овере истих од стране Надзора. 

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

Наручиоца кроз изграђене непокретности, по избору Наручиоца, на локацији из 

предмета ове јавне набавке. Утврђена цена непокретности које су предмет 

компензације износи 2250 еура /м2 нетто површине обрачунате по СРПС-у 

У.Ц2.100/2002 за стамбени и пословни простор, 1125 еура/м2 за помоћни простор 

и 12500 еура / пм, за паркинг место у гаражном простору. Исказане јединичне цене 

су без обрачунатог ПДВ-а. 

         Називна структура, површина, просторни положај по етажама и орјентацији,  

непокретности које су предмет компензације / станови и/или пословни простор 

и/или помоћни простор и/или гаражно место, утврђује се сразмерно укупном броју 

тих непокретности које се налазе у објекту и броју непокретности доспелих за 

компензацију. 

Појединачно дефинисање непокретности који су предмет компензације / станови 

и/или пословни простор и/или помоћни простор и/или гаражно место /, вршиће се 

сачињавањем обострано потписаног Протокола и Уговора о купопродаји у 

моменту доношења одлуке о почетку продаје, сагласно доспелом износу за 

компензацију. 

38.4 Привременим месечним ситуацијама може се фактурисати до 95% вредности 

уговорених радова. У овом случају не примењују се одредбе из тачке 31.3 ових 

услова. 
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38.5 Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест (6) 

оригиналних и истоветних примерака, Извршилац доставља Надзору на преглед 

и оверу.  

Окончана ситуација обавезно мора да садржи доказ изведених радова оверених 

од стране одговорног извођача и стручног надзора, за позиције и/или групе радова 

које обухвата окончана ситуација.  

У року од пет (5) дана од дана пријема окончане ситуације Надзор ће извршити 

преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу исте и 

свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу.  

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

усаглашавање са Извршиоцем и оверу окончане ситуације и три (3) оверена 

примерка вратити Извршиоцу путем Надзора, а један (1) оверен примерак дати 

Надзору.  

Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши плаћање другој 

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

овере окончане ситуације.  

Потраживања по испостављеним и овереним ситуацијама не могу се залагати. 

Члан 39. АВАНС 

39.1 Наручилац ће, пре почетка Извршења посла, а након потписивања Уговора, 
уплатити Извршиоцу, на основу испостављене Авансне ситуације, бескаматни 
аванс у динарима (у првој фази аванс за израду техничке документације, а у другој 
фази аванс за извођење радова).  

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 
заједничку Авансну ситуацију за израду техничке документације и извођење 
радова. 

Аванс не подлеже обрачуну разлике у цени.  

Плаћање аванса биће одобрено за исплату од стране Наручиоца, пошто 
Извршилац преда Авансну ситуацију и Банкарску гаранцију за повраћај примљеног 
аванса одобрену у складу са овом Конкурсном документацијом. 

39.2 Аванс се сме користити само у сврху Извршења посла, за набавку материјала 
и/или опреме потребних за Извршење посла. 

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

Члан 40.   ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА – ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИЈЕ 

40.1 Трошкове издавања банкарских гаранција сноси Понуђач/Извршилац. Све 

Банкарске гаранције предвиђене у овој Конкурсној документацији морају имати 

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

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

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

Банкарске гаранције које су обавезни део ове Конкурсне документације су: 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

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

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

Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса 

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

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

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

Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса може се испоставити 
посебно за фазу израде Техничке документације и посебно за фазу Извођења 
радова. 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 
заједничку Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса за израду 
Техничке документације и Извођење радова.  

Банкарска гаранција за добро и квалитетно извођење радова / Депозит за 
добро и квалитетно извођење радова  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро и 
квалитетно извршење посла у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ, а у 
року од пет (5) радних дана од дана увођења Извршиоца у посао, сагласно овој 
Конкурсној документацији. Рок трајања ове Банкарске гаранције је најмање 90 
дана дужи од дана завршетка уговорених радова. 

Уколико Извршилац не достави Банкарску гаранцију за добро и квалитетно 
извођење радова прихвата да му Наручилац, као средство обезбеђења за добро 
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и квалитетно извођење радова, задржава депозит од десет процената (10%) од 
вредности сваке привремене ситуације, тако да укупан депозит износи десет 
процената (10%) од вредности стварно изведених радова.  

Уколико је средство обезбеђења за гарантни период банкарска гаранција, 
средства задржаног депозита за добро и квалитетно извођење радова биће 
враћена Извршиоцу кроз Окончану ситуацију, а по достави Банкарске гаранције 
за гарантни период. 

Уколико је средство обезбеђења за гарантни период депозит, средства 
задржаног депозита за добро и квалитетно извођење радова у износу од 5% од 
вредности стварно извршеног посла биће враћена Извршиоцу у року од 14 
(четрнаест) дана од дана издавања потврде о завршетку радова, а остатак у 
износу од 5% биће враћен извршиоцу у року од две године и 14 (четрнаест) дана 
од дана почетка гарантног периода, уколико исти није продужен сагласно 
одредбама ове Конкурсне документације. 

Средства задржаног депозита као гаранција за добро и квалитетно извођење 
радова не подлежу валоризацији и обрачуну камата, те ће бити исплаћена 
Извршиоцу у номиналном износу. 

Извршилац ће благовремено, а пре истека рока за достављање Банкарске 
гаранције за добро и квалитетно извођење радова, Наручиоца обавестити за које 
се средство обезбеђења определио: Банкарску гаранцију за добро и квалитетно 
извођење радова или Депозит.  

Уколико се Извршилац не изјасни о изабраном средству обезбеђења и не 
достави Банкарску гаранцију за добро и квалитетно извођење радова Наручилац 
ће сматрати да је изабрано средство обезбеђења за добро и квалитетно 
извођење радова Депозит. 

Уколико Уговор буде раскинут пре уговореног рока задржаће се депозит за добро 
извршење посла у износу од 10% укупно уговорене вредности посла или ће се 
активирати банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење посла, у 
зависности од изабраног средства обезбеђења. 

На писани захтев Извршиоца, Наручилац може одобрити замену депозита као 
средства обезбеђења за добро и квалитетно извршење посла, Банкарском 
гаранцијом за добро и квалитетно извршење посла, у свему сагласно одредбама 
ове Конкурсне документације. 

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

Банкарска гаранција за гарантни период / Депозит за гарантни период 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу као средство обезбеђења за део 
гарантног периода достави Банкарску гаранцију за гарантни период у износу од 
5% вредности извршеног посла по Кончаном обрачуну, у року од 14 (четрнаест) 
радних дана од дана од дана потписивања Записника о коначном обрачуну.  

Уместо Банкарске гаранције за гарантни период Извршилац може као средство 
обезбеђења за Гарантни период прихватити да му Наручилац, задржи депозит 
од пет процената (5%) од вредности извршеног посла.  
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Уколико је средство обезбеђења за гарантни период депозит, средства 
задржаног депозита у износу од 5% од вредности извршеног посла биће враћена 
Извршиоцу у року од две године и 14 (четрнаест) дана од дана почетка гарантног 
периода, уколико исти није продужен сагласно одредбама ове Конкурсне 
документације. 

Средства задржаног депозита као гаранција за гарантни период не подлежу 
валоризацији и обрачуну камата, те ће бити исплаћена Извршиоцу у номиналном 
износу. 

Извршилац ће благовремено, пре израде Коначног обрачуна и испостављања 
Окончане ситуације, Наручиоца обавестити за које се средство обезбеђења 
определио: Банкарску гаранцију за гарантни период или Депозит за гарантни 
период, након тога Извршилац не може извршити замену средства обезбеђења 
за гарантни период. 

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

Члан 41. РЕВИЗИЈА ЦЕНА 

41.1 Уговорена цена у себи садржи израду техничке документације пројекат за 

извођење /ПЗИ/ и извођење радова на изградњи стамбено-пословног објекта у 

блоку 63 на Новом Београду у свему према предмеру радова и листама 

материјала и опреме датим у Делу 3 Конкурсне документације за јавну набавку 

ВЈН 05/19 и постојећој техничкој документацији /ПГД/ и иста обухвата: вредност 

радова који претходе пројектовању, вредност израде комплетне техничке 

документације /ПЗИ/ потребне за изградњу објекта, вредност материјала и 

опреме /у складу са листама материјала и опреме/, радне снаге, механизације и 

средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање 

радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације 

и радне снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све 

привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе и накнаде, 

трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, 

спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, градилишних 

прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, 

режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су 

потребни за извођење радова и завршетак уговореног посла и послове по 

овлашћењу Наручиоца који подразумевају поношење захтева, пријава, 

сагласности, подизања услова и друге послове које ће Наручилац овлашћењем 

пренети на Извршиоца. 

Обрачун се врши по јединици мере, односно вредност изведених радова утврђује 
се као збир производа уговорених јединичних цена и изведених количина 
утврђених на основу оверених листова грађевинске књиге. 

41.2 Када измена неког Закона, након потписивања Уговора, утиче на цене радне 
снаге, механизације  и материјала коришћених код утврђивања уговорених цена, 
онда такве цене могу да се прилагоде навише или наниже како би уважиле такве 
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промене, а у свему према важећој законској регулативи. 

41.3 За обрачун и плаћање разлике у цени важи методологија дата у делу 2.8 ових 
Услова за уговарање. 

 Динарска вредност уговорених авансних средстава не подлеже измени цена по 
основу разлике у цени, као ни по ком другом основу. 

Члан 42. МЕРЕЊЕ 

42.1 Обрачун изведених радова се врши по јединици мере, односно вредност 
изведених радова утврђује се као збир производа уговорених јединичних цена и 
изведених количина (утврђених на основу оверених листова грађевинске књиге) 
обухваћених предмером радова датим у Делу 3 – Техничке спецификације ове 
Конкурсне документације. 

Члан 43. ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ 

43.1 Периодична плаћања вршиће се на основу испостављених привремених ситуација 
Извршиоца. са Уговором. 

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

Доказница за изведене радове уговорене, сагласно Делу 2 Конкурсне 
документације за јавну набавку ВЈН 05/19. су обрачунски листови грађевинске 
књиге оверени од стране одговорног извођача радова и стручног надзора. 

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

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

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

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

         Привременим ситуацијама биће зарачунати и сви Додатни радови, дефинисани 
Чланом 15 и 32. ових услова,  као и евентуална разлика у цени и додатна плаћања 
сагласно Члану 47. ових услова. 

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

Привременим месечним ситуацијама може се фактурисати до 95% вредности 
уговорених радова. У овом случају не примењују се одредбе из тачке 31.3 ових 
услова. 
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43.2 Ако плаћање треба да се врши за материјал или опрему која није уграђена у 
Радове, већ је испоручена и ускладиштена на Градилишту или неком другом месту 
за које постоји договор у писаној форми, услов за такво плаћање биће да 
Извршилац поднесе рачуне о куповини или на други начин установи право 
Наручиоца на такав материјал или опрему, односно заштити интерес Наручиоца, 
укључујући одговарајуће осигурање, транспорт до Градилишта, истовар и 
складиштење. 

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

43.3 Пре него што да одобрење за плаћање које укључује радове или опрему, 
материјал или услуге од стране Подизвођача, Наручилац може да тражи од 
Извршиоца разуман доказ да су сва плаћања, претходно одобрена, плаћена 
добављачу или Подизвођачу од стране Извршиоца.   

Уколико Извршилац пропусти да Наручиоца обавести у писаној форми да је имао 
оправдане разлоге да повуче или одбије плаћања Подизвођачу, Наручилац ће 
бити овлашћен да таквом Подизвођачу директно плати свако доспело плаћање, 
како је предвиђено у подизвођачком уговору и да одузме овакве износе од било 
које суме која доспева или ће доспети за плаћање Извршиоцу. 

43.4 Наручилац може да изабере да ли да задржи уплату или умањи плаћање тражено 
у захтеву за плаћање из следећих разлога: 

а) незадовољавајућег квалитета Извршења посла од стране Извођача; 

б) недостатака који се не могу поправити; 

в) основане рекламације Представника органа власти која је поднета или 

разумног доказа да ће такве рекламације бити поднете, о чему је Извршилац 

обавештен, а није доказао да је таква рекламација неоснована или се о томе 

није изјаснио; 

г) пропуста Извршиоца да изврши правилно плаћање Подизвођачима за рад, 

материјале или опрему; 

д) разумне сумње да Извршење посла неће бити завршено за неоправдан износ 

уплаћеног аванса. 

ђ) оправданог наговештаја да Извршење посла неће бити завршено у складу са 

динамичким планом и уговореним роком. 

Када се горњи разлози одстране, плаћање ће бити извршено за номиналне износе 

који су, из ових разлога, задржани, без права Извршиоца на увећање тог износа 

по било ком основу. 

Члан 44. КОНАЧНИ ОБРАЧУН 

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

Коначни обрачун ради Комисија која је извршила Примопредају Радова, уколико 
се не донесе другачија одлука, односно ако се не врши обједињена примопредаја 
и коначни обрачун. 

Коначни обрачун се ради на основу Записника о Примопредаји Радова и свих 
других уговорних докумената који су од важности за израду истог. 
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44.2 Коначни обрачун садржи нарочито: 

1.  Вредност изведених Радова према Уговорној документацији. 

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

3 . Износ до тада плаћених ситуација. 

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

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

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

7. Питања о којима није постигнута сагласност уговорних страна. 

8. Датум завршетка коначног обрачуна. 

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

44.4 По издавању Потврде о Завршетку Извршења посла и извршеног Коначног 
обрачуна, Извршилац ће испоставити окончану ситуацију. Наручилац је дужан да 
изврши преглед, оверу и плаћање окончане ситуације  у року до 10+30=40 дана.  

Извршењем коначног плаћања Наручилац неће одустати од било ког захтева, а 
нарочито оних који проистичу из: 

а)   скривених мана или неисправно изведених радова који се утврде у току и/или 
након истека Гарантног периода; 

б) пропуста да се Извршење посла усклади са захтевима из Уговорне 
документације. 

в)   неоснованих права заплене; 

44.5 Уговорна страна, која по Коначном обрачуну треба другој уговорној страни да 
исплати одређени износ, дужна је да ову своју обавезу изврши у року до четрдесет 
(40) дана од потписа Коначног обрачуна и пријема Окончане ситуације. 

Члан 45. КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ 

45.1 За евентуално кашњење у исплати авансне ситуације у уговореном року, оверене 
од стране Наручиоца, које није дуже од два (2) месеца, Извршилац нема право 
потраживања додатних средстава на име камата.  

За наведено кашњење Извршилац има право наплате разлике у цени према 
уговореној методологији за онолико дана колико је та уплата каснила у односу на 
уговорени рок уплате аванса . 

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

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

Члан 46. ПЛАЋАЊЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

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

асигнацији или цесији према Члану 6. ових Општих услова. Обавештавање 

корисника о асигнацији или цесији обавеза је Извршиоца. 

Члан 47. ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНИМ ПЛАЋАЊИМА 

47.1 У случају да током Извршење посла наступе такве околности на основу којих 
Извршилац сматра да има право на додатна плаћања он мора: 

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

- Да након најаве, у најкраћем року, а најкасније пет (5) дана од најаве, у писаној 
форми, достави захтев за потраживање са образложењем истог, толико 
детаљним да омогући Наручиоцу разматрање истог. 

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

Ако је сагласност Наручиоца условљена претходном сагласношћу државног 
органа, рок из претходног става продужује се за период прибављања сагласности. 

ПРИХВАТАЊЕ РАДОВА И ОДРЖАВАЊЕ 

Члан 48. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Техничка документација 

48.1 Након завршетка израде Техничке документације (чији је обим специфициран у 
Делу 3 ове Конкурсне документације), отклоњених свих примедби  Наручиоца и 
надлежних институција и прибављених сагласности надлежних институција, 
Наручилац ће дати писмену сагласност на ову документацију.  

48.2 Техничка документација треба да буде комплетна и да садржи све елементе 
потребне несметано извршење посла у свему према Закону о планирању и 
изградњи. (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 
132/14, 145/14 и  изменама и допунама) и пратећим правилницима и стандардима. 

Послови по овлашћењу Наручиоца 

48.3 Приликом  обављања послова по овлашћењу Наручиоца, Извршилац ће 
Наручиоцу достављати све добијене примерке докумената добијених током 
Извршења посла. 
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Извођење радова 

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

У року од пет (5) дана пошто прими од Извршиоца потврду о обавезивању да ће 
завршити све заостале послове или извести радове пре почетка Гарантног 
периода, Наручилац ће обавестити Извршиоца о датуму прегледа Изведених 
радова од стране Надзора. Извршилац ће дозволити Надзору да прегледа 
Изведене радове, у присуству Извршиоца да би заједнички проверили учинак 
Извршиоца и утврдили позиције које треба завршити или поправити. Пропуст 
Надзора да укључе било који рад у своје примедбе неће ослободити одговорности 
Извршиоца да рад заврши у складу са Уговорним документима. 

Одсуство Извршиоца приликом прегледа Надзора није препрека да преглед буде 
извршен. 

Члан 49. ТЕСТОВИ ПО ЗАВРШЕТКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

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

49.2 Након прегледа Наручилац ће обавестити Извршиоца о свим недостацима, 
утврђеним од стране Наручиоца и/или Надзора.  

49.3 Извршилац мора да отклони све недостатке наведене у обавештењу Наручиоца 
из тачке 49.2 ових Општих услова у року од тридесет (30) дана од дана пријема 
обавештења, а Наручилац ће потврдити да су недостаци отклоњени. Наручилац 
ће искористити задржани депозит од 10% за добро и квалитетно извођење радова, 
односно банкарску гаранцију за добро и квалитетно извођење радова, да отклони 
било које недостатке који остану по истеку рока од тридесет (30) дана. Поред тога, 
Извршилац ће бити одговоран и за све трошкове који буду настали при отклањању 
таквих недостатака, а који буду прелазили износ задржаног депозита за ову врсту 
радова. Ништа из овог става не сме да се тумачи као ограничење права Наручиоца 
и могућности да захтева од Извршиоца да исправи неправилно изведени рад. 

Члан 50. ПРЕУЗИМАЊЕ ДЕЛА ИЗВРШЕНОГ ПОСЛА 

50.1 Наручилац може да преузме делове Извршеног посла по фазама.  

Услов за преузимање послова дефинисаним фазом израде Техничке 
документације је: 

- израђена Техничка документација (чији је обим специфициран у Делу 3 ове 
Конкурсне документације) 

- отклоњене све примедбе Наручиоца, вршиоца техничке контроле и надлежних 
институција 

- прибављени услови и сагласности надлежних институција за и на Техничку 
документацију 

- писмена сагласност Наручиоца  
- достављена Техничка документација 

у свему у складу са чланом 48. ових Општих услова 
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50.2 Наручилац може да преузме и делове Извршеног посла који представљају 
функционално - технолошку целину, уколико су исти прегледани и/или тестирани 
од стране Наручиоца и/или Надзора, на начин дефинисан члановима 48. и 49. ових  
Општих услова.  

Члан 51. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА 

51.1 Након прегледа и тестирања Изведених радова од стране Наручиоца и/или 
Надзора, како је то дефинисано Члановима 48. и 49. ових Општих услова, и након 
отклањања евентуалних недостатака од стране Извршиоца, Наручилац ће 
спровести процедуре које претходе образовању Комисије за технички преглед. 
Извршилац је дужан да за Изведене радове добије потпуно позитиван налаз 
Комисије за технички преглед. Трошкове првог техничког прегледа сноси 
Наручилац. Трошкове свих евентуалних накнадних прегледа за исту врсту радова 
сносиће Извршилац. 

51.2 Наручилац и Извршилац су дужни да одмах по добијању свих сагласности за 
пројекте и позитивног става комисије за технички преглед приступе међусобној 
Примопредаји Изведених радова. Радове примају овлашћени представници обе 
уговорне стране – Комисије формиране решењем Наручиоца и Извршиоца о томе 
састављају и потписују Записник. 

 У примопредаји извршеног посла учествују обавезно стручни тим за праћење 
израде техничке документације и Надзор и руководилац радова Извршиоца. 

Трошкове примопредаје сносе Наручилац и Извршилац, свако за своје 
представнике. 

51.3 Записником о Примопредаји се констатује нарочито: 

а) да ли је уговорени обим послова изведен у складу са локацијским условима и 
са одобреном Техничком документацијом и решењем о грађевинској дозволи, 

б) да ли квалитет Изведених радова одговара уговореном квалитету, односно да 
ли има и који су радови које Извршилац треба о свом трошку да доведе до 
уговореног квалитета и у ком року (тај рок не може бити дужи од петнаест (15) 
дана рачунајући од дана када Комисија заврши са радом), 

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

г) да ли је поступљено по налозима инспекција и органа управе, 
д) да ли има и која су питања о којима уговорне стране нису постигле сагласност, 
ђ) да ли је предат Пројекат изведеног стања и сва градилишна и друга 

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

употребу, 
ж) да ли је предата сва документација исходована у делу - Услуге по овлашћењу 

Наручиоца. 

51.4 Када Наручилац на основу прегледа Изведених радова, позитивног налаза 
Комисије за технички преглед, Употребне дозволе и Записника о Примопредаји 
утврди да су Радови у целини завршени, он ће издати Потврду о Завршетку 
Радова Од дана Издавања потврде о завршетку радова почиње да тече Гарантни 
период. 
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 Потврда о завршетку радова може се издати и парцијално сагласно члану 50. ових 
услова. 

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

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

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

51.6 Након извршене Примопредаје, а пре издавање Потврде о Завршетку Извођења 
радова, Извршилац је дужан да рашчисти и уклони са Градилишта сва 
Грађевинска постројења, вишак материјала, опрему, отпатке и Привремене 
радове сваке врсте и да остави читаво Градилиште и Изведене радове чисте. 

51.7 Одмах након Примопредаје, Наручилац може користити Изведене радове. У 
случају да Наручилац почне да користи радове пре извршене Примопредаје, 
сматраће се да је Примопредаја извршена. 

Члан 52. ГАРАНТНИ ПЕРИОД ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ 

52.1 Извршилац треба да изведе сваки рад, поправку, допуну, дотеривање и 
одстрањивање недостатака и пропуста, осим оних који су последица нормалног 
трошења, у складу са захтевом који му Наручилац упути у писаној форми у току 
Гарантног периода, а као резултат прегледа који је извршио Наручилац, Надзор 
и/или надлежна институција пре истека овог периода. 

 Гарантни период је према Правилнику о садржини и начину вршења техничког 
прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању 
подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и 
употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката за 
изведене радове, а за уграђену опрему према гарантним листовима произвођача 
и тече од издавања потврде о завршетку радова. 

За опрему за коју Извођач није у могућности да достави гарантне листове          
произвођача опреме, важи гарантни период од 2 године. 

Уколико се за време Гарантног периода уоче недостаци Изведених радова, који су 
последица уградње неодговарајућих материјала или неквалитетно изведених 
радова, Гарантни период се прекида. Гарантни период за целокупан обим 
уговорених радова/услуга ће наставити да тече пошто Извршилац отклони уочене 
недостатке. 

52.2 Све радове овог типа Извршилац ће извршити о свом трошку уколико је, према 
мишљењу Надзора, потребно да се ти радови изведу због тога што материјал и 
израда нису били у складу са Уговорном документацијом или због немарности или 



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ВЈН 05/19 

ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
                                    Стамбено - пословни објекат ГДС у блоку 63 , Нови Београд                 45 од 66 

изричитог или посредног пропуста Извршиоца да испуни неку своју обавезу према 
Уговорној документацији. Ако је, према мишљењу Надзора, такав рад, за чије 
извођење Извршилац треба да добије сагласност Наручиоца у писаној форми, 
потребан из неког другог разлога, вредност таквог рада ће бити процењена и 
плаћена као да је то Накнадни рад. 

52.3 Ако Извршилац пропусти да уради неки такав рад како је претходно наведено или 
ако је такав рад хитне природе, а Извршилац се није одазвао на позив Наручиоца 
у року од четрдесетосам (48) часова, Наручилац ће бити овлашћен да запосли и 
плати другог извођача да га изврши.  

Ако је такав рад, према мишљењу Надзора, требало да уради Извршилац о свом 
трошку, у складу са Уговорном документацијом, онда Наручилац има право да 
надокнади све трошкове, који из тога проистекну или се на њега односе, од 
Извођача или из задржаног депозита за гарантни период или из банкарске  
гаранције за гарантни период. 

52.4 Извршилац ће обезбедити од свих произвођача и испоручилаца гаранције, које ће 
бити декларисане на Наручиоца у оној мери у којој је потребно да то користи 
Наручиоцу, Извршилац треба да пренесе на Наручиоца свако или сва права 
коришћења гаранције коју дају такви произвођачи и испоручиоци. 

Најкасније до тренутка Завршетка Радова, Извршилац ће доставити Наручиоцу 
листу произвођача и испоручилаца од којих су добијене гаранције, заједно са 
једним примерком таквих гаранција.  

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

Члан 53. КОНАЧНИ ПРИХВАТ 

53.1 Уговор се неће сматрати извршеним док Наручилац не буде издао Потврду о 
завршетку Гарантног периода. Потврду о завршетку Гарантног периода Наручилац 
треба да изда у року од тридесет (30) дана од истека Гарантног периода, под 
условом да су завршени радови наложени у току таквог периода. 

Наручилац има право да продужи рок за издавање Потврде о завршетку Гарантног 
периода, уколико Надзор и/или Наручилац у року од тридесет (30) дана по истеку 
Гарантног периода, утврде недостатке које је Извођач у обавези да отклони, о чему 
ће обавестити Извршиоца у писаној форми. 

Уколико Наручилац, у року од шездесет (60) дана од истека Гарантног периода, не 
изда Потврду о завршетку Гарантног периода и не обавести Извршиоца о 
недостацима које је Извођач у обавези да отклони у току таквог периода, сматраће 
се да је Потврда о завршетку Гарантног периода дата. 

ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ И РАСКИД УГОВОРА 

Члан 54. ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ 

54.1 Неиспуњавање било које од уговорних обавеза и непоштовање било ког дела 

Уговорне документације од стране Извршиоца и Наручиоца може довести до 

раскида Уговора, како је то ближе одређено у Члановима 55. и 56. ових Општих 

услова. 
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Члан 55. РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 

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

а) одустао од Уговора, 
б) без разумног оправдања пропустио да почне Извршење посла или задржава 

напредовање Извршења посла или његових делова, петнаест (15) дана пошто 
је добио у писаној форми од Наручиоца упозорење да настави; 

в) пропустио да одстрани материјале са Градилишта или да демонтира и поново 
монтира опрему, у року од петнаест (15) дана пошто је примио упозорење 
Наручиоца у писаној форми; 

г) упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 
спроводи Извршење посла у складу са Уговорном документацијом или стално 
или свесно занемарује да изврши своје обавезе по овој Уговорној 
документацији; 

д) пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или Надзора да 
отклони неки уочени недостатак што утиче на правилно Извршење посла и рок 
извођења; 

ђ) добио осуђујућу пресуду која се односи на његове професионалне поступке; 
е) правно онемогућен да обави Извршење посла; 
ж) извршио организационе измене којима се мења његов правни субјективитет; 
з) пропустио да прибави тражене Гарнције и/или осигурање; 
и) касни дуже од 15 дана на два узастопна међурока или три укупна међурока, 

утврђена динамичким планом. 
          ј)  касни у реализацији утврђеног финансијског плана, на два узастопна међурока 

или три укупна међурока, утврђена финансијским планом. 

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

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

Наручилац има право да на Градилишту задржи, ако сматра да је то потребно у 
циљу завршетка Извођења радова, Привремене радове, неискоришћене 
материјале, Грађевинска постројења и опрему и да то надокнади Извршиоцу, с 
тим да тај износ не прелази суму која би била платива Извођачу да је правилно 
завршио Извођење радова. 

55.3 Ако Наручилац одстрани Извршиоца, он ће задржати сразмеран део плаћања 
Извршиоцу према процењеном износу свих трошкова које због тога Наручилац 
може да има (трошкови извођења и одржавања, штете због кашњења у завршетку 
и сви други трошкови). 

Ако такав износ буде прелазио суму која би била платива Извршиоцу да је 
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правилно завршио Извођење радова, онда ће Извршилац, платити Наручиоцу на 
његов захтев износ таквог вишка и то ће се све до не извршеног плаћања сматрати 
дугом који Извршилац треба да надокнади Наручиоцу. 

55.4 Наручилац има право да у сваком тренутку раскине Уговор и без кривице 
Извршиоца дефинисане тачком 55.1 ових Општих услова. У том случају 
Наручилац ће исплатити Извршиоцу износ, који је у тренутку раскида, оправдано 
зарадио Извршилац за стварно Извршени посао према Уговорној документацији, 
било којих неискоришћених или делимично искоришћених материјала, 
Грађевинских постројења и монтажне опреме, без евентуално изгубљене добити, 
које Извршилац оправдано има због таквог раскида Уговора. 

Члан 56. РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ ИЗВРШИОЦА 

56.1 У случају да Наручилац: 

а) пропусти да, у року од два (2) месеца, плати Извршиоцу износ који му дугује, уз 
било који одбитак на који Наручилац има право према Уговорној документацији 
или 

б) у писаној форми извести Извршиоца да, услед непредвиђених разлога, 
економске дислокације, није у могућности да даље извршава Уговорне обавезе 
или престане да извршава своје Уговорне обавезе 

в) буде обавештен од стране оснивача да није могуће даље финансирање 
Извршења посла 

г) обустави Извршење посла у периоду дужем од деведесет (90) дана из разлога 
који нису предвиђени Уговорном документацијом, нити су последица 
Извршиочевих пропуста 

Извршилац ће имати право да раскине Уговор пошто извести Наручиоца о својој 
намери да га раскине, у писаној форми, тридесет (30) дана раније. 

56.2 У случају таквог раскида, Наручилац ће бити у истој обавези према Извршиоцу, с 
обзиром на плаћање, као да је Уговор раскинут према одредбама из Члана 57. 
ових Општих услова. Наручилац ће платити Извршиоцу и износ било којег губитка 
или штете коју је Извршилац претрпео, а до којих дође услед или у вези са 
последицом таквог раскида. 

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

Након раскида Извршилац је обавезан да у најкраћем року уклони сву опрему и 
материјал са градилишта.  

Члан 57. ВИША СИЛА 

57.1 Под Вишом силом се сматра догађај чије наступање и дејство не зависе од воље 
Уговорних страна и подразумева рат, непријатељства (било да је рат објављен 
или не), инвазија, чинови страних непријатеља, побуне, револуције, немири или 
војна или узурпаторска сила, грађански рат или ако Наручилац користи или заузме 
било који простор на коме Извршење посла и/или део посла, треба да се изводе, 
епидемије, као и природне силе које савестан и искусан Извршилац не би могао 
да предвиди или се на време обезбеди од њих (земљотрес, поплава и сл.). 

57.2 Извршилац неће бити ни у каквој обавези било које природе, било путем 
обештећења или на други начин, за или у погледу разарања или оштећења објекта 
или за имовину Наручиоца или трећих лица или за повреде или губитак живота 
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који су последица Више силе.  

57.3 Уколико Виша сила дефинисана тачком 57.1 и 57.2 ових Општих услова траје дуже 
од стоосамдесет (180) дана, било која Уговорна страна може обавестити другу да 
раскида Уговор по истеку тридесет (30) дана од дана таквог обавештења, под 
условом да Виша сила још увек траје након истека тридесетог дана. 

Ако због Више силе Уговор буде раскинут, Наручилац ће исплатити Извршиоцу, 
уколико такви износи или део тих износа нису већ покривени уплатама на рачун 
Извршиоца, све износе за Извршење посла обављене пре датума раскида, а 
поред тога: 

а) Износе плативе с обзиром на било коју позицију, у мери у којој су рад или услуге 
које таква позиција обухвата извршене, а према потврди Надзора. 

б) Трошкове материјала или робе, нормално поручених за Извршење посла, који 
треба да буду испоручени Извршиоцу или за које је Извршилац законски 
обавезан да прими испоруку, с тим што ће такав материјал или роба да постану 
власништво Наручиоца када он буде извршио таква плаћања. 

в) Износ који овери Наручилац као износ било којих трошкова које је Извршилац 
оправдано имао очекујући да се заврши Извршење посла, уколико такви 
трошкови нису покривени уплатама из претходног става. 

57.4 Уколико се Извршење посла настави након престанка Више силе, Наручилац неће 
бити одговоран за сва кашњења у плаћању која су последица дејства Више силе, 
исто тако Извршилац неће бити одговоран за губитак неке од Гаранција 
дефинисаних Чланом 40. ових Општих услова. 

57.5 Извршилац има право на продужење рока Извршења посла за онај период за који 
је Виша сила трајала. 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 58. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

58.1 Ако се било какво неслагање појави између Наручиоца и Извршиоца у вези са 
Уговором или проистекне из Уговора или извршења Уговора, било у току 
Извршења посла или после њиховог завршетка, било пре или после раскида, 
напуштања или прекида Уговора, укључујући и разлике у мишљењу, упутствима, 
потврдама или проценама Наручиоца, такво неслагање Уговорне стране ће 
настојати да реше мирним путем, на обострано задовољство, на начин и у 
роковима датим Посебним условима. 

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

58.3 Уколико већ није дошло до одустајања од Уговора или до његовог раскида, 
Извршилац ће, у сваком случају, да настави са Извршењем посла са дужном 
марљивошћу, а Наручилац ће наставити са плаћањима Извршиоцу, у складу са 
одредбама ових Општих услова и Уговорне документације. Обавезе Наручиоца и 
Извршиоца неће бити мењане из разлога што се спор води за време Извршења 
посла. 
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ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 59. ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

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

59.2 Наручилац задржава право да захтева од Извршиоца да одмах одстрани са посла 
било које лице које је запослио Извршилац уколико утврди да постоји било какав 
покушај корупције у свим фазама Извршења посла. 

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

            

                        ПОНУЂАЧ: 

(М.П.) 

 __________________________ 

             (Потпис овлашћеног лица) 
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 НАЦРТ ТЕКСТА БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА  
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2.2 Нацрт текста банкарске гаранције за озбиљност нуђења  

Ми, доле потписани …………………………………………………………... [пун назив банке и 

пуна адреса], овим се обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног 

Гаранта, Грађевинској дирекцији Србије д.о.о. из Београда, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 110 (у даљем тексту: "Корисник"), у име ………………………………………… 

[пун назив понуђача и пуна адреса] (у даљем тексту: "Налогодавац"), за износ од 

………………………………. [5% од нето вредности понуде], који представља вредност 

гаранције за озбиљност Понуде за уступање извршења посла израде техничке 

документације пројекта за извођење /ПЗИ/ и извођење радова на грађењу 

стамбено-пословног објекта у блоку 63 на Новом Београду. 

Ова гаранција је неопозива, безусловна и платива на први позив Корисника достављен 

у писаној форми. 

Важност ове Гаранције почиње _____________ [датум истека рока за подношење 

понуда] и траје 90 дана од дана јавног отварања понуда односно до ___________ или 

до достављања банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење посла.  

Уколико од Корисника не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена 

или не.  

Корисник је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да 

му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Налогодавца, као и изјаву 

да је Понуда Налогодавца прихваћена и да је Налогодавац тада пропустио да потпише 

Уговор, према одговарајућој Понуди. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног суда у 

Београду. 

 

_______________________ 

(Место и датум)                                                     M.П.  ________________________        

                                        Потпис 

                                                                                                ________________________ 

                                                                                                           Име и презиме 

                                                                                                ________________________ 

                                                                                           Гарант [пун назив банке и адреса] 

  



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ВЈН 05/19 

ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
                                    Стамбено - пословни објекат ГДС у блоку 63 , Нови Београд                 52 од 66 

2.3 Нацрт текста банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса  

Ми, доле потписани ……………………………………………………….…  [пун назив банке и 

пуна адреса], овим се обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног 

Гаранта, Грађевинској дирекцији Србије д.о.о. из Београда, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 110 (у даљем тексту: "Корисник"), у име ………………………………………… 

[пун назив Извршиоца и пуна адреса] (у даљем тексту: "Налогодавац"), за износ 

уплаћених авансних средстава од ………………………… [вредност аванса] за фазу 

пројектовања и/или фазу грађења у складу са у складу са Уговором за уступање 

извршења посла израде техничке документације пројекта за извођење /ПЗИ/ и 

извођење радова на грађењу стамбено-пословног објекта у блоку 63 на Новом 

Београду закљученом између Корисника и Налогодавца дана ……………………………… 

[датум закључења уговора] под бројем ………………………… [заводни број Корисника]. 

Ова гаранција је неопозива, безусловна и наплатива на први позив Корисника 

достављен у писаној форми. 

Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Корисника и 

Налогодавца, или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати 

утицај на ову Гаранцију. 

За износ оправданог аванса потврђеног овереним ситуацијама од стране Корисника, 

суцесивно се умањује вредност ове Гаранције, о чему је Гарант дужан да, у писаној 

форми, обавести Корисника приликом сваке измене салда гаранције. 

Важност ове Гаранције почиње уплатом аванса на рачун Налогодавца и траје 60 дана 

дуже од уговореног рока изградње, односно до ……………………………. 

Уколико од Корисника не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена 

или не.  

Корисник је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да 

му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Налогодавца, као и изјаву 

да је Налогодавац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 
 

_______________________ 
(Место и датум)                                                     M.П.  ________________________        
                                        Потпис 

                                                                                                ________________________ 
                                                                                                           име и презиме 

                                                                                                ________________________ 
                                                                                           Гарант [пун назив банке и адреса] 
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2.4 Нацрт текста банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење посла 

Ми, доле потписани ……………………………………………………..……. [пун назив банке и 
пуна адреса], овим се обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног 
Гаранта, Грађевинској дирекцији Србије д.о.о. из Београда, Булевар Арсенија 
Чарнојевића 110 (у даљем тексту: "Корисник"), у име ………………………………………….. 
[пун назив Извршиоца и пуна адреса] (у даљем тексту: "Налогодавац"), за износ 
средстава за добро и квалитенто извршење посла од …………………………. [10 % од 
вредности уговореног посла] у складу са Уговором за уступање извршења посла 
израде техничке документације пројекта за извођење /ПЗИ/ и извођење радова на 
грађењу стамбено-пословног објекта у блоку 63 на Новом Београду закљученом 
између Корисника и Налогодавца дана …………………… [датум закључења уговора] 
под бројем …………………. [заводни број Корисника]. 

Ова гаранција је неопозива, безусловна и наплатива на први позив Корисника 

достављен у писаној форми.  

Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Корисника и 

Налогодавца, или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати 

утицај на ову Гаранцију. 

Важност ове Гаранције траје 90 дана дуже од уговореног рока, односно до ……………… 

Уколико од Корисника не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена 

или не.  

Корисник је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да 

му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Налогодавца, као и изјаву 

да је Налогодавац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 

 
_______________________ 
(Место и датум)                                                     M.П.  ________________________        
                                        Потпис 

                                                                                                ________________________ 
                                                                                                           Име и презиме 

                                                                                                ________________________ 
                                                                                           Гарант [пун назив банке и адреса] 
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2.5 Нацрт текста банкарске гаранције за гарантни период  

Ми, доле потписани ………………………………………...…………………. [пун назив банке 
и пуна адреса], овим се обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству 
главног Гаранта, Грађевинској дирекцији Србије д.о.о. из Београда, Булевар Арсенија 
Чарнојевића 110 (у даљем тексту: " Корисник "), у име ………………………………………… 
[пун назив Извршиоца и пуна адреса] (у даљем тексту: "Налогодавац"), за износ 
средстава за гарантни период од ………………………........ [5 % од вредности извршеног 
посла] у складу са Уговором за уступање извршења посла израде техничке 
документације пројекта за извођење /ПЗИ/ и извођење радова на грађењу 
стамбено-пословног објекта у блоку 63 на Новом Београду закљученом између 
Корисника и Налогодавца дана ………………… [датум закључења уговора] под бројем 
……………… [заводни број Корисника]. 

Ова гаранција је неопозива, безусловна и наплатива на први позив Корисника 

достављен у писаној форми.  

Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Корисника и 

Налогодавца, или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати 

утицај на ову Гаранцију. 

Важност ове Гаранције почиње …………………….. [дан издавања Потврде о завршетку 

радова] и траје 2 године од дана издавања Потврде о завршетку радова, односно до 

…………………………..  

Уколико од Корисника не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена 

или не.  

Корисник је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да 

му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Налогодавца, као и изјаву 

да је Налогодавац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 

 
_______________________ 
(Место и датум)                                                     M.П.  ________________________        
                                        Потпис 

                                                                                                ________________________ 
                                                                                                           Име и презиме 

                                                                                                ________________________ 
                                                                                           Гарант [пун назив банке и адреса] 
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2.6  Р Е Ч Н И К      Т Е Р М И Н А 

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

2. "Банкарска гаранција" значи гаранција банке :  
- за озбиљност нуђења 
- за повраћај примљеног аванса 
- за добро и квалитетно извршење посла 
- за гарантни период  

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

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

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

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

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

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

8. "Дан" значи календарски дан. 

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

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

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

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

13. "Искусан извођач" значи сваки Понуђач за кога се утврди из прилога: 
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Референц листа да је извео објекте минималне површине дате у Јавном позиву.  

14. "Квалитет Радова" значи највиши квалитет сваког уграђеног материјала, 
опреме и извршеног Рада, одговарајући за стамбено-пословни објекат највише 
класе, према Стандардима, нормативима, правилима струке и Техничкој 
документацији сагласно којој Радови морају бити изведени.  

Потврду квалитета изведених Радова обезбеђује Извођач, брижљивим 

одабиром материјала и опреме, као и испитивањем одговарајућег броја узорака 

узетих на лицу места или места производње у свему како то налажу прописи 

и/или методом случајног избора, а према упутству Надзорног органа и/или 

Наручиоца. 

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

16. "Комуникација" значи сва обавештења, потврде, налоге, инструкције, 
објашњења дате у писаној форми, како је то дефинисано овом Конкурсном 
документацијом и Уговором. 

17. "Конкурсна документација" значи документацију коју припрема Наручилац и 
која садржи сва потребна документа за припрему и подношење Понуде, а за 
изабраног Понуђача-Извођача и комплетну Понуду, односно Уговорни документ 
за реализацију Радова. 

19. "Мањкови радова" значи разлику количина уговорених и изведених радова 
без обзира колико та разлика износи. 

20. "Мерења, испитивања и тестирања" значе проверу димензија, 
карактеристика, пројектованих параметара и функционалности објекта, 
инсталација и опреме, која се врши у складу са важећим Законима, Прописима 
и правилима струке. 

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

22. "Надзор" значи правно лице са којим је Наручилац закључио Уговор о вршењу 
стручног надзора и обухвата личне представнике, или лица која он овласти за 
вршење стручног надзора у току извођења Радова како је дефинисано у Закону 
о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и начину вођења стручног 
надзора  

23. "Накнадни радови" значи радове који нису уговорени нити неопходни за 
испуњење Уговора, које Извођач треба да изведе по налогу Наручиоца, а 
сагласно процедури дефинисаној Делом  2. Општих услова. 

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

25. "Наручилац" значи Грађевинска дирекција Србије д.о.о., улица Булевар 
Арсенија Чарнојевића 110, односно страну наведену у овој Конкурсној 
документацији и Уговору, која ће закључити Уговор са Извођачем о извођењу 
Радова, односно која финансира изградњу објекта који је предмет Уговора. 
Наручилац ће у овој Конкурсној документацији и Уговору понекад бити означен 
као "Уговорна страна". 
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26. "Непредвиђени радови" значи радове који нису уговорени, али их је 
неопходно извести за испуњење Уговора ради обезбеђења стабилности и 
функционалности објекта, а сагласно процедури дефинисаној Делом 2.8 
Услова уговарања– Образац обрачуна Додатних радова.  

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

28. "Оперативни план" значи детаљан Динамички план активности везаних за 
реализацију појединих радова и за одређени временски период, који Извођач 
доставља на захтев Наручиоца. 

29. "Опрема" значи сва опрема по прописима и техничкој документацији 
неопходна за употребу и функционалност објекта. 

30. "Општи услови" садрже опште одредбе којим се регулишу административни, 
финансијски, правни и технички услови Уговора, а све у циљу Завршетка 
радова на потпуно задовољство Наручиоца  и Извршиоца. 

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

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

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

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

35. "Предмер и предрачун Радова" значи део Уговорне документације који се 
састоји од обима, врсте, количине, цене радова, са обухваћеним описима 
потребног материјала, опреме, система извођења радова, радне снаге, 
механизације, Стандардима и слично.  

36. "Представници органа власти" значе представнике органа власти на свим 
нивоима, представнике надлежних институција и представнике јавних и 
комуналних предузећа. 

37. "Пресек стања радова" значи детаљни приказ извршења активности 
Динамичког плана и/или Оперативних планова са упоредним гантограмским 
приказом извршених и планираних активности и израженим процентом 
извршења, који Извођач доставља на захтев Наручиоца. 

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

39. "Примопредаја Радова" означава грађевинскоправни акт коначног споразума 
између Наручиоца и Извођача радова којим се врши квантитативна и 
квалитативна предаја објекта Наручиоцу. Примопредаја Радова ће се извршити 
према процедури,  из ове конкурсне документације. 
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40. "Пројекат" означава скуп идејних, пројеката за грађевинску дозволу са 
извршеном техничком контролом и извођачких пројеката чији је садржај 
дефинисан Законом о планирању и изградњи које обезбеђује Извршилац. 

41. "Пројекат изведеног објекта" јесте пројекат који приказује изведено стање 
објекта и израђује се за потребе коришћења и одржавања објекта. Извођач 
Пројекат изведеног објекта предаје Наручиоцу приликом Примопредаје Радова. 

42. "Професионалне услуге" значе било коју и све услуге инжењера различитих 
струка или специјалности, проценитеља, давалаца оцене, пројектаната и 
сличних саветника и консултаната, било да их је Наручилац директно запослио 
или су на други начин одређени од стране Наручиоца, а у вези са Радовима. 

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

44. "Рокови" значе рок за завршетак Радова како је то одређено Уговором 
идинамичким планом извођења Радова. 

"Међурокови" значе рокове завршетка појединих фаза радова и набавке, 

допреме и уградње опреме, како је то одређено динамичким планом извођења 

Радова. 

45. "Стандарди" значе важеће српске  и СРПС ИСО стандарде према којима је 
Извођач обавезан да изведе Радове. 

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

47. "Техничка документација" обухвата Пројекат, све спецификације, Цртеже, 
техничка решења и детаље којима се разрађују за потребе изградње технички, 
технолошко-производни и експлоатациони аспекти предметног грађевинског 
објекта, уређаја и опреме. 

48. "Уговор" значи писани споразум Уговорних страна којим се једна страна – 
Извођач обавезује да другој страни – Наручиоцу, према техничкој 
документацији са извршеном техничком контролом, у складу са Законским и 
подзаконским актима, прописима и правилима струке, у уговореном року и за 
уговорену вредност изведе радове.  

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

50. "Уговорна казна" значи износ одређен у овој Конкурсној документацији који 
Наручилац наплаћује за сваки дан прекорачења уговореног рока извођења 
Радова или неизвршење уговорних обавеза у уговореним роковима, узрокован 
кривицом Извођача. 

51. "Уговорни износ" значи износ наведен у Уговору, уз додавања или одбитке 
који могу бити извршени у складу са овом Конкурсном документацијом и/или 
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Уговором. Наручилац ће платити Уговорни износ за радове који буду стварно 
изведени на начин дефинисан Уговорном документацијом. 

52.  "Цртежи" значе графичке и сликовне делове уговорне документације, који 
приказују објекат или неки његов део, а углавном обухватају планове, висинске 
коте, пресеке, детаље, листе и дијаграме и слично. 
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2.7 ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

2.7.0 Понуђена јединична цена има следећу структуру : 

   Ц =  ( 1 +  к з  )  ( М + ф рт x Р ) 

Где су: 

Ц – јединична цена за Радове и услуге 

М,  Р – директни трошкови по јединици мере и то: 

М – коштање потребног материјала по јединици мере установљеног на основу 

норматива из одговарајућих норми и тржишних јединичних цена материјала 

или  

М – коштање потребног рада механизације по јединици мере, установљено на бази 

учинака (срачунатих према нормама и техничкој литератури) и цене рада механизације 

за један сат дате у Понуди (без руковаоца). 

Р – Вредност потребне радне снаге исказане у бруто износу, обрачунате по јединици 

мере на основу норматива из норми, односно учинака за руковаоце машина, а према 

ценама радне снаге по часу датим у Понуди помноженим са  режијским фактором.  

к з ,  ф рт -    индиректни трошкови по јединици мере и то: 

к з  -  Коефицијент калкулисане зараде исказан у децималном облику 

ф рт -  Фактор режијских трошкова исказан у децималном облику 

Понуђач ће понуђену јединићну цену дати  исказану кроз три тошковне ставке  и то : 

- цену материјала  

- цену радне снаге дате у претходним ставовима исказан начин 

- понуђену јединичну цену као збир претходне две ставке увећане за калкулисану зараду  

            

                                                ПОНУЂАЧ:                                                                                   

                                                           (М.П.)          ________________________ 

 (Потпис овлашћеног лица) 
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2.7.1 ОБРАЗАЦ ЦЕНА ЗА РАДНУ СНАГУ ПО ГРУПАМА 

Е) Радна снага: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- одговорни извођач ВСС...............................................дин/час 

2.7.2 ПОКАЗАТЕЉИ ИНДИРЕКТНИХ ТРОШКОВА 

Фактор режијских трошкова Извршиоца је........................./ дати у децималном облику/ 

Калкулисана зарада Извршиоца је........................./ дати у децималном облику/ 

Напомена: Све цене дати без урачунатог ПДВ-а  

               

                                   ПОНУЂАЧ:                                                                                   

                                                           (М.П.)          ________________________ 

 (Потпис овлашћеног лица) 
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2.8 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУН РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ  

Обрачун разлике у цени врши се на вредност радова која подлеже обрачуну разлике у 

цени по испостављеним привременим ситуацијама 

2.8.1 На бескаматна авансна средства у динарима, у процентном уговореном 

номиналном износу не врши се обрачун разлике у цени. 

2.8.2 Обрачун разлике у цени вршиће се ако се промени цена у односу на уговорену 

вредност за више од 2%. за инос који прелази 2 % у односу на уговорену вредност 

2.8.3. Метододологија за обрачун разлике у цени : 

2.8.3.1. Јединичне цене се формирају према следећем обрасцу: 

Ц =  ( 1 +  к з  )  ( М + ф рт x Р ) 

Где су: 

Ц – јединична цена за Радове и услуге 

М,  Р – директни трошкови по јединици мере и то: 

М – коштање потребног материјала по јединици мере установљеног на основу 

норматива из одговарајућих норми и тржишних јединичних цена материјала 

или  

М – коштање потребног рада механизације по јединици мере, установљено на бази 

учинака (срачунатих према нормама и техничкој литератури) и цене рада механизације 

за један сат дате у Понуди (без руковаоца). 

Р – Вредност потребне радне снаге исказане у бруто износу, обрачунате по јединици 

мере на основу норматива из норми, односно учинака за руковаоце машина, а према 

ценама радне снаге по часу датим у Понуди помноженим са  режијским фактором.  

к з ,  ф рт -    индиректни трошкови по јединици мере и то: 

к з  -  Коефицијент калкулисане зараде исказан у децималном облику 

ф рт -  Фактор режијских трошкова исказан у децималном облику 

2.8.3.2 Разлика у цени обрачунава се по следећем обрасцу : 

РЦ = ( 1 +  к з  )  ( М т + ф рт x Р т ) - ( 1 +  к з  )  ( М б + ф рт x Р б ) 

Где је: 

РЦ – разлика у цени  

М т – коштање потребног материјала или коштање потребног рада механизације по 

јединици мере  или групацији радова при испостављању ситуације, који се фактуришу  

привременим и окончаном ситуацијом 

М б – коштање потребног материјала или коштање потребног рада механизације по 

јединици мере  или групацији радова при достављању понуде, који се фактуришу  

привременим и окончаном ситуацијом 
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Р т – Вредност потребне радне снаге исказане у бруто износу, обрачунате по јединици 

мере или групацији радова при испостављању привремених или окончане ситуације.  

Р б -  Вредност потребне радне снаге исказане у бруто износу, обрачунате по јединици 

мере или групацији радова при достаљању понуде. 

к з ,  ф рт -    индиректни трошкови по јединици мере и то: 

к з  -  Коефицијент калкулисане зараде исказан у децималном облику 

ф рт -  Фактор режијских трошкова исказан у децималном облику 

к з ,  ф рт -    индиректни трошкови по јединици мере не могу се мењати при обрачуну 

разлике у цени. 

Ако се обрачун разлике у цени врши по групама радова репрезентативни узорак  за цену 

материјала мора сачињавати најмање 65 % вредности материјала из базне понуде. 

Наручилац ће прихватити да се трошкови радне снаге при испостаљању ситуација могу 

обрачунати по овом изразу .  

Р т = Р б  x ( МЦР т  / МЦР  б ) 

МЦР т  - Минимална цена рада при испостављању ситуација  

МЦР  б - Минимална цена рада при достављању понуде 

Обрачун разлике у цени врши Извођач и доставља као саставни део привремене 

месечне ситуације, за стварно изведене радове у том месецу. 

Обрачун разлике у цени врши се месечно.  

Наручилац одобрава исплату износа по захтеву за наплату разлике у цени, оверавањем 

привремених месечних обрачуна разлике у цени унетих у привремене месечне 

ситуације, а коначна вредност се утврђује коначним обрачуном. 

Наручилац може да захтева умањење уговорене цене ,ако се промени цена у односу на 

уговорену вредност за више од 2% ,по истој методологии којом се остварује право 

Извршиоца за повећање уговорене цене дате у претходним ставовима.. : 

            

                      ПОНУЂАЧ: 

(М.П.)  __________________________ 

      (Потпис овлашћеног лица) 
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2.9 ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ДОДАТНИХ РАДОВА 

Обрачун Додатних радова (Накнадни и Непредвиђени) вршиће се на следећи начин: 

- Извршилац доставља допис (предлог) Надзору за Додатне радове. 
- Надзор разматра предлог Извршиоцу и даје мишљење. 
- Наручилац покреће поступак јавне набавке за Додатне радове, са потребним 

образложењем (поступак се спроводи по одредбама Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 са извршеним изменама и допунама Закона).  

- Комисија, формирана Решењем Наручиоца за ову јавну набавку, обавештава 
Извршиоца да достави Понуду. 

- Извршилац доставља Понуду формирану на следећи начин:   

а) Накнадни и Непредвиђени радови 

Јединичне цене се формирају према следећем обрасцу: 

Ц =  ( 1 +  к з  )  ( М + ф рт x Р ) 

Где су: 

Ц – јединична цена за Накнадни и Непредвиђени Рад 

М,  Р – директни трошкови по јединици мере и то: 

М – коштање потребног материјала по јединици мере установљеног на основу 
норматива из одговарајућих норми и тржишних јединичних цена материјала. или  

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

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

к з ,  ф рт -    индиректни трошкови по јединици мере и то: 

к з  -  Коефицијент калкулисане зараде исказан у децималном облику 

ф рт -  Фактор режијских трошкова исказан у децималном облику 

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

               ПОНУЂАЧ: 

 

(М.П.) __________________________ 

      (Потпис овлашћеног лица) 
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2.10  ОБРАЗАЦ О ПРОЦЕДУРИ ПРИМОПРЕДАЈЕ РАДОВА 

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

између Наручиоца и Извођача извршити примопредаја Радова: 

1. Наручилац ће у року од седам (7) дана након прегледа радова образовати Комисију 
и донети Решење за Примопредају Радова. Комисију чине представници: 
- Наручиоца 
- Надзора 
- Извођача. 
Извршилац ће доставити Наручиоцу Решење о именовању својих представника у 

Комисији за примопредају радова. 

2. Комисија ће у року од пет (5) дана поступити по Решењу Наручиоца и извршити 
преглед изведених Радова, градилишне и друге документације и сачинити Записник 
о истом. 

3. Када Комисија констатује да нема примедбе у вези са Радовима за које се врши 
примопредаја, Наручилац ће у року од пет (5) дана од добијања позитивног налаза 
Комисије издати Потврду о Завршетку Радова. 

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

5. Када Извршилац отклони примедбе Комисије, о томе ће обавестити Наручиоца у 
писаној форми. Комисија ће у року од три (3) дана прегледати објекат, па уколико 
констатује, у писаној форми, да су примедбе отклоњене у потпуности, Наручилац ће 
у року од пет (5) дана издати Потврду о Завршетку Радова. 

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

 
 ПОНУЂАЧ: 

(М.П.) __________________________ 

     (Потпис овлашћеног лица) 
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2.11 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ГРАДИЛИШТА 

 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  Бул.Арсенија Чарнојевића  бр 110 ,  Нови Београд издајe 

ПОТВРДУ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ГРАДИЛИШТА 

ПО ПРЕДМЕТУ 

 ВЈН 05/19  НА ЛОКАЦИЈИ –БЛОК 63 НОВИ БЕОГРАД 

Представници потенцијалног Понуђача .........................................................., кога по  

                                                                                                                         / назив фирме  / 

овлашћењу број ............................................. чине ова ова лица ...................................  

                                    /заводни број/ 

..................................................... извршили су увид у локацију будућег градилишта и  

  / име и презиме /       

стекли све потребне информације за сачињавање понуде по предмету ВЈН 05/19 Наручиоца 

– Грађевинске дирекције Србије. 

Ова потврда се након обиласка локације, издаје у једном оригиналном примерку 

овлашћеном представнику Понуђача и прилаже се  у документацију приликом нуђења. 

Нови Београд, дана ................ 2019.године.  

    

                                                                        ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

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

                                                                                        / потпис задуженог лица /              

 
 ПОНУЂАЧ: 

(М.П.) __________________________ 

     ( Потпис овлашћеног лица) 
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ИНВЕСТИТОР:     ‘’Грађевинска дирекција Србије’’ доо, Булевар Арсенија                          

                                Чарнојевића 110, 11150 Београд  

ОБЈЕКАТ:              Стамбено - пословни објекат 

ЛОКАЦИЈА:      К.П. 3347/70, К.П. 3347/71, К.П. 3347/72 и К.П. 3347/73   К.О. Нови        

Београд 

ПРОЈЕКАТ:           Стамбено-пословни и пословни комплекс ГДС-а у Блоку 63 – Нови 

Београд 

ВРСТА:     ПЗИ, Главни пројекат заштите од пожара и извођење радова на 

објектима и пратећим саобраћајницама 

 

ЛОКАЦИЈА И ОПИС ПРОЈЕКТОВАНОГ ОБЈЕКТА 

 

Пројектовани стамбено-пословни комплекс се налази на углу улица Јуруја Гагарина и 

Нехруове, у блоку 63, на катастарсим парцелама 3347/70, 3347/71,  3347/72, 3347/73 К.О. 

Нови Београд.  

У складу са правилима градјења ПГР-а, потврђеним Урбанистичким пројектом и Идејним 

решењем, објекат је пројектован као стамбено-пословни, максималне спратности 

3По+П+9+Пс.   

Према плану вишег реда – ПГР-у грађевинског подручја седишта јединице локалне 

самоуправе – град Београд, целине I-XIX („Службени лист града Београда”, бр. 20/16), 

предметна катастарска парцела предвиђена је као зона мешовитих градских центара а 

који подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем при чему су 

обавезни нестамбени садржаји у приземљу. У складу са тим објекат је пројектован као 

стамбено-пословни.  

У комплексу су предвиђена два објекта по претежној намени: стамбено пословни објекат 

и пословни објекат ко су пројектовани у јединственој форми која је у основи изломљеног 

облика. Између објеката стамбено-пословог комплекса се налазе два пешачка 

озелењена платоа.  

Стамбено-пословни објекат у приземљу има локале неопредељене намене од који је 

један (Л5) на углу улица Јурија Гагарина и Нехруове двоетажни. Етаже изнад приземља 

су искључиво стамбене. У стамбени део објекта се улази на 5 улаза. 

Пословни објекат у приземљу има предвиђен угоститељски садржај са независним 

улазом и окренут ка пешачком платоу. Према уличној страни је предиђен улаз за 

пословни део објекат од 1. до ПС-а. На 1. и повученом спрату је пројектован пословни 

простор са пратећим садржајима, а на етажама 2-9 су пословни апартмани 
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Колски приступ комплексу предвиђен је са две стране: из улице Јурија Гагарина и из 

Нехруове улице. 

Испод коте 0,00 је испројектована подземна гаража у три нивоа. Колски улаз у гаражу се 

обавља преко две двосмерне рампе из интерне саобраћајнице са северо-западне стране 

објекта. Приступне рампе су нагиба 15% и предвиђено је њихово грејање у зимском 

периоду 

На коти терена уз интерне саобраћајнице предвиђено је формирање паркинга. 

На предметној парцели нема постојећих објеката. 

 

РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА  

 

ХОРИЗОНТАЛНА  РЕГУЛАЦИЈА 

Регулациона линија је одређена Планом генералне регулације грађевинског подручја 

седишта локалне самоуправе – Град Београд („Службени лист града Београда", бр. 

20/16) и поклапа се са границама предметних катастарских парцела у обухвату 

Урбанистичког пројекта према улицама Јурија Гагарина и Нехруовој. 

Грађевинска линија за планирани објекат је према улици Јурија Гагарина постављена у 

складу са претежном грађевинском линијом блока, повучена за 10,0м од регулационе 

линије. Према Нехруовој улици је основни габарит објекта постављен у непосредној 

близини границе са катастарском парцелом бр. 3347/72 К.О. Нови Београд, у оквиру које 

је планиран озелењен заштитни појас за инфраструктуру, те је повучена од регулационе 

линије за 7.0м 

Према унутрашњости блока, објекат је постављен на границу са катастарском парцелом 

бр. 3347/73 К.О. Нови Београд у оквиру које је планирана интерна улица као колско-

пешачка веза са Нехруовом улицом. У односу на границу према суседној катастарској 

парцели бр. 3347/74 К.О. Нови Београд објекат је удаљен за 11,4 м колико износи 

профил интерне улице планиране као продужетак постојећег прикључка на Улицу Јурија 

Гагарина. Објекат је слободностојећи. 

Узимајући у обзир диспозицију постојећих објеката, уређених зелених површина, шетних 

стаза и отворених игралишта у оквиру к.п. бр. 3347/74 К.О. Нови Београд која, према 

Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе – Град 

Београд („Службени лист града Београда”, бр. 20/16) улази у обухват зоне 

вишепородичног становања у постојећим организованим насељима – отворени блок 

(10.С9.1) где није дозвољена изградња нових објеката у оквиру формираног грађевинског 

комплекса, се закључује да неће бити нове изградње на тој парцели у суседству 

планираног објекта. Постојећи објекти вишепородичног становања у блоку се налазе 
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северно од предметне локације и у делу оријентисаном према планираном објекту су 

спратности П+4. Планирани објекат је од најближег постојећег објекта удаљен 36м. 

Растојање планираног објекта од постојећих објеката у суседству, које је меродавно, 

задовољава правило о потребним минималним растојањима прописаним Планом 

генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе – Град 

Београд („Службени лист града Београда”, бр. 20/16): 

- Минимално растојање објекта са отворима помоћних и пословних просторија на 

фасади, (парапет отвора 1.6м) од суседног објекта у овој зони је 1/2 висине вишег 

објеката.  

- Минимално растојање објекта са отворима стамбених просторија на бочним 

фасадама, од суседног објекта у овој зони је цела висина вишег објеката. 

 

ВИСИНСКА РЕГУЛАЦИЈА 

Висинска регулација је Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта 

локалне самоуправе – Град Београд („Службени лист града Београда", бр. 20/16) 

дефинисана максималном висином венца објекта која износи 32.0 м, и максималном 

висином слемена која износи 37.0 м што дефинише оријентациону спратност П+8+Пс. 

Као нулта кота усвојена је кота приступног тротоара која износи 76,57мнв. 

Према Урбанистичком пројекту, Идејном решењу и овом пројекту, планиран је објекат 

спратности П+9+Пс са котом венца објекта +31,85м (108,42), котом венца повученог 

спрата +35.35м (111,92) и котом крова +35.35м (111,92). Објекат има три нивоа подземне 

етаже, где је кота пода првог нивоа на -3.74м, другог на -6.97м, а трећег на -10,20м. 

НИВЕЛАЦИЈА 

Нивелационо решење је условљено нивелетама улица Јурија Гагарина и Нехруове, 

котама терена и архитектонским концептом. Нивелацију терена треба ускладити са 

околним простором, а дате нивелационе коте су оријентационе. Постојеће коте 

неуређеног терена на предметној парцели су од 75.72мнв до 76.68 мнв. 

 

ПЛАНИРАНИ САДРЖАЈИ ОБЈЕКТА 

Подземне етаже 

У подрумским етажама предвиђена је гаража у три нивоа и техничке просторије. 

Предвиђен је потребан број евакуационих степеништа као и једно за ватрогасну 

интервенцију. 

У продужетку једног броја паркинг места обезбеђен је простор за бицикле, ограђен 

жичаном оградом према суседним паркинзима. 
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На првом подземном нивоу је, у делу објекта, предвиђено смештање помоћних 

просторија за локале и пословни објекат 

Стамбено-пословни објекат 

У приземљу стамбено-пословног објекта је пројектовано 17 локала неодређених намена 

са санитарним чворовима. Локал Л5 на углу улица Јурија Гагарина и Нехруове је 

пројектован као двоетажни (приземље и 1. спрат) 

На осталим етажама (1-9) су пројектовани станови различитих структура.  

На  повученом спрату су пројектовани лукс станови већих квадратура и светле висине. 

Повучени спрат је повучен 1,5 м у односу на фасадну раван објекта. По ободу етаже су 

предвиђене проходне терасе, а у зонама између тераса различитих корисника је 

предвиђено постављање монтажних жардињера. 

Стамбени део је пројектован са пет улаза у објекат. 

На платоу између објеката планиране су пешачке стазе, озелењене површине и дечје 

игралиште 

Пословни објекат 

У приземљу је пројектован улази хол са рецепцијом, а већи део етаже је превиђен за 

локал неодређене намене.  

На 1.спрату су предвиђена један пословни простор са два канцеларијска простора, 

рецепцијом, канцеларијама, салом за састанке и тоалетима. 

На спратовима 2-9 су пројектовани пословни апартмани различитих структура. 

На повученом спрату је такође предвиђен један пословни простор. По ободу етаже је 

предвиђена проходна кровна тераса са озелењеном површином (жардињером). 

Повучени спрат је повучен 1,5 м у односу на фасадну раван објекта. 

Пословним просторима који су у овој фази предвиђени као канцеларијски могу у се у 

касној фази пројектовања одредити и друге пословне намене уз неопходност 

задовољења параметара предвиђених УП-ом који се односе на обезбеђење потребног 

броја паркинг места на парцели 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И ОБИМ ПРОЈЕКТА 
 
Предмет јавне набавке 
 
Извршење свих припремних радова, израда пројекта за извођење, Извођење радова на 
грађењу стамбено-пословног и пословног дела објекта, израда приступне саобраћајнице, 
инфраструктурно опремање комплекса, партерно уређење  и  Послови по овлашћењу 
Наручиоца, на комплексу ГДС у блоку 63 на Новом Београду, у свему према ПГД за 
грађење објеката, захтевима и листама материјала и опреме, датих у Делу 3 Конкурсне 
документације. 
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Опште одредбе 
Пројекат за извођење израдити у складу са усвојеним Урбанистичким пројектом, 
Условима за пројектовање Пројекта за грађевинску дозволу и Грађевинским дозволама. 
Сходно одредбама Дела 2 конкурсне документације Наручилац задржава право 
извршења свих испитивања, мерења квалитета материјала, уграђене опреме, квалитета 
и мерења изведених радова и свих активности складно законским прописима и 
стандардима о трошку Извршиоца. 
Саставни део пројекта за извођење је и израда Пројекта снижења нивоа подземних вода 
и извођење истражних бушотина и бунара.   
Као квалитет у прецизности извођења радова Наручилац може захтевати геодетска 
мерења за сваку фазу извођења радова по етажама/целинама. 
Извршилац је у обавези да изради Енергетски пасош објеката у складу са уграђеним 
материјалима и законским одредбама и спроведе процедуру уписа у Централни регистар 
енергетских пасоша. 
Пројектом ПЗИ предвидети контролисани приступ повученом спрату у стамбено-
пословним ламелама и раздвојену контролу приступа по типу садржаја у пословној 
ламели. 
 
Обим пројекта 
Обим пројекта обухвата пројектовање целокупне пројектно-техничке документације и 
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу и саобраћајнице Пројекта за извођење 
(ПЗИ), Пројекта изведеног објекта, извођење радова на изградњи стамбено-пословног и 
пословног комплекса са припадајућим саобраћајницама и прикључивања објеката на 
инфраструктурну мрежу, евентуалних измена ПГД-а са организовањем свих активности 
на исходовању измена услова,  измене грађевинске дозволе, исходовању свих 
сагласности имаоца јавних овлашћења у управном поступку у складу са захтевима и 
потребама ПЗИ и Инвеститора-Наручиоца, исходовању сагласности МУП-а на ПЗИ, 
исходовању Употребне дозволе и свих активности које јој предходе за објекте на 
парцелама КП 3347/70, КП 3347/71, КП 3347/72 и КП 3347/73 све на К.О. Нови Београд. 
Извођење радова односи се на извођење целокупне спољне инфраструктуре са 
приступним саобраћајницама, стамбено пословне ламеле Л1 – Л5 и извођење радова по 
принципу shall & core за пословну ламелу Л6, а све у складу са предмером радова који је 
саставни део Дела 3 ове конкурсне документације. 
 
 
АРХИТЕКТУРА 
 
Стамбено-пословни и пословни комплекс ГДС-а у Блоку 63 лоциран је на парцелама КП 
3347/70, КП 3347/71, КП 3347/72 и КП 3347/73 све на К.О. Нови Београд, и састоји се из 
пет стамбено-пословних и једне пословне ламеле спратности 3По+Пр+9+Пс. 
За потребе ПЗИ, извођења радова и презентације и маркетинга, поред стандардне 
документације, потребно је разрадити све типске детаље, урадити планове полагања 
керамике и паркета за све типске позиције, основе спуштених плафона у складу са 
захтевом Надзорнох органа, 3Д моделе свих типских стамбених и апартманских јединица 
и просторних целина ентеријера и ектеријера са илустрацијама просторних амбијената 
високог техничког и естетског нивоа у форми каталога, припреми за штампу на великим 
форматима за потребе билборда, постера, рекламног материјала, и штампа за 
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градилишне ограде по целом обиму и градилишну таблу, израду 3Д анимација комплекса 
са елементима екстеријера и ентеријера са непосредним окружењем, израду каталога 
свих просторних продајних целина у складу са захтевима Наручиоца, израду 
технолошких схема прецизног позиционирања елемената инсталација (позиције 
прикључница и прекидача, позиционирања раводних кутија за ЕЕ, ТК и машинске  
инсталација, позиционирања вентила за водовод, итд.) и извођење истих у складу са 
технолошким схемама у складу са захтевима Надзорног органа. 
 
КОНСТРУКЦИЈА 
 

За објекат на К.П. 3347/70  К.О. Нови Београд потребно је урадити пројекат конструкције 

за извођење према архитектонском решењу. Конструкцију објекта пројектовати као 

армиранобетонску. Основни конструктивни систем поставити као скелетни са 

армиранобетонским зидовима као укрућењима за хоризонтална дејства. Међуспратне 

плоче пројектовати као армиранобетонске. 

Пројекат мора да садржи општу документацију, технички опис, статички прорачун, 

техничке услове за извођење, графичку документацију - одговарајуће диспозиционе 

приказе и детаље, планове оплата и армирања конструктивних бетонских елемената.  

Градилиште организовати тако да сав потребан садржај за несметано извођење радова 

буде на површини око објекта, и/или на површинама ван грађевинске парцеле уз 

предходно исходовање сагласности надлежне установе. 

Остали захтеви и упутства налазе се у делу пројектног задатка пројекта архитектуре. 

Приликом израде пројекта у потпуности се придржавати свих важећих закона, прописа, 

стандарда, правилника предвиђених за ову врсту пројеката. 

 
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
Потребно је израдити следећу пројектно-техничку документацију: 
 
- Измештање трасe топловода у складу са условима ЈКП „Београдске електране“  
- Пројекат за извођење Термотехничких инсталација 

ГРЕЈАЊЕ, ХЛАЂЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  
 
Потребно је израдити пројектно-техничку документацију за термотехничке инсталације 
инсталације грејања, хлађења и вентилације стамбеног објеката у свему према 
захтевима дефинисаним овом Конкурсном документацијом, АГ пројектом, условима 
надлежних ЈКП, важећим прописима и стандардима за ову врсту инсталација. 

Топлотне подстанице  
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Објекат припада грејном подручју ТО “Нови Београд”. Прикључење објекта 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). Предајне станице за стамбени и нестамбени део 
објекта морају бити раздвојене, с тим што се могу налазити у истој просторији, у складу 
са препорукама, ограничењима и условима ЈКП „Београдске електране“. 
 
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. 
 
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. 
 
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). 
 
Пројектом обухватити све друге радове који нису посебно наведени, а неопходни су за 
функционалност предвиђене инсталације и објекта. 
 

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. 

 



 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Пројектовање пројекта за извођење и извођење радова на стамбено-пословном и пословном комплексу са 

пратећим саобраћајницама у Блоку 63 - Нови Београд 
ВЈН 05 /19        

Страна 9 од 42 
 

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. 

Инсталација грејања  
 

Спољна пројектна температура за град Београд 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.  
 
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 и аутоматског балансног и регулационог 
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 хромиране сушаче пешкира.  
 
На сваком грејном телу предвидети по један ручни одзрачни вентил. 
 
На сваком грејном телу предвидети термостатски радијаторски вентил са термостатском 
регулацијом и предрегулацијом на разводу, и радијаторски навијак на 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 минималне дебљине 6 
мм. 
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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 – калориметра. Предвидети ултразвучни калориметар са могућношћу 
даљинског очитавања података преко M-bus комуникације. 
 
Балансне вентиле на инсталацији грејања предвидети на свакој од грана, на сваком 
одвајању (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). На одвајању за сваки стан предвидети аутоматски 
балансни вентил и регулатор диференцијалног притиска у складу са условима ЈКП 
„Београдске електране“.   
 
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. Колекторе изоловати 
сунђерастом изолацијом одговарајуће дебљине. 
 
Заједничке разводе (вертикале, као и хоризонтални развод на нивоу гараже) од 
топлотних подстаница до новоизграђених станова/пословног простора 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.  
 
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 свакој 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. 
 



 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Пројектовање пројекта за извођење и извођење радова на стамбено-пословном и пословном комплексу са 

пратећим саобраћајницама у Блоку 63 - Нови Београд 
ВЈН 05 /19        

Страна 11 од 42 
 

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, односно аутоматских балансних и регулационих вентила 
и финално измерени Δp на циркулационој пумпи, секундарној страни измењивача 
топлоте и централном хватачу нечистоће. 

 
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). 
 
Пројектом обухватити све друге радове који нису посебно наведени, а неопходни су за 
функционалност предвиђене инсталације и објекта. 
 

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. 

 

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. 

Инсталација хлађења станова  

 

Пројектом предвидети хлађење просторија помоћу централних пакетних јединица – 

једна спољна са више унутрашњих јединица (мулти-сплит систем).  

 

Положај унутрашње јединице одредити како би се омогућило максимално опструјавање 

ваздуха у предвиђеном простору, и ускладити са АГ пројектом. 

 

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 (локала) коме клима уређај припада.  

 

Пројектом решити одвод кондензата. Предвидети цевни фасадни развод (унутар 

топлотне изолације објекта) за одвод кондензата 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.  
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Све што није дефинисано овим пројектним задатком усвојити у свему у складу са  
стандардима, прописима и нормативима за ову врсту објеката и инсталација. 

Инсталација климатизације пословног простора 

Пројектом предвидети климатизацију пословног простора у складу са наменом 

дефинисаном АГ пројектом. 
 
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 вентилатора предвидети преко посебног прекидача постављеног поред 
улазних врата у просторију која се вентилира (а не преко прекидача за светло). 
 
Вентилацију посебних просторија у локалима/пословном простору, који је предвиђен у 
оквиру стамбено-пословних објеката, предвидети тако да буде одвојена од вентилације 
стамбеног дела и усклађена са наменом простора, а у складу са прописима.  
 
Све што није дефинисано овим пројектним задатком усвојити у свему у складу са  
стандардима, прописима и нормативима за ову врсту објеката и инсталација. 
 
Пројектом обухватити све друге радове који нису посебно наведени, а неопходни су за 
функционалност предвиђене инсталације и објекта. 

 

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. 
 

ЕЛЕКТРИЧНИ ПУТНИЧКИ ЛИФТОВИ 
 
Потребно је израдити пројектно-техничку документацију – Пројекте за извођење 
електричних путничких лифтова, у свему према захтевима дефинисаним овом 
Конкурсном документацијом, АГ пројектом, важећим прописима и стандардима за ову 
врсту опреме: 
 
-Правилник о безбедности лифтова (Службени гласник РС бр.15/17) 
-Правилник о безбедности машина (Службени гласник РС бр.58/2016) 
-Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова 
(Службени гласник РС бр.58/12, 74/15, 82/15 ) 
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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.   
 
Прилазна и кабинска врата су аутоматска централна у обради инокс – по потреби у нивоу 
гараже прилазна врата са својствима димо-отпорности. 
 
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.  
 
Све што није дефинисано овим пројектним задатком усвојити у свему у складу са  
стандардима, прописима и нормативима за ову врсту објеката и инсталација. 
 
Пројектом обухватити све друге радове који нису посебно наведени, а неопходни су за 
функционалност предвиђене инсталације и објекта. 
 
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). 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

A. УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
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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 
 

A.1. Кабловско прикључне кутије (КПК), мерно-разводни ормани, развод 
електричне енергије  
 

 На фасади стамбено-пословног објекта 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 је у 
надлежности ЕПС Дистрибуције Београд (ОДС). 
 

 Сви мерно разводни ормани (МРО) морају бити пројектовани и диспозицијски 
постављени у складу са техничким условима оператора дистрибутивног система 
(ОДС).  
 

 Сви главни разводни ормани (ГРО), разводни ормани (РО) и разводне табле  (РТ), 
морају бити пројектовани према важећим прописима и стандардима за ову врсту 
инсталација.  
 
 

 У стамбено-пословном објекту мериће се утрошена електрична енергија у мерно 
разводним оманима на 0.4kV страни, на директан начин (трофазно двотарифно 
бројило 10-40А, 3x230/400V) за сваку стамбену или пословну јединицу, заједничку 
потрошњу, лифтове, постројење за подизање притиска, топлотне подстанице и сл. 
Ормани са бројилима се постављају у улазном холу објекта а по потреби и на 
вишим етажама. 
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 Развод електроенергетске инсталације 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. 
 

 Предвидети напајање свих потрошача (општа потрошња, лифт...), као и напајање 
потрошача који се налазе у техничким просторијама у гаражи (топлотне 
подстанице, постројења за подизање притиска воде, просторија за централне 
уређаје телекомуникационих инсталација...). Разводна табла топлотне подстанице 
РО-ТП мора бити предвиђена у складу са важећим прописима Београдских 
електрана. 

 
A.2. Инсталација у стану 
 

 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 одговарајућих карактеристика, ел. звоно и сигналну 
сијалицу друге тарифе, ЗУДС за потрошаче у купатилу.  
 

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

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

 У свим собама предвидети потребан број прикључница у складу са пројектом 
архитектуре/ентеријера. Прикључнице и прекидачи су модуларног типа. 
 

 На месту постављања ТВ пријемника, као и на местима рачунарских прикључница 
предвидети по две монофазне шуко прикључнице. 
 

 У дневном боравку предвидети енергетску прикључницу 2xUSB (USB 2.0, 1400mA) 
за пуњење два уређаја. 
 
 
 
 

 Предвидети напајање клима јединица у складу са пројектом архитектуре и 
пројектом термотехничких инсталација. 
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 У кухињи предвидети једну трофазну и једну монофазну прикључницу за 
електрични шпорет,  прикључнице за бојлер, фрижидер, машину за прање посуђа, 
двоструке прикључнице изнад радне плоче за прикључење кухињаских апарата, 
извод преко прекидача за светиљку изнад радног дела радне плоче. 
 

 Све прикључнице испод доњих кухињских елемената предвидети на висини 0.5м од 
завршне коте пода. На одговарајућем месту изнад шпорета, бочно,  на висини 
1.75м од коте пода предвидети прикључницу за кухињску напу-аспиратор. 
 

 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, са 
супротне стране од каде/туш кабине. 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 морају бити истог или вишег квалитета у 
односу на приложене листе опреме и материјала 
 

A.3. 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 предвидети ЛЕД 
светиљке. Дуж степеништа поставити ЛЕД светиљке (орјентационе, позиционе) на 
правилном размаку, на висини од 15цм од коте степеника. ЛЕД светиљкама  
осветлити етаже објекта. 
 

 Укључење ходничког светла предвидети даљински (преко тастера интерфона из 
стана ) и путем степенишних тастера. 
 

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

 Предвидети нужно осветљење противпаник светиљкама са сопственим извором 
напајања потребне аутономије рада. 
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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 мин 4h.  
 

 Напајање система за дојаву пожара предвидети са ормана гараже који се напаја са 
резервног извора напајања. 
 

 Напајање централних уређаја телекомуникационих инсталација предвидети са 
ормана гараже који се напаја са резервног извора напајања. 
 

A.4. Инсталација гаражe  
 

 Напајање гараже објекта предвидети и са дизел агрегата.  
 

 У гаражама предвидети : 
- напајање осветљења (опште, помоћно  и противпанично),  
- 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 и паралено преко прекидача - тастера.  
 

 Предвидети могућност секвентног укључења група светиљки у деловима гараже. 
 

 Евентуално, по потреби у гаражама предвидети трасе (регале, ватроотпорне 
канале) за полагање/вођење 1kVнапојних каблова до КПК. Пројекат 1kV каблова 
од ТС до мрежног КПК обавеза је оператора дистрибутивног система (ЕПС 
Дистрибуција).  

 
A.5. Топлотна подстаница 
 

 Пројекат електроенергетских инсталација топлотне подстанице урадити у свему 
према пројекту термотехничких инсталација топлотне подстанице и према 
захтевима Београдских електрана и 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. 

 

 Све потрошаче у топлотној подстаници напојити из разводног ормана топлотне 
подстанице РО-ТП смештеног у просторији. 
 

 
A.6. Заштита од електричног удара 



 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Пројектовање пројекта за извођење и извођење радова на стамбено-пословном и пословном комплексу са 

пратећим саобраћајницама у Блоку 63 - Нови Београд 
ВЈН 05 /19        

Страна 18 од 42 
 

 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 свим техничким просторијама (топлотне подстанице, просторије за хидрофор, 
хидроцил...) извести прстен од поцинковане FeZn траке за уземљење свих металних 
маса. 

 

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

 
A.7. Инсталација за заштиту од атмосферског пражњења 
 

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

A.8. 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. 
 

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

 Пројектно-техничком документацијом предвидети све мере противпожарне заштите у 
смислу спречавања преноса пожара 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.  
 

 

B. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  
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Пројекти спољних електроенергетских инсталација: 

 треба да буду урађени у складу са техничким условима надлежне 
електродистрибуције,  законима, прописима и стандардима. 

 морају да садржи сву потребну текстуалну, нумеричку и графичку документацију у 
складу са важећим законима, прописима, правилницима и стандардима 

 треба да буду урађени тако да уважавају фазност изградње објекта, одн. потребну 
фазност приликом извођења радова.  
 

Пројекти спољних електроенергетских инсталација треба да предвиде коридоре – трасе 
за 10kV каблове,  1kV каблове од ТС до КПК на објектима. Израда пројеката трафо 
станица, 10kV и 1kV кабловске мреже обавеза је оператора дистрибутивног система 
(ЕПС Дистрибуција). 

 
Спољне електроенергетске инсталације у комплексу обухватају: 

 инсталацију спољашњег осветљења комплекса  

 по потреби и инсталацију дизел електричног агрегата и дистрибуција агрегатског 
напајања  

 
B.1. Инсталација резервног напајања – дизел електрични агрегат 
 
За потрошаче у комплексу који захтевају резервно напајање предвидети потребан број 
дизел-електричних агрегата. Капацитет дизел агрегата у свему одредити према 
захтевима технолошких потрошача. 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. 
 
B.2. Инсталација спољашњег осветљења 
 
Инсталација спољног осветљења обухвата спољашње осветљење у границама 
комплекса, слободне и саобраћајне површине, пешачке стазе, паркинг просторе, платое 
и сл. Предвидети ЛЕД светиљке. Избор светиљки урадити у сарадњи са пројектантом 
партерног уређења.  
 
Напајање спољашњег осветљења је из будуће ТС преко посебног напојног кабловског вода 
из слободностојећег ормара јавног осветљења.  
 
Пројекат осветљења урадити у свему према условима надлежних ЈП и ЈКП, важећим 
прописима и стандардима за ову врсту инсталација. Про пројектовању спољног 
осветљења водити рачуна о потребној осветљености, сјајности у складу са прописима 
који третирају ову област.  
 
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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ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  
  
 
Телекомуникационе инсталације треба да омогуће будућим корисницима несметан 
приступ свим доступним телекомуникационим услугама било ког оператера. Такође, 
телекомуникационе инсталације треба да подигну ниво безбедности у насељу увођењем 
интегрисаног система видео надзора 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 инфраструктура на 
грађевинској парцели (приводна ТК каналиѕација) као и остале инсталације за пренос 
телекомуникационих сигнала у објектима мора бити пројектована у свему према 
условима имаоца јавних овлашћења. 
 
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 подземној гаражи техничке просторије довољних димензија за смештај опреме за 
прихват телекомуникационих сигнала оператера и дистрибуцију ка крајњим корисницима 
– ТК чворишта.  
 
Екстерни видео надзор 
Видео надзор је потребно предвидети у складу са конфигурациом будућих објеката и то: 

1. Систем видео надзора је потребно пројектовати тако да се позиције камера за видео 

надзор предвиђају на фасадама објекта и у простору гараже испод објекта при чему би 

се пратећа активна опрема (свичеви, медија конвертори и слично) лоцирали у 

телекомуникационим чвориштима у објектима. 

2. На фасади објеката и у простору гараже испод објекта предвидети потребан број IP 

камера минималне резолуције 2 Мpix као и могућност накнадне уградње додатних 

камера. 

Камере и орема видео надзора треба да буду 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 
 
Унутрашње телекомуникационе инсталације обухватају све потребне телекомуникационе 
инсталације у оквиру објеката. Ту спадају: 

1. Инсталације за пренос телекомуникационих сервиса до крајњег потрошача 

2. Инсталације заједничког антенског система 

3. Инсталације видео интерфонског система 

4. Инсталације видео надзора у објектима 
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5. Инсталације аутоматске дојаве пожара 

6. Инсталације аутоматске дојаве CO у гаражама 

7. Инсталације контроле приступа гаражним местима 

Инсталације за пренос телекомуникационих сервиса до крајњег потрошача 
У простору гараже потребно је предвидети чворишта за прихват и дистрибуцију 
телекомуникационих сигнала до крајњих корисника – станова, пословних простора и 
локала. У оквиру пројекта ТК инсталација објекта потребно је пројектом обрадити везу ТК 
инсталација у објекту са телекомуникационом кабловском канализацијом која је део 
инфраструктуре комплекса. 
 Од сваког стана до чворишта 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 се налази 
мултимедијална кутија са одговарајућим преспојним панелима за прихват сигнала из 
чворишта и за дистрибуцију сигнала у оквиру стана. Мултимедијалну кутију 
позиционирати непосредно поред разводне табле са осигурачима у стану. 
У свакој соби стана 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. Материјал и опрема 
који се пројектују морају бити одговарајућег 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 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 потребно је предвидети постављање ТВ ормана са пријемном станицом. Сигнал 
са пријемне станице се води до ТК чворишта у објектима.  
У чворишту за прихват и дистрибуцију телекомуникационих сигнала до крајњих корисника 
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 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. Материјал и опрема који се пројектују морају бити 
одговарајућег квалитета у односу на приложене листе опреме и материјала. 

 
Инсталације видео интерфонског система 

У свакој од стамбених ламела објеката предвиђа се инсталација нове генерације видео 
интерфонског система за комуникацију између станара и особе испред улазних врата у 
објекат. Осим аудио комуникације била би омогућена и визуелна, то јест станар би био у 
могућности да види особу испред улазних врата у објекат. Инсталацијом видео 
интерфонских система нове генерације омогућава се квалитетан видео сигнал у боји од 
таблоа поред улазних врата у објекат до hands free дисплеја у стану. Потребно је 
предвидети додатне функције интерфонског система као што су улаз у објекат помоћу 
бесконтактних картица за станаре, укључивање степенишног светла из стана, снимање 
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разговора и слично. Материјал и опрема који се пројектују морају бити одговарајућег 
квалитета у односу на приложене листе опреме и материјала. 
 

Инсталације видео надзора у објектима 
У свакој од стамбених ламела објеката потребно је предвидети инсталацију нове 
генерације видео надзора. Систем треба да буде реализован IP камерама и снимачима 
нове генерације. Видео надзором у објектима покрити комуникације поред улазних врата 
у објекат и простор испред врата лифта на спратовима. Активна опрема (мрежни видео 
снимачи) се лоцирају у рек у чвориштима ТК инсталација. Сигнал са видео снимача 
одговарајуће ламеле се дистрибуира станарима преко инсталације заједничкога 
антенског система. Материјал и опрема који се уграђују морају бити одговарајућег 
квалитета у односу на приложене листе опреме и материјала. 
 

Инсталације аутоматске дојаве пожара у објектима и гаражама 
У свакој од стамбених ламела објеката предвиђа се инсталација аналогног адресабилног 
система за аутоматску дојаву пожара у гаражама испод објеката и у самом објекту 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). 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 пројектују 
морају бити одговарајућег квалитета у односу на приложене листе опреме и материјала. 
 

Инсталације аутоматске дојаве CO у гаражама 
У подземним гаражама испод објеката 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). 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 пројектују 
морају бити одговарајућег квалитета у односу на приложене листе опреме и материјала. 

 
Инсталације контроле приступа гаражним местима 

У подземним гаражама испод објеката пројектовати инсталацију контроле приступа 
гаражним местима. На улазима у гаражу предвидети рампе за возила са бесконтактним 
читачима и пратећом саобраћајном сигнализацијом. Електричним бравама и 
бесконтактним читачима потребно је обезбедити улазна врата у објекте из простора 
гараже. Браве на вратима се аутоматски деблокирају у случају пожара сигналом са 
противпожарне централе. Уређаји и опрема треба да задовољавају све законске прописе 
у вези квалитета и безбедности. Материјал и опрема који се пројектују морају бити 
одговарајућег квалитета у односу на приложене листе опреме и материјала. 
 
 
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
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Генерална напомена: 
У оквиру израде стамбено-пословног комплекса на КП 3347/70, уређују се и 
парцеле поред комплекса, и то: КП 3347/72 у оквиру које је предвиђена изградња 
собраћајнице С1 са уређењем зелених површина, КП 3347/73 на којој је 
собраћајна површина ПС1 и делимична реконструкција саобраћајне површине на 
КП 3347/71, све на КО Нови Београд.  
 
УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
Пројекат унутрашњих инсталација водовода и канализације, пројектовати у свему према:  

- Урбанистичком пројекту 
- Пројекту за грађевинску дозволу 
- Условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“  
- Условима „Секретаријата за заштиту животне средине“ 
- Условима ЈКП „Зеленило – Београд“ 
- Пројектном задатнку Инвеститора 

 
 
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 решења (водовод, 
канализација, термотехника, електро, ...).  
 
Потребна је посебно блиска сарадња са пројектантом армиранобетонске кровне плоче 
гаража, ради решавања одводњавања истих са што мањим бројем продора кроз кровну 
плочу и договоре у вези начина дихтовања продора. 
 
У сарадњи са пројектантом термотехничких инсталација треба обезбедити прихват 
конденза, инсталацију конденза пројектује пројектант термотехнике. 
 
У оквиру пројекта унутрашњих инсталација водовода и канализације, обухватити и 
баштенску хидрантску мрежу, која обезбеђује заливање зеленила у жардинијерама на 
нивоу приземља и зеленила у непосредном окружењу. Са баштенске хидрантске мреже 
се напајају и две фонтане које се налазе у саставу партера објекта. 
 
 
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 
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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 станaре, 
локале, пословне просторе и противпожарне потребе (заједнички за спринклер 
инсталацију и хидрантску мрежу). За баштенску хидрантску мрежу са фонтанама ...  
(техничке просторије посебне намене, топлотна подстаница и сл.), предвидети 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.  
 
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. 
 
Обзиром да је гаража не грејан 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 станара предвидети индивидуалним електричним 
акумулационим бојлерима запремине 80л у купатилима, односно 10л у кухињама(за 
бојлере од 10 л. – у кухињама, предвидети само прикључке без набавке бојлера и 
судоперске батерије). Снабдевање топлом водом пословних простора и локала, у 
зависности од појединачне величине истих, решити централном припремом топле воде 
или индивидуалним електричним бојлерима одговарајућег капацитета. 
 
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. 



 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Пројектовање пројекта за извођење и извођење радова на стамбено-пословном и пословном комплексу са 

пратећим саобраћајницама у Блоку 63 - Нови Београд 
ВЈН 05 /19        

Страна 25 од 42 
 

 
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). 
 
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. 
 
Хидраулички прорачун канализационе мреже за отпадне и фекалне воде урадити 
методом Самгина, проф. Јовановића или према упутству из DIN-а, а према количинама 
излива и једновремености коришћења појединих санитарних уређаја. Прорачун за 
атмосферске воде урадити према препорученој количини од 400 l/s/ha 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. 

 
У објекту нема класичних или туш када, већ вода од тушарања пада на под од 
крамичких плочица, одкле је прихвата линијски канал који је одводи у фекалну 
канализацију. Уколико су димензије купатила и положај канала такви да се не може цело 
купатило испадирати тако да вода доспе у линијски канал, предвидети додатни подни 
сливник са сифоном и фланшом за прихват хидроизолације. 
 
Канализацију у купатилима и помоћним  ВЦ-има пројектовати са доњим разводом, у 
спуштеном плафону доње етаже.  
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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 кровним сливницима који су 
повезани на подпритисну канализацију система RAINPLUS, произвођача Valsir Италија. 
 
Хаваријске отпадне воде из гараже, које настају услед употребе ПП уређаја или 
хаваријама на инсталација водовода или грејања, прикључити на спољну фекалну 
канализацију преко сепаратора лаких течности. Гараже се не перу водом, већ се хигијена 
одржава сувим методама. 
 
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 
пљускова). 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 платоа који су изнад подземних гаража (ниво приземља), 
решавати каналима са решетком (у свему према листи материјала), у тесној сарадњи са 
пројектантом архитектуре и конструкције. Дренажу жардинијера повезати на ове канале. 
Феонтане су обрађене у посебном одељку. 
 
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“. 
 
 
БАШТЕНСКА ХИДРАНТСКА МРЕЖА И ОДВОДЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
 
Пројекат баштенске хидрантске мреже је уско повезан са пројектом партера и планом 
коришћења површина у оквиру и у непоследној близини парцеле на којој се налази 
објекат. Са баштенске хидрантске мреже се обезбеђује заливање заливање зеленила у 
непосредној близини објекта, зеленила у жардинијерама на платоима изнад гараже, као 
и напајање фонтана (почетно пуњење и допуна у тику рада). 
 
У оквиру ПГД-а је предвиђено да се око целог стамбено-половног објекта изгради прстен 
Ø од ПЕХД цеви, са кога ће се напајати сви потрошачи.  
 
Заливање зеленила је решено преко 4 независна аутоматска система, чиме се 
обезбеђује лакше управљање системом, независно одржавање (већа поузданост) и 
мања потрошња воде. Системи морају бити аутоматски, путем електронских 
програматора, уз могућност давања инструкција преко ГСМ мреже.  
 
На делу који није обухвћен аутоматски системом заливања, потребно је предвидети 
довољан број баштенских хидраната, распоређених тако да се омогући несметано ручно 
заливање зеленила (како у слободном простору, тако и у жардинијерама).  
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ПГД-ом је предвиђено да се до машинских просторија фонтана доведу напојни цевоводи 
пречника Ø25 мм на које ће се уградити индивидуални водомери. Одводњавање фонтана 
ће се вршити препумпавањем из машинске просторије. 
 
Приближни габарит фонтана је 10.7 х 5,1 м и 5,1 х 3,1 м. Обе фонтане су планиране да у 
току зимског периода изгледају као тротоар поплочан мермерним плочама, док у току 
лета млазеви воде прскају, а вода отиче кроз прорезе између мермерних плоча. Обе 
фонтане морају потпуно аутоматски да раде.  
 
Одводњавање жардинијера решити повезивањем дренаже жардинијера са каналима 
поред њих. 
 
САНИТАРНА ОПРЕМА 
 
Избор врсте санитарија, водоводних арматура и галантерије у мокрим чворовима 
одредио је Инвеститор, прописивањем листе материјала. Уколико неки од материјала 
није предвиђен вендор листом (листом материјала), Инвеститор ће га накнадно избрати, 
на образложен предлог Пројектанта / Извођача. Сва санитарна опрема мора бити 
снабдевена пратећим деловима за нормално функционисање и правилно коришћење. 

 
Предвидети санитарну опрему: WС шоља (конзолна са уградбеним  водокотлићем или 
моноблок), биде, лежећа када или туш кабина без каде (са линијском решетком за 
прихват воде), лавабо (величине према намени просторије), припадајуће батерије и 
галантерија (огледало, држаче сапуна, тоалет папира, пешкира и др.).  
 
СПОЉНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
Пројекат уличних инсталација водовода и канализације, пројектовати у свему према:  

- Урбанистичком пројекту 
- Пројекту за грађевинску дозволу 
- Условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“  
- Условима „Секретаријата за заштиту животне средине“ 
- Условима ЈКП „Зеленило – Београд“ 
- Пројектном задатку Инвеститора 

 
Пројекте уличних инсталација водовода и канализације урадити у скалду са постојећим 
инсталацијама и усагласити са осталим решењима/пројектима: партера, саобраћајница, 
термотехнике, енергетике, телекомуникације, озелењавања и тд. 
 
СПОЉНИ ВОДОВОД 
 
Предметно подручје припада I висинској зони београдског водоводног система. На 
предметном подручју, постоји разграната водоводна мрежа, како у ободним улицама 
(Нехруовој и Јурија Гагарина), тако и у постојећим пешачким саобраћајницама. Ова 
материја се датаљно приказује у оквиру Услова ЈКП БВК – водовод, овде ће се дати само 
на информативном нивоу. 
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У унутрашљем делу локације – стамбено-пословне парцеле КП 3347/70, не постоји јавна 
водоводна мрежа, осим у на југоисточном углу, где повезивање подземног хидранта 
изведено тако да траса водовода ( LG Ø 150 mm ) делом пролази кроз КП 3347/70, 
пресеца приступну саобраћајницу С1 на КП 3347/71 и улази у КП 3347/17 на којој је 
бензинска пумпа, где се и завршава (код хидранта). Потебно је извршити измештање 
дела трасе овог водовода, тако да нова траса не омета будући објекат. У оквиру Пројекта 
за грађевниску дозволу су дати сви елементи трасе на коју се овај водовод измешта. 
 
Кроз парцеле са будућим приступним саобраћајницама С2 и ПС1, пролази јавни  водовод 
пречника Ø150mm. За овај цевовод је потребно утврдити да ли су противпожарни 
хидранати у исправном стању и да ли је потребно њихово усаглашавање са новим 
пројектом партера. 
 
Реконструкција постојећег водовода Ø 150 mm у улици Јурија Гагарина у дужини од око 
55 m, тј. промена пречника у Ø 200 mm није предмет овог пројекта. 
 
Баштенска хидрантска мрежа је у оквиру пројекта унутрашњих инсталација. 
 
 
 
СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
Према важећем Генералном решењу београдске канализације предметно подручје 
припада Централном канализационом систему  на коме  се каналисање врши по  
сепарационом принципу каналисања. На предметном подручју, постоји разграната 
канализациона мрежа, како у ободним улицама (Нехруовој и Јурија Гагарина), тако и у 
постојећим пешачким саобраћајницама. Ова материја је датаљно приказана у оквиру 
Услова ЈКП БВК – канализација.  
 
У унутрашљем делу локације – стамбено-пословне парцеле КП 3347/70, не постоји јавна 
канализација, осим уз западну ивицу парцеле, где постојећи фекални колектор Ø 500 mm 
тангира парцелу. Обзиром на потребу искоришћења максималне заузетости подземном 
гаражом од 85%, у оквиру КП 3347/70 не постоји могућност изградње јавне 
канализационе  мреже, већ само прикључци објеката, што значи да се овај колектор 
мора изместити. 
 
Кроз Нехруову улицу и парцеле са будућим приступним саобраћајницама С2 и ПС1, 
пролази кишна и фекална канализација, док кроз улицу Јурија Гагарина пролази само 
атмосферска канализација. Тачни пречници, материјал од кога су изведени и падови 
канализације дати су у условима ЈКП БВК – канализација. 
  
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 фекалне канализације морају бити са отворима за вентилацију. 
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АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
На кишној канализацији нема потребе за изградњом / измештањем уличне канализације, 
већ ће се само у оквиру изградње нових саобраћајница извршити замена поклопаца на 
постојећим шахтовима (уграђују се поклопци са АБ растеретним прстеном) и њихово 
усаглашавање са нивелетом нове саобраћајнице. 
 
На потребним местима (датим у пројекту саобраћајнице) извести бубањ сливнике, које 
треба повезати на постојеће шахтове атмосферске канализације.  
 
Уколико је то потребно (из разлога уређења партера) извршити окретање завршних 
комадом на шахтовима (Ø 100/60 цм - са једном вертикалном страном), тако да поклопац 
не омета уређење партера, уз замену свих пењалица у шахту 
 
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 партера и саобраћајнице, предвидети уличне 
бубањ сливнике Ø 400 мм, са решетком, за оптерећење од 400 kN. 
 
Прихват атмосферилија са површина изнад подземних гаража се решава у оквиру 
пројеката унутрашњих инсталација објеката. 
 
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“. 
 
 
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
На постојећим шахтовима фекалне канализације на парцели КП 3447/73 извршити 
замену поклопаца на постојећим шахтовима (уграђују се поклопци са АБ растеретним 
прстеном) и њихово усаглашавање са нивелетом нове саобраћајнице. Уколико је то 
потребно (из разлога уређења партера) извршити окретање завршних комадом на 
шахтовима (Ø 100/60 цм - са једном вертикалном страном), тако да поклопац не омета 
уређење партера, уз замену свих пењалица у шахту. 
 
Постојећи фекални колектор Ø 500 mm, који тангира парцелу КП 3447/70, мора се 
изместити изван парцеле, тј. мора се извести фекална канализација Ø 500 mm новом 
трасом, дефинисаном пројектом за грађевинску дозволу. У току извођења радова на 
измештању ове канализације неопходно је омогућити да канализација функционише 
(блиндирање са препумпавањем или нека слична метода).  
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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“  
 
 
САОБРАЋАЈНИЦЕ 
 
За део приступне саобраћајнице на КП 3347/71, 3347/72 и 3347/73, КО Нови Београд 

Предмет овог дела пројекта је изградња дела саобраћајнице која са једне стране излази 

на улицу Јурија Гагарина (КП 3347/71) а са друге стране на улицу Нехруову (КП 3347/72 и 

3347/73) као и уређење зелених површина на КП 3347/71, 3347/2 и 3347/73, КО Нови 

Београд. 

Саобраћајница се простире по ободу пројектованог објекта , који се налази на углу улица 

Нехруове и Јурија Гагарина у блоку 63 на КП 3347/70, КО Нови Београд и служи 

опслуживању објекта као и приступ подземним гаражама. Улаз у гараже лоцирати са 

северне стране објекта. 

Приликом пројектовања овог дела саобраћајнице водити рачуна о њеном уклапању са 

пројектованим објектом на КП 3347/70. 

Уз саобраћајницу предвидети формирање паркинга.  

Подлоге за пројектовање: 

- Геодетска подлога; 

- ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, 

целина I-XIX („Службени гласник града Београда“, бр.20/16); 

- Урбанистички пројекат; 

- Локацијски услови; 

Ситуационо и нивелационо решење: 

Постојеће стање: 

На КП 3347/71 је постојећи изграђени колски прикључак из улице Јурија Гагарина. Према 

урбанистичком пројекту на КП 3347/72 уз Нехруову улицу се налази нелегалан приземни 

објекат, површине 45м2 у основи, намењен за трговину.  

Ситуационо и нивелационо решење: 

Интерну саобраћајницу предвидети за двосмеран саобраћај. Нивелационо решење 

будуће саобраћајнице ускладити са котама терена и архитектонским концептом  и 

пројектованом котом објекта на КП 3347/70. На слободној површини уз улицу предвидети 
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паркинг места. Отицање воде са коловоза обезбедити прописаним подужним и 

попрекним нагибима. 

Коловозне конструкције саобраћајних површина пројектовати сходно намени површина. 

Коловозну конструкцију одредити према инжењерско-геолошким карактеристикама тла и 

очекиваном саобраћајном оптерећењу и   предвидети је као флексибилну коловозну 

конструкцију на коловозу  а на пешачким зонама предвидети асфалт бетонску 

конструкцију  и бехатон плоче. За оивичење коловоза предвидети бели ивичњак 24/18 ( н 

= 12цм) а код зеленила баштенски 19/8 (h=6цм). 

Радијусе скретања при уласку/изласку на парцелу и кретању дуж парцеле, 
димензионисати према прописаним нормативима за путничка возила.  
 
Обезбедити континуално кретање пешака.  

 

За део приступне саобраћајнице на КП 3347/70, КО Нови Београд 

Предмет овог дела пројекта је изградња дела саобраћајнице која са једне стране излази 

на улицу Јурија Гагарина а са друге стране на улицу Нехруову као и уређење зелених 

површина на делу  KП 3347/70, КО Нови Београд. 

Саобраћајница се простире по ободу пројектованог објекта , који се налази на углу улица 

Нехруове и Јурија Гагарина у блоку 63 на КП 3347/70, КО Нови Београд и служи 

опслуживању објекта као и приступ подземним гаражама. Улаз у гараже лоцирати са 

северне стране објекта. 

Приликом пројектовања овог дела саобраћајнице водити рачуна о њеном уклапању са 

пројектованим објектом на КП 3347/70. 

Уз саобраћајницу предвидети формирање паркинга.  

Подлоге за пројектовање: 

- Геодетска подлога; 

- ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, 

целина I-XIX („Службени гласник града Београда“, бр.20/16); 

- Урбанистички пројекат; 

- Локацијски услови; 

Ситуационо и нивелационо решење: 

Постојеће стање: 

Катастарска парцела 3347/70 се простире дуж улице Јурија Гагарина и у оквиру ње се 

предвиђа део приступне улице која повезује улице Неухрову и Јурија Гагарина а иде 

ободом пројектованог објекта .  

Ситуационо и нивелационо решење: 
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Интерну саобраћајницу предвидети за двосмеран саобраћај. Нивелационо решење 

будуће саобраћајнице ускладити са котама терена и архитектонским концептом  и 

пројектованом котом објекта на КП 3347/70. На слободној површини уз улицу предвидети 

паркинг места. Отицање воде са коловоза обезбедити прописаним подужним и 

попречним нагибима. 

Коловозне конструкције саобраћајних површина пројектовати сходно намени површина. 

Коловозну конструкцију одредити према инжењерско-геолошким карактеристикама тла и 

очекиваном саобраћајном оптерећењу и   предвидети је као флексибилну коловозну 

конструкцију на коловозу  а на пешачким зонама предвидети асфалт бетонску 

конструкцију  и бехатон плоче. За оивичење коловоза предвидети бели ивичњак 24/18 ( н 

= 12цм) а код зеленила баштенски 19/8 (h=6цм). 

Радијусе скретања при уласку/изласку на парцелу и кретању дуж парцеле, 
димензионисати према прописаним нормативима за путничка возила.  
 

Обезбедити континуално кретање пешака.  

 
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА  
 

За део приступне саобраћајнице на КП 3347/71, 3347/72 и 3347/73, КО Нови Београд 

Предмет овог дела пројекта је израда саобраћајне сигнализације и опреме на делу 
приступне улице која са једне стране излази на улицу Јурија Гагарина (КП 3347/71) а са 
друге стране на улицу Нехруову (КП 3347/72 и 3347/73) 
 
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.  
 

За део приступне саобраћајнице на КП 3347/70, КО Нови Београд 

Предмет овог дела пројекта је израда саобраћајне сигнализације и опреме на делу 
приступне улице уз објекат на   KП 3347/70, КО Нови Београд и гараже пројектованог 
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објекта. 
 
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 И ХОРТИКУЛТУРА 

 

Пројекат радити  на основу Пројектног задатка, конкурсне документације, Локацијских 

услова број  РОП-БГДУ-31969-ЛОЦХ-2/2018 од 14.02.2019.године, издатих од стране 

Градске управе града Београда – Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 

услова ЈКП Зеленило Београд, број 49/002 од 14.01.2019.године, који су саставни део 

Локацијских услова. 

Основни циљ пројекта озелењавања је функционално, еколошко и естетско унапређење 

простора, са жељом да се формирањем засада декоративног расада на слободним 

површинама СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА употпуни амбијентални И визуелни 

доживљај комплекса, да се испуне основне функције зеленила како у естетском погледу, 

тако И у погледу заштите од спољних утицаја, прекомерне инсолације И ублажавања 

температурних екстрема.  

Пројектом дизајнирати пејзажно уређење са биљним материјалом који је климатски 

толерантно и да може опстати у условима градске средине. То су обично биљке тог 

подручја или адаптивне биљне врсте. 

Користити технике као што су малчирање и компостирање - пракса је да се вода чува и 

да се развијају оптимални услови земљишта, а приликом формирања супстрата у 

жардињерама користити Урбансцапе зелене коцке (био-разградиво средство за раст које 

упија воду и које  се  користи као производ за побољшавање способности задржавања 

воде и снабдевања ваздухом). 

На засебним, малим сегментима зелених башти дуж обода објекта, због отежаних услова 

неге те површине покрити органским малчом и/или облутком. 

У зонама зеленила дуж доминантних саобраћајница посадити дрворед високих лишћара 

са густом крошњом  и пратеће ниско зимзелено и четинарско растиње, као допуну у циљу 

остваривања заштитне функције зеленила (заштиту од буке и ублажавање негативних 

ефеката издувних гасова и прашине). 

Где је могуће нивелацију усмерити да кишница отиче и даје додатну воду вегетацији. 
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Материјал мора имати високу декоративну и естетску вредност 

Обезбедити адекватне земљишне услове за добар раст и развој планираних садница.  

Композициони план и план садње морају да буду укслађени са синхрон планом 

инсталација – и постојећих и планираних. Позиције високог дрвећа треба да буду у 

складу са свим правилима струке, посебно водећи рачуна о минималним удаљеностима 

од инсталација. 

 

Приликом планирања садње зеленила из високих и средње високих категорија зеленила, 

поштовати минимална растојања у односу на осовину трасе/рова инсталације и то: 

   

- Водовод        1 .5м 

- Канализација     2.5 – 3 м 

- Електро инсталације    1.5м 

- Гасовод       2-2.5м 

- Магистрални гасовод    6 м 

- ПТТ         1.5м 

- Топловод      2 – 2.5м 

- ТТ инсталације         1.5 – 2 м 

 

Предмет техничке документације 

Површине које се обрађују уређењем терена могу се поделити на: 

Тврде - пешачке комуникације, стазе, тротоари, платои, степенице, пешачке рампе, 
мобилијар, вртно архитектонски елементи. 
Мекане - површине планиране за заснивање зеленила, како оне незастрте (слободне), 
тако и застрте које се налазе над АБ плочом подземних гаража у форми жардињера 
(валова) дубине 40цм, њихово композиционо решење са избором врста у односу на 
услове средине, дубину супстрата, карактер зелене површине, функцију и одрживост. 
 
С обзириом да је један део ‚‚терена‚‚ над АБ плочом гараже и  представља део 
конструкције објекта, потребно је дефинисати слојеве којима ће се остварити функција и 
намена биљног материјала који ће се ту примењивати. 
За ‚‚мекане‚‚ површине потребно је : 
Све зелене површине на тлу (незастрте површине) хумусирати у минималном слоју од 
20цм, уз услов да материјал за насипање објекта није стерилног карактера.  
 
Садржај техничке документације 
Техничка документација мора да садржи све текстуалне и графичке прилоге дефинисане: 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 23/2015 и 
77/2015); 
Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
("Службени гласник РС", бр. 113/2015); 
упутством за креирање формата електронских докумената техничке документације и 
њихово достављање ЦЕОП-у и  
правилима струке за ову врсту објеката. 
 
 



 
ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Пројектовање пројекта за извођење и извођење радова на стамбено-пословном и пословном комплексу са 

пратећим саобраћајницама у Блоку 63 - Нови Београд 
ВЈН 05 /19        

Страна 35 од 42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАНУАЛ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ  

 
У следећем прилогу  је дат мануал валоризације постојеће вегетације. 

 K.П. 3347/70 

 оцене за здравствено стање, декоративну и општу вредност 1 - 5  
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1. 75,88 1 Robinia pseudoacacia 5 15 4,0 2 1 2 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta 

  

2. 75,75 1 Robinia pseudoacacia 6 15 5,0 1 1 1 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta 

  

3. 76,01 1 Robinia pseudoacacia 8 30 5,0 2 2 2 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta 

  

4. 76,46 2 Populus alba 12 40 7,0 1 1 1 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta 

  

5. 76,58 3 Ailantus glandulosa 4 15 3,0 1 1 1 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta 

  

6. 76,47 1 Robinia pseudoacacia 6 25 4,0 2 1 1 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta 
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7. 76,63 2 Populus alba 8 35 6,0 2 1 1 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta 

 
 

 

8. 76,63 2 Populus alba 10 35 6,0 2 1 1 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta   

9. 76,63 2 Populus alba 6 20 3,0 1 1 1 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta   

    
      

 
  
  

            
  

К.П.  3347/72 

                
 МАНУАЛ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ 

                оцене за здравствено стање, декоративну и општу вредност 1 - 5  
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1. 76,52 1 Tilia sp. 8 30 5,0 3 3 3 

uklanja se 
zbog 

građevinske 
intervencije 

                

2. 76,43 1 Tilia sp. 10 35 6,0 3 3 3 

uklanja se 
zbog 

građevinske 
intervencije 

                

3. 76,34 1 Tilia sp. 8 25 5,0 2 2 2 

uklanja se 
zbog 

građevinske 
intervencije 

                

4. 76,40 1 Tilia sp. 10 40 7,0 4 3 3 

uklanja se 
zbog 

građevinske 
intervencije 

                
          

 
                

 

  

ИЗБОР ВРСТА 
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Избор врста је условљен комплексним захтевима оваквог објекта и пројектованих 
садржаја. Водити рачуна о природи поднебља, о брзини пораста и отпорности на 
прекомерну инсолацију и аерозагађења, као и о естетским ефектима ( хабитус, боја 
лисне масе, фенолошке промене у току вегетационе сезоне, монолитност појединих 
примерака, као и    сукцесивност фенолошких промена и карактеристика). 
У избору треба да доминирају врсте које су по својој биологији прирођене овом 
поднебљу, као и оне интродуковане прилагодљиве врсте, са израженом функцијом 
декоративности у циљу повећања степена атрактивности спољног простора комплекса. 
У партерном делу валова изнад подземних гаража кориистити претежно зимзелене и 
четинарске врсте жбунова у комбинацији са четинарима средњег пораста. Примењивати 
врсте са црвеном бојом лисне масе и променом боја у току фенофаза, у декоративном 
смислу веома атрактивне лишћарске врсте као допуну зеленој маси зимзелених и 
четинарских насада. 
 
 

 

ОПИС – КОНЦЕПЦИЈА ПЕЈЗАЖНОГ УРЕЂЕЊА  

 
У склопу комплекса планирано је зеленило око објеката, лоцирано по ободу парцеле дуж 
саобраћајница, као И централна партерна површина у склопу објекта.  

Пројекат  спољног уређења – пројекат озелењавања радити на основу пројектног задатка 
Инвеститора и ажурираног геодетског снимка терена, а у складу са локацијским условима 
и архитектонским урбанистичким решењем.  

Пројектом обухватити све зелене површине у оквиру парцела 3347/70 и 3347/72-73  

Композиција зеленила је у складу са наменом објекта као и савременим тенденцијама у 
струци. Планирана је садња високог лишћарског дрвећа у виду дрвореда дуж 
саобраћајница, појединачна садња и садња у мањим групама листопадног и четинарског 
дрвећа, листопадног, четинарског и зимзеленог жбуња, украсних трава и покривача тла у 
комбинацији са декоративним материјалима (шљунак, облутак, малч) и покривачима тла 
(Vinca major).  
 
Валови /  жардињере над АБ плочом (над подземним гаражама): 
 
На позицијама датим у грађевинском пројекту над подземним гаражама предвиђене су 
жардињере дубине 40 цм, које ће уз примену свих техничких услова, у завршном 
вегетационом слоју бити формиране од биљних врста које имају мали коренов систем , 
зимзелене и четинарске жбунасте врсте умереног пораста, као и покривачи тла. 
Пројектом су обезбедити адекватне земљишне услове као основ за добар раст и развој 
биљака. Пројекат предвидја уградњу свих слојева у жардињерама (органски малч, 
супстрат, геотекстил, дренажни слој, геотекстил, чепаста фолија и противкоренска 
мембрана) - дати у Графичкој документацији.  
 
Супстрат који се користи за испуну жардињера у приземљу мешати се са Урбансцапе 
зеленим коцкама, направљеним од природне камене минералне вуне. Мешање у односу: 
супстрат 2/3, Урбансцапе зелене коцке 1/3 ради бољег апсорбовања, складиштења воде 
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и смањења тежине супстрата. Чепаста фолија којом се облажу све жардињере је од 
рециклираног материјала. 
  
Зеленило у партеру урадити у складу са архитектонском поделом простора у виду 
правоугаоних површина И присутном симетријом. Партерно решење подразумева 
примену декоративног растиња нижих четинарских врста у комбинацији са зимзеленим 
жбуновима И лисно И цветно декоративним перенама уз поштовање симетрије. Циљ је 
постизање естетског склада И пуног визуелног доживљаја са богатим колоритом и у 
зимским месецима. 
 
У западном делу партера је по ободу отвореног колског силаска у подземне гараже 
сместити линеарну жардињеру ширине око 100цм. где је предвиђено да се отвор 
обезбеди постављањем металне ограде, а дуж ограде да се изврши садња декоративних 
пузавица (Parthenocisus quinquefolia, девојачка лоза, чији листови у јесен попримају 
гримизно црвену боју). Као пратеће биљне врсте у поду жардињере предвиђене су 
перене са већим порастом и изразите декоративности лисне масе и цветова (Pennisetum 
rubrum,crvena ukrasna trava i Hemerocallis sp., ljiljani), a kao dopuna zimskog kolorita, 
predviđa se i primena Vinca major као покривача тла и четинарске конусне врсте мањег 
пораста плаво обојених четина (Juniperus chinensis Stricta, Chamaecyparis law. Blue 
suprise,). 
 
Након садње, на сегментима ових површина ће се разастрти органски малч у природној 
боји испод жбунастог растињау слоју од 5 цм. Сегменти под украсним четинарима ће 
бити застрти белом ризлом у дебљини слоја од 5цм. граничне линије ових сегмената ће 
бити формиране уградњом лимених граничника кои су дати у детаљу графичког прилога. 
 
Простор жардињера над подземним гаражама унутар централног дела комплекса је 
третиран партерно, са стазама, клупама  за седење у виду дрвених седишта смештених 
на бетонском ободу валова, воденим површинама, а предвиђен је и засебан простор за 
игру деце са тартан подлогом. Зеленило у овом делу ће такође поштовати концепт 
симетрије.  
 
Потреба за садњом врста средње високих лишћара (Бетула пендула, бреза у 
мултисистему са две саднице у једној садној јами; ..).   ће се решити  озиданим 
бетонским жардињерама висине од 120цм. унутар већ постојећих валова. Висина ових 
жардињера биће 80 цм. изнад нивоа застрте зелене површине. У њима ће се као 
приземно зеленило испод стабала садити полегле форме зимзеленог шибља 
(Цотонеастер даммерии) који ће уједно својим падајућим изданцима покрити део бочних 
страна жардињера. На овим површинама се предвиђа разастирање слоја малча од 5цм. 
 
Жардињере на повученом спрату 
 
Десети спрат овог комплекса је повучени спрат на чијим је ободима тераса смештено низ 
самостојећих жардињера. Укупна површина ових жардињера износи око 24 м². У питању 
су два типа жардињера, округле унутарњег промера 50цм и дубине 60 цм. као и 
правоугаоне димензија 80x40x50цм. Жардињере су са металним улошком од 
поцинкованог лима и оплатом од дрвених летвица дебљине 5x6 цм. Летвице морају бити 
сушене, а затим импрегниране. Импрегнисање  вршити еколошки прихватљивим 
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средствима последње генерације, креозотним уљем Тип Ц ( ЕН 13991) и растворима 
неогранских соли. Након импрегнације, неопходно је у два слоја нанети завршни премаз 
висококвалитетном бојом у боји махагонија. Боја мора бити трајна, еколошки 
серификована И отпорна на спољашње утицаје средине. 
 
Слободне (незастрте) зелене површине у склопу комплекса 
 
Појас зеленила у виду низа омањих травних башти уз северну фасаду у зони планираног 
колског прилаза објекту и улаза у подземне гараже испуњен је  дрворедом лишћара 
средњег пораста и мањег обима крошње због близине фасаде, те је тако предвиђена  
линијска садња листопадног ниског дрвећа (врста Prunus pisardii „Nigra“, црвена шљива), 
у комбинацији са четинарима уске крошње и високог раста. Саме травне баште су 
застрте малчом и облутком како би се избегли негативни визуелни ефекти деградираних 
травних површина, што је редовна појава на оваквим малим зеленим детаљима 
покривеним крошњама дрвенастих биљних врста и изложене  гажењу пролазника. У 
наставку  травних башти смештена су паркинг места у низу и у тој зони користити врсту 
Liriodendron tulipifera као дрворедни низ уз паркинг. 
 
Ободом равне површине дуж улице Нехруове планирати дрворед са врстом, Liriodendron 
tulipifera – лирино дрво, који ће својим  крошњама дати потребан контраст дрвореду 
црвеног јавора. 
Веће травне површине дуж улице Јурија Гагарина третирати у делимично 
класицистичком  стилу са комбиновањем претежно зимзелених и четинарских биљних 
врста, уз додатак листопадног шибља које ће променама у току фенолошких фаза бити 
допуна колориту целокупног простора. Као први биљни спрат и пратећа визуална допуна, 
укомпоноваће се и ниско цветно и лиснодекоративне врсте перена.  

На ободу површине  дуж улице Јурија Гагарина (јужна  страна) биће формиран дрворед 
високих лишћара, уз примену врста са изразитим црвеним колоритом лисне масе, као 
што је Acer platanoides “Crimson king” (развијене саднице црвеног јавора висине 3,5 
метара, са развођем крошње на висини од минимум 2,5 м. И прсног пречника од 10цм.), у 
комбинацији са декоративним нижим  шибљем које ће својом  бојом употпунити 
хармонију колорита, а уједно бити И у функцији живе ограде. Унутар ових површина 
формираће се засади средње високих лишћара И четинара са поштовањем 
геометризације површина формираних  ортогоналним стазама од беле ризле, али и 
одређене површине са засадима у  пејзажном приступу како би се избегла потпуна 
геометризација простора, а један од функционалних садржаја биће И овећа слободна, 
травна површина намењена активностима деце (бадмингтон, фризби, игра лоптом…). 

По ободу ових површина је предвиђен дрворед високих лишћара у комбинацији са 
шибљем како би се испунили услови санитарног и заштитног карактера зеленила. 

У источној зони, уз прилазну саобраћајницу планиран је линеарни паркинг простор, уз 
који ће се формирати дрворед високих лишћара. Уз свако треће паркинг место биће 
формирана засебна садна јама пречника 100цм. са постављеним ивичњаком  

Пројектом се планира малчирање органским малчом на свим местима где су посађене 
саднице високих и средњих лишћара и четинара, као и на просторима датим на плану 
површина. Користити органски малч у мешавина ситних и крупних комада, природне боје. 
Чисти органски малч поставља се у слоју од 5цм. на свим површинама које су означене 
на плану површина. 
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Предвиђен  је адекватан садни материјал, који по својим биоеколошким 
карактеристикама одговара предметној локацији. Врсте су карактеристичне по 
декоративним цветовима, листовима и специфичног су хабитуса.  

Све биљке морају бити расаднички одгајене, са одликама врста уз доказ о пореклу 
квалитета. Садни материјал мора бити здрав, без фитопатолошких обољења и 
ентомолошких оштећења. Садњу садница вршити према детаљу садње у графичком 
прилогу.. Садни материјал мора бити у потпуности испоручен у контејнерима од чврсте 
пластике или сличног.  

 
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ГАРАЖИ 
 
Гаража стамбено пословног објекта спада у групу подземних гаража и састоји се од три 
подземна нивоа : ниво-1, ниво -2 и ново -3.  
Улаз у гаражу предвиђен је преко две улазно излазне рампе које са ниова 
приземља/дворишта воде до нивоа -1, две рампе које воде са нивоа -1 на ниво -2 и две 
рампе које воде са нивоа -2 на ниво -3. 
Гаража је подељена на два димна сектора по нивоу (укупно шест димних сектора). Ниво -
1 подељен ја на два димна сектора: 1.1, и 2.1, исто важи и за остала два нивоа: -2 на 
секторе 1.2 и 2.2, а ниво -3 на секторе 1.3 и 2.3. 
 
Одвођење дима и топлоте из гаража, вентилација гаража 
 
Инсталацију за одвођење дима и топлоте из гараже чине заједнички системи одводне 
противпожарне вентилације (вентилација и одвођење дима и топлоте из гараже) и 
доводне противпожарне вентилације (надпритисак у предпростору и надокнада ваздуха у 
гаражи). 
За систем одводне противпожарне вентилације у гаражама предвидети импулсне 
вентилаторе „Jet fan“, који се монтирају под плафоном сваке гараже, отпорности на 
пожар 400оC - 2 сата. Уз ПЗИ  доставити одговарајућу компјутерску CFD анализу и 
симулацију кретања ваздуха/дима за комплетну гаражу како у режиму редовне 
вентилације тако и у режиму одимљавања. „Jet fan“ вентилатори обезбеђују 
контролисано кретање ваздушне масе и усмеравају је ка вертикалним шахтовима преко 
којих се отпадни ваздух или дим путем кровних вентилатора води до  крова и ван објекта. 
Кровни вентилатори су двобрзински, предвиђени за рад при температурама од 400оC - 2 
сата, за шта треба да поседују одговарајући Извештај о испитивању од стране 
овлашћене лабораторије, сходно стандарду EN 12101-3: 2002. 
 
Надокнаду ваздуха у гаражи спровести преко улазно-излазних рампи као и преко два 
бетонска шахта. Узимање ваздуха за надокнаду преко бетонских шахти је на нивоу 
приземља, и ваздух се убацује на сваку етажу (-3,-2,-1) преко решетки. Да би би се свеж 
ваздух довео у ниво гараже који је у пожару укључују се аксијални вентилатори који се 
налазе у проширениом делу тог бетонског шахта и који доводе ваздух у потребан ниво 
гараже.   
 
Систем принудне вентилације и одимљавања пројектовати у складу са Правилником о 
техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија 
и осталим важећим домаћим и страним прописима. 
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Пројектну документацију ПЗИ инсталација опремити потребним прилозима, прорачунима 
и цртежима према важећим прописима за ову врсту инсталација. 
 
Пројектом обухватити све друге радове који нису посебно наведени, а неопходни су за 
функционалност предвиђене инсталације и објекта. 

 

Пројектом предвидети материјал и опрему одговарајућег или вишег квалитета од 

дефинисаног 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). 
 
Надпритисак у тампон просторима 
 
Предвидети одржавање надпритиска у тампон простору (између гараже и степенишног 
простора, лифтовског предпростора) помоћу одговарајућег централног вентилаторског 
пара шмештеног у заједничком бетонском шахту-каналу. За растерећење простора од 
прекомерног надпритиска предвидети одговарајуће растеретне клапне. 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 обухватити све друге радове који нису посебно наведени, а неопходни су за 
функционалност предвиђене инсталације и објекта. 

 

Пројектом предвидети материјал и опрему одговарајућег или вишег квалитета од 

дефинисаног 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). 
Стабилни систем за гашење пожара 
 
Предвидети систем за аутоматско гашење пожара водом: 
-суви спринклер систем код подземних етажа објекта  (гараже), 
-мокри спринклер систем код надземних етажа објекта. 
Сву неопходну опрему стабилног система за гашење пожара сместити у посебну 
просторију. Просторију обезбедити од ниских температура, помоћу електричног уљног 
радијатора. Зидови и врата просторије морају бити отпорни на пожар у складу са ПП 
прописима. 
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Обезбедити снабдевање опреме електричном енергијом из градске електричне мреже, а 
као алтернативу обезбедити и снабдевање преко дизел агрегата. 
 
Пројектом обухватити све друге радове који нису посебно наведени, а неопходни су за 
функционалност предвиђене инсталације и објекта. 
 
При изради пројектно-техничке документације користити важеће стандарде, прописе и 
нормативе за ову врсту објекта и инсталације. 
 
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 Листом опреме и материјала, која је саставни део ове Конкурсне 

документације. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



IV.  ЛИСТЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА 

ВЈН 03/17 ДЕО 3.Техничке спецификације Листе материјала и опреме



р.бр Опрема/Материјал Изабрани материјал/опрема Каталог и/или web адреса
Произвођач или 

одговарајући

1
Фасадни зидови и 

зидови ка ходницима
Porotherm Profi 20/50 www.wienerberger.rs Wienerberger

2 Зидови између станова Porotherm 25 AKU www.wienerberger.rs Wienerberger

3
Вентилациони канали и 

димњаци

Вентилациони канали и димњаци за пица

пећи и димњаци за масне паре www.schiedel.rs Schiedel

4
Термоизолација 

плафона у гаражама
Kамена вуна CLT C1

www.rockwool.com

www.knaufinsulation.rs
Rockwool / Knaufinsulation 

Камена вуна на фасади у сендвичу и на

вентилисаној фасади - тип Натур Боард

ВЕНТИ ПЛУС

www.rockwool.com

www.knaufinsulation.rs
Rockwool / Knaufinsulation 

Парна брана за невентилисани зид:

LDS 5 Silk
www.rockwool.com

www.knaufinsulation.rs
Rockwool / Knaufinsulation 

Парна брана за вентилисани зид: LDS 0,04 www.rockwool.com

www.knaufinsulation.rs
Rockwool / Knaufinsulation 

Камена вуна на фасади - тип FKD-S-

Thermal
www.rockwool.com

www.knaufinsulation.rs
Rockwool / Knaufinsulation 

Екструдирани полистирен XPS www.autrotherm.rs Austrotherm

Sikatherm PIR Al www.srb.sika.com Sika

Камена вуна преградни зид тип-NaturBoard 

VENTACUSTO
www.rockwool.com

www.knaufinsulation.rs
Rockwool / Knaufinsulation 

Камена вуна степенишни зид тip-FKD-S-

Thermal

www.rockwool.com

www.knaufinsulation.rs
Rockwool / Knaufinsulation 

8
Термоизолација на 

дилатацијама објекта
Стиродур www.autrotherm.rs Austrotherm

Камена вуна NaturBoard pod plus www.rockwool.com

www.knaufinsulation.rs
Rockwool / Knaufinsulation 

Тermosilent http://www.izoterm-plama.rs/ IZOTERM-PLAMA

10

Хидроизолација 

темељне плоче, 

ободних зидова, 

међуспратних таваница 

1 м по обиму и плоча на 

тлу

Penetron Admix www.penetron.com Penetron

11

Прекиди у бетонирању 

плоча и зидних платана 

и спојеви вертикалних и 

хоризонталних конс. 

елементата 

Penebar SW-55, тип А www.penetron.com Penetron

12

Хидроизилација 

кровова, тераса 

повученог спрата и 

плоче гараже на тлу

Високофлексибилна СБС битуменска

трака са улошком од полиестера,

минималне дебљине 5 мм са финим

посипом

www.izolirka.rs Izolirka

7

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

9
Термо и звучна 

изолација подова

6

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Термоизолација 

унутрашњих преградних 

зидова 

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА 

1. ВРСТА РАДОВА - ЗАНАТСКИ РАДОВИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

Термоизолација 

крова/повученог спрата

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Листа материјала дефинише квалитет, а сваки производ из листе материјала се може усвојити од стране Наручиоца од 

наведеног или другог произвођача у истом или вишем квалитету

Термоизолација 

фасадних зидова 
5

страна 1
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http://www.wienerberger.rs/
http://www.schiedel.rs/
http://www.rigips.rs/
http://www.rigips.rs/
http://www.rigips.rs/
http://www.rigips.rs/
http://www.rigips.rs/
http://www.rigips.rs/
http://www.rigips.rs/
http://www.rigips.rs/
http://www.rigips.rs/
http://www.rigips.rs/
http://www.autrotherm.rs/
http://www.srb.sika.com/
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Произвођач или 
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13 Унутрaшња столарија 

Дуплошперована фурнирана врата од

тврдопресованог МДФ-а 6 мм, ораховим

фурнирим у интерзији, звучно изолована у

класи I, са укопаним Koblenz шаркама,

магнетном бравом AGB и невидљивим

падајућим прагом. Первајз лајсне 8 цм у

гер исте обраде у равни са плотом врата. 

www.drvo-art.com Drvo-art d.o.o Čačak

14
Дрво-алуминијум 

столарија

Прозор флат направљен од трослојно

ламелираног дрвета без видних наставака

(фингер јоинт) на унутрашњој страин

махагони меранти димензија 72џ86мм,

трослојног стакло пакета вредности Уг=0,6

Њ/(м2К) И алуминијумске опшивке са

спољње стране. Укупна проводљивост

рама, крила и стаклета дају укупну

проводљивост прозора од Уњ=1,0 Њ/(м2К).

Испод кутије за ролетне се налазе

интегрисане вођице ролетни са четкицама

и простором за евентуалну уградњу

комарника. Уградња прозора се ради РАЛ

поступком то јест и споља и унутра су

Иллбруцк траке за уградњу, а око самог

рама прозора је Иллбруцк пур пена.

Са унутрашње стране се шпалетна

прозора опшива дрвеном кутијом са

первајз лајснама, што обезбеђује „чисту

монтажу“ (без оштећења од малтера и

других материјала). Алуминијумска термо

кутија за ролетне је са унутрашње стране

покривена дрвеном демонтажном

маском(што омогућава приступ

унутрашњости кутије).

www.domis.rs Domis d.o.o

15
Алуминијумска 

столарија 

Балконска врата/прозори са одговарајућим

оковом типа Winchause propilot plus

(гаранције најмање 10 година), отварањем

око хоризонталне и вертикалне осе.

Дрвени праг лајсна/клупица, са унутрашње

стране. Коефицијент топлотне

проводљивости за цео склоп је минимум

1,3 w(м2/К). Минимална звучна заштита 30-

34db. Уградња се врши методом РАЛ

уградње са слепим довратницима/

допрозорницима или подпрофилима.

ФАСАДНА СТОЛАРИЈА

страна 2

http://www.drvo-art.com/
http://www.domis.rs/


р.бр Опрема/Материјал Изабрани материјал/опрема Каталог и/или web адреса
Произвођач или 

одговарајући

16

Структурална фасада - 

зид завеса дрво-

алуминијум

Фасадне зид завесе у комбинацији дрво-

алуминијум са носећим дрвеним

елементима од ламелираних профила од

дрвета махагони меранти и поклопним

алуминијумским профилима за држање

стакла. Алуминијумски профили су

завршно обрадени електростатицким

наношењем полиестарског пулвер праха.

Отвори су застакљени трослојним

термоизолационим стаклом 4мм

ЦлимаГуардСолар + 16мм аргон + 4мм

Флоат + 16мм аргон + 4мм

ЦлимаГуардПремиум на позицијама на И

спрату,са алуминијумским Т лајснама и са

Уг=0,6 Њ/(м2К), односно 4.4.1 мм

ЦлимаГуард Солар + 12мм аргон + 6 мм

флоат + 12мм аргон + 4.4.1 мм

ЦлимаГУард Премиум на повуценом

спрату. На позицијама на И спрату за

заштиту од сунца уграђују се унутрашње

роло завесе са електромотором,а на

позицијама на повученом спрату

спољашње ролетне са електромотором.

www.domis.rs Domis d.o.o

17
Структурална фасада - 

зид завеса алуминијум

Вишеделна фасадна преграда (зид завеса)

израђена од алуминијумских вучених

профила са прекинутим термиким мостом,

на poslovnom objektu. Застакљење

трослојним термопакетом. Предвиђене су

ролетне на електрични погон и саставни су

део преграде. Коефицијент топлотне

проводљивости за цео склоп је od 0,90 do

1,3 њ(м2/К). 

18 Улазна врата у станове

Сигурносна врата Bosal Lux. Атести IV

степен противпровалне заштите и I степен

звучне изолације

www.bosal.rs Bosal d.o.o

19
Зидови кухиња - 

станови

Гранитна керамика, прве класе 

италијанске производње типа Antique 

Marble Cerim, lucido Pure Marble 

400x800mm

https://www.florim.com/en/cerim/collection/antique-marble/#gammaFlorim/Cerim - Italija

20
Подови кухиња и 

улазних зона станова

Гранитна керамика, прве класе 

италијанске производње типа Details Wood 

Cerim, мат naturale Grey, 200x1200mm

https://www.florim.com/en/cerim/collection/antique-marble/#gammaFlorim/Cerim - Italija

21
Зидови купатила и 

тоалета - станови

Гранитна керамика, прве класе 

италијанске производње типа Timeless 

Cerim, lucido Black Deep и Calacatta 

400x800mm

https://www.florim.com/en/cerim/collection/timeless/#gammaFlorim/Cerim - Italija

22
Подови купатила и 

тоалета - станови

Гранитна керамика, прве класе 

италијанске производње типа Timeless 

Cerim, мат naturale Black Deep и Calacatta 

400x800mm

https://www.florim.com/en/cerim/collection/timeless/#gammaFlorim/Cerim - Italija

23
Подови тераса, кровних 

тераса и ветробрана 

Гранитна керамика неглазирана, прве 

класе италијанске производње Industrial 

Floorgres strutturato 300x600mm. 

Дилатационе спојнице од INOX-a AISI 304 

Profilpas Projoint Dil NPI/10. Завршну ивицу 

сокле заштитити Аl L профилом Profilpas 

ZA/100

https://www.florim.com/en/floorgres/collection/industrial/#gammaFlorim/Floorgres - Italija

БРАВАРСКИ РАДОВИ

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
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24
Рецепција, ходник, 

улазни хол под

Гранитна керамика, прве класе 

италијанске производње типа Selection 

Oak Rex,  мат naturale Amber 200x1200mm. 

Дилатационе спојнице од INOX-a AISI 304 

Profilpas Projoint Dil NPI/10. Завршну ивицу 

сокле заштитити Аl L профилом Profilpas 

ZA/100

https://www.florim.com/en/rex/collection/selection-oak/#gammaFlorim/Rex - Italija

25 Зид у улазном холу 

Гранитна керамика, прве класе 

италијанске производње типа Onix Cerim, 

Cloud lucido 800x2400mm

https://www.florim.com/en/cerim/collection/onyx-of-cerim/#gammaFlorim/Cerim - Italija

26
Зид поред лифтова и 

улазних врата 

Гранитна керамика, прве класе 

италијанске производње типа Onix Cerim, 

Cloud lucido 800x2400mm

https://www.florim.com/en/cerim/collection/onyx-of-cerim/#gammaFlorim/Cerim - Italija

27

Подови ходника, 

лифтовских холова и 

газишта степеништа-

префабриковане талпе 

Гранитна керамика, прве класе 

италијанске производње типа Natural Stone 

Cerim, мат naturale Fosil 600x1200mm. 

Дилатационе спојнице од INOX-a AISI 304 

Profilpas Projoint Dil NPI/10

https://www.florim.com/en/cerim/collection/natural-stone/Florim/Cerim - Italija

28
Лепак за гранитну 

керамику-сви формати
Bio Gel C2 TE S1 www.kerakoll.com Kerakoll

29 Фуг масе Fugabella Eko Porcelana www.kerakoll.com Kerakoll

30 Плафон на отвореном
Aquapanel outdoor cементне плоче д = 

12,5мм

http://www.rigips.rs/

www.knauf.rs
Knauf / Rigips

31
Ватроотпорне гипс 

картон плоче

Дебљине према захтевима оптерећења од 

пожара

http://www.rigips.rs/

www.knauf.rs
Knauf / Rigips

32

У становима и 

заједничким 

комуникацијама 

Гипскартонске плоче 12,5мм, са качењем 

на конструкцију http://www.rigips.rs/

www.knauf.rs
Knauf / Rigips

Knauf / Rigips
33

СУВОМОНТАЖНИ ПАДОВИ И СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ

У санитарним 

чворовима

Влагоотпорне, гипскартонске плоче 

12,5мм, са качењем на конструкцију
http://www.rigips.rs/

www.knauf.rs
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35 Лепак за паркет Двокомпонентни лепак и прајмер. www.mapei.com Mapei

36 Подови у гаражама

Феробетон са кварцним посипом, са 

бетонирањем армирано бетонске плоче 

д=7цм
http:/srb.sika.com Sika

38 Дисперзивна боја Maxipol www.maximapaints.com Maxima

39 Глет маса - прашкаста Gletolin G www.maximapaints.com Maxima

40
Глет маса - GK 

пастозна Q3
Knauf Superfinich www.knauf.rs Knauf

41
Глет маса - GK 

пастозна Q4
Knauf Finitura www.knauf.rs Knauf

42 Боја против буђи Maxidis F www.maximapaints.com Maxima

43

Бојење зидова у 

заједничким 

комуникацијама

Maxilatex Saten www.maximapaints.com Maxima

44
Бојење зидова у 

гаражама 
Maxipol www.maximapaints.com Maxima

45
Бојење зидова у 

техничким просторијама
Посна боја www.maximapaints.com Maxima

46
Силикатно-силиконска 

фасада са подлогом

Контактана фасада у систему  гранулације 

1мм - светли тонови - Sycotec sistem бојен 

Röfix PE 519 premium - Гаранција на цео 

систем уградње минимум 10 година 

www.rofix.rs/
Rofix

47
Силикатно-силиконска 

фасада са подлогом

Контактана фасада у систему  гранулације 

1мм - тамни тонови - Sycotec sistem бојен 

Röfix 519 premium dark Syco tecфасадном 

бојом са NIR пигментима - Гаранција на 

цео систем уградње минимум 10 година 

www.rofix.rs/
Rofix

48 Вентилисана фасада

Вентилисана фасада гранитна керамика 

типа Industrial Florim мат naturale 

1600x3200 mm на подконструкцији - систем 

S1 Magnum 

https://www.florim.com/en/floorgres/collection/industrial/#gammaFlorim - Italija

http://srb.sika.com Sika

ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

www.lamar-parketi.com

Трслојни једноламелни готов храстов 

паркет, храст, укупна дебљина 14mm, 

ширина даске 164 /140 mm, дужина даске 

1000/1200 mm, лакиран у 5 слојева UV 

Proteco Strong lakom (полу сјај). Са Aqua 

gard – заштитом против течности на 

краћим странама, или адекватан 

произвођача Ламар

Подови у собама, 

трпезаријама, 

ходницима и 

дегажманима

34 Lamar

37 Рампе у гаражама

Феробетон са кварцним посипом, са

бетонирањем армирано бетонске плоче

д=7цм

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

МОЛЕРСКОФАРБАРСКИ РАДОВИ

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

страна 5
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49
Пешачки платои и 

тротоари

Двослојне бетонске плоче Oblak-linija Trend-

Ferrara - завршни слој 100% кварцни песак, 

отпорне на притисак мин 3,6 Mpa www.oblak.si Oblak - Slovenija

50
Бетонски двослојни 

ивичњаци

Двослојни бетонски ивичњаци Oblak - 

завршни слој 100% кварцни песак, отпорне 

на притисак мин 3,6 Mpa

www.oblak.si Oblak - Slovenija

51

Урбани мобилијарr - 

kлупе, жардињере, 

ђубријери

Дрво композид даске пуног пресека 

колекција Elegance www.fr.silvadec.com Silvadec - Francuska

52

Отворени плато изнад 

гараже дечије 

игралиште-подлога

Ливени тартан у бојама према пројекту и 

дебљинама у складу са висином 

одабраних справа за играње

Play center Alexander  LM208

Carousel Rocket KM 008

Carousel Moon Circle KM 002

Spring beam PLP 13

Spring swing flower (4-seats) VLI 44

Spring swing pony VLI 47

Rope swing set Bird Nest KRK 11

 Дечије игралиште-

опрема
53 www.tiptiptap.ee TIPTIPTAP

страна 6
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1 Водоводне цеви - уличне
Водоводне цеви од дуктилног лива за притиске 

до НП 10 бара
www.samsunmakina.com.tr

SAMSUN MAKINA SANAYI - 

Turska

2 Фазонски комади - улична мрежа
Фазонски комади од дуктилног лива за 

притиске до НП 10 бара
www.samsunmakina.com.tr

SAMSUN MAKINA SANAYI - 

Turska

3 Водоводне арматуре
Водоводне арматуре

Затварачи ЕУРО 20 , NP10
www.samsunmakina.com.tr

SAMSUN MAKINA SANAYI - 

Turska

4
Уградбена гарнитура 

Ø 80 - 200 мм

UGRADBENA GARNITURA SA TELES. 

ŠIPKOM I ULIČNOM KAPOM
www.valman.rs VALMAN-SRBIJA

5
Надземни хидрант Ø 80 мм, облога од 

прохрома
HIDRANT NADZEMNI DN 80 www.valman.rs VALMAN-SRBIJA

6
Шахт поклопац Ø 600 мм, 400kN

од удктилног лива

Шахт поклопац Ø 600 мм, 400kN,  ISTIKAMET 

EN 124  od  noduralnog  лива
www.istikamet.com.tr ISTIKAMET - TURSKA

7

Монтажни ревизиони силази

Ø100cm од готових монтажних АБ

елемената. 

MONTAŽNI BETONSKI ELEMENTI Φ1000 www.betonjerka-cacak.co.rs BETONJERKA - ČAČAK

8
Сливничке решетке 400 х 400 mm,

400kN, од дуктилног лива
DRAIN BASIC  slivnička resetka  Kn 400 www.istikamet.com.tr ISTIKAMET - TURSKA

9

Монтажно тело уличног сливника

Ø40cm од готових монтажних

елемената. 

MONTAŽNI BETONSKI ELEMENTI Φ400 www.betonjerka-cacak.co.rs BETONJERKA - ČAČAK

10
PVC  уличне канализационе цеви, 

SN 8.  Ø 250 - Ø 500
PVC  KG   SN8 www.pestan.net PEŠTAN - SRBIJA

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА
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1
Vodovodne cevi od polietilena  

PE 100 za pritiske do NP 10 bara
HDPE cevi za vodu  PN 10 PE100 www.pestan.net PEŠTAN - SRBIJA

2
Venac sa slobodnom prirubnicom, TULJAK, PE 100 za 

NP 10 bara
tuljak  PE 100 www.tubi.net CENTRALTUBI - ITALIJA

3 Fazonski komadi od duktilnog liva VODOVODNI FAZONSKI KOMADI www.samsunmakina.com.tr SAMSUN MAKINA SANAYI - Turska

4 Vodovodne armature  Zatvarač EURO 20 tip 21, NP10 ZATVARAČ  EURO 20  www.samsunmakina.com.tr SAMSUN MAKINA SANAYI - Turska

5 Ugradbena garnitura Ø 65 - 80 mm. UGRADBENA GARNITURA SA TELES. ŠIPKOM I ULIČNOM KAPOM www.valman.rs VALMAN-SRBIJA

6
Šaht poklopac Ø 600 mm, 

125-400kN, od kompozita
KIO 600  Kn 400 www.polieco.com POLIECO - ITALIJA

7
PVC  ulične kanalizacione cevi, 

SN 8.  Ø 160 - Ø 200
PVC  KG   SN8 www.pestan.net PEŠTAN - SRBIJA

8
Montažni revizioni silazi Ø100cm od gotovih montažnih

AB elemenata. 
MONTAŽNI BETONSKI ELEMENTI Φ1000 www.betonjerka-cacak.co.rs BETONJERKA - ČAČAK

9 PE revizioni silazi sistem  POLIPROPILENSKI REVIZIONI SILAZI www.valrom.ro VALROM - RUMUNIJA

MEADRAIN PG 3000.0 kanal od polimer betona 155694, namenjen za 

odvodnju u garažama. Niskoprofilni kanal, bez integrisanog pada i bez 

pokrivne rešetke.

www.mea-group.com MEA Water Management GmbH

ACO Xtradrain X 100c visina 7,5 cm sirina 10 cm niskoprofilni sa rebrastom 

kompozitnom rešetkom B125
www.aco.com ACO - NEMAČKA 

MEARIN Plus 200.0 kanal za linijsku odvodnju  od GRP-a,  širine  20 cm,  

visine 24,2 cm, dužine 100 cm, za klase opterećenja  do D400, sa  rebrasta 

rešetka od livenog gvožđa za kanale, klase opterećenja C250. 

www.mea-group.com MEA Water Management GmbH

ACO Multiline V200S od polimer betona, širine 20 cm visine 23,5 cm sa 

resetkom od livenog gvoždja D 400  sa  rebrastom  kompozitnom  rešetkom  

B125 za garaže

www.aco.com ACO - NEMAČKA 

MEA TopSlot TSH 2000.0/160 šlic rešetka sa šlicem sa strane, izrađena od 

pocinkovanog čelika, građevinske širine 25,6 cm, visine 16 cm iznad ruba 

kanala, dužine 100 cm, za klase saobraćajnog opterećenja do E600.

www.mea-group.com MEA Water Management GmbH

ACO TOP SLOT 150 od polimer betona, širine 15 cm visine 20 cm sa SLOT 

TOP DOUBLE ulivom od pocinkovanog čelika visine 15 cm  C250
www.aco.com ACO - NEMAČKA 

MEARIN Plus 200.0 kanal za linijsku odvodnju izrađen od GRP-a, širine  20 

cm, visine 24,2 cm, dužine 100 cm, sa MEARIN Plus/Expert 200 STARFIX 

rebrasta rešetka od livenog-gvožđa, klase opterecenja C250..

www.mea-group.com MEA Water Management GmbH

ACO Euroline 200. Izrađen od  polimer betona, širine  20cm, visine 15cm ,  

dužine elemenata 100cm, sa mrežastom rešetkom pocinkovanog čelika za 

klasu opterećenja B125. 

www.aco.com ACO - NEMAČKA 

ACO Xtradrain X 100c visina 7,5 cm sirina 10 cm niskoprofilni sa rešetkom 

od pocinkovanog celika B125
www.aco.com ACO - NEMAČKA 

LISTA OPREME I MATERIJALA

VRSTA RADOVA - UNUTRAŠNJI VODOVOD I KANALIZACIJA 

10 Kanali za prihvat havarijskih voda sa poda garaže

11
Kanali za prihvat atmosferskih voda sa ulazno/izlazne 

rampe garaže

12
Kanali za prihvat atmosferskih voda sa platoa -  I  

varijanta 

13
Kanali za prihvat atmosferskih voda sa platoa -  II  

varijanta 
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VRSTA RADOVA - UNUTRAŠNJI VODOVOD I KANALIZACIJA 

Linberg Lgarage LB - NS3/300-PUMP garažni separator sa taložnikom i 

prostorom za pumpu  od PE HD, 
www.kessel.com KESSEL - NEMAČKA

ACO separator lakih tečnosti od polietilena NS3 sa taložnikom i prostorom za 

pumpe  
www.aco.com ACO - NEMAČKA 

15 Uređaji za povišenje pritiska.                       HIDROCIL   www.hydrons.com HIDRO NS - SRBIJA

16 Čelične pocinkovane vodovodne cevi, NP 10 bara POCINKOVANE VODOVODNE CEVI www.kan-therm.com KAN  POLJSKA

17 Polipropilenske termofuzione vodovodne cevi - PPR.                                                                                                PP - R Fluidtherm vodovodna cevv sa staklenim vlaknima  SDR 7.4S CEVI www.pestan.net PEŠTAN - SRBIJA

18
Polipropilenski vodovodni ventili PPR,sa kapom i 

rozetnom                                                                                     
PPR  ventili sa kapom www.pestan.net PEŠTAN - SRBIJA

19 Mesingani  ventili Kuglasti ventil za vodu www.komak-m.com KOMAK - M  - SRBIJA

20 EK ventili  EK  ventil tip  29.38.04.0.,000. Cr - proizvod  KOMAK-M  Aleksinac www.komak-m.com KOMAK - M  - SRBIJA

21

Standardni zidni požarni hidrant ø52 mm sa mlaznicom, 

crevom od trevire dužine 15m i ventilom ugrađenog u 

metalnu kutiju

Zidni požarni hidrant www.vatrometal.co.rs VATROMETAL  - Srbija

22 Vodomeri Vodomeri www.insa.rs INSA - Srbija

23
Kanalizacione cevi otporne na udar  PP  - ASTOLAN za 

razvod ispod plafona garaže 
PP kanalizacione cevi ojačane mineralnim vlaknima  ASTOLAN www.wavin.com WAVIN-  ITALIJA

24
Troslojne polipropilenske kanalizacione cevi - PP     - 

unutrašnji razvod                                                                                     
ULTRA SELENT PP-MD  kanalizacione cevi www.pestan.net PEŠTAN - SRBIJA

25 Liveno-gvozdeni olučnjaci na olučnim vertikalama Olučnjaci od livenog gvožđa sa sifonom www.aco.com ACO - NEMAČKA 

26 Konzolna  klozetska šolja prve klase. 

 WC šolja učvršćena za zid sa nezavisnim snabdevanjem vode od 

glaziranog  bele boje, dimenzije 54x35 prema projektu, kapaciteta 

ispiranja (CF) prema standardu EN 997, izuzetne prevencije refluksa 

(BP), prema standardu EN 997, izuzetne perivosti (CA),  prema 

standardu EN 997, otporne na opterećenje (LR), prema standardu EN 

997, izuzetne zatvorenosti (WL), prema standardu EN 997, i visoke 

trajnosti (DA),  prema standardu EN 997, kapaciteta ispiranja 4,5l. 

Tipa kao proizvođača Catalano, kolekcija Sfera, ili ekvivalentno                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Samospuštajuća soft tanka wc daska, Tipa kao proizvođača Catalano, 

kolekcija Sfera, ili ekvivalentno 

www.catalano.com CATALANO - ITALIJA

27
Ugradbeni element za konzolnu vc šolju sa vodokotlićem i 

potisnom pločom od prohroma 

 Grohe Rapid SL 3 in 1 ugradbeni vodokotlić za wc šolju sa CH 

tipkom -38772001.
www.grohe.com GROHE - NEMAČKA

28 Umivaonik od  glaziranog porcelana 

Konzolni umivaonik od glaziranog porcelana u stanovima, bele boje, 

dimenzija 60x45 prema projektu, izuzetne perivosti (CA), prema 

standardu EN 14688, otpornog na opterećenje (LR),  prema standardu 

EN 14688, i visoke trajnosti (DA), prema standardu EN 14688, tipa 

kao proizvođača Catalano, kolekcija Sfera, 60BSF .                                                         

                                                                                                         

www.catalano.com CATALANO - ITALIJA

29 Pikolo umivaonik kao predhodna pozicija samo dimenzija 50 x 40 cm.      www.catalano.com CATALANO - ITALIJA

14
separatori lakih tečnosti

(za ugradnju u garaži)
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RB Oprema/Materijal
Izabrani materijal/oprema

( ili odgovarajući )
Katalog i/ili web adresa Firma

VRSTA RADOVA - UNUTRAŠNJI VODOVOD I KANALIZACIJA 

31 Niklovana stojeća   baterije za umivaonik .  
Hromirana  stojeća  baterija za umivaonik za toplu i hladnu vodu , tip 

HANSGROHE LOGIS ( 71100000) +                                                                                                                                                          
www.hansgrohe.com HANSGROHE - NEMAČKA

Hromirana  tuš zidna baterija,  sa hromiranom rozetnom,  tip 

HANSGROHE LOGIS ( 71400000) + i HANSGROHE, klizna šipka 

set CROMETTA VARIO UNICA 0,65 ( HG 26532400).                                                                                                                                                         

www.hansgrohe.com HANSGROHE - NEMAČKA30
Niklovana zidna tuš   baterije za toplu i hladnu sa crevom, 

ručicom tuša i držačem. 
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RB Oprema/Materijal
Izabrani materijal/oprema

( ili odgovarajući )
Katalog i/ili web adresa Firma

VRSTA RADOVA - UNUTRAŠNJI VODOVOD I KANALIZACIJA 

32 Podni tuš kanal   

Komplet tuš kanala od inoksa sa rešetkom u mat crnoj boji, sa 

proizvodno dvostruko aplikovanom hidroizolacijom, patentiranim 

sekundarnim odvodom, plitkim štelujućim sifonom, tipa kao 

kolekcija Basic Drain, proizvođača Easy Drain.

easydrain.com Easy Sanitary Solutions - HOLANDIJA

33 Stakleni paravani   

Komplet tuš kliznog paravana visine 200 cm, sa hromiranim 

okovima,  sa kaljenim staklom tretiranim pantentiranom anti plaque 

tehnologijom, dužine 120/160 tipa kao kolekcija Xtensa pure, 

proizvođača Huppe.

www.huppe.com HUPPE  - NEMAČKA

34
Ogledalo  sa brušenom fasetom 1 cm. na ''I''ramu, i 

galanterija,  u sporednim prostorijama. OGLEDALO  80x 60 i 60 x40 www.biv.rs BIV - SRBIJA

35

Galanterija za kupatila  

držač peskira

držač toalet papira                                                                     

vešalica za odeću 

ROCA A 816823001, A816822001, A816819001, A816650001 www.roca.com ROCA - ŠPANIJA

37 Sifon za umivaonik Sifon za umivaonik   model 5788 www.viega.com VIEGA - NEMAČKA

38 pumpe za trokadero MINILIFT F - pumpa za jedan sanitarni čvor sa seckalicom www.kessel.com KESSEL - NEMAČKA

39 elekto pumpe za podstanicu, separatore, … HIDRO NS www.hydrons.com HIDRO NS - SRBIJA

40 Sifon za veš mašinu Sifon za veš mašinu   model 5635.6 www.viega.com VIEGA - NEMAČKA

41 električni bojler sa emajliranim kazanom EL. BOJLER  www.metalacbojler.com METALAC - SRBIJA 

42 Sigurnosni ventil  Sigurnosni ventil  1/2 - 9 bara www.komak-m.com KOMAK-M  - SRBIJA

43 liveno-gvozdene kanaliyacione cevi  SML livenih kanalizacionih  cevi www.dueker.de DUKER  -  NEMAČKA

45 Челично емајлирана  када  160х80  i 160 x 70 Čelično emajlirana kada UNIVERSAL HG www.blb.pt BLB -INDUSTRY - PORTUGALIJA

44 Bide, pisoari u skladu sa odabranim proizvođačem  sanitarija   

HL  - AUSTRIJA 
Podni PE  slivnik sa ugrađenim sifonom , prohrom 

rešetkom i flanšom za spajanje sa hidroizolacijom poda.
36 Kupatilski slivnik  sa  suvim zatvaračem  HL 90 PR www.hl.at

44
Dvorišni slivnik sa ugrađenim sifonom  i  

livenogvozdenom rešetkom. 
Slivnik   HL 606.1 www.hl.at HL  - AUSTRIJA 
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RB материјал

1
Челичне безшавне 

цеви Ч.1212

RB врста опреме опрема произвођач
1 измењивач топлоте Traco Traco - Србија

2 диктир систем Traco Traco - Србија

3 циркулациона пумпа Grundfos Grundfos - Данска

4

радијатор са атестом 

за отпорност на 

корозију у складу са 

захтевом Београдских 

електрана 10≥pH≥8,5 

Calidor - Aleternum B4                                      

Aklimat

Fondital - Италија                                                 

Aklimat МLM - Slovenija

5 сушач пешкира San Remo (хромирани) Lazzarini - Италија

6
радијаторски вентил 

сет (са термоглавом)
Danfoss Danfoss - Данска

7
вентилатор блокиране 

просторије Systemair Systemair - Шведска

8

ултразвучни 

калориметар са M-bus 

комуникацијом

Danfoss - ултразвучни 

калориметар Danfoss - Данска

9 PEX/Al/PEX цеви Henco Henco - Белгија
10 стански ормарићи TE-SA TE-SA - Италија

11

регулациони вентил,                               

регулатор 

диференцијалног 

притиска

Danfoss Danfoss - Данска

12
моно-сплит/мулти-

сплит систем хлађења
LG                                                                                                     

Fujicu

LG - Јужна Кореа                                                                                                                   

Fujicu General - Јапан

13 топлотна пумпа Bluebox BlueBox  - Италија

14 Fen-coil уређаји Sabiana Sabiana  - Италија

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ БЛОК 63

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ОПРЕМА

МАТЕРИЈАЛ

стандард, пропис, правилник, критеријум

СРПС Ц.Б5.221
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1

двобрзински кровни 

вентилаторски сет са 

фрекв.регул. 

Systemair                                         Systemair - Шведска                                                  

2

JET импулсни 

двобрзински 

вентилатор са 

усмеривачем ваздуха

Systemair                                        Systemair - Шведска                                                                        

3
сува спринклер 

станица и систем Тyco Тyco - USA

4

монокомпактно 

постројење за 

повећање притиска
Varisco Varisco - Италија

1
Електрични путнички 

лифт Orona X15 Orona - Шпанија

Гараже - одимљавање, вентилација и спринклер

Лифтови
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No Опрема Изабранa опрема Произвођач

2 Станске разводне табле Станскe разводнe таблe, дворедне Schrack

3
Галантерија

Модуларни програм
Прекидачи и енергетске прикључницe Schrack - Visio 45 Polar White

4
Функционална светиљка, квадратна, улазни хол, 

уградна, плафонска, 9W
MICRO MD, BUCK Srbija

5
Функционална светиљка, правоугаона, лифт 

лоби, уградна, плафонска,   9 W
MICRO MD, BUCK Srbija

6
Декоративна светиљка, степениште, уградна, 

0,6W
MINI, DISANO Italija

7
Декоративна надградна светиљка, лифт, 1W, 

IP65
CUBETTO, Forma Lighting Italija

8
Функционална светиљка, подна, улазни хол, 

23W
E, BUCK Srbija

9 Функционална светиљка, стона, улазни хол, 75W E2, BUCK Srbija

10
Функционална светиљка, ходник, уградна, 

плафонска, 20W
SLIM LINE, BUCK Srbija

11
Функционална светиљка, ходник стана, 

надградна, плафонска, 20 W
SLIM LINE TLS/C, BUCK Srbija

12
Функционална светиљка, кухиња, надградна, 

плафонска,  7W 
TWIST, Forma Lighting Italija

13
Декоративна светиљка, дневна соба, уградна, 

плафонска,  9W
MICRO MD, BUCK Srbija

14
Функционална светиљка, тераса стана, подести, 

надградна, плафонска, 15W, IP65
PASTILLA, DISANO Italija

15
Купатилска плафонска светиљка, уградна,   

20W, IP44
Prime K, Panasonic Nemačka

16
Купатилска светиљка, изнад огледала,

16 W, IP54
VESPA IP54, BUCK Srbija

17
Декоративна светиљка, надградна, када, 

9.6W/m, IP65 и трафо 
LED LINE 15, BUCK Srbija

18
Противпанична светиљка, надградна/уградна, 

1W, аутономија 6h, IP20
Schrack

19
Противпанична светиљка, надградна/уградна, 

1W, аутономија 6h, IP65
Schrack

20
Функционалне светиљке, гаража, оставе, 

надградна IP65, 7W
Globo, DISANO Italija

21
Функционалне светиљке, гаража, плафонска, 

надградна IP66, 38W
Titan, BUCK Srbija

22 Улична светиљка 72W, IP66 Vihor 2, BUCK Srbija

23 Канделабер светиљка 53W, IP66 Korzo,BUCK Srbija

24 Стубић светиљка, стазе, 14W, IP65 Ceilin Beacon, LEDS C4 Španija

25
Декоративна надградна светиљка, клупице, 9W, 

IP65
LED Line 15, BUCK Srbija

26
Функционалне светиљке, пролази, надградна, 

плафонска, 15W, IP65
Pastila, DISANO Italija

27
Декоративна надградна светиљка, клупице, 

10W/m, LED traka IP65
LED LINE 15, BUCK Srbija

28
Декоративна надградна светиљка, фасада, 30W, 

IP66
Sicura, DISANO Italija

29
Декоративна надградна светиљка, фасада, 12W, 

IP65
Afrodita, LEDS C4 Španija

30
Декоративна уградна светиљка, плафонска, 1W, 

IP65
Gea, LEDS C4 Španija

31
Перфорирани 

носач каблова 

Перфорирани носач каблова,  ширине  

50,100,200,300mm, дебљине 1mm, поцинковани 

лим,

галванизација цинком EN 10142,

топла галванизација цинком SRPS EN ISO 1461, 

нерђајући челик, инокс стандард V2A, V4A

Елвод Крагујевац

32 Дизел електрични агрегат Дизел електрични агрегат SDMO

Разводни ормани1

Разводни орман заједничке потрошње

- Аутоматски осигурачи 10А,16А ...

- Прекидачки елементи

- Контактори 24V, 230V

Светиљке инфраструктура

 

ЛЕД технологија

БЛОК 63, НОВИ БЕОГРАД

ОПРЕМА

Schrack

ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА У ОБЈЕКТУ - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Светиљке у објекту

 

ЛЕД технологија
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RB
Изабрани материјал 

Стандард, пропис, правилник, критеријум

1.
Oптички кабл U-DQ(ZN)BH 4E9 12 x 9/125 

um 

ISO 11801 2nd edition,  EN 50173-1:2002,  IEC 60794-1, IEC 60754-1, 

IEC 60754-2, IEC 61034-2, IEC 60332-1-2

2.
Oптички кабл Tight Buffer — Riser, Plenum 

& LSZH Rated OS2 2 x 9/125 um  

ISO 11801 2nd edition,  EN 50173-1:2002,  IEC 60794-1, IEC 60754-1, 

IEC 60754-2, IEC 61034-2, IEC 60332-1-2

3. JY(St)Y nx2x0,6 mm2 VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1

4.
UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 4P LSHF 

EN/PL 50173  ISO/IEC 11801   EIA/TIA 568-C.2 MM/YY xxx m)

5.
RG-6 coax kabl MIL-C-17F & MIL-C-17G 

(CK2770200) 
IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2

6.
RG11/CU LS0H Trishield koaksijalni kabl 

halogen free
IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2

7. J-H(St)H 2x2x0,8 mm2 IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2

RB Oпрема Произвођач или одговарајући

1. RACK ормани Shrack

2. MMK кутије ICOM

3. PATCH панели Shrack

4. Галантерија Shrack

RB Oпрема Произвођач или одговарајући

1. Пријемна станица Televes

2. Широкопојасни појачавач ТВ сигнала Televes

3. Разделници ТВ сигнала Televes

4.
Галантерија

Модуларни програм
Shrack

5. Антенски систем са носачем антена Televes

RB Oпрема Произвођач или одговарајући

1. Свич 24x10/100/1000TH DAHUA

2. FullHD IP камера резолуције 2.0Mp DAHUA

3. FullHD IP камера резолуције 3.0Mp DAHUA

4. NVR - Plug & Play мрежни видео снимач DAHUA

5. Сервер за видео надзор - монтажа у рек HP

ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС ЗАЈЕДНИЧКОГ АНТЕНСКОГ СИГНАЛА

ОПРЕМА ВИДЕО НАДЗОРА

МАТЕРИЈАЛ

ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СЕРВИСА 

 "БЛОК 63"

ЛИСТА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
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RB Oпрема Произвођач или одговарајући

1. Рампа  маx.Л=4м CARDIN

2.
Аутоматика за контролу приступа и 

управљање рампама
CARDIN

3.
Пратећа саобраћајна сигнализација - 

семафори
CARDIN

RB Oпрема Произвођач или одговарајући

1.
Рачунар са софтвером за интеграцију видео 

интерфонског система 
HP

2.
Позивни табло за комуникацију рампи у 

гаражама са ТК центром
DAHUA

3. Свич 24x10/100/1000TH DAHUA

4. Позивни табло DAHUA

5.
HANDS FREE Колор видео монитор TCS 

IUK50
DAHUA

RB Oпрема Произвођач или одговарајући

1.
Адресабилна микропроцесорски управљана 

централа
QUADEL

2.
Аутоматски адресабилни комбиновани 

оптичко-термички јављач пожара
QUADEL

3. Ручни адресабилни јављач пожара QUADEL

4.
Аламна сирена конвенционална  за 

спољашњу монтажу 
QUADEL

5.
Аламна сирена конвенционална  за 

унутрашњу монтажу
QUADEL

RB Oпрема Произвођач или одговарајући

1.
Адресабилна микропроцесорски управљана 

централа 
QUADEL

2. Детектор угљен моноксида QUADEL

3. Алармна сирена QUADEL

4. Двострани  упозоравајући светлећи панел QUADEL

5. Једнострани  упозоравајући светлећи панел QUADEL

ИЗВРШИЛАЦ

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

М.П. Потпис овлашћеног лица

ОПРЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

ОПРЕМА ДОЈАВЕ CO У ГАРАЖАМА

ОПРЕМА ВИДЕО ИНТЕРФОНА

ОПРЕМА РАМПИ И КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА У ГАРАЖУ
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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  

 

Део 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Пројектовање пројекта за извођење и извођење радова на стамбено-пословном и пословном комплексу са 

пратећим саобраћајницама у Блоку 63 - Нови Београд 
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1.5.1. TEHNIČKI OPIS 
 
LOKACIJA I OPIS PROJEKTOVANOG OBJEKTA 
 
Projektovani stambeno-poslovni kompleks se nalazi na uglu ulica Juruja Gagarina i Nehruove, u 
bloku 63, na katastarskoj parceli 3347/70 K.O. Novi Beograd.  
 
U skladu sa pravilima gradjenja PGR-a, potvrđenim Urbanističkim projektom i Idejnim rešenjem, 
objekat je projektovan kao stambeno-poslovni, maksimalne spratnosti 3Po+P+9+Ps.   
 
Prema planu višeg reda – PGR-u građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – 
grad Beograd, celine I-XIX („Službeni list grada Beograda”, br. 20/16), predmetna katastarska 
parcela predviđena je kao zona mešovitih gradskih centara a koji podrazumevaju kombinaciju 
komercijalnih sadržaja sa stanovanjem pri čemu su obavezni nestambeni sadržaji u prizemlju. U 
skladu sa tim objekat je projektovan kao stambeno-poslovni.  
 
U kompleksu su predviđena dva objekta po pretežnoj nameni: stambeno poslovni objekat i poslovni 
objekat ko su projektovani u jedinstvenoj formi koja je u osnovi izlomljenog oblika. Između objekata 
stambeno-poslovog kompleksa se nalaze dva pešačka ozelenjena platoa.  
 
Stambeno-poslovni objekat u prizemlju ima lokale neopredeljene namene od koji je jedan (L5) na 
uglu ulica Jurija Gagarina i Nehruove dvoetažni. Etaže iznad prizemlja su isključivo stambene. U 
stambeni deo objekta se ulazi na 5 ulaza. 
 
Poslovni objekat u prizemlju ima predviđen ugostiteljski sadržaj sa nezavisnim ulazom i okrenut ka 
pešačkom platou. Prema uličnoj strani je prediđen ulaz za poslovni deo objekat od 1. do PS-a. Na 1. 
i povučenom spratu je projektovan poslovni prostor sa pratećim sadržajima, a na etažama 2-9 su 
poslovni apartmani 
 
Kolski pristup kompleksu predviđen je sa dve strane: iz ulice Jurija Gagarina i iz Nehruove ulice. 
 
Ispod kote 0,00 je isprojektovana podzemna garaža u tri nivoa. Kolski ulaz u garažu se obavlja 
preko dve dvosmerne rampe iz interne saobraćajnice sa severo-zapadne strane objekta. Pristupne 
rampe su nagiba 15% i predviđeno je njihovo grejanje u zimskom periodu 
 
Na koti terena uz interne saobraćajnice predviđeno je formiranje parkinga. 
 
Na predmetnoj parceli nema postojećih objekata. 
 

REGULACIJA I NIVELACIJA  
 

HORIZONTALNA  REGULACIJA 
Regulaciona linija je određena Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta lokalne 
samouprave – Grad Beograd („Službeni list grada Beograda", br. 20/16) i poklapa se sa granicama 
predmetnih katastarskih parcela u obuhvatu Urbanističkog projekta prema ulicama Jurija Gagarina i 
Nehruovoj. 

 
Građevinska linija za planirani objekat je prema ulici Jurija Gagarina postavljena u skladu sa 
pretežnom građevinskom linijom bloka, povučena za 10,0m od regulacione linije. Prema Nehruovoj 
ulici je osnovni gabarit objekta postavljen u neposrednoj blizini granice sa katastarskom parcelom 
br. 3347/72 K.O. Novi Beograd, u okviru koje je planiran ozelenjen zaštitni pojas za infrastrukturu, 
te je povučena od regulacione linije za 7.0m. 
 
Prema unutrašnjosti bloka, objekat je postavljen na granicu sa katastarskom parcelom br. 3347/73 
K.O. Novi Beograd u okviru koje je planirana interna ulica kao kolsko-pešačka veza sa Nehruovom 
ulicom. U odnosu na granicu prema susednoj katastarskoj parceli br. 3347/74 K.O. Novi Beograd 
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objekat je udaljen za 11,4 m koliko iznosi profil interne ulice planirane kao produžetak postojećeg 
priključka na Ulicu Jurija Gagarina. Objekat je slobodnostojeći. 
 
Uzimajući u obzir dispoziciju postojećih objekata, uređenih zelenih površina, šetnih staza i otvorenih 
igrališta u okviru k.p. br. 3347/74 K.O. Novi Beograd koja, prema Planu generalne regulacije 
građevinskog područja sedišta lokalne samouprave – Grad Beograd („Službeni list grada Beograda”, 
br. 20/16) ulazi u obuhvat zone višeporodičnog stanovanja u postojećim organizovanim naseljima – 
otvoreni blok (10.S9.1) gde nije dozvoljena izgradnja novih objekata u okviru formiranog 
građevinskog kompleksa, se zaključuje da neće biti nove izgradnje na toj parceli u susedstvu 
planiranog objekta. Postojeći objekti višeporodičnog stanovanja u bloku se nalaze severno od 
predmetne lokacije i u delu orijentisanom prema planiranom objektu su spratnosti P+4. Planirani 
objekat je od najbližeg postojećeg objekta udaljen 36m. 
 
Rastojanje planiranog objekta od postojećih objekata u susedstvu, koje je merodavno, zadovoljava 
pravilo o potrebnim minimalnim rastojanjima propisanim Planom generalne regulacije građevinskog 
područja sedišta lokalne samouprave – Grad Beograd („Službeni list grada Beograda”, br. 20/16): 

- Minimalno rastojanje objekta sa otvorima pomoćnih i poslovnih prostorija na fasadi, (parapet 
otvora 1.6m) od susednog objekta u ovoj zoni je 1/2 visine višeg objekata.  

- Minimalno rastojanje objekta sa otvorima stambenih prostorija na bočnim fasadama, od 
susednog objekta u ovoj zoni je cela visina višeg objekata. 

 

VISINSKA REGULACIJA 
Visinska regulacija je Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta lokalne 
samouprave – Grad Beograd („Službeni list grada Beograda", br. 20/16) definisana maksimalnom 
visinom venca objekta koja iznosi 32.0 m, i maksimalnom visinom slemena koja iznosi 37.0 m što 
definiše orijentacionu spratnost P+8+Ps. 
 
Kao nulta kota usvojena je kota pristupnog trotoara koja iznosi 76,57mnv. 
 
Prema Urbanističkom projektu, Idejnom rešenju i ovom projektu, planiran je objekat spratnosti 
P+9+Ps sa kotom venca objekta +31,85m (108,42), kotom venca povučenog sprata +35.35m 
(111,92) i kotom krova +35.35m (111,92). Objekat ima tri nivoa podzemne etaže, gde je kota poda 
prvog nivoa na -3.74m, drugog na -6.97m, a trećeg na -10,20m. 
 
NIVELACIJA 
Nivelaciono rešenje je uslovljeno niveletama ulica Jurija Gagarina i Nehruove, kotama terena i 
arhitektonskim konceptom. Nivelaciju terena treba uskladiti sa okolnim prostorom, a date nivelacione 
kote su orijentacione. Postojeće kote neuređenog terena na predmetnoj parceli su od 75.72mnv do 
76.68 mnv. 
 
PLANIRANI SADRŽAJI OBJEKTA 
 
Podzemne etaže 
U podrumskim etažama predviđena je garaža u tri nivoa i tehničke prostorije. Predviđen je potreban 
broj evakuacionih stepeništa kao i jedno za vatrogasnu intervenciju. 
U produžetku jednog broja parking mesta obezbeđen je prostor za bicikle, ograđen žičanom 
ogradom prema susednim parkinzima. 
Na prvom podzemnom nivou je, u delu objekta, predviđeno smeštanje pomoćnih prostorija za 
lokale i poslovni objekat 
 
Stambeno-poslovni objekat 
U prizemlju stambeno-poslovnog objekta je projektovano 17 lokala neodređenih namena sa 
sanitarnim čvorovima. Lokal L5 na uglu ulica Jurija Gagarina i Nehruove je projektovan kao 
dvoetažni (prizemlje i 1. sprat) 
Na ostalim etažama (1-9) su projektovani stanovi različitih struktura.  
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Na  povučenom spratu su projektovani luks stanovi većih kvadratura i svetle visine. Povučeni sprat 
je povučen 1,5 m u odnosu na fasadnu ravan objekta. Po obodu etaže su predviđene prohodne 
terase, a u zonama između terasa različitih korisnika je predviđeno postavljanje montažnih 
žardinjera. 
Stambeni deo je projektovan sa pet ulaza u objekat. 
Na platou između objekata planirane su pešačke staze, ozelenjene površine i dečje igralište 
 
Poslovni objekat 
U prizemlju je projektovan ulazi hol sa recepcijom, a veći deo etaže je previđen za lokal 
neodređene namene.  
Na 1.spratu su predviđena jedan poslovni prostor sa dva kancelarijska prostora, recepcijom, 
kancelarijama, salom za sastanke i toaletima. 
Na spratovima 2-9 su projektovani poslovni apartmani različitih struktura. 
Na povučenom spratu je takođe predviđen jedan poslovni prostor. Po obodu etaže je predviđena 
prohodna krovna terasa sa ozelenjenom površinom (žardinjerom). Povučeni sprat je povučen 1,5 m 
u odnosu na fasadnu ravan objekta. 
 
Poslovnim prostorima koji su u ovoj fazi predviđeni kao kancelarijski mogu u se u kasnoj fazi 
projektovanja odrediti i druge poslovne namene uz neophodnost zadovoljenja parametara 
predviđenih UP-om koji se odnose na obezbeđenje potrebnog broja parking mesta na parceli 
 
KONSTRUKCIJA 
Konstrukcija objekta je armirano betonska sa stubovima i zidovima. Temelji se predviđaju na punoj 
ploči. Okno lifta i zidovi stepenišnog jezgra su armirano betonski. Međuspratne konstrukcije su 
projektovane kao pune armirano-betonske ploče debljine prema statičkom proračunu. Fasadni 
zidovi su sendvič - blok ili beton+termoizolacija+obloga (fasadni panel na podkonstrukciji ili zid-
zavesa). Termoizolaciju predvideti po proračunu građevinske fizike. 
Pregradni zidovi će biti različitih debljina i materijala, u zavisnosti od funkcija koju obavljaju. 
 
SPOLJNA OBRADA 
Veći deo fasade stambeno-poslovnog objekta biće ventilisana fasada obložena fasadnim pločama 
granitne keramike, a zidovi lođa i parapeti će većim delom biti  kontaktna fasada u boji koja će u 
daljoj razradi biti dogovorena sa investitorom.  U zoni parapeta 1. sprata projektovana je naglašena 
horizontala predviđena za smeštanje spoljnih jedinica klime, kao i za postavljanje rolo-zastora za 
lokale. Na lođama i balkonima su predviđene zastakljene ograde. Treći dominantni element na 
fasadi su aluminijumski prozori i vrata i zid-zavese. 
Fasada poslovnog objekta je projektovana od istih materijala kao i stambeni sa primenom drugih 
boja kako bi se naznačila drugačuja namena. 
Na povučenom spratu, iznad zastakljene fasade a na donjoj koti venca krova projektovana je 
zastakljena čelična pergola u okviru koje je predviđeno smeštanje kutije za spoljnju roletnu. 
Krov iznad celog objekta je ravan sa krovnom membranom kao završnim slojem. Odvodnjavanje 
krova je predviđeno sistemom „Pluvija“ koji ne zahteva padove. 
 
UREĐENJE PARCELE I OZELENJAVANJE 
Na predmetnoj parceli je planirano uređenje slobodnih površina uz planirani objekat u cilju njegovog 
komfornijeg korišćenja.  

 
Prema projektovanom rešenju, slobodne površine koje zauzimaju 4 270,37 m2 (51,3%) su 
namenjene delom za ozelenjavanje, a delom za popločanje i uređenje za saobraćajne i 
manipulativne površine. Na predmetnoj parceli je izprojektovano 1 261,4 m2 zelenih površina u 
neposrednom kontaktu sa tlom (15.15%). Planirano je zalivanje zelenih površina u vegetacionom 
periodu. Detaljan opis ozelenjavanja dat je u svesci 9.2 
 
ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA 
Prema uslovima JKP „Gradska čistoća“ za predmetni kompleks je potrebno obezbediti 39 
kontejnera zapremine 1100 litara ili pres kontejneri. 
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Investitor se odlučio za 2 pres-kontejnera snage 1:5 i njihova lokacija je ucrtana na sitaucionom 
planu. Pored jih predviđevo je i postavljanje tri reciklažna kontejnera (za papir, metal i plastičnu 
ambalažu). 
 
PRISTUPAČNOST ZA OSOBE SA INVALIDITETOM 
Pri projektovanju predmetnog objekta primenjena su rešenja koja omogućavaju neometano 
kontinualno kretanje i pristup svim delovima objekta za osobe sa invaliditetom, decu i stare osobe 
u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, 
kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama 
("Sl. glasnik RS", br. 22/2015}. 
 

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA 
Objekat se svrstava u visoke objekte do 40.0m jer je pod najvišeg sprata (PS} na koti od oko 30,88m 
iznad kote terena na koju je moguć pristup vatrogasnim vozilima.  
U projektnoj dokumentacije su predviđene sve mere zaštite predviđene Pravilnikom o 
tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara. 
 
Toplotno izolacioni sloj ili spoljni sloj ili završni sloj ili prefabrikovani paneli, u sastavu spoljnog 
zida, odnosno spoljni zid kada se posmatra kao sistem, moraju imati najmanje klasu reakcije 
na požar 

Klasa reakcije na požar sistema (spoljni zid) A2-s1,d0 

Spoljni sloj/završni sloj/prefabrikovani paneli A2-s1,d0 

Toplotno-izolacioni sloj A1 

Potpune ili delimične zid zavese moraju biti stabilne u požaru i izvedene tako da se spreči prenos 
požara, sa najmanje karakteristikom E90 prema posebnom standardu. 

Žaluzine i sve vrste roletni postavljenih sa spoljne strane prozora moraju biti izrađene od negorivog 
materijala karakteristike reakcije materijala na požar klase A1 

Sva prekidna rastojanja za sprečavanje prenosa požara po fasadi objekta (bez obzira na tip 
fasadnog zida: zidani zid, panel, staklo i sl.) moraju imati otpornost prema požaru sa najmanje 
karakteristikom EI 90 prema posebnom standardu za spoljne zidove. 

Krovni pokrivač mora biti izrađen od negorivih materijala (karakteristike reakcije materijala na požar 
klase „A1” 
 
Zidovi vertikalnih kanala za smeštaj instalacija moraju biti otporni prema požaru 1,5 h (EI 90) 
izvedeni od građevinskih materijala karakteristike reakcije na požar najmanje klase A2s1d0 
prema standardu SRPS EN 13501-1. 
 
Pristupni otvori za kontrolu instalacija moraju se osigurati vratima ili kapcima otpornim prema 
požaru najmanje 1,5 h (EI 90) izvedeni od građevinskih materijala karakteristike reakcije na požar 
najmanje klase A2s1d0 
 
Materijali za izolaciju instalacija (vodovod, kanalizacija, rashladni gas i sl.) moraju biti negorivi 
karakteristike reakcije na požar klase A1 
 
Detaljni opis predviđenih mera zaštite od požara dat je u Elaboratu protivpožerne zaštite. 
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URBANISTIČKI POKAZATELJI  
 

UPOREDNI PRIKAZ PARAMETARA I POVRŠINA 

  UP IDR PGD 

Površina parcele 8 328 m2 

Površina pod objektom m2 4.059 4.057,63 4.057,63 

(indeks zauzetosti) 49% 48,8% 48,8% 

Maksimalna spratnost P+9+Ps P+9+Ps P+9+Ps 

BRGP ukupno (nadzemno + 
podzemno) m2 

60.061 
60.060,92 60,060.82 

BRGP nadzemno m2 42.503 m2 42.502,67 42,502.57 

BRGP podzemno m2 17.558 17.558,25 17,558.25 

BRGP stanovanja m2 
32.819 32.819,04 32,821.57 

77,2% 77,2% 77,22%  

BRGP 
poslovanja 
m2 

BRGP lokala (u 
stambeno-
poslovnom 
objektu) 

2.371 

9.684 
22,8% 

2.370,55 

9.683,63 
22,78% 

2,364,68 

9681,00 
22,78% 

BRGP 
poslovnih 
apartmana i 
pratećeg  
poslovnog 
prostora 
(poslovni 
objekat) 

7.313 7.313,08 7,316.32 

Broj stanova* 311 311 308 

Broj lokala* 22 22 18 

Broj poslovnih apartmana* 112 112 112 

Površina pod podzemnim 
etažama m2 

5.853 
5.852,75 5.852,75 

(zauzetost podrumske etaže) 70,3% 70,28% 70,28%  

Broj parking 
mesta na 
parceli 

u 
podzemnoj 
garaži 

499 

523** 499 523** 500 522 
na 
otvorenom 

24 
24 22 
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POSTIGNUTI KAPACITETI 

STANOVI PO STRUKTURI 

struktura kom. 

JEDNOSOBAN 1 

JEDNOIPOSOBAN 9 

DVOSOBAN 63 

DVOIPOSOBAN 16 

TROSOBAN 164 

ČETVOROSOBAN 51 

PETOSOBAN 2 

ŠESTOSOBAN 2 

ukupno 308 

neto površina m2 24,089 

 

APARTMANI PO STRUKTURI 

struktura P m2 kom. 

JEDNOSOBNI APARTMAN (do 
50m2) 2919.6 

96 

DVOSOBNI APARTMAN (≥ od 
50m2) 968.32 

16 

ukupno 3887.92 112 

 

LOKALI kom. 

Lo1-Lo18 18 

neto površina m2 2,446 

 

POSLOVNI PROSTOR 

neto površina m2 815 

Struktura i broj stanova, poslovnih apartmana i lokala u daljim fazama projektovanja može varirati 
pod uslovom da se zadovolje svi parametri predviđeni UP-om  (npr.obezbeđenje odgovarajućeg 
broja parking mesta na parceli za objekat). 
 
SAOBRAĆAJNO REŠENJE 
Pristup katastarskoj parceli br. 3347/70 K.O. Novi Beograd na kojoj je planirana izgradnja stambeno-
poslovnog kompleksa se planira preko postojećeg priključka na Ulicu Jurija Gagarina (k.p. br. 
3347/71 K.O. Novi Beograd) i planiranog priključka na Nehruovu ulicu (k.p. br. 3347/72 i 3347/73 
K.O. Novi Beograd), oba po principu uliv-izliv.  
Nivelaciju novih kolskih, pešačkih i parking površina u daljoj razradi projekta uskladiti sa okolnim 
prostorom i sadržajima kao i sa potrebom zadovoljavanja efikasnog odvodnjavanja atmosferskih 
voda. 
Odvodnjavanje atmosferskih voda izvršiti putem slivnika i cevovoda do kanalizacije, a izbor slivnika 
uskladiti sa obradom površine na kojoj se nalazi (kolovoz, trotoar ili parkiralište). 
 
Na predmetnoj parceli se sa severoistočne strane nalazi interna ulica površine oko 623m2, sa 22 
parking mesta. 
 
Interne ulice oko objekta se planiraju sa tehničkim karakteristikama za potrebe usporenog 
saobraćaja. 
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Vanredni prilaz za protivpožarna vozila je planiran kroz stambeno-poslovni kompleks paralelno sa 
Ulicom Jurija Gagarina, od priključka sa planirane interne saobraćajnice (na k.p. br. 3347/70 K.O. 
Novi Beograd)  koja se nalazi sa severoistočne strane obuhvata do izlaza na Nehruovu ulicu 
prolaskom kroz dvoetažne prolaze između stambeno-poslovnog i poslovnog objekta, odnosno kroz 
prolaze u stambeno-poslovnom objektu na približnoj sredini predmetnog kompleksa. 
 
Parkiranje 
U skladu sa Uslovima Sekretarijata za saobraćaj br. IV-08 br. 344.5-4/2019 od 10.01.2019., broj 
mesta za smeštaj putničkih vozila određuje se prema normativima, minimum za: 
- stanovanje  1,1 PM po stanu 
- poslovanje  1 PM na 60 m2 NGP 
- trgovinu   1 PM na 50 m2 prodajnog prostora 
- hotel________________ 1PM na 2-10 kreveta, u zavisnosti od kategorije hotela 
- ugostiteljstvo_________ 1 PM na dva stola sa 4 stolice 
Ovim uslovima nije dat potreban broj parkinga za poslovne jedinice te je isti uzet iz uslova za 
urbanistički projekat: 
- poslovne jedinice  1 PM na 50 m2 korisnog prostora, ili 1pm/1 poslovnoj jedinici za slučaj da je 
korisna površina poslovne jedinice manja od 50m2 
 
Prema projektu za građevinsku dozvolu, obezbeđivanje potrebnog broja parking mesta rešeno je u 
podzemnoj garaži u tri nivoa , kao i nadzemno, u okviru parcele. 
Projektom su obezbeđena  dva ulaza grejanim rampama u garažu preko intrene saobraćajnice sa 
severistočne strane objekta.  
U projektovanoj garaži je obezbeđeno parkiranje za 500 vozila. Na slobodnoj površini parcele uz 
internu saobraćajnicu sa severoistočne strane parcele 22 parking mesta. 
 
Ukupan broj parking mesta koji je ostvaren za objekat (podzemno + nadzemno) je 522 PM. 
 
Potreban broj parking mesta 

Namena 
Br. P.M. po 
uslovima 

  
Potreban broj 

P.M. 

STANOVI 1,1 p.m. po stanu 311x1,1 342 

POSLOVANJE-
TRGOVINA 

50m2 NPP=1P.M 2447/50 49 

POSLOVANJE- 
POSLOVNI PROSTOR 

60m2 NGP=1P.M 816/60 14 

POSLOVNI 
APARTMANI 

1PM/1PJ do 50m2 96x1 96 

50m2 NGP=1P.M 968/50 19 

UKUPNO POTREBE ZA PARKIRANjEM 517 

 
Ostvaren broj parking mesta 

Garaža na nivou -3 180 

Garaža na nivou -2 176 

Garaža na nivou -1 144 

Parking na terenu 22 

OSTVARENO PARKING MESTA 522 

 
Od ukupnog broja parking mesta, predviđeno je 5% (26) parking mesta za osobe sa invaliditetom. 
U okviru parcele će biti predviđeno i postavljanje parkinga za bicikle („P“ profil)  
 
Potreban broj parking mesta za trgovinu računat je za kompletnu korisnu površinu lokala a ne samo 
za prodajnu kako je dato uslovima. U ovom trenutku nije poznata namena lokala niti organizacija 
prostora unutar istih. Broj parking mesta u daljoj razradi projekta može varirati ukoliko se promene 
parametri za njihovo određivanje. 
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UNUTRAŠNJA OBRADA 
 
GARAŽA 
Podovi 

- pod garaže je ferobeton  
Zidovi 

- zidovi i stubovi garaže se gletuju i boje u tri tona  
Plafoni 

- zidovi  garaže na -2 i -3 se gletuju i boje, na plafon nivoa -1 se postavlja termoizolacija tipa 
CLT-1 sa završnom obradom 

 
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE 
Podovi 

- granitna keramika u zajedničkim hodnicima, stepeništima i u vetrobranima.  
- Podovi ostalih zajedničkih prostorija (servisna prostorija sa trokaderom, toaleti) su obloženi 

keramičkim pločicama do visine 150cm 
Zidovi 

- Između hodnika i stanova projektovani su od termobloka debljine 20cm sa oblogom od 
gipsa na metalnoj podkonstrukciji i izolacijom od mineralne vune 5cm. 

- Pregradni zidovi oko sanitarnih prostorija su od gips ploča na metalnoj podkonstrukciji, sa 
zvučnom izolacijom debljine 12,5 cm. Pregradni zidovi unutar toaleta su debljine 10cm. U 
okviru podkonstrukcije potrebno je predvideti sve potrebne nosače za sanitarne elemente. 
Ploče na zidovima prema sanitarnim prostorijama moraju biti vlagootporne i oblažu 
keramičkim pločicama u boji i tonu po izboru projektanta, do visine 150cm 

- preko a.b. zidova stepeništa predviđen je tankoslojni malter  
Plafoni 

- Spušteni plafoni od gips ploča na metalnoj podkonstrukciji se predviđaju u hodnicima, 
vetrobranima i sanitarnim prostorijama 

- U stepeništima se a.b. ploče gletuju i boje 
 
STANOVI 
Podovi 
Završna obrada podova je predviđena u skladu sa namenom prostorija:  

- parket u sobama, hodnicima i degažmanima;  
- keramičke pločice u ulazima, kuhinjama i sanitarnim prostorijama;  
- granitna keramika na terasama i lođama.  

Zidovi 

- Zidovi izmedju stanova su od Wienerberger AKU blokova debljine d=25cm ili betona d=30cm, 
obloženi gips pločama na lepku  

- Pregradni zidovi između prostorija u stanovima su od gips ploča na metalnoj podkonstrukciji, 
zvučno izolovani, debljine 12,5 cm.  

- Zid prema hodniku je obložen gips pločama na lepku ili pločama na metalnoj podkonstrukciji 
(u sanitarnim prostorijama) 

- Vertikalni kanali za instalacije su obloženi protivpožarnim gips pločama 2x2cm. 
Zidovi u sanitarnim prostorijama (kupatila, wc-i i servisi tj. vešernice) i kuhinjama se finalno oblažu 
keramičkim pločicama u boji i tonu po izboru projektanta. Visina oblaganja zidova je do spuštenih 
plafona. U okviru podkonstrukcije potrebno je predvideti sve potrebne nosače za sanitarne elemente. 
Debljina ovih zidova zavisi od dimenzija cevi koje prolaze kroz njih. Gips ploče na zidovima i 
plafonima prema sanitarnim prostorijama moraju biti vlagootporne. 
Plafoni 

- U sobama je, preko a.b. ploče predviđen tankoslojni malter 
- Spušteni plafoni od gips ploča na metalnoj podkonstrukciji se predviđaju u ulazima (po 

potrebi), sanitarnim prostorijama i kuhinjama (u zoni gornjih elemenata). 

- U dnevnim sobama je predviđena izrada traka spuštenog plafona od gips ploča u širini oko 
60cm, za ugradnju svetiljki 
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LOKALI 
Podovi 
Završna obrada podova je predviđena u skladu sa namenom prostorija:  

- Cementna košuljica, finalni sloj izrađuje budući vlasnik lokala.  
- keramičke pločice do visine 150cm u sanitarnim prostorijama;  

Zidovi 

- Zidovi izmedju lokala su od Wienerberger AKU blokova debljine d=25cm ili betona d=30cm, 
obloženi gips pločama na lepku  

- Pregradni zidovi oko sanitarnih prostorija su od gips ploča na metalnoj podkonstrukciji, sa 
zvučnom izolacijom debljine 12,5 cm. Pregradni zidovi unutar toaleta su debljine 10cm. U 
okviru podkonstrukcije potrebno je predvideti sve potrebne nosače za sanitarne elemente. 
Ploče na zidovima prema sanitarnim prostorijama moraju biti vlagootporne i oblažu 
keramičkim pločicama u boji i tonu po izboru projektanta, do visine 150cm 

- Vertikalni kanali za instalacije su obloženi protivpožarnim gips pločama 2x2cm. 
Plafoni 

- Ispod a.b. ploče prema stanu predviđeno je postavljanje 10cm kamene vune finalno 
obrađeno tankoslojnim malterom 

- Plafon toaleta je od gips ploča na metalnoj podkonstrukciji 
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POSLOVNI OBJEKAT 
LOKAL 
Podovi 
Završna obrada podova je predviđena u skladu sa namenom prostorija:  

- Cementna košuljica, finalni sloj izrađuje budući vlasnik lokala.  
- keramičke pločice do visine 150cm u sanitarnim prostorijama;  

Zidovi 

- Zidovi izmedju lokala i ulaznog hola u poslovni objekat su od Wienerberger AKU blokova 
debljine d=25cm ili betona d=30cm, obloženi gips pločama na lepku  

- Pregradni zidovi oko sanitarnih prostorija su od gips ploča na metalnoj podkonstrukciji, sa 
zvučnom izolacijom debljine 12,5 cm. U okviru podkonstrukcije potrebno je predvideti sve 
potrebne nosače za sanitarne elemente. Ploče na zidovima prema sanitarnim prostorijama 
moraju biti vlagootporne i oblažu keramičkim pločicama u boji i tonu po izboru projektanta, do 
visine 150cm 

- Vertikalni kanali za instalacije su obloženi protivpožarnim gips pločama 2x2cm. 
Plafoni 

- Ispod a.b. ploče predviđeno je postavljanje 10cm kamene vune finalno obrađeno 
tankoslojnim malterom 

- Plafon toaleta je od gips ploča na metalnoj podkonstrukciji 
 
POSLOVNI PROSTOR 
Podovi 
Završna obrada podova je predviđena u skladu sa namenom prostorija:  

- granitna keramika u poslovnim prostorima;  
- keramičke pločice u kuhinjama i sanitarnim prostorijama;  

Zidovi 

- a.b.zidovi obloženi gips pločama na lepku  
- Pregradni zidovi između prostorija od gips ploča na metalnoj podkonstrukciji, zvučno 

izolovani, debljine 20 cm.  
- Zid prema stepeništu je obložen gips pločama na metalnoj podkonstrukciji sa termoizolacijom 
- Vertikalni kanali za instalacije su obloženi protivpožarnim gips pločama 2x2cm. 

Zidovi u toaletima i kuhinjama se finalno oblažu keramičkim pločicama u boji i tonu po izboru 
projektanta. Visina oblaganja zidova je do spuštenih plafona. U okviru podkonstrukcije potrebno je 
predvideti sve potrebne nosače za sanitarne elemente. Debljina ovih zidova zavisi od dimenzija cevi 
koje prolaze kroz njih. Gips ploče na zidovima i plafonima prema sanitarnim prostorijama moraju biti 
vlagootporne. 
 
Plafoni 

- U poslovnim prostorima plafoni se gletuju i boje. 
- Spušteni plafoni od gips ploča na metalnoj podkonstrukciji se predviđaju u toaletima i holovim  

 
 
 
POSLOVNI APARTMANI 
Podovi 
Završna obrada podova je predviđena u skladu sa namenom prostorija:  

- parket u sobama, hodnicima i degažmanima;  
- keramičke pločice u ulazima, kuhinjama i sanitarnim prostorijama;  
- granitna keramika na terasama i lođama.  

Zidovi 

- Zidovi izmedju apartmana su od Wienerberger AKU blokova debljine d=25cm ili betona 
d=30cm, obloženi gips pločama na lepku  

- Pregradni zidovi između prostorija u apartmanima su od gips ploča na metalnoj 
podkonstrukciji, zvučno izolovani, debljine 12,5 cm.  

- Zid prema hodniku je obložen gips pločama na lepku ili pločama na metalnoj podkonstrukciji 
(u sanitarnim prostorijama) 
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- Vertikalni kanali za instalacije su obloženi protivpožarnim gips pločama 2x2cm. 
 
Zidovi u kupatilima i kuhinjama se finalno oblažu keramičkim pločicama u boji i tonu po izboru 
projektanta. Visina oblaganja zidova je do spuštenih plafona. U okviru podkonstrukcije potrebno je 
predvideti sve potrebne nosače za sanitarne elemente. Debljina ovih zidova zavisi od dimenzija cevi 
koje prolaze kroz njih. Gips ploče na zidovima i plafonima prema sanitarnim prostorijama moraju biti 
vlagootporne. 
Plafoni 

- U sobama je, preko a.b. ploče predviđen tankoslojni malter 
- Spušteni plafoni od gips ploča na metalnoj podkonstrukciji se predviđaju u ulazima, kupatilima 

i kuhinjama. U sobama je predviđena izrada traka spuštenog plafona od gips ploča kao maska 
za sprinkler instalacije 
 

Hidro, termička i zvučna zaštita 
Svi ukopani zidovi i temeljna ploča se rade od vodonepropusnog betona. Preko ploče iznad garaže 
prema otvorenom prolazu se predviđa premaz tipa Peneseal Pro  
Hidroizolacija je predvidjena na svim mestima koja se trebaju izolovati od prodora vode. To su krov 
objekta, terase na povučenom spratu. U stanovima su predvidjene hidroizolacije u podovima svih 
sanitarnih prostorija, kuhinjama, lođama i terasama. 
 
Termoizolacija, u svim obodnim konstrukcijama (fasadni zidovi, pod prema garaži, terase iznad 
grejanih prostora, erkeri i krovovi), je predvidjena prema proračunu termičke zaštite datom u 
Elaboratu energetske efikasnosti. 
 
Zvučna izolacija je predvidjena u svim podovima u stambenim prostorijama i radi se kao plivajući 
podovi. Takođe, zvučna zaštita je prediđena iznad lokala prema stambenim prostorima i između 
poslovnog prostora i poslovnih apartmana. U zavisnosti od prave namene lokala, korisnici će biti u 
obavezi da po potrebi urade dodatnu zvučnu zaštitu. 
 
 
Infrastruktura 
Predviđaju se sve potrebne instalacije za ovu vrstu objekata.  
 
Detaljni opisi instalacija vodovoda i kanalizacije, slabe i jake struje, mašinskih instalacija i dr. biće 
dati u okviru posebnih projekata instalacija koji su sastavni deo projekta za građevinsku dozvolu. 
 
 
 
 

  Odgovorni projektant 
       

 ____________________ 
Radmila Nebrigić d.i.a 

br.lic. 300 0152 03 
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2/1.5.2 TEHNIČKI OPIS 

 

 
INVESTITOR: ``Građevinska direkcija Srbije`` doo, Bulevar Arsenija 

Čarnojevića 110, 11150 Beograd  

OBJEKAT:  Stambeno - poslovni objekat 

LOKACIJA:  K.P. 3347/70  K.O. Novi Beograd 

PROJEKAT:  Projekat konstrukcije 

VRSTA:  PGD, Projekat za građevinsku dozvolu 

 

 

 

 

1.5.2.1 UVODNE NAPOMENE I OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 
Predmetni stambeno - poslovni objekat se nalazi u Bloku 63 na Novom Beogradu, na K.P 3347/70  K.O. Novi 
Beograd.  
 
Objekat se nalazi na uglu između Nehruove ulice i Bulevara Jurija Gagarina i njegove dve strane su paralelne  
ovim ulicama. Na jugo-istočnoj strani objekta, u samom uglu, nalaze se postojeći komercijlani objekti prizemnog 
tipa. Preostale strane su slobodne i u njihovoj neposrednoj blizini nema susednih objekata. 
Teren na predmetnoj lokaciji je praktično horizontalan, sa lokalnim odstupanjima. Visinske kote variraju u 
rasponu od cca 75,70 mnm do 76,60 mnm. 
 
Objekat je spratnosti 3Po+Pr+9+Ps .  
 
Gabarit objekta u podrumskim, zajedničkim, etažama je cca 113,05 x 50,5 m, odnosno cca 113,05 x 60,1m.   
Nadzemne etaže se sastoje od četiri dilatacione lamele okvirnih dimenzija: lamela A 15,75x 23,25m, lamela B 
61,5 x 17,1m, lamela V 61,5 x 23,15m i lamela G 15,7 x 30,3m. 
 
Kota poda prizemlja (±0,00) odgovara apsolutnoj koti 76,57 mnm. 
 
U podzemnim etažama objekta smeštene su garaže i tehničke prostorije, dok su u prizemlju različiti komercijalni 
sadržaji. Na spratovima je predviđen stambeni prostor. 
 
Noseća konstrukcija objekta je armiranobetonska, livena na licu mesta. 
 
Objekat je fundiran na armiranobetonskoj temeljnoj ploči i CFA šipovima. Kota fundiranja objekta je 65,48 mnm, 
odnosno objekat je, prosečno, ukopan cca 10,70 m u odnosu kotu terena.  
U cilju izgradnje predmetnog objekta i obezbeđenja stabilnosti iskopa i postojećih saobraćajnica neophodno je 
izvesti zaštitnu konstrukciju. 
 
1.5.2.2. PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE 

 
Pri izradi ovog projekta, kao podloga za projektovanje korišćena je sledeća dokumentacija: 
 

 Projektni zadatak 

 Geodetska situacija terena 

 Arhitektonsko građevinski projekat - PGD dokumentacija, izrađen od strane CEP doo, Zahumska 34 

 ''Geotehnički elaborat za nivo Glavnog građevinskog projekta, za potrebe izgradnje stambeno – 
poslovnog kompleksa u stambenom bloku 63 u Novom Beogradu (ugao Bulevara Jurija Gagarina i 
Nehruove ulice – deo KP 3347/70)” izrađenog od strane ad ''Institut IMS'', Beograd, broj 
dokumentacije 43-2785, 13. mart 2018. godine. 
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1.5.2.3. GEOMEHANIČKE KARAKTERISTIKE TERENA 

 
Za potrebe projektovanja i izvođenja predmetnog objekta izvršena su odgovarajuća terenska i laboratorijska 
istraživanja i na osnovu njih izrađen elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje. Elaborat je izradila firma  ad 
''Institut IMS'', Beograd, odgovorni projektant Marina Drobnjaković, dipl.inž.geol.  
Izvršeno je: istražno bušenje sa 12 bušotina dubine od 33 - 36 m, sprovedena su standardna penetraciona 
ispitivanja (SPT) u istražnim bušotinama, kartiranje jezgra (prikazan litološki sastav i inženjerskogeološki profili 
terena), merenje nivoa podzemnih voda u istražnim bušotinama, 5 opita statičke penetracije i odgovarajuća 
laboratorijsko-geomehanička ispitivanja. 
 
Rasponi vrednosti parametara fizičko-mehaničkih svojstava su: 

Sloj 

Zap. tež. u 
prirodno 
vlažnom 

stanju 
γ (kN/m3) 

Ugao 
unutrašnjeg 

trenja  
φ (o) 

Kohezija   
C 

(kN/m2) 

Modul 
stišljivosti   

Ms (kN/m2) 

Otpornost tla 
na prodor 

konusa     
Rc (kN/m2) 

Antropogene tvorevine (n) 18,00-19,00 28-33 0-2 5000-9000 3000-6000 

Glinovite prašine (prg) 19,00-20,00 21 – 26 6 – 14 1500 – 3500 1000-2000 

Prašina peskovi - peskovi (ppr)  20 25 – 28  7 – 16 8000 - 16000 2500 

Glinovito peskovite prašine (aj-
prgl,p) 

20 19 – 22 21 – 26 75000 13000 5000-10000 

Prašinasto šljunkovit pesak i 
šljunka peskovit (pprš/šp) 

20 26 – 33 2 – 13 15000-28000 - 

 
U toku istražnih radova u bušotinama je konstatovan nivo podzemnih voda na dubinama od 5,5 – 6,5m, odnosno 
između 68,90 – 70,90mnv. 
 
Geomehaničkim elaboratom je zaključeno da  tlo u kome se vrši fundiranje nije podložno likvefakciji i u skladu sa 
tim likvefakcija nije uzeta u obziri prilikom proračuna temeljne konstrukcije objekta.  

 
1.5.2.4. OPIS KONSTRUKCIJE OBJEKTA 

 
1.5.2.4.1. Konstruktivne celine – raspored dilatacija 

 
S obzirom na razuđenost osnove nadzemnih etaža i funkcionalno rešenje rasporeda stepenišnih i liftovskih 
betonskih jezgara, u nadzemnim etažama su uvedene seizmičke dilatacije koje dele objekat na četiri lamele 
(A,B,V,G), individualno pravilne, sa povoljnim rasporedom seizmičkih zidova.  
Iako u nadzemnom delu postoje dilatacije, i iako podzemni deo ima delove bez nadzemnog, sa tri podzemne 
etaže do kote prizemlja  (±0,00), a gabarita je cca 113,05 x 50,5 m, kompletna podzemna konstrukcija se izvodi 
kao jedinstvena, bez seizmičkih i termičkih dilatacija.  
Ovakvo rešenje je odabrano/nametnuto prisustvo stalnog nivoa podzemnih voda na znatnoj dubini, tj. znatnim 
hidrostatičkim pritiskom.   
 
1.5.2.4.2. Vertikalni konstruktivni elementi 

 
Vertikalne noseće elemente čine monolitni armiranobetonski zidovi i u manjoj meri stubovi. 
 
Dimenzije stubova u podrumskim etažama variraju od 50/55cm do 60/70cm. Na višim etažama, u skladu sa 
smanjenjem normalne sile smanjuju se i dimenzije stubova u skladu sa tim. 
 
Armiranobetonski zidovi nadzemnih etaža su raspoređeni ravnomerno po gabaritu objekta i u x i u y pravcu bez 
većih odstupanja i ekscentriciteta. Lamele A i G su gabaritno manje i imaju po jedno liftovsko-stepenišno jezgro 
dok lamele B i V imaju po dva jezgra. Izbor debljina zidova i dužina slobodnih platana sproveden je tako da se, 
poštujući funkcionalna ograničenja, obezbedi stabilnost objekta na horizontalne uticaje i pravilno ponašanje pri 
zemljotresu, a takođe i neophodna duktilnost.  
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Debljine zidova se kreću od 20cm do 35cm, u zavisnosti od položaja, normalne sile i balansiranja krutosti sistema.  
Na debljine zidova dminantno  je uticala potreba da se zadovolji propisana duktilnost. 
 
Sistem armiranobetonskih zidova u oba pravca obezbeđuje globalnu stabilnost konstrukcije i prihvat svih 
horizontalnih opterećenja. Nadzemna konstrukcija je apsolutno uklještena na nivou kote 0.00. 
 
U podrumskim etažama, pored zidova koji sa nadzemnih etaža prolaze do temelja, pojavljuju se i manje grupe 
zidova oko lokalnih stepešta, silaznih rampi i sl. Takođe, po obodu objekta, formiran je obodni ab zid koji se pruža 
neposredno uz dijafragmu. Podrumski zidovi su debljine 20 cm.  
obodni podrumski zidovi su projektovani da prihvate celokupan hidrostatički pritisak od podzemnih voda, dok 
zemljane pritiske u potpunosti prihvata konstrukcija zaštite iskopa koja se sastoji od AB dijafragmi. Na mestima 
gde ovih dijafragmi nema pritiske prihvataju podrumski zidovi. 
 
S obzirom da se kota uklještenja seizmičkih zidova i stubova nalazi na prizemlju, u podrumskim etažama nema 
opasnosti od pojave plastičnog zgloba pa su marke betona svih zidova i stubova  ispod kote 0  MB 40 osim 
obodnih podrumskih zidova koji su marke betona MB30. Iznad kote 0, do drugog sprata, marke betona svih 
zidova i stubova  su MB50. Od drugog do četvrtog sprata najveći deo zidova ima marku betona MB40 dok poneki, 
naviše opterećeni normalnom silom, imaju marku betona MB50. Od četvrtog do šestog sprata svi zidovi i stubovi 
objekta imaju marku betona MB 40 a iznad šestog sprata za sve betone objekta se može primeniti marka betona 
MB 30. Tačno definisane marke betona po spratovima za svaki zid i stub pojedinačno se mogu naći u poglavlju  
provera duktilnosti zidova i stubova. 
 
Zidovi  Z45, Z46, Z58, Z59, Z98 i Z102 iznad kote 0 imaju odnos normalne sile i površine poprečnog preseka veće 
od 0.2. (0.24-0.32). S obzirom da zbog uslova arhitekture nije bilo moguće povećati poprečne preseke ovih zidova 
u statičkom proračunu oni su proglašeni za sekundarne seizmičke elemente i dimenzionisani  su na stvarna 
seizmička pomeranja objekta pri čemu nije potrebno ispoštovati uslov duktilnosti za ove zidove. Detaljna 
metodologija proračuna ovih zidova je data u poglavlju 1.5.2.5.3. 
 
1.5.2.4.3. Horizontalni konstruktivni elementi 

 
Debljina međuspratnih konstrukcija nadzemnih etaža je 20cm i diktirana je arhitektonsko urbanističkim uslovima. 
S obzirom da je na nekim mestima raspon ploče i preko 8m, količina armature za ove ploče je nešto veća od 
uobičajene. Međuspratne konstrukcije po obodu na mestima najvećih raspona i uticaja u ploči imaju ojačanja u 
vidu greda dimenzija b/h=20/40cm a na mestima terasa ove grede su dimenzija b/h=34/40cm. Zbog velikih 
raspona ploča u objektu na mestima gde je to bilo neophodno, lokalno su iz zidova ispuštene konzolne grede radi 
smanjenja velikih ugiba međuspratne konstrukcije. 
 
Ploča prizemlja je projektovana u dva nivoa. Na delu nadzemnih etaža je na koti  -0.09 a debjine 20cm. Na delu 
između nadzemnih etaža objekta ploča je na koti -0.29 i projektovana je debjine 22cm.  
Podrumske etaže su debljine 20cm. Na ploči prizemlja kao i na pločama podzemnih etaža iznad stubova i nekih 
ivica zidova, iz uslova proboja, su u ploči ubačeni kapiteli debljine 50cm. 
 
S obzirom na povoljnije funkcionalne zahteve u podrumskim etažama, na tom delu objekta je izvršeno 
progušćenje rastera ubacivanjem manjih podrumskih zidova  i time su  smanjeni rasponi ploča. Pored stubova 
ploče se, kao i na gornjim etažama, oslanjaju na unutrašnje zidove jezgara i na svojim krajevima na podrumske 
obodne ab zidove. 
 
Krovne ploče su podebljane najvećim delom na 25cm a manjim delom i na 22cm. 
Imaju manji gabarit od donjih, nadzemnih međuspratnih konstrukcija.  Na poslednjoj krovnoj etaži obodne  grede 
su dimenzija b/h=20/104cm.  
 
Stepeništa su projektovana kao ab kolenaste ploče debljine 18 cm. 
 
Marke betona svih međuspratnih konstrukcija su MB 40. 
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PRESEK 1-1

OSNOVA KARAKTERISTICNOG POLJA PLOCE 

RASPON PLOCE

Napomene: 
 

1. U grafičkoj dokumentaciji (crteži br. 34, 35, 36, 37) su date šeme armiranja tipskih ploča lamela A, B, V, 
G. Prilikom izrade planova armature u okviru projekta PZI, za usvajanje armature u donjoj zoni ploče 
potrebno je pored ovih uglednih šema armiranja tipskih ploča gledati i potrebnu armaturu iz proračuna 
po uslovu ugiba a koja je data u poglavlju 1.6.2.25. 

 
2. U poljima armiranobetonskih ploča u kojima konačni ugib prelazi vrednost od 3cm , potrebno je prilikom 

pravljenja oplate predvideti nadvišenje od 1.5cm. Pri tom treba voditi računa da debjina ploče ne ostane 
kao što je isprojektovana. Tačna mesta u kojima će biti urađenonadvišenje oplate će biti data u okviru 
projekta PZI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.4.4. Fundiranje objekta 

 

 Izbor vrste fundiranja 
Prema podacima iz geotehničkog elaborata sredina u kojoj se nalazi temeljna spojnica zbog svoje izrazite 
heterogenosti i variranja deformabilnih i otpornih svojstava nije pogodna za fundiranje isključivo na temeljnoj 
ploči.  
Iz tog razloga je izabrano rešenje spregnutog delovanja šipova i ploče. 
Pri odabiru odnosa opterećenja koje će primiti ploča, a koje šipovi, odnosno pri projektovanju broja, rasporeda i 
dužine šipova usvojena je na osnovu proračuna, vrednost krutosti šipova od 250000kN/m a za temeljnu ploču je 
usvojena minimalna vrednost krutosti temeljne posteljice od 3000 kN/m3 zbog izrazitog variranja otpornih 
svojstava temeljnog tla. Na ovaj način najveći deo opterećenja je predat šipovima dok se manji deo prenosi 
preko temeljne ploče. 
Kako je u projektu navedeno da ne postoji opasnost od likvefakcije, u proračunu nije proveravan slučaj kada tlo 
ispod temeljne ploče izgubi nosivost i celokupno opterećenje se prenosi preko šipova. 
 
Takođe, kako konstrukcija zaštite iskopa u vidu dijafragmi postoji, zbog formiranja jame za izgradnju podzemnog 
dela, biće iskorišćena za fundiranje objekta tako što se u pojasu po obimu objekta neće izvoditi šipovi već će se 
temeljna ploča osloniti (povezati) na dijafragmu.  
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Dakle, opterećenje sa konstrukcije objekta se prenosi na temeljnu ploču, a sa nje delimično direktno na tlo, a 
delimično na šipove unutar ploče i dijafragme po obimu ploče. 
 
Težina objekta u eksploataciji je, globalno, veća od maksimalno mogućeg uzgona, te nema opasnoti od 
isplivavanja objekta. Ipak, pojedini delovi objekta koji postoje samo u okviru podzemnih etaža, ne bi imali 
dovoljnu težinu da se suprostave maksimalnom uzgonu, tako da su na tom mestu predviđeni dodatni šipovi koji 
u sluču kada nivo podzemne vode nije visok i nemaju veliku iskorišćenost ali u slučaju maksimalnog nivoa vode 
oni „rade“ na zatezanje odnosno ne dozvoljavaju lokalno isplivavanje temeljne ploče. Prilikom izvođenja ovih 
šipova posebnu pažnju treba obratiti na dobru povezanost armature ovih šipova sa temeljnom pločom jer će ona 
za vreme maksimalnog nivoa podzemne vode biti zategnuta. 
 
S obzirom na moguću pojavu zatezanja, a samim tim i prslina u pojedinim šipovima, koji su pri tome stalno u 
podzemnoj vodi, preporučuje se primena odgovarajuće kompozitne armatura od polimera ojačanih staklenim 
vlakanima (GRFP), koja je nerđajuća.  
 

 Izbor vrste šipova  
Uslovi na lokaciji i vrsta i veličina objekta su nametnuli ograničenja koja su suzila izbor vrste šipova na dve opcije.  
S obzirom na prisustvo podzemne vode jedina opcija za bušene šipove je CFA šip. Kod nabijenih šipova, najbolji 
odnos cene i postignute nosivosti imaju Franki šipovi, a takođe imaju prednost da im je dužina utvrđena pri 
otkazu, za razliku od gotovih šipova koji se pobijaju uz moguće ‚‚viškove i manjkove‚‚ u dužini.  
 
Mana Franki šipova u ovom slučaju direktnog upoređenja sa CFA je buka pri izvođenju.  
 
Projektom su predviđeni CFA  šipovi prečnika ø600 i dužina 19 m a šipovi ispod liftovskih jama su projektovani 
CFA  šipovi prečnika ø600  i dužine  17.6m 
 

 Podloga, Hidroizolacija 
Kao podloga za izvođenje temeljne ploče, preko iskopane i zbijene posteljice se izvodi tampon sloj od tucanika 
debljine 30 cm, a preko njega izravnavajući sloj od mršavog betona debljine 10 cm. Tampon sloj tucanika se zbija 
u slojevima pri čemu poslednji sloj treba da ima zbijenost od minimum Mv=25Mpa 
Za hidroizolaciju objekta biće primenjen kristališući aditiv tipa penetron ili sličan koji se primenjuje u temeljnoj 
ploči i obodnim podrumskim zidovima. Svi prekidi betoniranja će biti urađeni sa „waterstop“ trakama a prodori 
instalacija i veza šipova sa temeljnom pločom će biti obrađeni posebnim detaljima. 
 
Hidrostatički pritisak odnosno potisak prihvata temeljna ploča sa onim šipovima koji „rade“na zatezanje a 
horizontalni hidrostatički pritisak u potpunosti prihvataju podrumski zidovi. 
 
1.5.2.5. OPTEREĆENJA I STATIČKI PRORAČUN KONSTRUKCIJE OBJEKTA  

 

1.5.2.5.1 Opterećenja 

 
Na proračunske 2D i 3D modele objekta naneto je više tipova opterećenja. 
 
Vrste opterećenja, njihovi intenziteti i pravci, opisani su detaljno u analizi opterećenja, ovde se navode 
generalno. 
 
Stalno opterećenje (g) – obuhvata sopstvenu težinu konstrukcija koje su sračunate kao posebno opterećenje sa 
odgovarajućom zapreminskom težinom (betona i čelika) i obuhvata dodatno stalno opterećenje u koje spadaju 
pregradni i fasadni zidovi, težina izolacija, težina plafona, slojeva poda, podloga i zaštita, slojeva terasa i ravnih 
krovova. 
 
Korisno (p) – opterećenje od ljudi, opreme i vozila definisano je delimično projektnim zadatkom Investitora, 
delimično odgovarajućim propisima ili uobičajenom praksom.  
 
Sneg(s) i vetar (w)- usvojeno u skladu sa odgovarajućim propisima. 
 



 Tehnički opis - projekat konstrukcije - PGD Strana 6 od 13 
 Stambeno poslovni objekat „Blok 63“ 

Zemljani i hidrostatički pritisci uzeti su u skladu sa podacima o parametrima tla i ekstremnim nivoima podzemnih 
voda, definisanim u geomehaničkom elaboratu. 
Kao prosečni, stalni nivo podzemne vode uzet je onaj konstatovan priliko izvođenja istražnih radova, na 7m od 
površine tla odnosno to čini intenzitet opterećenja od 32 kN/m2 na temeljnu ploču. 
Maksimalni i minimalni nivo vode su ekstremne situacije koje se retko javljaju, pa samim tim nisu analizirane kao 
slučaj opterećenja koji se može javiti tokom same izgradnje objekta. Tretirani su samo kao opterećenja u 
eksploataciji, kroz odgovarajuće kombinacije opterećenja.  
Za maksimalnu vodu je usvojena apsolutna kota +74.00 odnosno usvojen je uzgon od 85 kN/m2. 
Za minimalnu vodu ne postoji precizniji podatak, pa je usvojeno da se minimalna voda nalazi ispod kote temeljne 
ploče. 
 
Seizmika (sx,sy) – seizmička opterećenja na konstrukciju se razmatraju kao 2 slučaja:  seizmičko opterećenje u 
ortogonalnim pravcima x i y. U kombinacijama za proračun je uzeto u obzir alternativno seizmičko dejstvo. 
Tretiran je VIII stepen seizmičnosti po MCS.  
 
Opterećenja su zadata kao tačkasta, linijska i površinska, u zavisnosti od svog položaja i prirode delovanja. 
 
Uticaji od svih dejstava su multiplikovani odgovarajućim koeficijentima sigurnosti za odgovarajuću kombinaciju 
opterećenja. 
 

1.5.2.5.1 Proračunski model konstrukcije 

 
Statički i dinamički uticaji su odredjeni uz pomoć programskog softvera »RADIMPEX« (Tower), metodom 
konačnih elemenata. 
Konstrukcija je analizirana uz pomoć dva modela: 

 Spratni model ploče 

 3D model konstrukcije 
 
Spratni model ploče obuhvata međuspratnu konstrukciju sa definisanim konturnim uslovima. Ovaj model je 
korišćen za dobijanje uticaja u ploči usled gravitacionih opterećenja , na koje je i izvršeno dimenzionisanje.  
 
Na posebnom modelu programom SAFE je analizirana deformacija tipske ploče. 
 
3D model konstrukcije obuhvata sve noseće elemente i odgovarajuće oslonce i pruža uvid u preraspodelu uticaja 
u konstrukciji usled njihovog prostornog sadejstva. Na osnovu konturnih uslova ploča izgenerisani su svi 
vertikalni elementi.  
Prostorni model je iskorišćen za analizu uticaja u vertikalnim elementima konstrukcije i temeljnoj konstrukciji. 
Na delu temelja formirani su elastični tačkasti, linijski i površinski oslonci. Detaljna analiza i izbor njihove krutosti  
opisan je niže, u okviru opisa proračuna fundiranja. 
 
1.5.2.5.3 Seizmički proračun 

 
Seizmički proračun konstrukcije je urađen tako što su napravljena četiri  zasebna modela za lamele  A, B, V, G, pri 
čemu podzemne etaže nisu modelirane jer se usvojena kota uklještenja nalazi na prizemlju.  
 
Na 3D prostornom modelu sa formiranom mrežom konačnih elemenata izvršena je modalna analiza. Prethodno 
je izvršena podela konstrukcije po visini. Za svaki od prostornih delova konstrukcije je programski sračunata masa 
na osnovu unetih multiplikatora gravitacionih opterećenja (100% stalnog, 50% korisnog) i postavljena u centar 
mase. Centar svake od ovih masa se nalazi u nivou medjuspratne konstrukcije (najveća masa svakog sprata). 
Masa konstrukcija je predstavljena sa koncentrisanom masom u nivou svake tavanice i proračunata kao sistem sa 
više stepeni slobode putem modalne analize. Na osnovu rezultata proračuna utvrđeno  je da su 1. i 2.  ton imaju 
dominantne oscilacije u Y pravcu i  u X pravcu za sve četiri lamele. 
Seizmički proračun se vrši u sklopu statičke analize tako što se na konstrukciju nanose odgovarajuće inercijalne 
sile prema odabranim propisima. Prema »Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata 
visokogradnje u seizmičkim područjima« usvojena je metoda ekvivalentnog statičkog opterećenja. Kao ulazni 
podaci se definišu: kategorija tla, periodi oscilacija konstrukcije, seizmička zona, kategorija objekta i vrsta 
konstrukcije na osnovu kojih program sračunava odgovarajuće koeficijente za proračun ukupne seizmičke sile 
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koja deluje na objekat. Objekat poslovne namene svrstava se u II kategoriju objekata i prema seizmološkoj karti 
SFRJ za povratni period zemljotresa od 500 godina pripada VIII seizmičkoj zoni. Prema geotehničkim 
istraživanjima tlo je svrstano u III kategoriju, a konstrukcija u savremenu AB. Uticaji u konstrukciji dobijeni su na 
osnovu dva osnovna perioda iz dva glavna pravca oscilovanja konstrukcije u svemu prema pravilniku. Primenom 
ekvivalentne statičke metode za dva pravca oscilovanja dobijene su inercijalne sile po spratovima. Tako dobijeni 
uticaji iskorisćeni su u dimenzionisanju. Stubovi su provereni za gravitaciona opterećenja. Duktilnost je 
proverena u najopterećenijim presecima. Grede su vec proračunate iz modela tavanice i proverene su na uticaje 
seizmike. 
Globalnu krutost i stabilnost objekta odnosno prijem horizontalnih sila od vetra i seizmike kao i vertikalnih 
opterećenja od sopstvene težine, povremenih i korisnih opterećenja, obezbeđuju armiranobetonski zidovi. Zidovi 
su raspoređeni u oba ortogonalna pravca. 
 
Metodologija proračuna zidova Z45, Z46, Z58, Z59, Z98 i Z102 na seizmičke uticaje 
 
Zidovi Z45, Z46, Z58, Z59, Z98 i Z102, čija duktilnost prelazi dopuštene granice su u seizmičkom proračunu 
proglašeni za sekundarne seizmičke elemente (ovi zidovi se nalaze u lamelama B, V i G). To podrazumeva da oni 
nisu deo sistema koji se suprotstavlja seizmičkim dejstvima na zgradu i da ne moraju da imaju propisanu 
duktilnost ali moraju biti ispunjena tri uslova: 
Prvi uslov je da ukupan doprinos ovih zidova u horizontalnoj krutosti ne sme da pređe 15% od doprinosa 
primarnih seizmičkih elemenata. 
Drugi uslov je da se nosivost i krutost ovih elemenata zanemari u suprotstavljanju seizmičkim dejstvima 
Treći uslov je da se proračun i oblikovanje detalja ovakvih elemenata sprovodi tako da se održi njihov kapacitet 
za nošenje gravitacionih opterećenja uključenih u seizmičku proračunsku situaciju kada su izloženi maksimalnim 
deformacijama u seizmičkoj proračunskoj situaciji. 
 
Da bi proverili prvi uslov, napravljeni su posebni seizmički 3d modeli lamela B, V i G u kojima su pomenuti zidovi 
isključeni iz sistema koji se suprotstavlja seizmičkim uticajima. To je urađeno tako što su ovi zidovi modelirani kao 
stubovi identičnog poprečnog preseka, kao i zidovi koje menjaju, i na mestu spoja sa međuspratnim 
konstrukcijama su im ubačeni zglobovi čime im je ukinuta horizontalna krutost ali je zadržan njihov kapacitet za 
nošenje gravitacionih opterećenja. 
 
Doprinos horizontalnoj krutosti ovih zidova se može proveriti tako što su upoređena pomeranja krovnih ploča 
usled seizmičke sile prvobitnog modela, gde ovi zidovi prihvataju i prenose seizmičku silu, i novog modela. 
Razlika ovih pomeranja ne sme biti veća od 0.15. 
 
 
Dobijeni su sledeći rezultati: 
 

Osnovni seizmički model 

Lamela 
Seizmička sila X-pravac Seizmička sila Y-pravac 

Pomeranje u x- pravcu Pomeranje u y- pravcu Pomeranje u x- pravcu Pomeranje u y- pravcu 

B 26.98mm 10.72mm 6.27mm 33.62mm 

V 28.72mm 7.85mm 1.19mm 23.43mm 

G 25.09mm 4.16mm 7.60mm 26.30mm 

 
Seizmički model sa isključenim sekundarnim elementima (zidovima) iz sistema koji se suprotstavlja seizmičkim silama 

Lamela 
Seizmička sila X-pravac Seizmička sila Y-pravac 

Pomeranje u x- pravcu Pomeranje u y- pravcu Pomeranje u x- pravcu Pomeranje u y- pravcu 

B 27.55mm 10.88mm 6.49mm 33.95mm 

V 30.09mm 8.00mm 1.19mm 23.26mm 

G 25.34mm 3.68mm 7.79mm 26.53mm 
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Razlika pomeranja osnovnog i modela sa isključenim sekundarnim elementima (zidovima) iz sistema koji se suprotstavlja 
seizmičkim silama 

Lamela 
Seizmička sila X-pravac Seizmička sila Y-pravac 

Razlika pomeranja u x- 
pravcu dva modela 

Razlika pomeranja u y- 
pravcu dva modela 

Razlika pomeranja u x- 
pravcu dva modela 

Razlika pomeranja u y- 
pravcu dva modela 

B 2.1% 1.4% 3.5% 0.9% 

V 4.8% 1.9% 0% 0.7% 

G 0.9% 13% 2.5% 0.8% 

 
 
Razlika pomeranja dva modela za sve lamele iznosi daleko manje od 15% koliko je dopušteno, jedino za 
pomeranje u y pravcu od seizmike u x pravcu za lamelu G iznosi 13% što je i dalje ispod 15%. Na osnovu toga 
zaključujemo da je prvi uslov ispunjen. Merodavni uticaji za model sa isključenim sekundarnim elementima 
(zidovima) iz sistema koji se suprotstavlja seizmičkim silama su prikazani u numeričkoj dokumentaciji. 
 
Nakon toga je izvršeno upoređivanje potrebne armature u primarnim seizmičkim zidovima za dva modela i 
utvrđeno je da se potrebna armatura u ova dva modela ne razlikuje u većoj meri. 
 
Za usvajanje armature zidova korišćen je prvi model (model bez ukidanja uticaja sekundarnih seizmičkih zidova) a  
drugi model (model sa ukinutim uticajem sekundarnih seizmičkih zidova na horizontalnu krutost) je korišćen za 
kontrolu usvojene armature. Svakako je usvojena armatura veća ili jednaka maksimalnoj potrebnoj armaturi od 
dva modela. Time je ispunjen i drugi uslov. 
 
Da bi se ispunio treći uslov, potrebnia uticaji za  dimenzionisanje sekundarnih seizmičkih zidova su dobijeni tako 
što su na osnovni model (gde sekundarni seizmički zidovi nisu ukinuti iz sistema horizontalne krutosti) naneta 
horizontalna pomeranja iz drugog modela (model sa ukinutim uticajem sekundarnih seizmičkih zidova na 
horizontalnu krutost) uvećana za faktor ponašanja, čime smo praktično simulirali maksimalno očekivano realno 
pomeranje sekundarnih seizmičkih zidova pri dejstvu seizmike. 
Faktor ponašanja je sračunat prema EN1998-1:2004 gde je q=q0*kw, pri čemu je q0=3 (EN 1998-1:2004, tabela 
5.1), a kw=1 (EN 1998-1:2004, prema 5.2.2.2 paragraf (11)P). Dakle usvojeno je da je q=3. 
Za tako dobijene momente, za isključene zidove iz prijema seizmike je dimenzionisanai njihova armatura i 
obezbeđeno je da, kao sekundarni elementi, izdrže deformaciju primarnog sistema. 
To znači da sekundarni zidovi ne moraju da ima zahtevanu duktilnost, ali da imaju neophodnu nosivostpri dejstvu 
seizmike.  
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1.5.2.5.4 Proračun temeljne konstrukcije 

 

 Proračun nosivosti šipova  i dijafragme 
Proračun nosivosti šipova je sproveden za bušene (CFA) šipove . Proračun nosivosti je sproveden po dve metode 
- koristeći geomehaničke parametre tla dobijene laboratorijskim ispitivanjem (proračun po Myerhof-u) i koristeći 
podatke sa terenskih ispitivanja opitom statičke penetracije (CPT) za šta je korišćena metoda proračuna po 
Bustamante & Gianeselli.  
Proračun nosivosti šipova je sproveden za svaku tačku u kojoj je izvršen CPT (ukupno 5). 
Proračun nosivosti šipova takođe je sproveden i za eksploataciono opterećenje sa standardnim koeficijentima 
sigurnosti. 
Svi podaci se nalaze u okviru proračuna. 
 
Usvojena dužina šipova je uzeta kao 19m (17.6m ispod liftovskih jama ), kao dužina šipova koja obezbeđuje 
ulazak šipova u sloj šljunka koji ima željenu zbijenost, a istovremeno kao minimalna dužina sa kojom se dobijaju 
potrebne nosivosti šipova. 
 
Pregledna tabela rezultata proračuna svih nosivosti šipova, kao i usvojenih nosivosti šipova za sve varijante,  data 
je u okviru statičkog proračuna. 
 
Zaštita iskopa tretirana je posebnim projektom, pa u tom smislu i analiza dijafragmi kao konstrukcije zaštite.  
U okviru projekta konstrukcije objekta sproveden je proračun nosivosti dijafragme na vertikalna opterećenja, 
takođe primenom metode Bustamante & Gianeselli, koristeći rezultate CPT. 
 
Napomena: 
ŠIpovi koji u eksploataciji neće biti izloženi sili zatezanja usled hidrostatičkog potiska će biti armirani samo prvih 
12m gledano od kote temeljne spojnice. Donji deo šipova van ovih 12m neće biti armiran. Šipovi koji će biti 
zategnuti usled uticaja hidrostatičkog potiska moraju biti armirani celom dužinom. Koji šipovi se armiraju samo 
delimično a koji celom dužinom je prikazano tabelarno u osnovi šipova. 
 

 Proračun sleganja šipova i dijafragme 
Proračun sleganja šipova sproveden je za izabrane nosivosti i dužine šipova, primenom Poulos-ove metode, za 
sleganje individualnog šipa. 
 
Proračun sleganja dijafragme sproveden je na zamenjujućem modelu, tretirajući dijafragmu kao niz šipova 
odgovarajućeg prečnika, koji simuliraju odgovarajuću površinu baze i omotača. 
 

 Izbor krutosti elastičnih oslonaca (površinskih, tačkastih i linijskih) 
Krutost svih elastičnih oslonaca analizirana je kao odnos sile i odgovarajućeg sleganja pri datoj sili. Krutost 
tačkastog oslonca ispod šipova i linijskog oslonca ispod dijafragmi, sračunata je direktno u ovom projektu, 
korišćenjem ‚‚jedinične‚‚ sile i sleganja pri dejstvu tih sila.  
 
Pri proračunu sleganja, odnosno krutosti, za nestišljiv sloj odabran je sloj šljunka koji se nalazi na oko 5 m od 
donje kote šipova. Za takvu pretpostavku su dobijene krutosti šipova u rasponu od 250.000 do 300.000 kN/m 
S obzirom na približno slične krutosti po različitim CPT, a za iste dužine šipova, usvojena je jedinstvena krutost za 
sve šipove od 250000kN/m 
 
Prilikom izvođenja šipova sprovešće se ispitivanje šipova na karakterističnim mestima i utvrditi ostvarene 
krutosti. Spram toga će biti proverena i temeljna konstrukcija i projektovani odnos nosivosti ploče i šipova.   
 
Krutosti su računate korišćenjem sleganja pojedinačnog šipa, jer sleganja svih šipova kao grupe imaju samo 
značaj u apsolutnom sleganju, a ne i u relativnom odnosu krutosti i diferencijalnih sleganja. 
 
Krutost površinskih elastičnih oslonaca ispod temeljne ploče usvojena je vrednost od 3000kN/m3. S obzirom na 
dubinu na kojoj se nalazi temeljna spojnica realno je da bi ova vrednost mogla biti i veća. Variranjem krutosti 
temeljne spojnice ispod temeljne ploče mi praktično vršimo preraspodelu opterećenja između temeljne ploče i 
šipova. Veća krutost površinskog oslonca znači i manju projektovanu silu koja deluje na šipove i obrnuto. S 
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obzirom da temeljna ploča kao površinski element ima veći kapacitet rezervne nosivosti a da šipovi kao tačkasti 
elementi pri variranju ove krutosti dobijaju procentualno veće razlike u stepenu iskorišćenja od ploče odlučeno je 
da se ide na usvajanje manje krutosti površinskog oslonca. 
 
Proračunski model i analiza temelja 
Proračunski model temeljne konstrukcije predstavljen je temeljnom pločom oslonjenom na površinske oslonce 
koji simuliraju tlo na temeljnoj spojnici, linijske oslonce po obodu koji simuliraju vezu sa dijafragmom i tačkaste 
oslonce koji simuliraju šipove.  
Izbor krutosti oslonaca opisan je u prethodnoj tački, kao i u okviru statičkog proračuna. 
 
Zbog pojave odizanja temeljne ploče pri pojavi maksimalne vode proračun temeljne ploče je sproveden na dva 
proračunska modela. U prvom cela temeljna ploča ima površinski oslonac ispod i u tom modelu hidrostatički 
potisak je usvojen za srednji nivo podzemne vode tj. kad se ne javlja odizanje temeljne ploče. 
U drugom modelu gde je potisak podzemne vode usvojen za maksimalni  nivo podzemne vode je vršena 
nelinearna analiza pri kojoj je površinski oslonac iterativno ukidan za mesta gde se u temeljnoj spojnici javlja 
zatezanje.  Taj mode je merodavan za analizu zategnutih šipova. 
 
Temeljna ploča je dimenzionisana u oba modela za merodavne kombinacije opterećenja a armatura je usvojena 
za maksimalne potrebne armature u ova dva modela. 
 
Veličine sila zatezanja koje se javljaju u šipovima su manje od nosivosti tih šipova po omotaču (za šip dužine 19 
m, po CPT1 sila po omotaču je 1200 kN), sa odgovarajućim koeficijentima sigurnosti, što je prikazano u okviru 
statičkog proračuna.  Konačno, sračunata nosivost po omotaču šipa (i primenjena za utvrđivanje ukupne 
nosivosti šipa i na pritisak i na zatezanje), je manja od one koja se u realnosti ostvaruje, s obzirom na efekte 
povećanog normalnog napona - bočnih pritisaka na omotač šipa, usled dejstva napona ispod ploče. 
Istraživanja/merenja su pokazala da ta nosivost može porasti i dva puta u odnosu na onu dobijenu proračunom 
‚‚običnog‚‚ šipa. I ovako se zaključuje da je proračun na strani sigurnosti.  
 
1.5.2.5.5. Dimenzionisanja 

 
Svi noseći elementi konstrukcije su dimenzionisani prema Pravilniku za beton i armirani beton `87, od betona 
MB30, MB40 i MB50 i armirani armaturom B500B, na osnovu statičkih uticaja dobijenih na 3D ili 2D 
proračunskim modelima u programskom paketu »Radimpex«-a.  
 
Dimenzionisanje je izvršeno za sve odgovarajuće kombinacije opterećenja koje se mogu istovremeno pojaviti na 
objektu. 
 
Međuspratne konstrukcije su dimenzionisane na uticaje dobijene iz ravanskih, 2D modela ploča, za gravitaciona 
opterećenja.  
Armatura u donjoj i gornjoj zoni u poljima ploča, usvojena je iz uslova deformacija, odnosno obezbeđenja 
graničnog stanja upotrebljivosti. 
Armatura u gornjoj zoni ploča, iznad stubova i zidova, određena je iz uslova graničnog stanja nosivosti. 
Izvršena je kontrola proboja stubova kroz međuspratne ploče i temeljnu ploču, na pojedinim mestima 
predviđeno je osiguranje armaturom. 
Provera proboja za temeljnu ploču sprovedena je za maksimalne normalne sile, pri čemu su sile u šipovima i 
reaktivno opterećenje, kojima se sila probijanja umanjuje, uzeti iz kombinacije sa maksimalnom vodom, čime je 
proračun na strani sigurnosti. 
 
Kao ilustracija usvojene armature u projektu je priložen plan armature tipske ploče. 
 
Zidovi su dimenzionisana prema teoriji graničnih stanja za jednostruko armirane pravougaone preseke. U 
zidovima u kojim nije dobijena računski potrebna armatura usvojena je minimalna armatura u zonama 0,1l na 
krajevima platna i u srednjoj zoni.  
 
Pojedini podrumski zidovi (na delovima gde je bio omogućen delimičan širok iskop i dijafragma polazi sa niže 
kote) su, u zavisnosti od položaja, dimenzionisani na horizontalni zemljani i hidrostatički pritisak. 
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Ostali zidovi nisu izloženi horizontalnim pritiscima od zemlje i vode, s obzirom da ih prihvataju dijafragme, 
posredno oslonjene na međuspratne ploče. 
 
Normalna sila u stubovima i zidovima je kontrolisana i ne narušava zahtevane uslove duktilnosti. 
 
1.5.2.5.6. Pomeranja i deformacije konstrukcije 

 
Kroz analizu konstrukcije dobijene su sledeće vrednosti elastičnih pomeranja i deformacije konstrukcije i/ili 
njenih delova, za odgovarajuće kombinacije opterećenja:  
 
Maksimalno sleganje temeljne ploče (i šipa, s obzirom na jedinstvo rada)  9.4 mm  
Maksimalno diferencijalno sleganje temeljne ploče     6.98 mm 
Maksimalno pomeranje vrha objekta usled seizmičkog dejstva 3.5 cm (<H/600 = 5.6 cm) 
Maksimalno relativno pomeranje spratova 0,5 cm  (<H/350 = 0.85 cm) 
 

Za potrebe analize deformacije međuspratne konstrukcije, sa ciljem da se pravilno uzmu u obzir i vremenske 
deformacije betona, prsline i nelinearna analiza, izrađen je model u programu CSI SAFE, zasnovan na EC (detalji 
su dati u okviru proračuna). 
. 
 

1.5.2.6. KORIŠĆENI MATERIJALI 

 

Za konstrukciju objekta korišćeni su sledeći materijali:  
 

 Beton izravnavajućih i zaštitnih slojeva  Beton MB 15 

 Beton u šipovima     Beton MB 30 

 Beton u stubovima     Beton MB 30, MB40, MB50 

 Beton u zidovima      Beton MB 30, MB40, MB50 

 Beton u međuspratnim konstrukcijama  Beton MB 40 

 Beton u temeljnoj ploči     Beton MB 40 
Vodonepropustan beton, sa primenom kristališućeg aditiva „Penetron“ ili sl. 
 

 Armatura      B500B 

 Čelični elementi pasarele    S 235 JRG2 
 
Preporučuje se da se za šipove i temeljnu ploču, kroz tendersku fazu, analizira (odnos količina i cena) i mogućnost 
primene kompozitne armature od polimera ojačanih staklenim vlakanima (GRFP). S obzirom da su ovi elementi 
konstrukcije u stalnoj podzemnoj vodi, primena nerđajuće armature bi pogodovala uslovima, odnosno trajno 
rešila opasnost od korozije. 
 
1.5.2.7. TEHNOLOGIJA IZGRADNJE 

 

Pre početka radova na iskopu, po obimu objekta će biti izvedene armiranobetonske dijafragme, a nivo podzemne 
vode će biti snižen ispod kote fundiranja, odnosno iskopa.  
Široki iskop će se izvršiti u geometriji koja obezbeđuje stabilnost dijafragmi pre razupiranja. 
Sve aktivnosti i faze gradnje vezane za iskop, razupiranje dijfragmi čeličnim kosnicima i razupiračima kao  i 
njihovu kasniju demontažu su detaljno opisane u projektu zaštite iskopa. 
 
Usvojena je dispozicija razupirača koja omogućava maksimalni mogući pristup mehanizaciji za iskop i izvođenje 
CFA šipova sa kote posteljice. Ipak, pojedini šipovi "padaju" u zonu samog razupirača ili neposredno blisko, tako 
da ne mogu biti izvedeni u trenutku kada su razupirači već postavljeni. Zbog toga je predlog da se ovi šipovi 
izvedu pre postavljanja kosnika. Dakle potrebno je prvo izvršiti iskop do kote do koje dijafragme mogu stajati 
konzolno tj. dok nisu poduprte (ova kota kao i sve faze radova na iskopu su precizno dati u projektu zaštite 
iskopa). Zatim se sa te kote izvode pomenuti šipovi i nakon toga se nastavlja iskop do kote posteljice sa 
ostavljanjem privremenih bermi ispred dijafragme prema projektu zaštite iskopa.  
Sa kote posteljice se izvodi tampon sloj tucanika u debljini od 30 cm i sa propisanom zbijenošću na kraju sloja od 
25 MPa. Sa tako formiranog radnog platoa se izvode preostali CFA šipovi.  
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Pre izrade šipova potrebno je sprovesti statičko ispitivanje nosivosti za tri šipa. Po izvođenju šipova se izrađuje 
sloj od podložnog betona, a zatim i temeljna ploča. 
Ovakav metod izvođenja šipova (u dve faze) podrazumeva da će gornja kota šipova izvedenih sa više kote biti 
iznad nivoa temelja. To zahteva da se nakon razupiranja dijafragmi i uklanjanja preostale zemlje (bermi) ovi 
šipovi „skraćuju“ do potrebne kote. 
 
Šipovi i temeljna ploča se u prvoj fazi izvode u obimu i gabaritu koji neophodan za formiranje oslonaca za 
razupirače dijafragmi. Tek po postavljanju razupirača može se izvršiti iskop do samih dijafragmi, izveti preostali 
šipovi i temeljna ploča, koja se povezuje sa dijafragmom. 
S obzirom na spregnut rad temeljne ploče i šipova položaj pojedinih šipova se može pomerati u zoni 
projektovanog položaja, tako da omogući njegovo izvođenje, a da ne utiče na nosivost ploče. Detaljnija analiza 
mogućnosti sprovešće se kroz PZI ili tokom izvođenja i konsultacija sa izvođačem. 
 
Pri izvođenju svih betonskih ploča i dugačkih obodnih betonskih zidova neophodno je predvideti podelu na 
partije u šah rasporedu, u trakastim prekidima i sl. sa ciljem smanjenja efekata skupljanja i temperaturnih uticaja. 
Načelni raspored i detalji radnih prekida i slični specifični zahtevi će biti detaljnije obrađeni u izvođačkom 
projektu. 
 
Izvođenje nadzemnog dela objekta izvodi se standardnim postupcima, uz napomenu da i na nadzemnim pločama 
važi pravilo primene šah rasporeda i radnih prekida pri betoniranju. 
 
Nakon izvođenja, potrebno je ispitati integritet za minimum 20% šipova. 
 
 
1.5.2.8. ZAVRŠNE NAPOMENE I UPUTSTVA 

 

Ovim projektom je obrađena konstrukcija predmetnog objekta. Pre izgradnje konstrukcije objekta potrebno je 
sniziti nivo podzemne vode i izvršiti zaštitu iskopa. Za te potrebe su izrađeni posebni projekti: 
 

 Projekat snižavanja podzemnih voda 

 Projekat konstrukcije zaštite iskopa temeljne jame 
 
Pre početka bilo kojih radova potrebno je: 
 

 Da Izvođač uradi elaborat pripremnih radova, organizacije gradilišta i zaštite na radu. 

 Pripremi elaborat o snimanju i praćenju ponašanja konstrukcije, tj. njenih deformacija i sleganja, 
kako za predmetni, tako i za susedni  objekat.  

 Iskopom šliceva utvrditi tačan položaj, geometriju i materijal temelja susednih objekata i trasa 
instalacija, u cilju provere projektantskih pretpostavki 

 Sve mere proveriti na licu mesta 
 

Pridržavati se i sledećih uputstava: 
 

 Tampon sloj ispod temeljne ploče će istovremeno poslužiti i kao drenazni tepih. S obzirom da će po 
iskopu površina posteljice biti raskvašena (nakon crpljenja stalnog nivoa vode), preporučuje se, pre 
izrade tampon sloja, utisnkivanje u tlo sloja krupnijeg lomljenog kamena (10 cm). 
Za prikupljanje atmosferskih ili procednih voda, u slucaju potrebe, ispod drenaznog tepiha (tampona) 
formirati drenažne jame (koristiti geotekstil) iz kojih se pumpanjem voda dalje sprovodi u recipijent 

 Svi radovi moraju biti izvršeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom, zakonima, propisima, 
pravilnicima. Redosled radova mora poštovati propisane projektovane faze gradnje 

 Ukoliko pri izvođenju radova dođe do bilo kakvih nepredviđenih okolnosti koje utiču na projektovano 
rešenje ili tehnologiju i redosled izvođenja radova, obavezno je konsultovati se sa projektantom.  

 
Pri određivanju položaja repera za potrebe osmatranja objekta pridržavati se pravila da svaka nezavisna 
dilataciona celina ima nezavistan sistem repera. Broj repera treba odrediti tako da se postave na svakom uglu 
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objekta, a na dužim stranama i  na polovini dužih strana. Repere postaviti na vertikalni konstruktivni element  
(zid ili stub), u nivou ploče POS 0. Neposredno po postavljanju repera izvršiti nulto merenje. 
Opisani reperi su predviđeni za trajno praćenje konstrukcije, odnosno predviđeni kao stalni. 
Izvođač će postaviti i privremene repere u podrumskoj etaži kako bi mogao da prati sleganja tokom izgradnje 
podzemnog dela objekta.  
 
Za potrebe utvrđivanja trenutka kada se mogu isključiti pumpe za crpljenje vode sproveden je kontrolni proračun 
objekta na isplivavanje, po dva kritierijuma.  
Prvo je proveren globalni odnos težine izgrađenog dela objekta (do određene visine) i veličine uzgona i utvrđen 
globalni koeficijent sigurnosti. 
Zatim su provereni pojedinačni elementi konstrukcije za predmetnu kombinaciju opterećenja - provereni su 
pojava zatezanja u temeljnoj spojnici, šipovima i dijafragmi. 
Konstatovano je da se posle izgradnje ploče prizemlja može isključiti sistem pumpi za crpljenje vode. 
Kontrolni proračun je sproveden za nivo vode konstatovan pri istražnim geotehničkim radovima i korišćenim u 
projektu kao prosečan nivo. 
Odluka o prestanku rada pumpi donosi se u konsultacijama sa izvođačima radova na objektu, izvođačima radova 
na crpljenju vode i uz odobrenje nadzornog organa, a na bazi trenutnog stanja na terenu. 
 

 
Odgovorni projektant 
Sugaris Đorđe, d.i.g. 
Licenca Br. 310 2772 03 
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10/1.5.2 TEHNIČKI OPIS 

 

INVESTITOR: ``Građevinska direkcija Srbije`` doo, Bulevar Arsenija 

Čarnojevića 110, 11150 Beograd  

OBJEKAT:  Stambeno - poslovni objekat 

LOKACIJA:  K.P. 3347/70  K.O. Novi Beograd 

PROJEKAT:  Projekat zaštite iskopa 

VRSTA:  PGD, Projekat za građevinsku dozvolu 

 

 

1.5.2.1 UVODNE NAPOMENE I OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 
Predmetni stambeno - poslovni objekat se nalazi u Bloku 63 na Novom Beogradu, na K.P 3347/70  K.O. Novi 
Beograd.  
 
Objekat se nalazi na uglu između Nehruove ulice i Bulevara Jurija Gagarina i njegove dve strane su paralelne  
ovim ulicama. Na jugo-istočnoj strani objekta, u samom uglu, nalaze se postojeći komercijalni objekti prizemnog 
tipa. Preostale strane su slobodne i u njihovoj neposrednoj blizini nema susednih objekata. 
Teren na predmetnoj lokaciji je praktično horizontalan, sa lokalnim odstupanjima. Visinske kote variraju u 
rasponu od cca 75,70 mnm do 76,60 mnm. 
 
Objekat je spratnosti 3Po+Pr+9+Ps .  
 
Gabarit objekta u podrumskim, zajedničkim, etažama je cca 113,05 x 50,5 m, odnosno cca 113,05 x 60,1m.   
Nadzemne etaže se sastoje od četiri dilatacione lamele okvirnih dimenzija: lamela A 15,75x 23,25m, lamela B 
61,5 x 17,1m, lamela V 61,5 x 23,15m i lamela G 15,7 x 30,3m. 
 
Kota poda prizemlja (±0,00) odgovara apsolutnoj koti 76,57 mnm. 
 
U podzemnim etažama objekta smeštene su garaže i tehničke prostorije, dok su u prizemlju različiti komercijalni 
sadržaji. Na spratovima je predviđen stambeni prostor. 
 
Noseća konstrukcija objekta je armiranobetonska, livena na licu mesta. 
 
Objekat je fundiran na armiranobetonskoj temeljnoj ploči i CFA šipovima. Kota fundiranja objekta je 65,48 mnm, 
odnosno objekat je, prosečno, ukopan cca 10,70 m u odnosu kotu terena.  
U cilju izgradnje predmetnog objekta i obezbeđenja stabilnosti iskopa i postojećih saobraćajnica neophodno je 
izvesti zaštitnu konstrukciju. 
 
1.5.2.2. PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE 

 
Pri izradi ovog projekta, kao podloga za projektovanje korišćena je sledeća dokumentacija: 
 

 Projektni zadatak 

 Geodetska situacija terena 

 Arhitektonsko građevinski projekat - PGD dokumentacija, izrađen od strane CEP doo, Zahumska 34 

 ''Geotehnički elaborat za nivo Glavnog građevinskog projekta, za potrebe izgradnje stambeno – 
poslovnog kompleksa u stambenom bloku 63 u Novom Beogradu (ugao Bulevara Jurija Gagarina i 
Nehruove ulice – deo KP 3347/70)” izrađenog od strane ad ''Institut IMS'', Beograd, broj 
dokumentacije 43-2785, 13. mart 2018. godine. 
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1.5.2.3. GEOMEHANIČKE KARAKTERISTIKE TERENA 

 
 Za potrebe projektovanja i izvođenja predmetnog objekta izvršena su odgovarajuća terenska i 
laboratorijska istraživanja i na osnovu njih izrađen elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje. Elaborat je 
izradila firma  ad ''Institut IMS'', Beograd, odgovorni projektant Marina Drobnjaković, dipl.inž.geol.  
 Izvršeno je: istražno bušenje sa 12 bušotina dubine od 33 - 36 m, sprovedena su standardna 
penetraciona ispitivanja (SPT) u istražnim bušotinama, kartiranje jezgra (prikazan litološki sastav i 
inženjerskogeološki profili terena), merenje nivoa podzemnih voda u istražnim bušotinama, 5 opita statičke 
penetracije i odgovarajuća laboratorijsko-geomehanička ispitivanja. 
 

Rasponi vrednosti parametara fizičko-mehaničkih svojstava su: 

Sloj 

Zap. tež. u 
prirodno 
vlažnom 

stanju 
γ (kN/m3) 

Ugao 
unutrašnjeg 

trenja  
φ (o) 

Kohezija   
C 

(kN/m2) 

Modul 
stišljivosti   

Ms (kN/m2) 

Otpornost tla 
na prodor 

konusa     
Rc (kN/m2) 

Antropogene tvorevine (n) 18,00-19,00 28-33 0-2 5000-9000 3000-6000 

Glinovite prašine (prg) 19,00-20,00 21 – 26 6 – 14 1500 – 3500 1000-2000 

Prašina peskovi - peskovi (ppr)  20 25 – 28  7 – 16 8000 - 16000 2500 

Glinovito peskovite prašine (aj-
prgl,p) 

20 19 – 22 21 – 26 75000 13000 5000-10000 

Prašinasto šljunkovit pesak i 
šljunka peskovit (pprš/šp) 

20 26 – 33 2 – 13 15000-28000 - 

 
U toku istražnih radova u bušotinama je konstatovan nivo podzemnih voda na dubinama od 5,5 – 6,5m, odnosno 
između 68,90 – 70,90mnv. 
 
 
1.5.2.4. OPIS KONSTRUKCIJE ZAŠTITE ISKOPA 

 
Zaštita temeljne jame će se izvesti  u celini u jednoj fazi. Izvodi se na dva načina: 
Širokim iskopom i formiranjem zaštitne konstrukcije armiranobetonskim dijafragmama. 
 
Zaštita temeljne jame širokim iskopom 
 
 U osama G.A (između  osa G.1 i G.7), P.4 i P.A podzemne etaže su udaljene 6,50m do 15,60m od granica 
parcela tj. regulacione linije, tako da se na ovom potezu visina vertikalnog iskopa, koji se štiti dijafragmama, 
može smanjiti formiranjem širokog iskopa.  
 U osi G.A na potezu od ose 2 do ose G.7 visina širokog iskopa se kreće od 3,84m do 11,32m. Iskop se 

formira pod nagibima od približno 30 i 40 u zavisnosti od vrste tla tj. sloja u kome se iskop vrši.  

U osi P.A moguće je formirati široki iskop visine cca 5,8m pod nagibom od 30, a u osi P.4 (između osa P.C – I) 

6,15 – 6,72m sa nagibima od 30, u površinskom sloju, i 54 i sloju ispod.  
 S obzirom da je rastojanje regulacione linije od konture podzemnog dela objekta između osa G.7 i G.12 u 
osi G.A preko 15.6m moguće je, na ovom delu, formiranje širokog iskopa do kote finalnog iskopa na kojoj se i vrši 
fundiranje predmetnog objekta. Iako je stabilnost ovako formirane kosine (presek 9-9 prikazan u okviru 
numeričke i grafičke dokumentacije) proračunom dokazana zbog sigurnosti i mogućnosti osipanja kosine usled 
havarijske vode odlučeno je i da se ovaj deo štiti dijafragmama istih karakteristika kao i u preseku 10-10. 
 Zbog blizine granice parcele koja se nalazi uz samu ivicu objekta u osi G.K nije moguće formiranje širokog 
iskopa i čitav vertikalan iskop temeljne jame na ovom potezu štiti se dijafragmama. Slično je i sa stranom objekta 
u osi G.1 koja udaljena od 0 do 3.35m od granice parcele. 
 Svi nagibi kosina određeni su uzimajući u obzir realne parametre tla (zapreminsku težinu, ugao 
unutrašnjeg trenja, koheziju) u kome se široki iskop formira i dokazane su njihove stabilnosti sa faktorom 
sigurnosti Fs=1.2. Proračun je sproveden metodom Bishop-a.   
Svi preostali delovi delovi temeljne jame formiraju se vertikalnim iskopom koji se štiti dijafragmama. 
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Izbor vrste zaštitne konstrukcije 
 

Visina vertikalnog iskopa temeljne jame je u granicama od 3,50 do 10,20m. Iz uslova nosivosti i 
deformabilnosti, a takođe i teničko-tehnoloških uslova, kao zaštitna konstrukcija je usvojena armiranobetonska 
dijafragma. Bilo koji drugi sistem zaštite bi, bar u jednoj od funkcija, bio teško upotrebljiv. 

Vrsta tla u kome se zaštita vrši ima veoma loše parametre, mali ugao unutrašnjeg trenja i vrlo malu 
koheziju, što prouzrokuje velika opterećenja na zaštitnu konstrukciju. U ovakvim uslovima, i pri visini iskopa od 
oko 10,2m, pojedinačni šipovi npr. ne bi omogućavali konzolni rad uz zemljani nadsloj u zaleđu u prvoj fazi 
iskopa, odnosno rasponski rad ispod razupirača u drugoj fazi, a da pri tome granično stanje nosivosti ili 
deformabilnosti ne budu prekoračeni. 

S obzirom da se zaštita radi uglavnom u nekoherentnim i slabo koherentnim materijalima efekat 
"curenja" između šipova, pri iskopu, bi se teško kontrolisao. To se naročito odnosi na prvi sloj tla (antropogene 
tvorevine) koji prema geotehničkom elaboratu ima mali ugao unutrašnjeg trenja i koji je skoro bez kohezije, a 
pored svega toga rasprostranjen je do dubine od cca 8,0m. Sve ovo povećava rizik od prodora tla između 
eventualno primenjenih šipova u temeljnu jamu dok se zid zavesa ne izvede, a i kampade izvođenja zid zavese bi 
bile male što bi dodatno komplikovalo radove. Čak i dispozicija šip do šipa, što se ponekad radi, ne bi bila 
pogodna zbog vremena izrade, a svakako da bi opet morala biti izvedena zid zavesa, kao ravna podloga za 
hidroizolaciju. 
 Slaba vodopropustnost dijafragmi, i to samo na spojevima, je takođe bitna karakteristika i dijafragme su 
po tom kriterijumu "bez konkurencije".  

Konačno, dijafragma učestvuje i u radu temeljne konstrukcije i to dvojako. Ona prihvata vertikalno 
opterećenje po obodu, tako što se povezuje sa temeljnom pločom, pa je njena vertikalna krutost značajna, a i 
bitan konstruktivni detalj temeljne ploče i dijafragme se lakše ostvaruje nego sa npr. zavesom šipova. Takođe, 
dijafragma svojom težinom i većom površinom trenja (vertikalnom krutošću) pomaže u borbi protiv uzgona.  

Usvojena je AB dijafragma debljine 60cm. 
 
Zaštita temeljne jame armiranobetonskim dijafragmama 

 
Teren je relativno ravan ali se slojevi tla menjaju po konturi iskopa, visine razupiranja i kosničenja 

dijafragmi su različite. Sve ovo uzrokuje različite dužine dijafragmi kojima se štiti iskop.  
Dužina diajfragmi je određena na osnovu statičkog proračuna odnosno postizanja statičke ravnoteže 

aktivnog  i reaktivnog pritiska zemlje na dijafragmu. Takođe, predviđeno je da se dijafragma koja služi za zaštitu 
iskopa temeljne jame ujedno i poveže sa temeljnom pločom budućeg objekta i zajedno sa temeljnom pločom čini 
temeljnu konstrukciju objekta pa je i ovo bio faktor za određivanje dužine. 

 Dijafragme se  izvode u rastresitom tlu i dubina rovova za dijafragme je velika pa zbog smanjenja rizika 
od urušavanja iskopanog rova odlučeno je da se iskop radi u minimalnim standardnim kampadama od 2.5m. 
Izvođenje kampada je predviđeno od tzv. uklopne dijafragme, koja je pozicionirana približno na sredini svake 
obimne strane, na jednu i drugu stranu sa usvojenim rasporedom lamela koji je dat u projektu.  

Pre početka kopanja rova za dijafragmu potrebno je izvesti radni plato sa koga će se vršiti iskop, zatim je 
potrebno  po osovini zaštitne konstrukcije izraditi uvodnice od armiranog betona, visine oko 1m. Ove uvodnice 
obezbeđuju vertikalnost rova, izvođenje rova u projektovanom položaju i sprečavaju površinsko urušavanje 
lamela. Takođe obezbeđuju dovod i odvod isplake, bentonitne suspenzije, kojom se puni rov i koja sprečava 
urušavanje  stranica rova tokom njegovog iskopa. Nivo isplake se vremenom smanjuje pa ju je potrebno 
dopunjavati. Iskop se vrši tako što  se otkopava svaka neparna kampada, zatim se vrši ugradnja armaturnog koša 
i vrši se betoniranje. Na armaturnom košu se postavljaju distanceri kojima se omogućava pravilan položaj 
armature u iskopu. Nakon betoniranja i očvršćavanja betona u neparnim kampadama vrši se iskop i betoniranje 
parnih. 

Većina dijafragmi se betonira do kote sa koje se vrši iskop. Za razliku od njih kota krune dijafragmi u 
osama 21 (P.B – P.E), P.A (G.12 – P.3), G.A (G.7 - 11) i osi G.12 se nalazi ispod kote radnog platoa sa koga se kreće 
sa kopanjem rova. Kopanje zemlje u širokom iskopu do kota krune ovih dijafragmi iziskivalo bi prevelike kosine 
širokog iskopa, nemogućnost izrade radnog platoa u odgovarajućoj širini i komplikovan prilaz mašina za iskop 
rova. Stoga je odlučeno da se iskop za ove dijafragme vrši sa više kote i da se betoniranje vrši samo do dubine 
rova na kojoj se nalazi kruna dijafragme. Izvođaču radova je ostavljena mogućnost da definiše drugačiju faznost 
izvođenja rova za dijafragme kao i kote sa kojih će se vršiti iskop.  



 Tehnički opis - projekat zaštite iskopa - PGD Strana 4 od 9 
 Stambeno poslovni objekat 

Nakon izvođenja dijafragmi preko njihovog vrha je predviđena izrada naglavne grede. Zbog manjeg 
intenziteta zemljanih pritisaka (manja visina vertikalnog iskopa)  za naglavnu gredu u osi G.A na potezu od ose 11 
do ose G.12 usvojen je poprečni presek dimenzija 60x60cm. Kako bi se smanjio broj razupirača i eliminisao njihov 
prostorno kos položaj i komplikovana montaža, (naročito krojenje kraja razupirača za vezu sa čeonom pločom na 
dijafragmi) u uglu kod osa P.A i G.12 usvojeno je rešenje po kojem se dijafragme u osi P.A pridržavaju naglavnom 
gredom. Statički sistem ove naglavnice je greda sa prepustom dimenzija 90x60cm postavljena tako da je strana 
od 90cm upravna na ravan dijafragmi. Oslonci ovoj gredi su dijafragme u osi G.12 i razupirač profila Ø508/10mm 
koji je drugim  krajem oslonjen na dijafragmu u osi P.4. Slično rešenje primenjeno je i na naglavnicu u osi P.4 
između osa P.B – P.C. Na ovaj način dobijen je veći manevarski prostor za kretanje i rad mehanizacije kojom se 
vrši iskop i transport zemlje, izrađuju šipovi temeljne konstrukcije i sama temeljna konstrukcija. Sve ostale 
naglavne grede su širine 60cm i visine 100cm.  Na samom početku izrade greda potrebno je krajcovati loše 
ugrađeni beton dijafragmi u visini od 30cm na njihovom samom vrhu, pa tek onda postaviti armaturni koš i  vršiti 
betoniranje naglavnih greda. Nije moguće izvesti sve naglavne grede sa kote radnog platoa. Da bi se došlo do 
kote budućih naglavnih greda dijafragmi u osama 21 (P.B – P.E), P.A (G.12 – P.3) i G.A (G.7 - 11) neophodno je 
prvo otkopati zemlju u širokom iskopu prema crtežu. Iskop može da se izvrši isključivo do kote i u gabaritu 
predviđenom u fazama građenja.  

Napomena: Na svim naglavnim gredama sa nagnutim terenom u zaleđu predvideti i ugraditi armaturne 
ankere Ø10/15  (dužina ankera 1m mereno od gornje kote naglavne grede) sa spoljne strane naglavnice na 
međusobnom rastojanju od 12cm. Na ovaj način omogućeno je eventualno formiranje AB zida debljine 15cm koji 
će biti povezan sa naglavnicom sa ulogom zaštite iskopa od odrona zemlje iz kosine iza dijafragme, a sve to u 
slučaju osipanja zemlje usled povećavanja nivoa podzemnih voda. 
  Projektom je predviđeno da se zaštitna konstrukcija od dijafragmi razupire čeličnom konstrukcijom 
sastavljenom od razupirača i kosnika. U uglovima objekta, gde je to izvodljivo, projektovani su razupirači koji se 
odupiru o dijafragme. Duž ivica iskopa gde nije moguće postaviti razupirače, dijafragme se kosniče čeličnim 
profilima čiji oslonac predstavlja temeljna ploča debljine 70cm. Ova čelična kostrukcija je sastavljena od šavnih 
cevi različitih prečnika: od Ø219.1/6mm do Ø711/12.5mm. Kosnici su projektovani tako da konstrukcija jednog 
kosnika pridržava tri dijafragme širine 2.5m. Glavna cev kosnika se odupire o temeljnu ploču i pridržava srednju 
dijafragmu. Bočne cevi su zavarene za glavnu i pridržavaju levu i desnu dijafragmu u odnosu na glavnu cev. Na 
ovaj način je dobijen raster između dva kosnika od 7.5m. Razupirači se sastoje iz jedne cevi i postavljaju se tako 
da pridržavaju svaku, maksimalno, svaku drugu dijafragmu odnosno na raster od 2.5 do 5m gledajući upravno na 
ravan zaštite iskopa. Dijafragma koja nije pridržana razupiračem se oslanja na dve susedne pridržane dijafragme. 
 Zbog različitih visina dijafragmi razupirač Ø508/10mm u uglu između osa P.4 i P.A i u uglu između osa G.K 
i 21 postavljeni su pod nagibom. Svi preostali razupirači su horizontalni. 
 Napomena: Sile u razupiračima treba proveravati ukoliko nivo podzemne vode bude viši od 
projektovanog nivoa, odnosno 67.08m. U slučaju pojave takve podzemne vode obavestiti nadzor i projektanta 
zaštite iskopa u cilju pronalaženja rešenja za adekvatno obezbeđenje temeljne jame. 
 Nakon montiranja svih razupirača uklanja se samo privremena berma oivičena osama G.11- P.4 – P.A – 
P.D do kote  -10.74m i izrađuju se samo šipovi temeljne konstrukcije (prema rasporedu i dužinama datim u 
projektu predmetne konstrukcije) i temeljna ploča u gabaritu između privremenih bermi (videti plan iskopa 
temeljne jame u fazama 6 i 6a). Pri izradi temeljne ploče i šipova voditi računa tj. sprečiti narušavanje gabarita 
privremenih bermi koje u ovoj fazi pridržavaju dijafragme . Takođe u ovoj fazi temeljna konstrukcija predstavlja i 
oslonac za kosnike koji pridržavaju dijafragme. 
 Nakon montaže kosnika, pri čemu je potrebno obratiti posebnu pažnju da se pri njihovoj montaži ne 
ugroze privremene zemljane berme koje pridržavaju dijafragme, naročito u osi G.K, uklanjaju se privremene 
berme i izvode se preostali šipovi temeljne konstrukcije, zatim se betonira preostali deo temeljne ploče i vrši se 
dalja izgradnja podrumskih etaža.  
 Kosnici i razupirači se demontiraju nakon završetka određenih delova tj. međuspratnih konstrukcija 
objekta, kao što je definisano u fazama izrade zaštite iskopa temeljne jame. 
 Nakon svega gore navedenog može se zaključiti da ovako usvojeno rešenje zaštitne konstrukcije iziskuje 
izvođenje jednog, manjeg, dela šipova sa kota privremenih bermi dok se preostali deo izvodi sa kote temeljne 
postoljice. U opisima faza iskopa i izrade zaštitne konstrukcije detaljno je prikazano i opisano u kom trenutku i sa 
kojih kota se izvode šipovi temeljne konstrukcije. 
 U delu projekta koji sadrži grafičku dokumentacij prikazan je i tipski poprečni presek armiranobetonske 
dijafragme, kao i karakteristični detalji oslanjanja kosnika na temeljnu ploču i diajfragmu. 
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1.5.2.5. FAZE ISKOPA I IZRADE ZAŠTITNE KONSTRUKCIJE  

 

Zaštita temeljne jame i susednih objekata usled kompleksnosti i specifičnosti problema zahteva pridržavanje 
faznosti izvođenja radova po sledećem redosledu: (detaljnije prikazano grafičkom dokumentacijom): 
 
Faza 1: 
Iskop zemlje do kote -1.27m i nasipanje tampon sloja kamena debljine 20cm za formiranje radnog platoa i 
servisne saobraćajnice za kretanje teške mehanizacije koja vrši iskop rova, ugradnju armaturnih koševa, 
betoniranje, odnosno  izradu zaštitne konstrukcije od dijafragmi.  Dijafragme u osama G.K izrađuju se sa već 
formiranog platoa na koti -1.07m (75.50m.n.v.). U osama G.1(B1 i E), 21(P.A-P.D), P.A(G.12-P), G.12(P.A-G.A) i 
G.A(između osa G.9-G.10 do G.12),  vrši se iskop zemlje do kote, respektivno, -1.86m i -1.52m, zatim se vrši 
nasipanje tampon sloja kamena u debljini od 20cm i sa tako formiranog platoa izrađuju se dijafragme. Na 
preostalom delu, u cilju smanjenja faza iskopa i omogućavanja kontinuiranog rada mehanizacije za izradu 
zaštitne konstrukcije, vrši se iskop rova sa kote formiranog radnog platoa uz konturu budućeg zida dijafragmi u 
širini od 7.5- 8 metara (gabariti, položaj i visinske kote ovih platoa dati su na crtežu "Plan iskopa za formiranje 
radnog platoa". Preostali deo platoa na koti -1.07m služi za kretanje teških mašina i transport materijala. 
-Po formiranju radnih platoa pristupa se izradi armiranobetonskih uvodnica za iskop rova za izradu dijafragmi.  
Napomena: Kota krune dijafragmi u osama  21(P.B-P.F), P.A (G.12-P.3), G.A(između osa G.9-G.10 do G.12) i osi 
G.12 se nalazi ispod kote radnog platoa sa koga se kreće sa kopanjem rova. Kopanje zemlje u širokom iskopu do 
kota krune ovih dijafragmi iziskivalo bi prevelike kosine širpokog iskopa, nemogućnost izrade radnog platoa u 
odgovarajućoj širini i komplikovan prilaz mašina za iskop rova. Iz navedenih razloga odlučeno je da se iskop za 
ove dijafragme vrši sa više kote, a ugradnja koša i betona kasnije i to samo do projektovane kote (tzv. "slepi" 
iskop). Izvođaču radova je  ostavljena mogućnost da definiše drugačiju faznost izvođenja rova za dijafragme kao i 
kote sa kojih će se vršiti iskop, već u zavisnosti od organizacije  gradilišta i silaznih rampi kao i redosleda radova.  
 
Faza 2: 
Iskop rova za dijafragme, ugradnja armaturnih koševa i njihovo betoniranje u kampadama širine 2.5m 
predviđenim u ovom projektu. Izrada dijafragmi na svakoj obimnoj strani počinje od tzv. uklopne dijafragme pa 
ka krajevima strane.   
Napomena: Dijafragme u osama 21(P.B-P.F), P.A (G.12-P.3), G.A(G.7-12) i osi G.12 se ne betoniraju do kote 
platoa sa koga se vrši iskop nego samo do dubine rova na kojoj se nalazi buduća kruna dijafragme.Nakon 
očvrćavanja dijafragmi u osi G.A(između osa 9 i 10 do 12) pristupiti kopanju preostalog dela zemlje (razlika crteža 
"Plan iskopa za formiranje radnog platoa" i "Osnova dijafragmi") i spustanje radnog platoa na kotu -6.00 i 
nasipanje tampon sloja kamena debljine 20cm za formiranje radnog platoa i servisne saobraćajnice za kretanje 
teške mehanizacije koja vrši iskop rova, ugradnju armaturnih koševa, betoniranje, odnosno  izradu zaštitne 
konstrukcije od dijafragmi. Zatim pristupiti armitanju i betoniranju dijafragmi na osi G.A(G.7 - između osa G.9-
G.10). 
 
Faza 3: 
Nakon betoniranja dijafragmi i njihovog očvršćavanja  može se pristupiti izradi naglavne grede onih dijafragmi 
čija se kruna  nalazi na koti radnog platoa. 
Pre izrade same naglavne grede potrebno je okrajcovati loše ugrađen beton u dužini od 30cm na vrhu 
dijafragme. 
 
Faza 3a: 
-Imajući u vidu budući raspored kosnika i razupirača i gabarita mehanizacije za izradu šipova, nakon izrade 
naglavnih greda pristupa se izradi šipova temeljne konstrukcije. Kota terena sa koje se šipovi izvode, broj i 
raspored samih šipova prikazani su na crtežu broj 3 - "Plan iskopa temeljne jame u fazi 3a". 
 
Faza 4: 
-Nakon betoniranja dijafragmi i dela naglavnih greda i njihovog očvršćavanja(onih koje su mogu izraditi sa kote 
radnog platoa) pristupa se širokom iskopu do kote -10.74m u najvećem delu temeljne jame uz OBAVEZNO 
ostavljanje privremenih bermi (videti crtež "DISPOZICIJA PRIVREMENIH BERMI U FAZI 4") koje služe za 
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pridržavanje dijafragmi pre postavljanja kosnika i razupirača. Dispozicija privremenih bermi (raspored i njihove 
dimenzije)NE SME se razlikovati od one date na ovim crtežima. 
-Nasipanje kamenog agregata na koti -10.74m (65.83 m.n.v.) u visini od 20cm koji služi kao podloga za kretanje 
mašina za izradu šipova. 
-U ovoj fazi radova vrši se izrada svih preostalih naglavnih greda, odnosno naglavne grede u osi 21-između osa 
P.E i P.B, u osi P.A- između osa P.3 i G.12 i osi G.A od ose G.7 do ose 11,  uz obavezno krajcovanje loše ugrađenog 
betona u dužini od 30cm pri vrhu dijafragmi.   
 
Faza 5: 
-Montaža svih razupirača. Ukoliko je potrebno moguće je lokalno u širini od max 80cm i dubini od max 50cm 
otkopati zemlju berme kako bi se razupirač postavio u projektovani položaj. U tom slučaju (ukoliko se berma 
mora lokalno otkopavati) prvo postaviti razupirače kojima zemlja bermi ne smeta pa tek onda vršiti lokalno 
otkopavanje berme. 
 
Faza 5a: 
-Nakon montaže razupirača između osa P.4-P.A vrši se uklanjanje berme na ovom delu i iskop do kote -10.74m. 
Takođe, kopaju se jame za sva liftovska jezgra osim za ona dva koja su pozicionirana u preseku osa I-12.1 i I-17.2. 
-Nasipanje kamenog agregata na koti -10.74m (65.83 m.n.v.) u visini od 20cm koji služi kao podloga za kretanje 
mašina za izradu šipova. 
 
Faza 6: 
- Izrada šipova koji se nalaze van gabarita privremenih bermi. Tačan raspored, dužina šipova i kota njihovog 
pobijanja dati su u projektu konstrukcije predmetnog objekta. 
 
Faza 6a: 
-Nakon izrade šipova vrši se ručni iskop oko glave šipa pa se zatim šipovi krajcuju u visini od 50cm. 
-Posle krajcovanja vrhova šipova prelazi se na mašinski iskop do finalne kote iskopa temeljne jame odnosno do 
kote -11.49m (65.08m.n.v.) pri čemu se postojeće produbljuju u istom nagibu. Po završetku iskopa zemlje do 
kote -11.49m pristupa se izradi tampon sloja od šljunka u debljini od 30cm i sloja mršavaog betona debljine 10cm 
ispod dela temeljne ploče, zatim se pristupa izradi temeljne ploče (armiranje, betoniranje) a u gabaritu datom u 
ovom projektu kao i u projektu konstrukcije objekta.  
 
Faza 7: 
Nakon dovoljnog očvršćavanja izvedenog dela temeljne ploče montiraju se kosnici za pridržavanje dijafragmi. 
Kosnici se nalaze na rasteru od 7.5m pri čemu svaki krak kosnika pridržava jednu dijafragmu širine 2.5m. 
Napomena:Ukoliko je potrebno  moguće je lokalno u širini od max 80cm i dubini od max 50cm otkopati zemlju 
berme kako bi se kosnik postavio u projektovani položaj. U tom slučaju (ukoliko se berma mora lokalno 
otkopavati) prvo postaviti kosnike kojima zemlja bermi ne smeta pa tek onda vršiti lokalno otkopavanje berme ). 
 
Faza 8: 
-Po završetku montaže kosnika uklanja se zemlja preostalih bermi do kote -10.74m, a zatim se vrši  nasipanje 
kamenog agregata u debljini od 20cm.  
-Sa ovako formiranog platoa na koti -10.54m vrši se izrada preostalih šipova temeljne konstrukcije. 
-Nakon izrade preostalih šipova vrši se ručno otkopavanje glave šipova, njihovo krajcovanje u dužini od 50cm, a 
potom i mašinski iskop do konačne kote iskopa na -11.49m (65.08m.n.v.). 
-Na koti -11.49m izrađuje se tampon sloj šljunka debljine 30cm i sloj mršavog beton debljine 10cm kao podloga 
za izradu preostalog dela temeljne ploče. 
 
Faza 8a: 
Izrada preostalog dela temeljne ploče. 
 
Faza 9: 
Po završetku izrade temeljne ploče pristupa se izradi podrumskih zidova, a potom i međuspratne konstrukcije 
POS -200. Nakon njenog očvršćavanje uklanjaju se razupirači u uglu G.12-P.A i kosnici u osi G.A i osi 0 između osa 
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1-2. Pristupa se izradi podrumskih zidova iznad POS -200 i međuspratne konstrukcije POS -100. Nakon 
očvršavanja betona ploče POS -100 skidaju su preostali kosnici i razupirači 
 
 
1.5.2.6. OPTEREĆENJA I STATIČKI PRORAČUN ZAŠTITNE KONSTRUKCIJE  

 

 Za analizu opterećenja koje deluju na zaštitnu konstrukciju temeljne jame korišćeni su parametri iz 

elaborata o geotehničkim uslovima izgradnje.  
 Prilikom određivanja položaja gornje kote dijafragmi duž granice iskopa, pretpostavljeno je da je tlo oko 
iskopa u nivou budućeg uređenja terena. Od te kote usvojen je vertikalni iskop  bez podgrađivanja u visini do 1m.  
 Za karakteristične dijafragme je urađen statički proračun, određeno je pomeranje dijafragmi, potrebna 
armatura u dijafragmama i proverena je reakcija tla na opterećenje od dijafragmi. Pri proračuni usvojen je 
projektni kriterijum maksimalnog pomeranja dijafragmi od 3cm u bilo kojoj fazi eksploatacije. Takođe, urađen je i 
statički proračun čeličnih kosnika i razupirača. Svi proračuni su sprovedeni na 2d modelima. 
 Za opterećenje na dijafragme usvojen je aktivni pritisak slojeva tla iza dijafragmi. Sračunat je sa uglovima 
unutrašnjeg trenja i kohezijom slojeva tla koji nisu podeljeni sa parcijalnim koeficijentima sigurnosti. Tako je 
dobijen aktivni pritisak po m’ dijafragme koji se nanosi  kao opterećenje na model dijafragme poprečnog preseka 
60/100cm. Reakcije tla u koje je dijafragma  formirana u statičkom modelu su zamenjene Vinklerovim oprugama 
čija je krutost sračunata  Vesićevom formulom za horizontalnu krutost tla. Vinklerove opruge zamenjuju reakciju 
tla i postavljaju se tako da je prva opruga na pola metra od dna iskopa. Svaka sledeća opruga se postavlja na 
metar dublje od prethodne. Krutost opruge se menja u zavisnosti  od sloja tla u kome se nalazi pripadajućih 
metar tla koji ova opruga zamenjuje. Zbog blizine površine tla, usvojeno da je krutost prve opruge 50% od 
krutosti koja se dobija prema Vesićevoj formuli. Svaka sledeća opruga ima punu krutost.  
 U prvoj iteraciji se pretpostavlja dubina formiranja dijafragme, vrši se statički proračun i zatim se vrši 
kontrola dobijenih rezultata. Prvo se proveravaju reakcije Vinklerovih opruga. Dobijena reakcija za svaku oprugu 
mora biti manja ili jednaka pasivnom pritisku tla na dubini na kojoj se nalazi Vinklerova opruga. Pasivni pritisak 
koji služi za kontrolu Vinklerove opruge sračunat je sa uglovima unutrašnjeg trenja i kohezijom slojeva tla koji 
nisu podeljeni sa parcijalnim koeficijentima sigurnosti. Ukoliko su reakcije opruga zadovoljile ovaj uslov vrši se 
kontrola dubine dijafragmi. Ova kontrola se sprovodi tako što se upoređuju ukupni pasivni otpor tla ispod kote 
dna iskopa i zbir reakcija Vinklerovih opruga i ukupni aktivni pritisak tla ispod kote dna iskopa. Suma pasivnog 
pritiska tla podeljena sa koeficijentom sigurnosti od 1.5 mora biti veća ili jednaka od zbira reakcija opruga i 
ukupnog aktivnog pritiska tla ispod kote dna iskopa. Ukoliko to nije slučaj u sledećoj iteraciji se povećava dubina 
dijafragmi i proračun se sprovodi ponovo.  
 

Maksimalna pomeranja vrha dijafragme su: 
Presek 1-1 (30.54 mm) 
Presek 2-2 (28,04 mm) 
Presek 3-3 (23,83 mm) 
Presek 4-4 (25,18 mm) 
Presek 5-5 (28,18 mm) 
Presek 6-6 (25,67 mm) 
Presek 7-7 (28,53 mm) 
Presek 8-8 (22,72 mm) 
Presek 10-10 (19,93 mm) 
Presek 11-11 (29,82 mm) 
Presek 12-12 (18,76 mm) 
Presek 13-13 (27,39 mm) 
 
 Ovaj nivo horizontalnih pomeranja vrha djafragmi neće izazvati oštećenja na okolnom terenu i mogućoj 
infrastrukturi, tim pre što su sa dve strane objekta zelene površine, a na preostalim stranama su gradske 
saobraćajnice i trotoari koji su udaljeni minimum 6.5m. 
 
 Na osnovu dobijenih reakcija iz 2D proračunskih modela dijafragmi dimenzionisani su čelični kosnici i 
razupirači. U drugoj fazi postoji mogućnost rotacije konzolnog dela dijafragme (deo dijafragmi iznad tačke 
kosničenja/razupiranja) ka tlu pri čemu mogu nastati pasivni pritisci koji prouzrokuju veće sile u kosnicima i 
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razupiračima od onih koje su dobijene u 2D modelima dijafragmi. Iz tog razloga odlučeno da se dobijene sile iz 
spomenutih 2D modela koje deluju na kosnike i razupirače uvećaju u proseku za 25%.  
 
 
1.5.2.7. KORIŠĆENI MATERIJALI 

 

Za konstrukciju zaštite iskopa korišćeni su sledeći materijali:  

 Beton u dijafragmama, naglavnoj gredi  Beton MB 30, marka vodonepropusnosti V6 

 Armatura  u dijafragmama, naglavnoj gredi   B500, MA 500/560 

 Čelični profili razupirača    S 235 JRG2 
 
1.5.2.8. ZAVRŠNE NAPOMENE I UPUTSTVA 

 

 Za potrebe izgradnje objekta biće sprovedeno snižavanje nivoa podzemne vode na kotu ispod temeljne 
ploče, proračun zaštitne konstrukcije je između ostalog i sproveden sa ovakvom pretpostavkom. Kako bi ona bila 
ispunjena,odnosno, da bi se nivo podzemnih voda snizio na kotu ispod temeljne ploče i sa spoljne strane zaštitne 
konstrukcije neophodno je postaviti bunare i van gabarita objekta. Projekat snižavanja podzemne vode je deo 
zasebnog projekta - nije obuhvaćen projektom zaštite iskopa.  
 
 Uticaj podzemne vode, s obzirom da je predviđeno njeno snižavanje na kotu ispod kote iskopa, uzeto je 
za najgoru moguću situaciju, kao da je koeficijent filtracije takav da se pravi stalna razlika u nivou vode, koja je za 
proračun usvojena sa nivoom od 2m iznad kote dna temeljne jame tj. na apsolutnoj koti 67,08m. Takva razlika se 
realno ne može napraviti, odnosno stalna podzemna voda koja se crpi bunarima, se sa projektovanim dubinama 
dijafragmi i sa zatečenim koeficijentima filtracije, crpi praktično momentalno. Visinska razlika nivoa i hidrostatički 
pritisak su ipak zadržani zbog moguće pojave zadržavanja procednih i atmosferskih ili havarijskih voda. Ovako 
usvojen nivo vode primenjen je na svim presecima, bez obzira na različite dubine dijafragmi, smatrajući da je to 
maksimalna razlika nivoa koja se može javiti i uzet je svuda kao merodavan za opterećenje. 
 
 Snižavanje nivoa podzemne vode na kotu iskopa novog objekta ne bi trebalo da ima uticaja na 
eventualna sleganja objekta koji se nalazi blizu ukrštaja osa P.A – P.4, s obzirom na njegovu dubinu fundiranja i 
malu sopstvenu težinu jer se radi od objektu spratnosti P+1. Konsolidacija dubljih slojeva, a u uslovima 
minimalnih nivoa podzemnih voda, je svakako istorijski obavljena. Bez obzira na to, po izradi projekta sniženja 
podzemnih voda, neophodno je proveriti postojeće stanje temeljne konstrukcije i podzemnih rezervoara 
benzinske pumpe u blizini.   
 
Pre početka bilo kojih radova potrebno je još i: 
 

 Angažovati sudskog veštaka za potrebe snimanja susednih objekata, odnosno sastavljanja izveštaja o 
njihovom stanju i stepenu oštećenja koja već postoje  

 Uraditi program osmatranja kojim će se definisati broj i položaj repera na susednim objektima. 
Postaviti repere na susednim objektima za potrebe praćenja deformacija. Izvršiti nulto merenje 

 Iskopom šliceva utvrditi tačan položaj, geometriju i materijal temelja susednih objekata u cilju 
provere projektantskih pretpostavki 

 Sve mere proveriti na licu mesta 
 

Tokom izvođenja zemljanih radova, odnosno iskopa, neophodno je da izvođač obezbedi ulaz i izlaz iz temeljne 
jame formiranjem silazne rampe, odgovarajućeg nagiba i širine.  
 
Pridržavati se još i sledećih uputstava: 
 

 Tokom iskopa proveriti/utvrditi pojavu procednih/podzemnih voda i u skladu sa tim obezbediti njeno 
crpljenje tokom izvođenja radova.  

 Tampon sloj ispod temeljne ploče će istovremeno poslužiti i kao drenazni tepih. U slucaju da je po 
iskopu površina posteljice raskvašena usled priliva procednih/podzemnih voda u jamu, neopodno je 
pre izrade tampon sloja utisnuti u tlo sloj krupnijeg lomljenog kamena. 
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Ukoliko je potrebno prikupljanje procednih voda ispod drenažnog tepiha (tampona) formirati 
drenažne jame (koristiti geotekstil) iz kojih se pumpanjem voda dalje sprovodi u recipijent. 
Drenaža, kao sistem, nije predviđena posebnim projektom. Ovde se navodi kao uobičajeno uputstvo 
izvođačima, da se atmosferske vode koje dolaze u iskopanu jamu mogu sprovoditi kroz otvorene 
kanale u blagom padu, formirane u drenažnom tepihu (dakle nema sistema cevi ili sl.). Takve vode se 
lokalno pumpaju malim muljnim pumpama, nevezano za sistem bunara i globalnog snižavanja nivoa 
podzemnih voda. 

 Svi radovi moraju biti izvršeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom, zakonima, propisima, 
pravilnicima. Redosled radova mora poštovati propisane projektovane faze gradnje. 

 Ukoliko pri izvođenju radova dođe do bilo kakvih nepredviđenih okolnosti koje utiču na projektovano 
rešenje ili tehnologiju i redosled izvođenja radova, obavezno je konsultovati se sa projektantom.  
 

Odgovorni projektant 
Sugaris Đorđe, d.i.g. 
Licenca Br. 310 2772 03 
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1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 

TEHNIČKI OPIS  
 
Za izradu projekta hidrotehničkih instalacija, koji je deo projekta za građevinsku dozvolu za 
građenje stambeno-poslovnog kompleksa, na KP 3347/70, KO Novi Beograd, u Beogradu 
 
Postojece stanje 
 

U neposrednoj blizini lokacije na kojoj je predviđena izgradnja Stambeno-poslovnog bloka, a 
prema podacima dobijenim kroz uslove JKP BVK postoji vodovodna mreža i to : 
 

 U ulici Jurija Gagarina - Ø 150 od duktilnog liva  

 U ulici Nehruovoj - Ø 150 od duktilnog liva 

 Na KP 3347/70, KP 3347/71, KP 3347/72  i  KP 3347/73,  KO Novi Beograd -  
Ø150  od duktilnog liva 

 
Predmetna lokacija pripada 1. visinskoj zoni beogradskog vodovodnog sistema. 
Radni pritisak u mreži je  6,0  -  7,0 bar-a. 
 
Podloge 
 
Za izradu dokumentacije za PGD  korišćena je sledeća tehnička dokumentacija, podloge i podaci : 

 
      -   Projektni zadatak Investitora 
      -   Uslovi za projektovanje dati od strane JKP BVK 
      -   Katastar  podzemnih instalacija predmetne lokacije 
      -   Geodetski snimak postojećeg terena 
      -   Važeća zakonska regulativa, pravilnici, standardi i tehnički normativi 
 
 
Opis projektovanog resenja 
 
Snabdevanje Stambeno - poslovnog bloka sanitarnom vodom predviđeno je iz li.gv.cevovoda Ø150 
u ulici Jurija Gagarina - koji će biti, u jednom delu, rekonstruisan u Ø200, a za potrebe zaštite od 
požara. 
 
Stambeno - poslovni objekat, na uglu ulica Jurija Gagarina i Nehruove u Novom Beogradu, sastoji 

se od više građevinskih celina, i to : 

 Podzemne garaže : -3 , -2, -1 

 Stambeno – poslovni objekat : P + 9 + Ps  

 Poslovni objekat : P + 9 + Ps  

 

Prateći ovu podelu koncipirane su sanitarna i protivpožarne mreže, a u skladu sa propisima za tu 

vrstu instalacija. 
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PROTIVPOŽARNA  ZAŠTITA 

Ukupna sekundna protiv-požarna potreba za vodom za ceo objekat je :  

     Q = 25 l/sek   potreban DN  150 , I = 2 % , v = 1,6 m/s – Priključak br.1 

     Q = 7,50 l/sek   potreban DN  2 ½“ , I = 2 % , v = 2,0 m/s  -  Prikljucak br.2 

Za potrebe protivpožarne zaštite stambeno - poslovnog bloka potrebno je rekonstruisati deo 

ulične vodovodne cevi u ul. Jurija Gagarina, sa postojeće  150 mm na  200 mm , od raskrsnice 

ul. Jurija Gagarina i  Nehruove do priključka u vodomernom šahtu br.1.  Dužina predviđene 

deonice za rekonstrukciju je cca 55 m. 

Nadzemni hidranti oko budućeg poslovno - stambenog objekta već postoje, a rađeni su u sklopu 

susednih stambeno-poslovnih objekata i ulične vodovodne mreže. 

PODZEMNE  GARAŽE  -3 , -2 , -1   i   deo  POSLOVNO - STAMBENOG OBJEKTA do  P + 3 

Za gašenje požara predviđeni su spoljni i unutrašnji hidranti, automatrski sistemi za gašenje požara 

i mobilna protivpožarana oprema. 

Za podzemne garaže predviđena su tri sistema za zaštitu od požara, koji se tiču Projekat ViK, i to : 

Dva cevna sistema koja koriste vodu :   

1. Hidrantska mreža, 

2. Automatski sistem za gašenje požara vodom – suva sprinkler instalacija ( nije predmet 

Projekta V i K ) 

i mobilna protivpožarna oprema ( ELEBORAT ZAŠTITE OD POŽARA ) : 

1. Ručni aparati za gašenje suvim prahom  S – 9, i 

2. Ručni aparati za gašenje ugljen dioksidom CO2 – 5 

Potreba za vodom za hidrantsku mrežu u garažama je :  

                                                    Q = 2 x 2,50 l/sek = 5,00 l/sek 

Potreba za vodom za hidrantsku mrežu u Poslovno - stambenom objektu do P + 3  je : 

                                                    Q = 3 x 2,50 l/sek = 7,50 l/sek 

Hidrantska mreža je projektovana kao zajednicka mreža sa količinom vode od Q = 7,50 l/sek, za 

ceo objekat. 

 

PODZEMNE  GARAŽE 

U prvoj podzemnoj etaži projektovana su dva zatvorena prstena od čelično-pocinkovanih cevi i 

fazonskih komada DN 3“ i DN 2.5“.  

Od prvog prstena precnika 2.5“, odvajaju se priključci za zidne protivpožarne hidrante u sva tri 

podzemna sprata garaže, i ta instalacija nije povezana na pumpno postrojenje. 
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Od drugog prstena precnika 3“, odvajaju se vertikale za napajanje hidranata Stambeno poslovnog 

objekta od prizemlja do 9. sprata i Ps, i povezani su na pumpno postrojenje za povisenje pritiska. 

PODZEMNE  GARAŽE 

Sa prstena koji je projektovan po plafonu garaze -1 se napajaju hidranti sve tri etaže podzemne 

garaže.  

U garazama PP hidranti su raspoređeni u sva tri podzemna nivoa vodeći računa da svaka tačka 

prostora bude pokrivena, gde je uzeto u obzir da je dužina creva 15 metara i mlaz vode 5 metara. 

Napajanje PP hidranata u garažama predviđeno je preko vertikala od čelično pocinkovanih cevi  DN 

2 ½“  i  DN 2“. Na svaku vertikalu su priključena tri hidranta, po jedan za svaku etažu. 

Cevi protivpožarne mreže u podzemnim garažama su termički izolovane kamenom vunom, kako bi 

se sprecilo zamrzavanje i u isto vreme postigla klasa gorivosti A. U zoni silaznih rampi, na prvoj 

podzemnoj etaži, potrebno je predvideti grejanje cevi i vertikala do zidnih hidranata, da bi se 

sprečilo zamrzavanje vode u njima. Ta zona je po 15 m od svakog ulaza i izlaza u garaže ili ukupne 

dužine cca 70 m.  

Pritisak na mlaznici, u slučaju požara, na kraju PP creva, treba da je min. 2,50 bar-a. 

Za odrzavanje pritiska u nizoj zoni objekta nije potrebno postrojenje za povisenje pritiska u 

hidrantskoj mrezi. Na prikljucku prstena za napajanje hidranata podzemnih etaza, predvideti 

ugradnju regulatora pritiska, kako se kod hidrostatickog stanja nebi javili pritisci veci od 7.0 bara 

na hidrantima.  

 

STAMBENO – POSLOVNI  OBJEKAT  I  POSLOVNI  OBJEKAT  -  od  2.  do  9. sprata  +  Ps 

Za gašenje požara predviđeni su hidranti spoljne i unutrašnje hidrantske mreže. 

Potrebe za vodom za unutrašnje hidrante je  Q = 3 x 2,50 l/sek = 7,50 l/sek. 

Sa prstena koji je projektovan po plafonu garaže -1  napajaju se hidranti svih lamela za spratove od 

2. do 9. sprata + Ps. 

U prizemlju hidranti su predviđeni u lokalima čija je površina veća od 150 m2, a radi se o lokalima 

br.5, br.14, br.15 i br.18. 

Po etažama objekta hidranti su raspoređeni u stepenišnim prostorima svake lamele, gde se vodilo 

računa da svaka tačka prostora bude pokrivena i gde je uzeto u obzir da je dužina creva 15 metara, 

a mlaz vode 5 metara.  

Za održavanje pritiska u hidrantskoj mreži, u visoj zoni od prizemlja do povucenog sprata 

predviđeno je pumpno postrojenje, koje se nalazi u tehničkoj prostoriji T2 na nivou podrum -1. 

Izbor karakteristika pumpnog postrojenja dat je u posebnom prilogu 
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Vodovod 
 
 

     Projekat vodovodnih instalacija urađen je u skladu sa svim važećim propisima. Spoljašnji razvod 
vodovodne mreže izveti od polietilenskih PEHD vodovodnih cevi (SDR 17, PN 10 Bari), a unutrašnji 
razvod vodovodne mreže izvesti od polipropilenskih PPR3 vodovodnih cevi (SDR 7.4, PN 10 Bari) u 
visim etazama, dok je donji razvod i cevi na putevima evakuacije predvidjen od celicnih 
pocinkovanih cevi koje su termički izolovane kamenom vunom, kako bi se sprecilo zamrzavanje i 
kako bi se postigla klasa gorivosti A.   
     

      Priključak novoprojektovanih vodovodnih instalacija uraditi na postojecu uličnu vodovodnu 
mrežu prečnika 150mm i na 200mm (deo mreze koji se rekonstruise zbog potreba za kolicinom 
vode sprinkler instalacija), u svemu prema izdatim uslovima. Predvideti tri prikljucka na vodovodnu 
mrezu, vodeci racuna o potrebnim kapacitetima objekta. Proracun i dimenzionisanje prikljucnih 
cevi i vodomera su dati u posebnom prilogu. Priključak br.1 izvesti fazonskim T komadom prečnika 
200/160mm, gde je prečnik priključne vodovodne cevi  160mm. Priključak br.2 izvesti fazonskim T 
komadom prečnika 150/110mm, gde je prečnik priključne vodovodne cevi  110mm. Priključak br.3 
izvesti fazonskim T komadom prečnika 150/100mm, gde je prečnik priključne vodovodne cevi  
90mm. Predvideti na pocetku svakog prikljucka ventil sa ugradbenom garniturom, kako bi se 
omogucilo zatvaranje vode, pre vodomernog sahta. Prikljucenje T komada izvrsiti pomocu dva 
multidzointa. Za prelaz sa T komada na prikljucnu cev koristiti tuljke. Sve prikljucne cevi su od 
polietilena visoke gustine, koje se postavljaju u sloju peska od 5 cm ispod cevi i 10 cm iznad cevi.  
 

     Vodomeri su dimenzionisani prema ukupnom broju i vrsti sanitarnih uređaja, kao i na osnovu 
pretpostavljenog broja korisnika objekta, a prema uputstvu JKP BVK. Uz vodomere  su predviđene 
potrebne prateće armature i fazonski komadi (reducir, propusni ventil, hvatač nečistoća, uzvodni 
usmerivač, holender i zaptivka, nizvodni usmerivač, ispusni ventil). Vodomere smestiti u 
vodomernim šahtovima koji se nalazi na 1.5 metara unutar regulacione linije u zelenoj povrsini.  
    Za prikljucak br.1, predviđeni su vodomeri prečnika 15mm za toplotnu podstanicu, dva prečnika 
40mm za sanitarnu mrežu stambenog dela za lamele br.1 i br.2 i jedan vodomer prečnika 100mm 
za požarnu mrežu za automatsku detekciju i gasenje pozara, takozvanu SPRINKLER instalaciju. 
Dimenzije vodomernog šahta su 3,4*3,0m, svetle visine 1,7 metara. 
     Za prikljucak br.2, predviđeni su vodomeri prečnika 25mm za bastensku hidrantsku mrezu, dva 
prečnika 40mm za sanitarnu mrežu stambenog dela za lamele br.3 i br.4 i jedan vodomer prečnika 
50mm za protiv požarnu hidrantsku mrežu. Dimenzije vodomernog šahta su 2,6*3,0m, svetle 
visine 1,7 metara.  
     Za prikljucak br.3, predviđeni su vodomeri dva prečnika 20mm za lokale opste namene (glavni 
vodomer) i za poslovni objekat u lameli br.6, dva prečnika 40mm za sanitarnu mrežu stambenog 
dela za lamelu br.5 i poslovne apartmane lamele br.6. Dimenzije vodomernog šahta su 1,5*2,7m, 
svetle visine 1,7 metara. 
     Vodomeri su smešteni na 50cm, od dna šahta, poređani horizontalno na međusobnoj razdaljini 
od 50cm, u svemu prema uputstvu JKP BVK.  
 

     Za lokale opste namene, za razdvajanje potrošnje, predviđena je ugradnja zasebnih vodomera 
prečnika 13mm (1/2'') u svakom lokalu. Vodomeri su smešteni u metalnim ormanima u sanitarnim 
prostorijama svakog lokala. Uz vodomere  su predvidjene potrebne pratece armature  propusni 
ventil,  hvatac necistoca i ispusni ventil. 
Vodomeri su prilagodjeni za daljinsko ocitavanje na bazi AMR tehnologije koja se sastoji od 
impulsnog davaca na litarskoj kazaljci ovih vodomera. 
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     Za poslovne apartmane predvidjena je ugradnja zasebnih individualnih vodomera precnika 
13mm (1/2"). Vodomeri su smesteni u vodomernim ormanima koji se nalaze u hodniku objekta na 
svakoj etazi. Dimenzije vodomernog ormana za smestaj tri vodomera su 720*900*250mm, a za 
smestaj cetiri vodomera 720*1150*250mm. Vodomerni ormani su smesteni jedan pored drugog, 
kako visina vodomera nebi bila veca od 1.7 metara, a sve prema uslovima JKP BVK. Vodomeri su 
prilagodjeni za daljinsko ocitavanje na bazi AMR tehnologije koja se sastoji od impulsnog davaca 
na litarskoj kazaljci ovih vodomera. 
Vertikale do vodomera i razvod do samih apartmana je od celicnih pocinkovanih cevi. Razvod od 
vodomera do apartmana je predvidjen po plafonu etaze. 
     

     Razvod sanitarne mreže do vertikala u objektu predviđen je ispod plafona podruma-1 i -2. Van 
objekta cevi su postavljene na dubini od oko 1.4 m. Razvod do točećih mesta treba izvesti prilikom 
montiranja opreme.  
 

     Na svim točećim mestima potrebno je ugraditi propusne ventile bez ispusta, a  propusno-
ispusne ventile odgovarajućeg prečnika u vodomernom šahtu posle vodomera. U dnu svake 
vertikale potrebno je ugraditi glavni propusni ventil sa ispustom. 
      Za pripremu tople sanitarne vode su predviđeni sanitarni električni akumulativni bojleri, 
zapremine V=80lit, koji se nalaze u kupatilima ili u perionicama, dok su za kuhinje, toalete i lokale 
predviđeni nisko montažni bojleri zapremine V=10lit. Za zagrevanje vode u trokaderima 
predvidjeni su bojleri zapremine V=50lit 
      Predvideti ugradnju uredjaja za povecanje pritiska za potrebe sanitarne mreze svih pet lamela, 
kao i za potrebe poslovnih apartmana i poslovnog objekta. Uredjaje smestiti u tehnickim 
prostorijama u nivou podruma -1 i podruma -2. Izbor karakteristika pimpnih postrojenja dat je u 
posebnom prilogu. 
       
 
Kanalizacija 
 
 
 

       Instalacija u objektu i van njega rešena je na najpogodniji način, a dimenzionisanje cevi 
izvršeno je po separacionom sistemu, u svemu prema uslovima JKP BVK.  
       Fekalne otpadne vode iz objekta se odvode  u postojeću uličnu kanalizacionu mrežu prečnika 
500mm u Nehruovoj ulici, i postojecu ulicnu kanalizacionu mrezu precnika 300mm u pristupnoj 
saobracajnici 
       Kišna kanalizacija se odvodi u postojeći kolektor OB 160/140cm u Nehruovoj ulici, postojecu 
ulicnu kanalizacionu mrezu precnika 400mm u ulici Jurija Gagarina i u postojecu ulicnu 
kanalizacionu mrezu precnika 500mm u pristupnoj saobracajnici. 
       Unutar regulacione linije su predvidetu kaskadna reviziona okno i za fekalnu i za kisnu 
kanalizaciju sa kaskadom potrebne visine minimalno 60cm, a maksimalno 300cm. 
 
        Projektom je predvidjeno pet priključaka fekalne kanalizacije. Četiri priključka izvesti na 
postojeće ulične revizione silaze, dok je jedan priključak predviđen na projektovani ulični revizioni 
silaz. Priključke izvesti u bočnu bankinu uz obradu do ulaska u kinetu na 30 cm od dna kinete.  
        Fekalne otpadne vode iz sanitarnih prostorija se prihvataju mrežom kanalizacinih cevi. 
Horizontalni razvodi, položeni iznad međuspratnih konstrukcija i u zidovima, formiraju 
kanalizacione vertikale, koje su smeštene uz pregradne zidove, uz ostavljanje otvora na mestima 
revizija. Vertikale se spuštaju do plafona prizemlja gde se pojedine etažiraju do zidova kako bi se 
dalje spustile do plafona podruma -1. Po plafonu podruma -1 se formira glavni horizontalni 
kanalizacioni razvod. Unutrašnji horizontalni razvod je sačinjen od horizontala prečnika 110, 125 I 
160mm, koje se ulivaju u glavne horizontale prečnika 200mm, koje izlaze iz objekta i preko 
kaskadnih revizionih vertikala se sprovodi ka graničnim revizionim silazima, preko kojih se dalje sa 
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kaskadama određene visine ulivaju u uličnu kanalizacionu mrežu . Glavne priključne cevi su 
prečnika 200mm, koje se pod padom od 5% i 3% ulivaju u ulične revizione silaze, sve prema 
grafičkoj dokumentaciji. 
 

      Projektom je predvidjeno šest priključaka kišne kanalizacije. Četiri priključka izvesti na 
postojeće ulične revizione silaze, jedan priključak predvideti na postojeći kolektor kolektor u 
Nehruovoj ulici, dok je jedan priključak predviđen na projektovani ulični revizioni silaz. Priključke 
izvesti u bočnu bankinu uz obradu do ulaska u kinetu na 30 cm od dna kinete, dok priključak na 
kolektor treba izvesti na 60cm od dna kolektora. 
      Unutar regulacione linije su predvidetu kaskadna reviziona okno i za fekalnu i za kisnu 
kanalizaciju sa kaskadom potrebne visine minimalno 60cm, a maksimalno 300cm. 
       

      Atmosferske padavine sa krova se preko vakumskog sistema sa slivnicima RAINPLUS, 
proizvodjaca Valsir, odvode do plafona podruma -1, gde se dalje ulivaju u glavne kišne horizontale 
prečnika 200mm. Eventualne atmosverske padavine na terasi povučenog sprata i lođama se preko 
oluka i slivnih rešetki spuštaju do plafona podruma -1, gde se takođe dalje ulivaju u glavne kišne 
horizontale prečnika 200mm. Olučne vertikale koje nisu unutar fasade obavezno zaštititi gvozdeno 
livenom cevi visine dva metra od kote terena. Atmosverske padavine u dvorištu objekta se preko 
tipskih rešetki i slivnika ulivaju u donji kanalizacioni razvod.  
 

     Horizontalni razvod ispod ploče prizemlja sačinjen je od horizontala prečnika 110, 125 I 160mm 
i obezeđuje prihvat vode sa platoa na nivou partera, iz hrozontalnih kanala sa rešetkama i 
žardinijera. Ovaj razvod se uliva u glavne horizontale prečnika 200mm, koje izlaze iz objekta i 
preko kaskadnih revizionih vertikala se sprovode ka graničnim revizionim silazima, preko kojih se 
dalje sa kaskadom visine 60cm ulivaju u uličnu kanalizacionu mrežu . Glavne priključne cevi su 
prečnika 200mm, koja se pod padom od 2%, 3%, 4% i 5% ulivaju u ulične revizione silaze i u ulični 
kolektor u telo kolektora sve prema grafičkoj dokumentaciji. 
 

       Instalacija kanalizacije u zemlji je od kanalizacionih PVC cevi. Kanalizacione vertikale i donji 
razvod kanalizacije u objektu je od polipropilenskih niskošumnih WAVIN ASTOLAN cevi 
odgovarajućih prečnika. Gornji razvod kanalizacije je od polipropilenskih niskošumnih 
kanalizacionih cevi. Sve detaljno dato u predmeru i predračunu radova. Ulivanje u dvorištu i garaži 
predvideti preko suvih slivnika, kako bi se sprečilo zamrzavanje.  
 

        Moguće otpadne vode u garaži objekta se preko slivnih rešetki odvode u separatore ulja i 
benzina, pa u sabirne jame iz kojih se vrši prepumpavanje u fekalne kanalizacione horizontale. 
Predviđeni separatori ulja i benzina su kapaciteta 3 l/s, smešten u jamu u kojoj je obezbeđen 
prostor za smeštaj pumpi. Voda iz separatora se prepumpava u fekalnu kanalizaciju.  Predviđene 
havarijske pumpe su proizvođača po izboru investitora, karakteristika Q=3l/s, napor H=1,5 bara. Za 
svaku sabirnu jamu predvideti dve pumpe, glavnu i rezervnu. Separatori su u projektu obelezeni 
kao CRPNA STANICA br.1, br.2, br.3, br.4 i br.5. 
 

        Za toplotne podstanice predvideti rashladne jame. Cevi za odvod vode iz podstanica do 
rashladnih jama treba da budu otporne na visoke temperature (SDR 7.4). Slivnike iz tehnickih 
prostorija za smestaj hidrocila i sprinklera takodje povezati na rashladne jame toplotnih 
podstanica. Rashladna jama je dimenzija 58/192 visine 122cm, u projektu obelezene kao CRPNA 
STANICA br.6 i br.7. Predviđene havarijske pumpe su proizvođača po izboru investitora, 
karakteristika Q=3l/s, napor H=1,5 bara. Za svaku sabirnu jamu predvideti dve pumpe, glavnu i 
rezervnu. 
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        Atmosverske vode sa silaznih rampi prihvataju se resetkama na dnu rampi. Preko 
kanalizacionih cevi voda iz resetke se odvodi do sabirne jame, na nivou -3, u projektu oznacena 
kao CRPNA STANICA br.8, iz koje se vrsi prepumpavanje u kisnu kanalizaciju. Sabirna jama je 
dimenzija 58/192 visine 122cm. Predviđene havarijske pumpe su proizvođača po izboru 
investitora, karakteristika Q=12l/s, napor H=1,5 bara. Predvideti ugradnju dve pumpe od 12 l/s 
(radnu i rezervnu), ili tri pumpe od po 6 l/s (dve radne i jedna rezervna), sa ormanom automatike. 
 

        Otpadne vode iz trokadera na nivoima -1 i -2, i iz prostorije za smestaj masine za pranje 
podova, se preko kompaktnih pumpnih stanica prepumpavaju u kanalizacionu mrezu.    
         

        Na naznačenim mestima u objektu su predviđene vertikale sa ventilacionim kapama od 
pocinkovanog lima na krovu objekta. Uz ventilaciju je predviđena opšivka od lima preko krova 
objekta. Na vertikali i horizontalama gde je potrebno, obavezno se ugrađuju revizije i revizione 
šahte. 
 

        Po završetku montaže kanalizacione mreže je potrebno izvršiti hidrauličko ispitivanje, prema 
priloženim uslovima. 
 
Sanitarni uređaji 
 
         U objektu su predviđeni standardni sanitarni uređaji sa odgovarajućom jednoručnom 
sanitarnom armaturom. Izrađuju se od sanitarnog porcelana I klase, standardnih dimenzija. 
Predviđena je ugradnja ugradnih vodokotlića, sa konzolnim baltik wc šoljama. Sanitarni bojleri su 
proizvođača prema listi materijala zapremine (80, 50, 10 l) i načina montaže prema grafičkim 
prilozima. Svi sanitarni uređaji u objektu snabdeveni su propusnim ventilima odgovarajućeg 
prečnika sa niklovanom rozetnom i kapom. Za slivnike u sanitarnim čvorovima predviđeni su 
slivnici prečnika 50mm. Svi odvodi iz sanitarnih uređaja su preko sifona. Za slivnike za tus kade 
predviđeni su kanali -slivnici priključnog prečnika 50mm, dužine  650mm, minimalne visine 
postavljanja, proizvođača po izboru investitora. Broj i mesto sanitarnih uređaja određen je 
detaljima sanitarnih čvorova i arhitektonskim rešenjem. Takođe je potrebno sve sanitarne uređaje 
pre upotrebe ispitati i otkloniti uočene nedostatke. 
 
Baštenska  hidrantska  mreža 
 

Oko Stambeno - poslovnog objekata predviđena je hidrantska mreža i koja će imati više namena i 
to : 
 - snabdevaće baštenske hidrante Ø 1  v̎odom. Njihova osnovna namena je održavanje 
   higijene pešačkih i kolskih saobraćajnica u okviru kompleksa, 
-  ručno zalivanje zelenila koje pripada stambeno – poslovnom bloku, i  
-  snabdeva vodom automatske sisteme za navodnjavanje zelenila 
 

Baštenska mreža projektovana je od PEHD cevi Ø 50 i pripadajućih fazonskih komada i ide oko 
celog stambeno-poslovnog bloka u vidu zatvorenog prstena. Na uličnu vodovodnu mrežu 
povezana je preko vodomera Ø 1  ̎ u vodomernom šahtu br.2. 
U okviru uređenja partera na nivou prizemlja (slobodne površine iznad garaže), predviđena je 
izgradnja dve fontane. Položaj fontana je dat na osnovi prizemlja. Dok se mađinske prostorije 
nalaze na nivou garaže -1. 
Za potrebe fontana predvidjena je ugradnja kontronih vodomera precnika Ø20mm , a napajanje se 
vrši preko vodomera bastenske mreze. Kontrolni vodomeri su smesteni u tehnickim prostorijama 
za smestaj opreme za fontane.  
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Otpadne vode fontana se ulivaju u fekalnu kanalizacionu mrezu. Priključenje na kanalizaciju izvršiti 
prepumpavanjem iz tehnickih prostorija za smestaj opreme za fontane.    

 
 
 
 
 
Automatski  sistem  za  navodnjavanja  zelenila 
 

Stambeno – poslovni blok okružen je zelenim površinama pravilnog oblika i u tom smislu pogodan 
je za izradu sistema za navodnjavanje. Voda za navodnjavanje je iz gradske vodovodne mreže.  
 

Radi velikog broja manjih zelenih površina koje su raspoređene po obimu stambeno – poslovnog 
kompleksa ( cca 400 m ) predviđeno je da se sistem za navodnjavanje podeli u 4 nezavisna sistema.  
Za to postoji više razloga : 
 -  Lakše i preglednije upravljanje  
 -  Bolje održavanje – poslovni deo, lokali, stambeni deo 
 -  Manja sekundna potrošnja vode 
Sistemi za navodnjavanje će se uključivati automatski putem elektronskih programatora koji mogu 
da se programiraju i putem GSM mreže. 
Sistemi za navodnjavanje se rade od PEHD cevi i fazonskih komada. Ostale glavne komponente 
sistema, kao što su prskači, elektromagnetni ventili, mini šahtovi i t.d. su takođe napravljeni od PE 
koji je otporan na koroziju, niske temperature i dr. 
 
 
                                                                                                                                   odgovorni projektant 
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налази троетажна укопана гаража. Објекат се прикључује на новопројектоване топлотне 
подстанице које ће бити смештене у подрумима ламела Л1, Л3, Л5 и Л6. На цртежу бр. 1 
"Ситуација" је приказан положај објекта. 
 
2.0 ОПШТИ УСЛОВИ 
 
Инсталација грејања и климатизације пројектована је у складу са: 
1. Правилником о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и 
станова, СГ  бр.58/012; 
2. Закона о изградњи и Правилника о садржини техничке документације за објекте 
високоградње  Републике Србије; 
3. Условима дистрибутера топлотне енергије ЈКП "Београдске електране"; 
4. Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора  буке,  узнемиравања и штетних ефеката буке у животној СРЕДИНИ ("Сл. 
гласник РС", бр.  75/2010) ; 
5. Захтева у складу са новопројектованим ентеријером; 
6. Захтевима Инвеститора у овом пројектном задатку;  
 
2.1 ОПШТИ ОПИС: 
 
Стамбено - пословни објекат на углу ул. Јурија Гагарина и Нехруове је нови објекат и састоји 
има 6 /шест/ улаза и 6 /шест/ стамбених ламела /Л1, Л2, Л3, Л4, Л5 и Л6/. 
 
За све заједничке су следедеће етаже: гараже  -3, -2 -1, приземље, мезанин, 9 спратова и 
повучени спрат.  
 
Укупна површина објекта је: 40.000м2. Укупна корисна површина објекта је цца 30.000м2. од 
које се системом Београдских електрана греје 23.000м2, а 2.100м2 локала се греје/хлади са 
сплит и мулти-сплит системима и 5.000м2 пословог простора ламеле Л6 се греје/хлади са 
топлотним пумпама ваздух/вода. 
 
Намена објекта је стамбено пословна. Оријентација објекта је приказана на ситуацији. 
 
Објекат се састоји од тринаест етажа са гаражама са паркинг местима. 
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Етажност објекта је следећа: 
 
 - Гаража -3 -10.20 
 - Гаража -2 -6.97 
 - Гаража -1 -3.74 
 - Приземље    0,00 
 - 1 спрат  +3,59  
 - 2 спрат +6,58 
 - 3 спрат +9.57  
 - 4 спрат +12.56 
 - 5 спрат +15.55 
 - 6 спрат +18.54 
 - 7 спрат +21.53 
 - 8 спрат +24.52 
 - 9 спрат  +27.51 
 - Повучени спрат  +30.71 
 
 
1 ПОСЕБАН ОПИС: 
 
Стамбено - пословни објекат је сложен објекат различитих структура, који се састоји, у 
погледу намене и начина коришћења грубо посматрајући од 4 различита дела, за које су 
појединачно предвиђене различите термотехничке инсталације. 
 
Та четри дела објекта су следћа нето површина: 
 
1 Станови, од првог до ПС /повученог спрата/, у Ламелама Л1-Л5   32.000 м2  
3 Локали, у приземљу у Ламелама Л1-Л5 2.144 м2 
4 Пословни објекат у Ламели Л6 5.000м2   
5  Гараже на етажама /нивоима, -1 ,-2 и -3 испод свих ламела и окомнлног терена 
 15.312 м2 
 
 
2 СТАНОВИ /ламеле Л1-Л5/ 
 

Објекат је прикључен на Београдске електране преко примарног топловода 120/55C према 
добијеним условима Београдских електрана.  
 
У објекту су за станове предвиђене три топлотне подстанице БЕ и све се налазе на -1 нивоу. 
Прва топлотна подстаница ТП1 је предвиђена за Ламелу Л1 и и налази се испод ламеле Л1, 
друга топлотна подстаница ТП2 је предвиђена за Ламеле Л2 и Л3 и налази се у испод ламеле 
Л3, а трећа топлотна постстаница ТП3 се налази испод ламеле Л5. 
 
У топлотним подстаницама су лоциране примарне топлотне предајне подстанице БЕ и кућно 
разводно постројење. Спољни прикључни топловод, као и примарне предајне подстанице 
нису предмет овог пројекта, већ ће бити предмет пројекта прикључења које израђују БЕ, с 
тим да је у овом пројекту предлог трасе, промера и капацитета. 
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У објекту је предвиђено двоцевно радијаторско грејање, са принудном циркулацијом. 

Параметри топле воде су 70/50C. 
 
На систем Београдских топлана прикључен је само стамбени део, док се за локале предвиђа 
независтан систем за сваки локал за мулти-сплит системом, а за пословну ламелу систем са  
топлотним пумпама ваздух-вода, смештеним на крову објекта. 
 
Као грејна тела се користе алуминијумски ливени чланкасти радијатори са атестом за ПХ 
вредност воде у складу са захтевима Београдских електрана, а у купатилима су предвиђени 
хромирани сушачи пешкира. 
 
Прорачун топлотних губитака је урађен на основу коефицијената из елабората енергетске 
ефикасности, арх. подлога и шеме столарије, а према ДИН 4701/59, односно ЈУС М. Е6. 010. 
 
За прорачун су коришћени посебни подаци: 
 
 Спољни пројектни услови су: 

 - температура:  -12,1C  
 
 Унутрашњи пројектни услови су: 

 - температура:  +202C 
 
Грејна тела се постављају уз фасадне зидове испод прозора, а где то није могуће уз спољне 
зидове у договору са архитектом. 
 
Како је парапет висине 780мм изабрана су грејна тела висине од 680 (600мм). 
 
Цевна мрежа од подстанице до сабирника и разделника у ормарићима је израђена од црних 
челичних цеви. Од разделника развод топле воде до грејних тела врши се Ал-пластичним 
цевима. 
 
Из топлотне подстанице хоризонтална цевна мрежа се води видно под плафоном подрума 
са успоном од 2‰ ка вертикалном успонском воду. Успонски вод се води видно у простору 
ходника. 
 
На вертикални вод на свакој етажи прикључени су спратни ормарићи за двоцевно грејање.  
 
Спратни ормарићи су снабдевени сабирницима и разделницима, балансним вентилима, 
регулаторима диференцијалног притиска и калориметрима са М-бус комуникацијом. Од 
сабирника/разедлника у спратним ормарићима воде се у поду Ал-пластичние цеви Ø18x1 до 
станиских ормарића. 
 
Стански ормарићи се састоје од разделника/сабирника и зауставне арматуре. Од њих се до 
грејних тела у поду воде Ал-пластичне цеви до грејних тела. Све Ал-пластичне цеви 
изоловати цевном изолацијом мин дебљине 6 мм 
 
Хоризонтална цевна мрежа у подруму објекта и вертикални вод су заштићени против 
корозије и изоловани термичком изолацијом. 
 



  4 

  6.4.2019 

У подстаници на повратним водовима сваке вертикале предвиђени су регулациони вентили 
са прикључцима за диференцијални манометар и славиницом за испуштање воде. 
 
На разводним цевоводима предвиђени су лоптасти вентили са славиницом за испуштање 
воде. Прорачун је извршен са регулационим вентилима за успонске водове производ 
"Данфосс"- Данска. 
 
Ови вентили служе за регулацију цевне мреже и по потреби, за затварање појединих 
вертикала. Они се постављају у подстаници како би био омогућен неометан приступ. 
 
Као затварајућа арматура у подстаници предвиђени су запорни вентили тј., лоптасти вентили 
за називни притисак НП6. Дилатација цевне мреже је предвиђена самокомпензацијом.  
 
Одзрачивање цевне мреже је преко одзрачних славина на радијаторима. Поред тога сви 
сабирници и разделници у ормарићима снабдевени су одзрачним вентилима. 
 
Предвиђено је да се испусна цев, димензије Ø 21,3x2,65мм, од ваздушног суда, који се 
налази на највишем спрату, доведе до подстанице у подруму објекта, где је предвиђена 
славина ДН15. 
 
Хоризонтална цевна мрежа се води са успоном према вертикалама. 
 
 
3 ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ 
 
За потребе прикључења систем даљинског грејања ЈКП "Београдске електране" стамбеног 
објеката у на углу ул. Јурија Гагарина и Нехруове у Новом Београду, предвиђене су три 

топлотне подстанице ТП1, ТП2 и По3 из "ТО Нови Београд" (120/55C, НП25).  
 
У свима подстаницама се налазе и примарне топлотне подстанице даљинског система 
грејања ЈКП "Београдске електране". Све топлотне подстанице у подземној гаражи на нивоу -
1.  
 
У њима се налазе:  примарне подстанице БЕ, /нису предмет овог пројекта/, плочасти 
измењивачи, пумпе примарног и секундарног круга, разделници, диктир системи за 
одржавање притиска и допуну система, сигурносна опрема, арматура, контролно мерни 
инструменти и др. 
 
За осигурање инсталације предвиђен уређај за одржавање притиска /диктир систем/, са 
свом неопходном арматуром и мерном опремом. Уређаји су такође смештени у топлотну 
подстаницу. 
Допуна инсталација омекшаном водом извршена је из повратне гране примарног круга 
измењивача топлоте, а повезана на повратни вод секундарног круга измењивача топлоте. 
 
Потребни подаци за прорачун елемената топлотне подстанице добијени су из прорачуна 
топлотних губитака, избора грејних тела и прорачуна цевне мреже стамбено - пословног 
објекта.  
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Део објекта који се греје Топлотни капацитет 
Подстаница ТП1  
Ламела Л1 191.000 W 
Укупно подстаница То1 191.000 W 
  
Подстаница ТП2  
Ламела Л2 233.000 W 
Ламела Л3 231.000 W 
Укупно подстаница ТП2 464.000 W 
  
Подстаница ТП3  
Ламела Л4 248.000 W 
Ламела Л5 251.000 W 
Укупно подстаница ТП3 499.000 W 
  
БЛОК 63 1.154.000 W 
 
Корисна површина станова објекта која се греје је:     Ас = 
22.000м2  
 
Укупна потребан топлотни капацитет објекта Q=1.154кW, а као резерва предвиђен је 
топлотни прикључак на Београске Електране укупне снаге Q=1.800кW 
 
Пројектоване су две топлотне подстанице индиректног типа са плочастим измењивачем 
топлотне снаге. 
 
Потреба капацитет за грејање по подстаницама /губици топлоте/ су : 
-  подстаница ТП1 : Qтп1=191кW 
-  подстаница ТП2 : Qтп1=464кW 
-  подстаница ТП3 : Qтп1=499кW 
 

Параметри воде у примарном делу су 120/55C, НП25, а у секундарном 70/50C, НП6.  
 
Примарни део топлотне подстанице и топловодни прикључак до подстаница су предмет 
посебног пројекта који ради ЈКП Београдске Електране. 
 
Секундарни део подстанице је са индиректним прикључењем преко плочастог 
противструјног измењивача топлоте и сопственим циркулационим пумпама. После 
измењивача топлоте налазе се разделник и сабирник топле воде на којима је прикључак за 
мрежу радијаторског грејања. 
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Циркулација воде кроз противструјни измењивач топлоте, сабирник, мрежу у подстаници и 
мрежу у објекту се остварује циркулационим пумпама /радна и резервна/. 
 
За регулацију протока, на повратним цевоводима су предвиђени регулациони вентили са 
прикључцима за диференцијални манометар. Цевовод у подстаници се термички изолује 
изолацијом на бази затворено ћелијске структуре. 
 
Елементи за одзрачивање и пражњење топловодних прикључака и цевовода и топлотној 
подстаници су постављени на погодним местима за вршење својих функција. 
 
Највећа висина воденог стуба у објекту износи 36,0м. За прихватање ширења воде 
предвиђен диктир систем, који уједно служи и за допуну система услде губитка воде. 
 
Допуњавање воде врши се преко примарног прикључка из мреже БЕ. У топлотној 
подстаници је предвиђена виндабона и електро орман за напајање пумпи и аутоматике. 
Вентилација секундарне топлотне подстанице се обавља принудним путем преко каналског 
вентилатора.  
 
Примарни противструјни измењивач је димензионисан са ф=30% резерве у капацитету због 
могућег запрљања. 
 
Као заштита подстанице од пожара предвиђена су два противпожарна апарата (ЦО2 и С9) 
који се налазе у просторији. Такође, систем за вентилацију топлотне подстанице је заштићен 
противпожарном изолацијом. 
 
Предвидети сва потребна испитивања, мерења, балансирања и атестирања инсталације. 
 
 
4 ВЕНТИЛАЦИЈА САНИТАРНИХ ПРОСТОРИЈА И КУХИЊА 
 
Вентилација купатила и WC -а је принудним путем преко зидних вентилатора кроз шунд 
канале. Пројектом израчунати неопходне димензије шунд канала за правилно 
функционисање вентилације. 
 
На крову објекта постављају се вентилационе капе израђене од поцинкованог лима 
правоугаоног попречног пресека димензија према отвору шунда а у архитектонском пројекту 
је предмер радова.  
 
Вентилатори се укључују посебно за свако купатило и WC, што је дефинисано електро 
пројектом. 
Вентилација кухиња је принудним путем преко кухињских напа са сопственим вентилатором 
према отвору шунда. Кухињска напа и каналска веза није предмет овог пројекта. 
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5 АУТОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА 
 
Регулација температуре према спољним условима врши се у предајној станици са 
променљивим протоком преко континуалног регулационог ограничавача - регулатора 
протока примарног флуида. 
Проток воде се постиже укључивањем радне или резервне пумпе. 
 
Секундарне пумпе /према потрошачима/ су намењене за двоцевне системе грејања са 
промењљивим протоком, где се подешавање радне тачке пумпе врши променом броја 
обртаја, што је омогућено фреквентно регулисаним електро-моторима у спрези са 
уградјеним диференцијалним сензорима за притисак и температуру. 
 
На прикључцима грејних кругова у МРО, који имају променљив проток, предвиђени су 
балансни вентили и регулатори диференцијалног притиска, са ограничењем максималног 
задатог пада притиска у повратном воду и могућности мерења, без обзира на расположив 
притисак испред вентила. Балансне вентиле предвидети на свакој од грана, на сваком 
одвајању (спрат, улаз, вертикала) као и један заједнички на централном воду. 
 
На сваком грејном телу сваког стана предвиђени је радијаторски вентил са термостатском 
главом за двоцевно грејање који променом протока врши регулацију учинка грејног тела 

према жељеној температури просторије у опсегу 8-28C. 
  
Пројекат је урађен према свим важећим прописима за ову врсту инсталације и техничким 
условима ЈКП "Београдске електране" и опремљен свом потребном графичком, рачунском и 
описном документацијом неопходном за извођење. 
 
Све остало је видљиво из текстуалне и графичке документације. 
 
 
6 ЛОКАЛИ  /испод ламела Л1-Л5/ 
 
У приземљу објекта је, у садашњем стадијуму развоја објекта / пројекта, пројектовано 17 
локала у делу ламелла Л1-Л5, који су предвиђени за различите комерцијалне намене. 
Пројектовани локали, су наредном периоду подложни променама структуре /увећавању или 
смањивању/, променама намене и др., у зависности од комерцијалних услова. 
 
Они треба да буду продати, односно издати, различитим закупцима, који ће у њима 
оформити различите комерцијалне просторе, као: трговинске, канцелариске, угоститељске и 
др.  
 
У складу са тим термотехничке инсталације ће бити различите у погледу потреба капацитета, 
различитог времена корићшења и др. 
 
Пројектом су предвиђени потребни услови, за квалитетан рад термотехничких инсталација 
будућих закупаца, односно термотехничке инсталације које ће задовољити будуће закупце, 
а да при том не утичу на остале локале, станове и др.  
 
Тако су локали пројековани у схелл анд цоре варијанти и у термотехничким инсталацијама, 
урбанистичко архитектонскм решењем објекта. Сем тога Пројектним задатком Инвеститор је 
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дао смернице за пројектовање термотехничких инсталација, утемељене на његовим 
искуствима, функционисања локала у стамбено пословним објектима. 
 
Услови који су постављени, пред пројектанта, од Архитекте и Инвеститора у погледу 
енергетског снабдевања топлотном и расхладном енергијом су следећи: 
 
- Локали нису прикључени на БЕ /Београдске Електране/ због: партиципације, 
експлатационих  трошкова, времена рада БЕ и др.   
-  Спољне јединице, сплит и мултисплит, локала које омогућавају грејање и хлађење, 
морају што мање да сметају локалима и објекту, због буке коју производе, места 
постављања, изгледа околине објекта и др.  
-  Локали морају да имају могућност да независно /сваки за себе/ да одлуче да ли ће да 
се  греју или хладе.   
-  Потрошња топлотне, расхладне и електричне енергије за сваки локал појединачно 
мора да се   мери и посебно наплаћује. 
- Обезбеђена је могућност искључивања локала који не измирују своје трошкове за 
потрошене  енергенте. 
- и др. 
 
Сагледавајући постављене услове и могућности за рад термотехничких инсталација локала, 
предвиђено је да се свих 17 локала /или различит број/, енергетски обезбеди у погледу 
топлотне и расхладне енергије, сплит или мулти-сплит системима са касетним унутрашњим 
јединицама. 
 
 
7 ПОСЛОВНА ЗГРАДА  /ЛАМЕЛА Л6/ 
 
За локале и пословне апартматане у ламелу Л6 предвиђено је грејање и хлађење преко 
топлотних пумпи ваздух-вода које су смештене на крову ламеле Л6. 
 
Прорачуном губитака и добитака топлоте одређен је потребан капацитетет грејања и 
хлађења, па је на основу тога изабране три топлотним пумпе ваздух-вода. 
 
Пројектоване Топлотне пумпе су двоцевне ваздух/вода, савременог решења /са ЕВИ сцролл 
компресорима/ предвиђене и за рад и на ниским спољним температурама /до -20оЦ/ у 
режиму грејања. Оне су постављене крову објекта на Ламели Л6, изнад лифтовских језгара.  
 
Три пројектоване топлотне пумпе, омогућавају зими топлотну, а лети расхладну енергију 
потребну за рад пословне ламеле Л6.  
 

Зими од спољне температуре -12,1C /и ниже, до -20C /, све три пумпе раде у режиму 

грејања. Од 0C до +10C, по потреби, једна ТП прелази у хлађење, док друге две раде у 
грејању.  
 

На вишим температурама од +10C, једна ТП остаје у грејању а док једна прелази у хлађење, 
све до +20, па и више. Тад се укључује друга ТП у хлађењу.  
 
При повећању захтева за хлађење укључиће се друга и трећа топлотна пумпа а искључити ТП 
које су биле у грејању. 
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За смештај неопходне опреме за систем са топлотним пумпама /ТП/ су цевоводима 
повезане са топлотном подстаницом ТП4 која се налази на нивоу -1, у ламели Л6.     
 
У подстаници ТП 4 омогућен је независан рад за три корисника ламеле Л6, односно 
независно грејање, одосно хлађење за три независне гране потрошача:  
 
- ресторан у приземљу 
- апартмани од другог до деветог спрата 
- канцеларијски простор на првом и повученом спрату 
 
Цевни развод од подстанице се води под плафоном на нивоу -1 до вертикала, одакле се 
снабдевају топлом / хладном водом сви потрошачи. 
 
 
 
 
7.1 РЕСТОРАН 
 
За Ресторан у приземљу предвиђен је посебан грана на којој се мери потрошена топлотна и 
расхладна енергија на калориметру у подстаници. 
 
Од подстанице се цеви воде до дистрибуционо развдоних ормарина у приземљу у којима се 
налазе зауставни вентили и аутоматски балансни вентили. Цевни развод од ормарића до 
фан цоила је предвиђен да се води у спуштеном плафону. 
 
На плафону ресторана предвиђени су двоцевни касетни фан цоили који се регулису са 
водене стране преко он-офф термо вентила у вентилској групи која се налази уз касетни фан 
цоил.  
 
Димензије отвора за довод и одвод ваздуха као и одвод отпадног ваздуха су одређене на 
основу искуствених, потребних измена ваздуха будућих корисника и требају се тачније 
утврдити по пројектном задатку за могу}и ресторан или сл., односно ПЗИ-у и у феет оут-у 
одабу ПЗИ-у. 
 
 
7.2 АПАРТМАНИ ОД ДРУГОГ ДО ДЕВЕТОГ СПРАТА 
 
И за апартмане од 2. до 9. спрата предвиђена је посебна грана. На тој грани се налазе три 
вертикале које напајају спратне ормариће топлом/хладном водом. 
 
У оквиру спратних ормарића налазе се аутоматско балансни вентили независни од притиска, 
калориметри и зауставна арматура. На тај начин се омогућава да се мери потрошња за сваки 
апартман. 
 
Од спратних ормарића до станских ормарића цеви се воде у подној кошуљици од 
алупластичних цеви. 
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У оквиру станских ормарића налази се зауставна арматура и цеви се воде до парапетних 
тангнецијалних фан цоила који су постављни испод прозора. 
 
За грејање купатила предвиђени су хромирани сушачи пешкира.  
 
Цевени развод од станских ормарића до фан цоила и сушача пешкира предвиђен је као тзв. 
паук систем.  
 
 
7.3 КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПРОСТОР НА ПРВОМ И ПОВУЧЕНОМ СПРАТУ 
 
За канцеларије на 1. И 10. Спрату  предвиђена је посебна грана. На тој грани се налазе једна 
вертикала која напајају спратне ормариће топлом/хладном водом. 
 
За сваки пословни простор предвиђен је по један ормарић који има калориметре за мерење 
утрошене енергије, аутоматско балансне вентиле независне од притиска и зауставну 
арматуру. На тај начин се омогућава да се мери потрошња за сваки пословни простор. 
 
На 1. спрату предвиђени су парапени фан цоили који су постављни испод прозора, а на 
повученом спрату предвиђени су касетни фан цоили. 
 
Од ормарића до парапетних фан цоила воде се алупластичне цеви у подној кошуљици, док 
се за касетни фан цоиле воде челичне цеви у спуштеном плафону 
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 УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

ГРЕЈАЊЕ, ХЛАЂЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА – ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Све радове на набавци, испоруци и монтажи свог неопходног материјала и опреме 
извести у складу са овом Конкурсном документацијом, овереном пројектно-техничком 
документацијом, пројектом за извођење, важећим стандардима и прописима за ову врсту 
објеката и инсталација, листом материјала и опреме која је саставни део ове Конкурсне 
документације. 
 
Извођач радова је у обавези да: 
 

- за сву опрему и материјал који планира да угради, претходно тражи и добије 
писану сагласност Наручиоца; 

- радове изведе у складу са овереном пројектно-техничком документацијом 
(пројектом за извођење); 

- изврши сва потребна испитивања, мерења, балансирања, атестирања у складу са 
овереном пројектно-техничком документацијом и захтевима ЈКП/ЈП, комисије за 
Технички пријем, Министарства унутрашњих послова и Наручиоца и/или Надзора; 

- обезбеди пробни рад инсталације;  

- изведену инсталацију одржава у функционалном и исправном стању у гарантном 
периоду;  

- прибави сву неопходну атестну и другу документацију, обезбедити позитиван 
налаз Комисије за технички пријем, надлежног ЈКП/ЈП и Министарства унутрашњих 
послова РС; 

- Наручиоцу достави детаљно упуство о руковању и одржавању уграђене опреме, 
инсталација и изведених радова. 

- Изради пројекат изведеног стања 
 
Извођач је дужан да радове на изради инсталација у објекту и гаражи усклади са осталим 
радовима у објекту и гаражи у циљу ефикасног и калитетног завршетка радова. 
 
Обавеза Извођача је да приликом извођења радова из своје надлежности врши сталну 
координацију и усаглашавање са представницима других извођача објеката, извођача 
инфраструктуре и ЈКП/ЈП приликом извођења радова из њихове надлежности. 
 
Извођач је дужан да изврши сва потребна обележавања, изради сва упустава за 
руковање и одржавање инсталације.  
 
Упуство за руковање и одржавање топлотне подстанице Извођач је у овавези да урами и 
постави на зид у просторији топлотне подстанице. Упуство за рад и шема везе т. 
подстанице морају у потпуности одговарати изведеном стању и садржати све потребне 
податке о опреми и њеним капацитетима. 
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Tоплотна подстаница 
 
Свака подстаница мора бити вентилирана (најбоље преко прозора, уколико није могуће, 
онда принудно) и звучно изолована. 
 
На самом дну, при поду топлотне подстанице, и то на зиду који одваја просторију 
подстанице од простора гараже, предвидети отвор са уградњом челичне хилзне 
димензије DN100, потпуно заштићену од корозије и са спољне и са унутрашње стране, са 
постављеном ситном мрежицом са унутрашње и са спољне стране као заштитом од 
инсеката и мишева. 
 
Унутар топлотне подстанице, тачније на инсталацији исте, неопходно је уградити по пар 
прикључака за брзо мерење Δp  испред и иза  
- и радне и резервне циркулационе пумпе,  
- централног хватача нечистоћа и  
- измењивача топлоте и то и на примарној и на секундарној страни. 
 
По завршетку извођења и испитивања комплетне инсталације грејања (укључујући и 
припадајуће топлотне подстанице), потребно је циркулационе пумпе оставити (закључати 
пумпе) у режимима таквим да исте одржавају константни Δp – измерен као финални 
током мерења и балансирања инсталације. 
 

Инсталација грејања 
 
Извођач је дужан да обезбеди типску бравицу са типским кључем  за сваки спратни и 
стански орман за грејање, тачније да за сваку бравицу обезбедити најмање по један 
примерак кључа-лептира челичног за будуће кориснике-власнике + за сваки улаз по 
један примерак кључа-лептира челичног за наручиоца + неопходан број примерака 
кључа-лептира челичног за Извођача ради несметаног одржавања. 
 
Извођач је у обавези да изврши сва потребна обележавања инсталације и изради листу 
на којој се види директна веза између уграђеног калориметра и припадајућег стана 
(листа број стана – серијски број калориметра). 
 

Инсталација хлађења 
 
Све радове, који су предвиђени пројектним задатком који је саставни део ове Конкурсне 
документације и овом Конкурсном документацијом, извести у складу са важећим 
стандардима и прописима. 
 

Вентилација 
 
Све радове на вентилацији извести у складу са овом Конкурсном документацијом, 
овереном пројектно-техничком документацијом, пројектом за извођење, важећим 
стандардима и прописима за ову врсту објеката и инсталација и листом материјала и 
опреме која је саставни део ове Конкурсне документације. 
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Измештање топловода 
 
Све радове на измештању топловода извести у складу са захтевима Београдских 
електрана и овом Конкурсном документацијом, у складу са важећим стандардима и 
прописима. 



 

Tehnički opis lifta       Strana 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                    

 

 Ovi liftovi su namenjeni za prevoz putnika u stambeno- poslovnom kompleksu, ugrađuju se u 
betonska vozna okno, pogonske mašine se postavljaju u vrhu voznog okna.  
 
OBJEKAT: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS na uglu ulica Jurija Gagarina i Nehruove, K.P br. 

3347/70 K.O. Novi Beograd 
         
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: 
Vrsta liftova:       putnički 
Broj komada:                         2 
Oznaka liftova:            L1 i L2 
Nosivost:   Q = 630 kg 
Brzina vožnje:   v = 1.6 m/s 
Visina dizanja:   H = 40870 mm 
Broj stanica/prilaza:   n = 14/14, na -3,-2,-1 prilazi sa suprotne strane u odnosu na ostale 
Označavanje stanica:   ( -3,-2,-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 i Ps),   
Glavna stanica:   "0" 
Vrsta pogona:                       elektro motorni bezreduktorski, frekventno regulisani. 
Br. Startovanja:    180 uk/čas. 

Upravljanje:      Duplex, sabirno u smeru na dole 
Režim “požarna opasnost” : da se kabine vrate u glavnu stanicu, otvore vrata i da se posle 

izlaska lica, liftovi automatski isključe iz rada. 
Režim “nestanak električne energije” : liftovi automatski dovode kabine u bližu stanicu i otvore 

vrata. 
Signalizacija:  
                                                                  po spratovima,na svim stanicama, mikropokretni pozivni tasteri sa  
potvrdom  
                                                                  poziva, indikator položaja kabine, strelice smera  dalje vožnje , 
u kabini  mikropokretni pozivni tasteri sa   potvrdom poziva i Brajevim  

oznakama,  indikator položaja kabine,  digitalni i zvučni signal 
preopterećenja,dugme za otvaranje vrata,dugme za zatvaranje 
vrata,  dugme alarma,prekidač ventilator, dugmad da budu  
dostupna ljudima sa invaliditetom; 

Interfonska veza:    dvostrana komunikacija između kabine i komandnog ormana 
Kabine:                                 metalne-putničke, kataloške, direktno prolazne 
Dimenzije:     1100x 1400 x 2200 mm, 

- broj ulaza u kabinu:   2 
                                                                  završna obrada stranica kabine češljani inox, sa spoljašnje strane 

zidovi presvučeni anti zvučnim i antivibracionim materijalom, 
registar kutija: inox, u punoj visini kabine, osvetljenje: LED, pod: 
obložen granitnom keramikom, rukohvat na na bočnoj strani, 
ogledalo iznad rukohvata,u L1- preklopno sedište u skladu sa 
pravilnikom o pristupačnosti, alarm, interfon, ventilator, nužno 
svetlo;  

Kabinska vrata:    automatska, dvopanelna-teleskopska, sa fotozavesom 
- dimenzije:     800x 2000 mm, završna obrada češljani inox. 
 
Vrata voznog okna: automatska, dvopanelna-teleskopska, završna obrada češljani inox, 

otporna prema  požaru EI 90min.,  ispitana u skladu sa SRPS EN 81-
58:2018. 
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- dimenzije: 800x 2000 mm,  
-sigurnosni sistem vrata:                           elektromehanička zabrava. 
 
Vozna okna:                                             armirano-betonska,  
- dimenzije:                                               1650x1950mm 
Vrh voznog okna:               4100 mm 
- jama voznog okna: 1500 mm 
Materijal protivtegova:                sivi liv 
Položaj:     bočno pored  kabina 
Vođice kabina:                         82.5x68.25x9 mm,  
Sistem vešanja:    2:1 
Pogonske užetnjače:                   D = 240 mm 
Prevojne užetnjače:   na kabini- D = 240 mm, na protivtegu- D = 320 mm 
Broj užadi:                          z = 6,  
Prečnik čeličnog užeta:              6.0 mm 
Elektromotor snage:                  P = 7,2 kW,  
Nominalna struja motora:             In = 19 A,  
 
VOZNA OKNA 
 Vozna okna su armirano-betonska ograđena čvrstim i punim zidovima, tavanicom i dnom. Kabina 
lifta i protivteg nalaze se u istom voznom oknu. U vrhu voznih okana postoje otvori za provetravanje, čija 
je ukupna površina preseka najmanje 2% od površine horizontalnog preseka voznog okna. Vozno okno se 
ne sme koristiti za provetravanje prostorija koje ne pripadaju liftovskom postrojenju, niti se ugrađivati 
instalacije i uređaji koji nisu sastavni deo lifta.Vozna okna izdržavaju opterećenja koja nastaju pri radu 
pogonske mašine, pri dejstvu hvatačkog uređaja na vođice, pri nasedanju kabine ili protivtega na 
odbojnike. 
 Zidovi voznih okana su od materijala koji je otporan na mehanička oštećenja i vatru i koji ne stvara 
prašinu već sprečava njeno taloženje. Zidovi voznih okana imaju takvu mehaničku čvrstoću da se 
delovanjem upravne sile od 300 N ne sme pojaviti ugib veći od 10 mm. Ta sila može da deluje s jedne ili 
druge strane zida, na bilo kom mestu, pod uslovom da je ravnomerno raspoređena na površini od 5cm 
².Dno jame voznih okana je zaštićeno od prodiranja vode. 
 U jami voznog okna ugrađuje se uređaj za servisno upravljanje liftom,a u nivou najniže stanice 
ugrađuje se sklopka "STOJ" sa jasno obeleženim položajima "UKLjUČENO" i "ISKLjUČENO", dvopolna 
priključnica sa zaštitnim kontaktom i naizmenična sklopka za osvetljenje voznog okna, namenski 
obeležena, i vezana sa naizmeničnom sklopkom u ormanu upravljanja.U voznim oknima ugrađeno je 
električno osvetljenje i to na 0,5 m od dna jame i tavanice voznog okna a između ovih na svakih 7 m.Kada 
kabine liftova miruju na potpuno sabijenim odbojnicima 
 - u jami voznih okana postoji prostor koji omogućava smeštaj kvadra veličine najmanje 0,7x 1,0 x 
0,5 m tako da leži na jednoj od svojih površina; 
 - slobodno rastojanje između dna jame voznih okana i najniže tačke kabine iznosi najmanje 0,5 m a 
između dna jame i najniže tačke uređaja za vođenje kabine, hvatačkog uređaja, zaštitnog lima praga 
kabine više od 0,1 m. 
 Najmanja dužina podesta ispred vrata voznih okana liftova mora biti najmanje 1,5 puta veća od 
dužine najduže kabine ali ne manje od 1,5 m.Na voznim oknima postoje sledeći otvori: 
 Svi prilazni otvori na voznim oknima lifta su zatvoreni metalnim vratima. U dno voznog okna se 
postavljaju metalne penjalice.Za unošenje težih delova opreme lifta ispod vrha voznog okna ugrađuju se 
kuke za dizalicu nosivosti od minimum 1000 kg. Na nosaču mora biti označeno najveće dozvoljeno 
opterećenje. 
 
ODBOJNICI U VOZNIM OKNIMA  
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  Radi ograničenja hoda protivtega i kabine i njihovog sigurnog zaustavljanja, u slučaju neispravnog rada 
krajnjeg prekidača, na dnu voznog okna postavljaju se odbojnici. Oni obezbeđuju i potreban sigurnosni 
prostor, i na dnu i na vrhu voznog okna (ograničeno kretanje protivtega). Odbojnici su bez prprigušenja.  
 
VRH VOZNIH OKANA  
Ovo su liftovi bez mašinske prostorije, pogonske mašine na oba lifta su iste konstrukcije, mašine se 
postavljaju unutar voznih okana u vrhu, oslanjaju se na čelične nosače koji se preko gumenih 
podmetača oslanjaju na zidove voznog okna.Vrhovi voznog okna (gde se nalazi pogonska mašina) i 
prostor ispred ormana upravljanja (na najvišoj stanici) zadovoljavaju zahteve za mašinsku prostoriju, i to 
sledeće: 

 Zidovi i tavanica vrha okna su svetlih boja, od materijala koji je otporan na vatru, koji ne stvara 
prašinu već sprečava njeno taloženje. Vrh okna je dobro zvučno izolovan od  drugih prostorija. 

 Vozno okno mora biti suvo i provetravano. Otvori za provetravanje moraju biti tako izvedeni da 
odvode gasove i dim u slučaju požara i moraju biti zaštićeni žaluzinama ili mrežom. Kroz vozno 
okno ne smeju se provetravati prostorije koje ne pripadaju liftu. Temperatura mora biti od + 5°C 
do + 35°C 

 Prilaz ormanu upravljanja mora biti lako pristupačan, siguran i osvetljen. 

 Ispod tavanice voznog okna je postavljen nosač (kuka) za dizalicu koja podiže teške delove lifta 
do mesta ugradnje. Položaj kuka i njeno opterećenje su prikazani na crtežu lifta. 

 Svi obrtni delovi (užetnjača, rotirajući deo graničnika brzine) su obojeni žutom bojom. 
 
VRATA VOZNOG OKNA 
 Na oba lifta se postavljaju prilazna vrata iste konstrukcije. Vrata voznog okna su automatska i čine 
ih puna krila i okvir. Vrata voznog okna (krila i okvir) su od metala, otporna na deformacije i izrađena i 
ugrađena tako da obezbeđuju pravilan rad zabrave vrata. 
 Mehanička čvrstoća i krutost vrata voznog okna je takva da ih horizontalna sila od 300 N (koja 
deluje normalno na površinu od 5 cm²) na bilo kom mestu krila zabravljenih vrata, s jedne ili druge strane, 
ne deformiše trajno, da ih ne deformiše elastično za više od 15 mm i da ne prouzrokuje poremećaj koji će 
uticati na ispravan rad vrata i zabrave. Svetla visina vrata voznog okna iznosi 2000 mm ± 50 mm. Svetla 
širina vrata voznog okna jednaka je širini ulaza u kabinu. Na svakom prilazu voznom oknu se nalazi prag 
koji izdržava sva opterećenja pri ulasku i izlasku lica i pri utovaru i istovaru tereta. Prirodno ili veštačko 
osvetljenje, mereno na podu, ispred vrata voznog okna mora iznosti najmanje 50 lx.Kabina lifta neće se 
pokrenuti niti kretati ako vrata voznog okna nisu zatvorena i zabravljena. Zabrava vrata voznog okna deluje 
kad su vrata zatvorena pre nego što se kabina pokrene sa stanice. Elementi zabrave i elementi za 
pričvršćenje zabrave izrađeni su od metala ili ojačani metalom i otporni na udar. Zabrava je zaštićena od 
prašine. Veza između pokretnog dela sigurnosnog kontakta koji prekida sigurnosno strujno kolo i 
zabravljivača je direktna, bez podešavanja ili naknadnim podešavanjem. Naknadno podešavanje kontakta 
može vršiti samo stručno lice koje radi na održavanju i ispitivanju lifta. Zabravljivač se drži u zabravljenom 
položaju silom opruga. Ako se nasilno odbravljuju vrata voznog okna kad se kabina kreće, zaustaviće se rad 
lifta. 
 Vrata voznog okna imaju električni sigurnosni uređaj za kontrolu zatvorenosti vrata. Dozvoljeno je 
da taj uređaj bude ugrađen na jedno krilo vrata, pod uslovom da je sa drugim krilom neposredno 
mehanički povezano, odnosno sa pogonskim uređajem vrata. Sila potrebna za otvaranje ovih vrata nije 
veća od 300 N, u zoni odbravljivanja.Ako se kabina zaustavi u blizini vrata voznog okna i ako je isključen 
pogon vrata, moguće je da se vrata kabine otvore kroz otvor vrata voznog okna, odnosno da se vrata 
kabine i vrata voznog okna otvore iz kabine.Sva vrata voznog okna izrađena su tako da se mogu odbraviti 
spolja pomoću specijalnog ključa. 
 
KABINE 
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Kabine liftova imaju po četiri uređaja za vođenje kabina, klizanjem klizača. Uređaji za vođenje kabine su 
izrađeni i postavljeni tako da se ne odvoje od vođica i ako se oštete. Prilikom proračuna nosećih elemenata 
lifta uzeto je u obzir najveće opterećenje koje nastaje od tereta pri utovaru ili istovaru. 
 Kabina lifta je ograđena punim zidovima, podom, kabinskim vratima i tavanicom. Na kabini lifta 
nalazi se otvor za ulaz lica sa automatskim vratima i otvori za provetravanje. Zidovi, pod i tavanica kabine, 
okvir kabine i uređaj za vođenje kao celina imaju dovoljnu mehaničku čvrstoću da izdrže udare i 
opterećenja kojima je kabina izložena za vreme rada lifta, kad deluje hvatački uređaj i kad kabina naseda 
na odbojnike. 
 Zidovi kabine izrađeni su tako i da bez trajne deformacije izdrže silu od 300 N koja deluje upravno 
na bilo koju tačku zida, pod uslovom da ravnomerno opterećuje kružnu i kvadratnu površinu od 5 mm². Pri 
ovome ugib ne iznosi više od 15 mm. Zidovi, pod i tavanica kabine su izrađeni od materijala koji nije lako 
zapaljiv i koji ne stvara veliku količinu dima i gasova opasnih po život. 
 Pod kabine je proračunat sa opterećenjem od 5 kN/m². Na pragu kabine nalazi se zaštitni lim 
širine jednake najmanje svetloj širini vrata voznog okna. Vertikalni deo zaštitnog lima praga je na 
donjem kraju zakošen pod uglom 60° u odnosu na horizontalu, a zakošenje iznosi 50 mm mereno 
horizontalno. Ukupna visina zaštitnog lima praga iznosi 0,75m. Na ulazu u kabinu nalazi se prag koji 
izdržava sva opterećenja pri utovaru i istovaru tereta. 
 Na ulazu u kabinu lifta nalaze se automatska vrata. Vrata kabine zatvaraju ceo ulaz u kabinu. Kad su 
vrata kabine zatvorena, zazori između krila vrata, krila i okvira i krila i praga nisu veći od 10 mm. 
 Krov kabine, pored zahteva za mehaničku čvrstoću zidova kabine, ispunjava i sledeće uslove: 
 - da krov, na svakom mestu izdrži najmanje dva lica ili teret od 2 kN, bez trajnih deformacija i da ta 
površina bude označena. 
 - da postoji slobodan ravna površina od najmanje 0,12m², dužine ili širine najmanje 0,25m. 
 Površina otvora za provetravanje kabine u gornjem i donjem delu kabine iznosi 1% od korisne 
površine poda kabine. Otvori za provetravanje izrađeni su tako da se iz unutrašnjosti kabine kroz njih ne 
može provući okrugli štap prečnika 10 mm. Ram kabine je snabdeven uređajem za prinudno kočenje sa 
postupnim dejstvom, koji se aktivira pomoću graničnika brzine. Ram kabine je preko specijalnih vešalica 
povezan sa nosećom užadi. Na ramu su ugrađeni sigurnosni kontakti koji isključuju rad lifta, u slučaju: 
 - labavljenja makar jednog od nosećih užadi; 
 - preopterećenja kabine; 
 - stupanja u dejstvo uređaja za prinudno kočenje. 
 
PROTIVTEG 
 Protivtegovi na oba lifta se sastoje od više međusobno čvrsto spojenih delova. Delovi protivtega 
izrađeni su tako da ne ispadaju, da se ne lome i da se ne troše.Kako se protivteg sastoji iz više delova, 
postavljen je u ram koji čvrsto drži delove protivtega da se ne bi pomerili ili ispali. Protivteg se kreće po 
krutim vođicama.  
 
NOSEĆA SREDSTVA 
 Kabine i protivtegovi ovih liftova obešeni su o čeličnu užad, koja su iste konstrukcije i karakteristika 
za oba lifta. Sastav, ovalnost, istezanje i savitljivost ispunjavaju uslove propisane standardima za čeličnu 
užad. Noseća užad su ravnomerno opterećena. Noseća užad ne smeju spajati ili popravljati uplitanjem. 
Ako je potrebno zameniti jedno uže ili više užadi u grupi, moraju se zameniti sva užad u toj grupi.Odnos 
između nazivnog prečnika pogonske užetnjače i pomoćne užetnjače prema nazivnom prečniku nosećeg 
užeta iznosi više od 40xd. Koeficijent sigurnosti noseće užadi iznosi više od 12. Specifični pritisak između 
noseće užadi i žleba pogonske užetnjače ispunjava uslove predviđene standardima za liftove.Krajevi 
noseće užadi pričvršćeni se za kabinu i protivteg ili za uređaj za vešanje pomoću pljosnate konične 
čaure.Kod liftova sa pogonskom užetnjačom, kad protivteg miruje na odbojnicima, vučna sposobnost 
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pogonske užetnjače je takva da spreči podizanje kabine okretanjem pogonske užetnjače. Vučna 
sposobnost proračunata je prema standardima za liftove. 
 
GRANIČNIK BRZINE 
 Na oba lifta graničnici brzine i hvatački uređaji su iste konstrukcije i karakteristika. Hvatački 
uređaj kabine stupa u dejstvo pomoću graničnika brzine pošto se postigne brzina kretanja kabine od 115% 
nazivne brzine. Sila kojom pri stupanju u dejstvo graničnik brzine dejstvuje na hvatački uređaj je najmanje 
jednaka dvostrukoj sili potrebnoj za stupanje u dejstvo hvatačkog uređaja, ali ne manje od 300N.Graničnik 
brzine pokreće se čeličnim užetom nazivnog prečnika 6,5 mm.Uže graničnika brzine zategnuto je uređajem 
čija je užetnjača odnosno teg vođen i snabdeven električnim kontaktom. Stupanjem u dejstvo hvatačkog 
uređaja, ni uže graničnika brzine, kao ni njegova veza neće se prekinuti čak i kad je put kočenja veći od 
normalnog. Uže je vezano tako da se može lako odvezati od hvatačkog uređaja.Graničnik brzine postavljen 
je na nosaču u vrhu voznog okna. Graničnikom brzine, predviđeno je preko električnog sigurnosnog 
uređaja, da se isključi pogon lifta pre nego što brzina kabine u smeru na dole ili gore dostigne brzinu 
stupanja u dejstvo graničnika brzine. Pristup za servisiranje i pregled je predviđen sa najviše stanice preko 
krova kabine. Ako se graničnik brzine posle otpuštanja hvatačkog uređaja ne vrati automatski u svoj radni 
položaj, električnom sigurnosnom sklopkom za kontrolu vraćanja graničnika brzine u radni položaj 
predviđeno je da se spreči pokretanje lifta sve dok je graničnik brzine zakočen. Ponovno puštanje lifta u 
pogon mora izvršiti samo stručno lice koje radi na održavanju lifta.Ako se uže graničnika brzine olabavi ili 
prekine, električnim sigurnosnim uređajem za kontrolu zategnutosti užeta graničnika brzine, zaustaviće se 
pogon lifta. Graničnik brzine mora biti plombiran. 
 
VOĐICE 
 Na oba lifta vođice su iste konstrukcije i karakteristika. Vođice kabine su izrađene od specijalnih 
vučenih profila, sa određenim kliznim površinama, dimenzija datih u projektu. Nastavci vođica se izvode 
pomoću podveznica i vijaka. Vođice se učvršćuju klemama za konzole, koje su vezane za zidove voznog 
okna. Dimenzije i raspored konzola određen je u crtežima i proračunu ovog projekta. Broj vođica je 
paran. Dužine vođica su tolike da ih kabina i protivteg ne mogu napustiti.Vođice, njihove konzole i spojnice 
izdržavaju dinamička naprezanja prouzrokovana dejstvom hvatačkog uređaja kao i savijanje usled 
neravnomernog opterećenja kabine. Savijanje vođica ne utiče na ispravan rad lifta. 
 
KRAJNjA SKLOPKA 
 Na oba lifta postavljaju se krajnje sklopke iste konstrukcije i karakteristika. Pogon lifta posle 
prolaska kabine kroz krajnju stanicu isključuje se krajnjom sklopkom. Krajnja sklopka stupa u dejstvo pre 
nego što kabina ili protivteg dodirne odbojnike i pre nego što kabine pređe krajnje stanice za najviše 
0,25m. 
 Dejstvo krajnje sklopke ne prestaje ni kad kabina ili protivteg nasednu na odbojnike. Krajnja 
sklopka lifta ne koristi se kao sklopka za zaustavljanje lifta u krajnjoj stanici.Posle dejstva krajnje sklopke, 
ponovno stavljanje lifta u pogon mora izvršiti stručno lice koje radi na održavanju lifta. 
 
POGONSKA MAŠINA 
Pogonske mašine na oba lifta su iste konstrukcije. Vuča kabine i protivtega ostvarena je silom trenja 
između pogonske užetnjače i noseće užadi. Pogonska mašina je frekventno naponski regulisani sihroni 
motor, sa permanentnim magnetima bez reduktora. Na pogonskoj mašini nalazi se kočnica lifta kojom se 
deluje automatski ako nestane napon iz mreže i ako nestane napon upravljanja. 
 Sklopovi pogonske mašine kojima se prenose obrtni momenti nisu zavareni. Za vezu između 
pogonskog motora i pogonske užetnjače upotrebljava se elastična spojnica. Doboš kočnice povezan je u 
celinu sa pogonskom užetnjačom. Elektromehanička kočnica ima napravu za ručno otkočivanje koja je 
izrađena tako da se posle prestanka delovanja na tu napravu kočnica automatski koči. Kočna sila ostvaruje 
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se pritisnim vođenim oprugama. Kočenje se vrši dejstvom dve kočne papuče sa oblogama, na kočni doboš. 
Kočne obloge su od nezapaljivog materijala. Smer kretanja kabine jasno je označen na pogonskoj mašini.
 Delovi pogonske mašine koji se obrću, kao što su klinovi, vijci i slobodni krajevi osovina, zaštićeni su 
tako da ne mogu povrediti lica u njihovoj blizini. Delovi kao što su užetnjača i zamajac su glatki i obojeni 
žutom bojom. 
 
SIGURNOSNI UREĐAJ KOJI RADI KAD KABINA ILI PROTIVTEG U VOŽNjI PREMA DOLE NAIĐU NA PREPREKU 
 Liftovi su snabdeveni uređajem kojim se zaustavlja pogon lifta i drži u stanju mirovanja kad je 
spuštanje kabine ili protivtega sprečeno nekom preprekom u voznom oknu. 
 Ovaj električni uređaj stupa u dejstvo u vremenu koje ne prelazi najmanju od sledećih vrednosti: 
 - 45 sekundi; 
 - vreme vožnje potrebno za celu visinu dizanja, uvećano za najviše 10 sekundi; 
 - vreme vožnje potrebno za celu visinu dizanja, uvećano za najviše 20 sekundi, kad vreme vožnje za 
celu visinu dizanja ne prelazi 10 sekundi. 
 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
U VOZNOM OKNU  
 U voznom oknu plastični kanali za glavni vertikalni razvod učvršćuju se za zid ili za metalne držače 
postavljene na vođicama kabine. Rastojanje između dva učvršćenja ne sme iznositi više od 2m. Izlaz 
provodnika iz plastičnih kanala izvodi se pomoću plastičnih cevi. Za povezivanje pokretne kabine sa ostalim 
delom instalacije na sredini voznog okna i kabini postavljene su razvodne kutije sa stezaljkama 
(obeleženim prema šemi) između kojih se postavlja savitljivi višežilni kabl. Dužina kabla je tako odabrana 
da i kada je kabina u krajnjim stanicama, ima slobodan luk i ne dodiruje kabinu niti delove voznog okna. 
Instalacija na kabini izvodi se takođe kroz plastične kanale i cevi, koji su učvršćeni. 
 Na krovu kabine, deo instalacije koji je izložen gaženju od strane montera, je posebno 
zaštićen.Veze provodnika izvode se samo stezaljkama ili za to odgovarajućim steznim vijcima.Prilazi 
voznom oknu lifta moraju biti osvetljeni za sve vreme za koje je lift u pogonu, najmanje kao za rasvetu 
stepeništa sa slabim prometom (50 lx). 
 
U KOMANDNOM ORMANU 
Ovo su liftovi bez mašinske prostorije, komandni orman se postavlja u otvor u zidu neposredno uz 
prilazna vrata na najvišoj stanici. 

 Komandni ormani su propisano povezanI na temeljni uzemljivač objekta, kao i pogonske mašine 
unutar voznog okna. 

 Ispred komandnih ormana na najvišoj stanici je postavljen odgovarajući aparat za gašenje 
požara. 

 Ispred komandnih ormana upravljanja postavlja se gumeni atestirani tepih, Ispred ovih ormana 
postoji slobodan prostor od min 0,7 m, kao i širine min 0,5 m. 

 Vrh voznog okna mora imati električno osvetljenje min 200 lx mereno na mestu gde se postavlja 
pogonska mašina. Sklopka za osvetljenje se postavlja unutar komandnog ormana upravljanja. 

 U ormanima upravljanja se nalaze naizmenične sklopke za osvetljenje voznog okna, namenski 
obeležena, koja je vezana sa naizmeničnom sklopkom u jami voznog okna. Jedna priključnica sa 
zaštitnim kontaktom postavljena je u ormanu upravljanja. Ova priključnica se vezuje na instalaciju 
objekta, preko posebnog osigurača. 

  
PODLOGE ZA PROJEKTANTA ELEKTRO INSTALACIJA OBJEKTA 
 Napojni vod za napajanje liftova električnom energijom (konkretni proračuni i šeme instalacije 
ovog voda su predmet projekta elektro instalacija oblekta) mora biti izveden od glavnog razvodnog 
ormana u objektu do komandnog ormana lifta  tj. neposredno pored prilaza liftu na najvišoj stanici. 
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Napojni vod treba dimenzionisati prema polaznoj struji pogonskog agregata.Za zaštitu liftovskog 
postrojenja od strujnog udara u orman upravljanj mora se dovesti priključak sa sistema zaštite objekta 
(obaveza naručioca). U orman upravljanja i dno voznog okna mora se dovesti i priključak gromobranske 
instalacije objekta (obaveza naručioca).Podaci za proračun glavnog napojnih vodova za liftove su: 
-Snaga pogonskog elektromotora i nominalne st. je: P = 7,2 kW, In = 19 A, 
-Proračun usponskog voda se vrši na bazi polazne struje koja iznosi: Ip =30 A,  
-Osigurač kod glavne sklopke:  25 A,  
 Pad napona ne sme biti veći od 5%. Na osnovu ovih podataka projektant električne instalacije će 
izvesti proračun glavnog napojnog voda. Električna instalacija se izvodi između komandne table i svih 
elemenata lifta koji imaju električne priključke prema priloženoj elektro šemi lifta. Instalacija se izvodi po 
zidu, a u kanale u podu, ili kroz savitljive cevi.Provodnici se polažu u plastične kanale ili plastične savitljive 
cevi. Plastični kanali ili cevi moraju biti zavrtnjima odnosno obujmicama sigurno pričvršćeni, uvek pod 
pravim uglom i na najpogodniji način izvedeni. 
 
KABINE 
 Instalacije kabina na oba lifta su istih karakteristika i na isti način postavljene. Na vratima kabine 
nalazi se električni sigurnosni uređaj za kontrolu zatvorenosti vrata kabine kojima se sprečava kretanje 
kabine ako vrata ili bilo koje krilo višekrilnih vrata nije zatvoreno.Na krovu kabine, na gornjem nosaču 
okvira kabine, nalazi se uređaj za servisno upravljanje i dvopolna priključnica sa zaštitnim kontaktom. 
Uređaj za servisno upravljanje i prekidač za zaustavljanje su pristupačni a njihovo rastojanje od prednje 
ivice krova kabine je manje od 1m, sa zaštitom od nenamernog uključenja. Kabina lifta ima električno 
osvetljenje, a armature su montirane tako da ne mogu da padnu. Osvetljenost poda kabine i kutije za 
upravljanje u kabini iznosi 100 lx. Za osvetljenje kabine služe dva rasvetna tela vezana paralalno.Ako se 
prekine normalno napajanje svetlosnog izvora, u kabini postoji pomoćni izvor električne energije za nužno 
svetlo, sa stalnim punjenjem, koji se uključuje automatski odmah po nestanku napona. Pomoćni izvor 
električne energije dimenzionisan je da najmanje 1 sat daju osvetljenost od 5 lx.Taj izvor električne 
energije upotrebljava se i za napajanje uređaja za uzbunu. Njegova snaga je projektovana prema 
potrebama potrošača. 
 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE I UREĐAJI 
 Električna instalacija i uređaji na oba lifta su istih karakteristika i odnose se na glavnu sklopku 
energetskog kola struje i na sve što je iza nje priključeno, kao i na sklopku kola osvetljenja kabine i sve što 
je iza nje priključeno.Otpor izolacije između provodnika, kao i između provodnika i zemlje, mora iznositi 

više od 1000 /V ali ne manja od: 

 1) 500 k - za energetsko strujno kolo i za sigurnosno strujno kolo 

 2) 250 k - za ostala strujna kola (upravljanje,osvetljenje i dr.) 
 Za električna kola upravljanja i sigurnosna strujna kola srednja vrednost jednosmernog napona ili 
efektivna vrednost naizmeničnog napona između provodnika i između provodnika i zemlje ne sme biti 
veća od 250 V.Nulti i zaštitni provodnik moraju biti međusobno odvojeni provodnici.Glavni kontaktori, kao 
i kontaktori koji služe za zaustavljanje pogonske mašine, moraju odgovarati kategoriji upotrebe : 
 1) AC 3 - za kontaktore naizmeničnih strujnih kola, 
 2) DC 2 - za kontaktore jednosmernih strujnih kola. 
 Kontaktori moraju biti dimenzionisani tako da se 10% od ukupnog broja uključivanja i isključivanja 
može izvesti sa strujom pokretanja motora.Ako pomoćni kontaktori služe za upravljanje glavnim 
kontaktorima, oni moraju da odgovaraju upotrebnoj kategoriji: 
 1) AC 11 - za pomoćne kontaktore u naizmeničnim strujnim kolima, 
 2) DC 11 - za pomoćne kontaktore u jednosmernim strujnim kolima. 
 Glavni i pomoćni kontaktori moraju ispunjavati sledeće uslove: 
 1) Ako je jedan od mirnih kontakta zatvoren, svi radni kontakti moraju biti otvoreni, 
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 2) Ako je jedan od radnih kontakta zatvoren, svi mirni kontakti moraju biti otvoreni. 
 Ako se umesto pomoćnih kontaktora u sigurnosnom strujnom kolu za upravljanje glavnim 
kontaktorima upotrebljavaju releji, moraju biti ispunjeni gornji uslovi. U tom slučaju nepotpuno privlačenje 
kotve ne uzima se u obzir pri razmatranju grešaka. Pogonski elektromotori koji se napajaju direktno i iz 
mreže moraju biti zaštićeni od preopterećenja i struje kratkog spoja. Ako otkaže samo jedna faza 
električnog napajanja mora se sprečiti oštećenje na motoru. Zaštita od preopterećenja elektromotora koji 
se napaja direktno iz mreže mora biti izvedena pomoću uređaja kojima se automatski prekidaju svi aktivni 
(fazni) provodnici napajanja motora. Ponovno uključivanje zaštitnog uređaja mora da izvrši stručno lice 
koje radi na održavanju lifta. 
 Ako usled prekomerne struje dođe do prekomernog povišenja temperature i na namotajima 
motora, uređajem za prekid napajanja strujom isključuje se struja, a posle dovoljnog hlađenja motora, 
može se automatski uključiti dovod struje. U komandnom ormanu, nalazi se glavna sklopka, kojom se 
istovremeno na svim polovima prekida dovod struje lifta.Ta sklopka je napravljena za najjaču struju koja je 
dozvoljena pri normalnom pogonu lifta. Ona čvrsto stoji u položaju uključenja ili isključenja.Glavna sklopka 
ne sme prekidati strujna kola :1)  za osvetljenje i provetravanje kabine,2) za priključnice na krovu 
kabine,3) za priključnice u ormanu upravljanja,4)  za osvetljenje u ormanu upravljanja,5) za osvetljenje 
voznog okna,6) priključnica u dnu voznog okna. 
 Na glavnoj sklopki se nalazi oznaka "Glavna sklopka-L1", "Glavna sklopka-L2” i mora biti jasno 
obeležen uključen i isključen položaj. Glavna sklopka se ne sme koristiti istovremeno i kao krajnja sklopka 
lifta. 
 Svi električni provodnici i kablovi u ormanu upravljanja i voznom oknu osim pratećeg kabla za 
kabinu, ako su izloženi mehaničkom oštećenju, moraju biti zaštićeni cevima, polaganjem u kanale i slično. 
Zaštitni omotač može biti od metala, plastike ili drugog materijala.Presek provodnika električne instalacije 
lifta izrađenih od bakra koji ulaze u sastav sigurnosnog strujnog kola ili nekog drugog kola priključenog 
sigurnosnom strujnom kolu mora da iznosi najmanje 0,75 mm2.Presek provodnika za upravljanje liftom, za 
signalizaciju i telefon, kao i provodnika veza elektronskih upravljačkih uređaja ako su izrađeni od bakra, 
mora iznositi najmanje 0,5 mm2. Isključenjem osvetljenja kabine mora se isključiti i upravljanje 
liftom.Sklopke za osvetljenje voznog okna i ormana upravljanja nalaze se u ormanu upravljanja. 
 Metalni delovi električnih sigurnosnih uređaja su uzemljeni priključivanjem za zaštitni vod, bez 
obzira na visinu napona. Presek zaštitnog provodnika, na koji su povezani metalni delovi pogonskog 
motora i metalno kućište komandnog ormana, ne sme biti manji od preseka napojnih vodova, s tim što 
mora iznositi najmanje 6 mm2, ako je vod od bakra, odnosno 25 mm2, ako je od pocinkovane trake.
 Postrojenje lifta mora biti zaštićeno od atmosferskog električnog pražnjenja prema propisima o 
standardima za gromobranske instalacije. 
 
PRORAČUN ZAŠTITE OD ELEKTRIČNOG UDARA ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA (SRPS N.B2.741 č. 5) 
  Objekat u kome se nalaze liftovska postrojenja priključuje se na mrežu TN, a instalacija lifta izvodi se u TN-
C-S sistemu - neutralni i zaštitni provodnik se vode delimično zajedno, a delimično posebno. Zaštita od 
indirektnog dodira izvedena je pomoću tromih topljivih osigurača. Da bi zaštita bila efikasna u slučaju 
nastanka kvara zanemarljive impedanse između faznog i zaštitnog provodnika ili izloženog provodnog dela, 
treba da nastupi automatsko isključenje napajanja u propisanom vremenu pregorevanjem topljivog 

umetka osigurača. Ovaj zahtev je ispunjen ako je:  Z
s x I

a
  U

0 
gde je: Z

s
 - impedansa petlje kvara 

koja obuhvata izvor, provodnik pod naponom do tačke kvara, i zaštitni provodnik od tačke kvara do izvora. 
 I

a
 - struja pregorevanja topljivog umetka osigurača i to: 

 - u vremenu do 5 sekundi za fiksne uređaje liftovskog postrojenja (električni razvodni orman KO-L, 
elektromotor, upravljačka grupa) 

 - u vremenu do 0,4 sekunde za električna kola priključnica sa zaštitnim kontaktom. 
 U

0
 - nazivni napon prema zemlji (U

0
  = 220 W). 
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  Za potrebe proračuna efikasnosti zaštite od električnog udara napravljene su tve tabele. 
Prva od njih predstavlja očitane vrednosti struje isključenja (pregorevanja) topljivih umetaka tromih 
osigurača sa krive isključenja za karakteristična vremena od 0,4s i 5s, a druga je dobijena iz prve 

preračunavanjem najveće dozvoljene impedanse petlje kvara za očitane vrednosti prema formuli  Z
s x I

a
  

U
0 

Tabela struja isključenja topljivih umetaka I
a
(A) 

Nazivna struja 
umetka In(A) 

  

6 

 

10 

 

16 

 

20 

  

25 

  

35 

 

50 

 

63 

tisk = 0,4s  34  60  86  108  140  240  340 510 

tisk = 5 s  20  33  49  63  83  130  180 280 

Tabela najveće dozvoljene impedanse petlje kvara Z
smax

 () 

Nazivna  
struja 
umetka In(A)) 

  

6 

  

10 

  

16 

  

20 

  

25 

  

35 

  

50 

 

63 

tisk = 0,4s  6,47  3,67  2,56  2,04  1,57  0,92 0,65 0,43 

tisk = 5 s  11  6,67  4,49  3,49  2,65  1,69  1,22 0,79 

Zaštita od indirektnog dodira zadovoljava ako impedansa petlje kvara ne prelazi vrednosti: 

 Za fiksne uređaje liftovskog postrojenja u glavnom razvodnom ormanu lifta, koji su napojeni 

strujnim kolom osiguranim toplivim umetkom od:   In1 = 25 A, Z
s
  2,65, In2 = 35 A, Z

s
  

1,69  

 Za priključnice sa zaštitnim kontaktom na krovu kabine i u voznom oknu koje su napojene 

strujnim kolima osiguranim topljivim umetkom od 10A:   Z
s
  3,67  

 Pre puštanja liftovskog postrojenja u rad, potrebno je izmeriti impedanse petlje kvara i utvrditi da li 
se nalaze u dozvoljenim granicama. 
 
UPRAVLjANjE 
 Upravljanje je Duplex sabirno smeru na dole. Komande za vožnju kabina daju se električnim 
putem, pomoću dugmadi na registar kutiji iz kabine i na pozivnim kutijama spolja. 
 Svi registrovani pozivi automatski se sistematizuju po smeru vožnje i položaju, a izvršavaju se 
prirodnim redosledom stanica. Po ispunjenju kabinskih komandi lift ide do najvišeg registrovanog spoljnog 
poziva. Na krovu kabine postavljen je uređaj za servisno upravljanje liftom. Uključivanjem uređaja za 
servisno upravljanje isključuje se spoljno i kabinsko upravljanje liftom. Servisna vožnja kabine može se 
ostvariti samo neprekidnim pritiskom na dugme koje je zaštićeno tako da se ne može nenamerno 
pritisnuti. Smer vožnje je jasno označen. Servisni upravljački uređaj ima sklopku "STOJ" koja je bliže od 1m 
od vrata voznog okna. Pri upravljanju liftom pomoću servisnog uređaja brzina kretanja kabine nije veća od 
0,63m/s, pri čemu se nijedan od sigurnosnih uređaja ne isključuje. Pri servisnoj vožnji kabina ne prelazi 
krajnje stanice.(Pri servisnom upravljanju liftom ne sme se vršiti premošćenje sigurnosnih kontakata vrata 
voznog okna i isključivanje krajnjih stanica i krajnjih sklopki).Sklopka sa natpisom "STOJ" za nužno 
zaustavljanje lifta je električni sigurnosni uređaj. Ponovno stavljanje lifta u pogon pomoću sklopke sa 
natpisom "STOJ" vrši se samo namernom radnjom. Stupanjem u dejstvo sklopke sa natpisom "STOJ" kod 
sabirnog upravljanja ne poništavaju se spoljni pozivi.U kabini lifta postavljen je lako uočljiv i pristupačan 
uređaj za uzbunu. Uređaj za uzbunu napaja se sa pomoćnog izvora električne energije za nužno osvetljenje 
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kabine i izveden je kao zvono. Zvučni signal uređaja za uzbunu jasno se čuje u kabini i na glavnoj stanici.Na 
svakoj stanici postoji uočljiv svetlosni signal smera vožnje. 
 Na svim prilazima voznog okna i u kabini lifta sa sabirnim upravljanjem postavlja se signal potvrde 
prijema i izvršenja komande. 
 
NATPISI OBAVEŠTENjA I OZNAKE 
 Svi natpisi, obaveštenja i oznake su uočljivi, čitki i razumljivi izrađeni od postojanog materijala i 
trajno pričvršćeni. U kabini lifta i na vratima voznog okna postavlja se natpis na kome su nazivna nosivost u 
kg i dozvoljeni broj lica.Deo za stavljanje u dejstvo uređaja za uzbunu je žute boje, sa trajnim natpisom 
"UZBUNA", visine slova najmanje 7 mm, ili simbol u obliku zvona.Na krovu se postavljaju sledeći natpisi i 
oznake: 
 1) na sklopki za zaustavljanje ili pored nje oznaka "STOJ" 
 2) na servisnoj sklopki ili pored nje - oznaka "NORMALNO" i "SERVIS" 
 3) na elementima za davanje komande za servisnu vožnju ili pored njih - oznaka smera vožnje. 
 Na spoljnoj strani vrata komandnog ormana postavljaju se natpisi: "OPASNO PO ŽIVOT", "POGON 
LIFTA" . 
 U komandnom ormanu postoji upustvo za ručno pokretanje kabine i upravljanje i upotrebu ključa 
za prinudno otvaranje vrata voznog okna.Na sklopki za osvetljenje kabine, voznog okna nalazi se tablica sa 
natpisom "OSVETLjENjE KABINE", "OSVETLjENjE VOZNOG OKNA" .Na graničniku brzine nalazi se tablica sa 
sledećim podacima: 
 1) firma, 
 2) brzina stupanja u dejstvo (m/s) 
 3) oznaka graničnika, 
 4) tehničke karakteristike užeta, 
 Na sklopki "STOJ" u jami voznog okna ili pored nje nalazi se oznaka "ISKLjUČENO".Na pogonskoj 
mašini, na vidnom mestu nalazi se metalna tablica sa sledećim podacima : 
 1) firma, 
 2) tehničke karakteristike 
 3) masa pogonske mašine, 
 4) fabrički broj i godina proizvodnje, 
 
ISPITIVANjE LIFTA 
 Po završenoj montaži liftovska postrojenja se moraju podvrgnuti ispitivanju u skladu sa važećim 
pravilnikom o bezbednosti liftova ( Sl.glasnik  RS  br.15/2017 od 02. 03 2017 god.i SRPS EN 81 20/50).Ovo 
ispitivanje treba da izvrši ovlašćena ustanova, koja je dužna da izda izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli.    
 U toku eksploatacije liftova, ukoliko se izvrši zamena bilo kog od sledećih delova: noseća užad, 
pogonska mašina, hvatački uređaj, graničnik brzine, upravljačkih uređaja, uređaja za kočenje ili uređaja za 
dizanje, kao i u slučaju kada se pri pregledu utvrdi neispravnost koja može dovesti do opasnog pogonskog 
stanja, ne smeju se pustiti u pogon pre nego što se tehničkom kontrolom lifta utvrdi da su ispunjeni svi 
propisani uslovi za njegov bezbedan rad.Putnički liftovi podležu obaveznoj povremenoj tehničkoj 
kontroli.Povremena tehnička kontrola liftovskog postrojenja mora se izvršiti najdocnije po isteku jedne 
godine od prethodne tehničke kontrole tog lifta.O izvršenoj tehničkoj kontroli sastavlja se izveštaj o 
ispitivanju. 
 
ODRŽAVANjE 
 Svaki lift snabdeven je upustvom proizvođača o rukovanju liftom i o njegovom održavanju. 
Redovno održavanje lifta mora se vršiti najmanje jedanput mesečno. Svaki lift mora imati knjigu 
održavanja.Lift u prometu, odnosno pri isporuci, mora biti snabdeven garantnim listom. Garantni rok za 
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ispravno funkcionisanje lifta je dve godine. Lift je snabdeven tehničkim upustvom proizvođača.Rok 
obezbeđenog servisiranja lifta je deset godina, računajući od dana predaje novougrađenog lifta. 
 
OPŠTI USLOVI 
 U toku garancije, računajući od dana kada je postrojenje stavljeno u ispravan pogon, svaki kvar koji 
se desi a prouzrokovan je slabim kvalitetom materijala, slabom izradom ili slabom montažom, izvođač 
mora da na poziv investitora otkloni nastali kvar i postrojenje dovede u ispravan pogon.Za nestručno i 
nebrižljivo rukovanje izvođač nije odgovoran.Nakon završenog ispitivanja investitor je dužan zatražiti 
dozvolu za upotrebu od nadležnog organa za izdavanje upotrebne dozvole.Izvođač radova obavezan je da 
investitoru dostavi sledeće ateste : 

 čeličnog užeta 

 elektromehaničke brave 

 uređaja za prinudno kočenje 

 ograničitelja brzine kabine 

 izolacionih prostirki. 
 Investitor odnosno korisnik je dužan da istovremeno sa puštanjem u upotrebu da obezbedi 
održavanje i to: 

 svakodnevno, preko jednog zaduženog lica 

 redovno održavanje, preko stručne organizacije za održavanje 

 redovni tehnički pregled preko ovlašćene ustanove. 
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 Ovi liftovi su namenjeni za prevoz putnika u stambeno- poslovnom kompleksu, ugrađuju se u betonska 

vozna okno, pogonske mašine se postavljaju u vrhu voznog okna.  
 

OBJEKAT: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS na uglu ulica Jurija Gagarina i Nehruove,  K.P br. 3347/70 

K.O. Novi Beograd 
         

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: 

Vrsta liftova:        putnički 

Broj komada:                         2 

Oznaka liftova:            L3 i L4 

Nosivost:   L3 Q = 1000 kg, L4 Q = 630 kg 

Brzina vožnje:   v = 1.6 m/s 

Visina dizanja:   H = 40870 mm 

Broj stanica/prilaza:   n = 14/14, svi prilazi sa iste strane 

Označavanje stanica:   ( -3,-2,-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 i Ps),   

Glavna stanica:   "0" 

Vrsta pogona:                       elektro motorni bezreduktorski, frekventno regulisani. 

Br. Startovanja:    180 uk/čas. 

Upravljanje:      Duplex, sabirno u smeru na dole 
Režim “požarna opasnost” : da se kabine vrate u glavnu stanicu, otvore vrata i da se posle izlaska lica, 

liftovi automatski isključe iz rada. 

Režim “nestanak električne energije” : liftovi automatski dovode kabine u bližu stanicu i otvore vrata. 

Signalizacija:  

                                                                  po spratovima,na svim stanicama, mikropokretni pozivni tasteri sa  potvrdom  

                                                                  poziva, indikator položaja kabine, strelice smera  dalje vožnje , 

u kabini  mikropokretni pozivni tasteri sa   potvrdom poziva i Brajevim  oznakama,  

indikator položaja kabine,  digitalni i zvučni signal preopterećenja,dugme za 

otvaranje vrata,dugme za zatvaranje vrata,  dugme alarma,prekidač 

ventilator, dugmad da budu  dostupna ljudima sa invaliditetom; 

Interfonska veza:    dvostrana komunikacija između kabine i komandnog ormana 

Kabine:                                 metalne-putničke, kataloške,  

Dimenzije:     L3 1100x 2100 x 2200 mm,L4 1100x 1400 x 2200 mm, 

- broj ulaza u kabinu:   1 

                                                                  završna obrada stranica kabine češljani inox, sa spoljašnje strane zidovi 

presvučeni anti zvučnim i antivibracionim materijalom, registar kutija: inox, u 

punoj visini kabine, osvetljenje: LED, pod: obložen granitnom keramikom, 

rukohvat na dve strane, ogledalo na zadnjoj strani iznad rukohvata,u L3- 

preklopno sedište u skladu sa pravilnikom o pristupačnosti, alarm, interfon,  

                                                               ventilator, nužno svetlo;  

 

Kabinska vrata: automatska, dvopanelna-teleskopska, sa fotozavesom, završna obrada 

češljani inox. 

- dimenzije:     L3 800x 2000 mm, L4 800x 2000 mm,  

Vrata voznog okna: automatska, dvopanelna-teleskopska, završna obrada češljani inox, 

otporna prema  požaru EI 90min., ispitana u skladu sa SRPS EN 81-

58:2018. 

- dimenzije:                                               L3 800x 2000 mm, L4 800x 2000 mm,    

-sigurnosni sistem vrata:                           elektromehanička zabrava. 
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Vozna okna:                                             armirano-betonska,  

- dimenzije:                                                L3 1650x2660 mm,  L4 1650x1800 mm 

Vrh voznog okna:               4100 mm 

- jama voznog okna: 1500 mm 

Materijal protivtegova:                sivi liv 
Položaj:     bočno pored  kabina 
Vođice kabina:                       L3 90x75x16  mm, L4  82.5x68.25x9  mm 
Sistem vešanja:    2:1 

Pogonske užetnjače:                   D = 240 mm 
Prevojne užetnjače:   na kabini- D = 240 mm, na protivtegu- D = 320 mm 
Broj užadi:                          L3 z = 9, L4 z = 6 

Prečnik čeličnog užeta:              6.0 mm 

Elektromotor snage:                  L3 P = 10.5 kW, L4  P = 7,2 kW 

Nominalna struja motora:             L3 In = 25 A, L4 In = 19 A  

 

VOZNA OKNA 

 Vozna okna su armirano-betonska ograđena čvrstim i punim zidovima, tavanicom i dnom. Kabina lifta i 

protivteg nalaze se u istom voznom oknu. U vrhu voznih okana postoje otvori za provetravanje, čija je ukupna površina 

preseka najmanje 2% od površine horizontalnog preseka voznog okna. Vozno okno se ne sme koristiti za provetravanje 

prostorija koje ne pripadaju liftovskom postrojenju, niti se ugrađivati instalacije i uređaji koji nisu sastavni deo lifta.Vozna 

okna izdržavaju opterećenja koja nastaju pri radu pogonske mašine, pri dejstvu hvatačkog uređaja na vođice, pri 

nasedanju kabine ili protivtega na odbojnike. 

 Zidovi voznih okana su od materijala koji je otporan na mehanička oštećenja i vatru i koji ne stvara prašinu već 

sprečava njeno taloženje. Zidovi voznih okana imaju takvu mehaničku čvrstoću da se delovanjem upravne sile od 300 

N ne sme pojaviti ugib veći od 10 mm. Ta sila može da deluje s jedne ili druge strane zida, na bilo kom mestu, pod 

uslovom da je ravnomerno raspoređena na površini od 5cm ².Dno jame voznih okana je zaštićeno od prodiranja vode. 

 U jami voznog okna ugrađuje se uređaj za servisno upravljanje liftom,a u nivou najniže stanice ugrađuje se 

sklopka "STOJ" sa jasno obeleženim položajima "UKLjUČENO" i "ISKLjUČENO", dvopolna priključnica sa zaštitnim 

kontaktom i naizmenična sklopka za osvetljenje voznog okna, namenski obeležena, i vezana sa naizmeničnom 

sklopkom u ormanu upravljanja.U voznim oknima ugrađeno je električno osvetljenje i to na 0,5 m od dna jame i tavanice 

voznog okna a između ovih na svakih 7 m.Kada kabine liftova miruju na potpuno sabijenim odbojnicima 

 - u jami voznih okana postoji prostor koji omogućava smeštaj kvadra veličine najmanje 0,7x 1,0 x 0,5 m tako da 

leži na jednoj od svojih površina; 

 - slobodno rastojanje između dna jame voznih okana i najniže tačke kabine iznosi najmanje 0,5 m a između 

dna jame i najniže tačke uređaja za vođenje kabine, hvatačkog uređaja, zaštitnog lima praga kabine više od 0,1 m. 

 Najmanja dužina podesta ispred vrata voznih okana liftova mora biti najmanje 1,5 puta veća od dužine najduže 

kabine ali ne manje od 1,5 m.Na voznim oknima postoje sledeći otvori: 

 Svi prilazni otvori na voznim oknima lifta su zatvoreni metalnim vratima. U dno voznog okna se postavljaju 

metalne penjalice.Za unošenje težih delova opreme lifta ispod vrha voznog okna ugrađuju se kuke za dizalicu nosivosti 

od minimum 1000 kg. Na nosaču mora biti označeno najveće dozvoljeno opterećenje. 

ODBOJNICI U VOZNIM OKNIMA  

  Radi ograničenja hoda protivtega i kabine i njihovog sigurnog zaustavljanja, u slučaju neispravnog rada krajnjeg 

prekidača, na dnu voznog okna postavljaju se odbojnici. Oni obezbeđuju i potreban sigurnosni prostor, i na dnu i na 

vrhu voznog okna (ograničeno kretanje protivtega). Odbojnici su bez prprigušenja.  

VRH VOZNIH OKANA  

Ovo su liftovi bez mašinske prostorije, pogonske mašine na oba lifta su iste konstrukcije, mašine se postavljaju 

unutar voznih okana u vrhu, oslanjaju se na čelične nosače koji se preko gumenih podmetača oslanjaju na zidove 

voznog okna.Vrhovi voznog okna (gde se nalazi pogonska mašina) i prostor ispred ormana upravljanja (na najvišoj 

stanici) zadovoljavaju zahteve za mašinsku prostoriju, i to sledeće: 

 Zidovi i tavanica vrha okna su svetlih boja, od materijala koji je otporan na vatru, koji ne stvara prašinu već 

sprečava njeno taloženje. Vrh okna je dobro zvučno izolovan od  drugih prostorija. 
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 Vozno okno mora biti suvo i provetravano. Otvori za provetravanje moraju biti tako izvedeni da odvode 

gasove i dim u slučaju požara i moraju biti zaštićeni žaluzinama ili mrežom. Kroz vozno okno ne smeju se 

provetravati prostorije koje ne pripadaju liftu. Temperatura mora biti od + 5°C do + 35°C 

 Prilaz ormanu upravljanja mora biti lako pristupačan, siguran i osvetljen. 

 Ispod tavanice voznog okna je postavljen nosač (kuka) za dizalicu koja podiže teške delove lifta do mesta 

ugradnje. Položaj kuka i njeno opterećenje su prikazani na crtežu lifta. 

 Svi obrtni delovi (užetnjača, rotirajući deo graničnika brzine) su obojeni žutom bojom. 

 

VRATA VOZNOG OKNA 

 Na oba lifta se postavljaju prilazna vrata iste konstrukcije. Vrata voznog okna su automatska i čine ih puna 

krila i okvir. Vrata voznog okna (krila i okvir) su od metala, otporna na deformacije i izrađena i ugrađena tako da 

obezbeđuju pravilan rad zabrave vrata. 

 Mehanička čvrstoća i krutost vrata voznog okna je takva da ih horizontalna sila od 300 N (koja deluje normalno 

na površinu od 5 cm²) na bilo kom mestu krila zabravljenih vrata, s jedne ili druge strane, ne deformiše trajno, da ih ne 

deformiše elastično za više od 15 mm i da ne prouzrokuje poremećaj koji će uticati na ispravan rad vrata i zabrave. 

Svetla visina vrata voznog okna iznosi 2000 mm ± 50 mm. Svetla širina vrata voznog okna jednaka je širini ulaza u 

kabinu. Na svakom prilazu voznom oknu se nalazi prag koji izdržava sva opterećenja pri ulasku i izlasku lica i pri 

utovaru i istovaru tereta. Prirodno ili veštačko osvetljenje, mereno na podu, ispred vrata voznog okna mora iznosti 

najmanje 50 lx.Kabina lifta neće se pokrenuti niti kretati ako vrata voznog okna nisu zatvorena i zabravljena. Zabrava 

vrata voznog okna deluje kad su vrata zatvorena pre nego što se kabina pokrene sa stanice. Elementi zabrave i 

elementi za pričvršćenje zabrave izrađeni su od metala ili ojačani metalom i otporni na udar. Zabrava je zaštićena od 

prašine. Veza između pokretnog dela sigurnosnog kontakta koji prekida sigurnosno strujno kolo i zabravljivača je 

direktna, bez podešavanja ili naknadnim podešavanjem. Naknadno podešavanje kontakta može vršiti samo stručno lice 

koje radi na održavanju i ispitivanju lifta. Zabravljivač se drži u zabravljenom položaju silom opruga. Ako se nasilno 

odbravljuju vrata voznog okna kad se kabina kreće, zaustaviće se rad lifta. 

 Vrata voznog okna imaju električni sigurnosni uređaj za kontrolu zatvorenosti vrata. Dozvoljeno je da taj uređaj 

bude ugrađen na jedno krilo vrata, pod uslovom da je sa drugim krilom neposredno mehanički povezano, odnosno sa 

pogonskim uređajem vrata. Sila potrebna za otvaranje ovih vrata nije veća od 300 N, u zoni odbravljivanja.Ako se 

kabina zaustavi u blizini vrata voznog okna i ako je isključen pogon vrata, moguće je da se vrata kabine otvore kroz 

otvor vrata voznog okna, odnosno da se vrata kabine i vrata voznog okna otvore iz kabine.Sva vrata voznog okna 

izrađena su tako da se mogu odbraviti spolja pomoću specijalnog ključa. 

KABINE 

Kabine liftova imaju po četiri uređaja za vođenje kabina, klizanjem klizača. Uređaji za vođenje kabine su izrađeni i 

postavljeni tako da se ne odvoje od vođica i ako se oštete. Prilikom proračuna nosećih elemenata lifta uzeto je u obzir 

najveće opterećenje koje nastaje od tereta pri utovaru ili istovaru. 

 Kabina lifta je ograđena punim zidovima, podom, kabinskim vratima i tavanicom. Na kabini lifta nalazi se otvor 

za ulaz lica sa automatskim vratima i otvori za provetravanje. Zidovi, pod i tavanica kabine, okvir kabine i uređaj za 

vođenje kao celina imaju dovoljnu mehaničku čvrstoću da izdrže udare i opterećenja kojima je kabina izložena za vreme 

rada lifta, kad deluje hvatački uređaj i kad kabina naseda na odbojnike. 

 Zidovi kabine izrađeni su tako i da bez trajne deformacije izdrže silu od 300 N koja deluje upravno na bilo koju 

tačku zida, pod uslovom da ravnomerno opterećuje kružnu i kvadratnu površinu od 5 mm². Pri ovome ugib ne iznosi 

više od 15 mm. Zidovi, pod i tavanica kabine su izrađeni od materijala koji nije lako zapaljiv i koji ne stvara veliku 

količinu dima i gasova opasnih po život. 

 Pod kabine je proračunat sa opterećenjem od 5 kN/m². Na pragu kabine nalazi se zaštitni lim širine jednake 

najmanje svetloj širini vrata voznog okna. Vertikalni deo zaštitnog lima praga je na donjem kraju zakošen pod uglom 

60° u odnosu na horizontalu, a zakošenje iznosi 50 mm mereno horizontalno. Ukupna visina zaštitnog lima praga 

iznosi 0,75m. Na ulazu u kabinu nalazi se prag koji izdržava sva opterećenja pri utovaru i istovaru tereta. 

 Na ulazu u kabinu lifta nalaze se automatska vrata. Vrata kabine zatvaraju ceo ulaz u kabinu. Kad su vrata 

kabine zatvorena, zazori između krila vrata, krila i okvira i krila i praga nisu veći od 10 mm. 

 Krov kabine, pored zahteva za mehaničku čvrstoću zidova kabine, ispunjava i sledeće uslove: 
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 - da krov, na svakom mestu izdrži najmanje dva lica ili teret od 2 kN, bez trajnih deformacija i da ta površina 

bude označena. 

 - da postoji slobodan ravna površina od najmanje 0,12m², dužine ili širine najmanje 0,25m. 

 Površina otvora za provetravanje kabine u gornjem i donjem delu kabine iznosi 1% od korisne površine poda 

kabine. Otvori za provetravanje izrađeni su tako da se iz unutrašnjosti kabine kroz njih ne može provući okrugli štap 

prečnika 10 mm. Ram kabine je snabdeven uređajem za prinudno kočenje sa postupnim dejstvom, koji se aktivira 

pomoću graničnika brzine. Ram kabine je preko specijalnih vešalica povezan sa nosećom užadi. Na ramu su ugrađeni 

sigurnosni kontakti koji isključuju rad lifta, u slučaju: 

 - labavljenja makar jednog od nosećih užadi; 

 - preopterećenja kabine; 

 - stupanja u dejstvo uređaja za prinudno kočenje. 

PROTIVTEG 

 Protivtegovi na oba lifta se sastoje od više međusobno čvrsto spojenih delova. Delovi protivtega izrađeni su 

tako da ne ispadaju, da se ne lome i da se ne troše.Kako se protivteg sastoji iz više delova, postavljen je u ram koji 

čvrsto drži delove protivtega da se ne bi pomerili ili ispali. Protivteg se kreće po krutim vođicama.  

NOSEĆA SREDSTVA 

 Kabine i protivtegovi ovih liftova obešeni su o čeličnu užad, koja su iste konstrukcije i karakteristika za oba 

lifta. Sastav, ovalnost, istezanje i savitljivost ispunjavaju uslove propisane standardima za čeličnu užad. Noseća užad 

su ravnomerno opterećena. Noseća užad ne smeju spajati ili popravljati uplitanjem. Ako je potrebno zameniti jedno uže 

ili više užadi u grupi, moraju se zameniti sva užad u toj grupi.Odnos između nazivnog prečnika pogonske užetnjače i 

pomoćne užetnjače prema nazivnom prečniku nosećeg užeta iznosi više od 40xd. Koeficijent sigurnosti noseće užadi 

iznosi više od 12. Specifični pritisak između noseće užadi i žleba pogonske užetnjače ispunjava uslove predviđene 

standardima za liftove.Krajevi noseće užadi pričvršćeni se za kabinu i protivteg ili za uređaj za vešanje pomoću 

pljosnate konične čaure.Kod liftova sa pogonskom užetnjačom, kad protivteg miruje na odbojnicima, vučna sposobnost 

pogonske užetnjače je takva da spreči podizanje kabine okretanjem pogonske užetnjače. Vučna sposobnost 

proračunata je prema standardima za liftove. 

GRANIČNIK BRZINE 

 Na oba lifta graničnici brzine i hvatački uređaji su iste konstrukcije i karakteristika. Hvatački uređaj kabine 

stupa u dejstvo pomoću graničnika brzine pošto se postigne brzina kretanja kabine od 115% nazivne brzine. Sila kojom 

pri stupanju u dejstvo graničnik brzine dejstvuje na hvatački uređaj je najmanje jednaka dvostrukoj sili potrebnoj za 

stupanje u dejstvo hvatačkog uređaja, ali ne manje od 300N.Graničnik brzine pokreće se čeličnim užetom nazivnog 

prečnika 6,5 mm.Uže graničnika brzine zategnuto je uređajem čija je užetnjača odnosno teg vođen i snabdeven 

električnim kontaktom. Stupanjem u dejstvo hvatačkog uređaja, ni uže graničnika brzine, kao ni njegova veza neće se 

prekinuti čak i kad je put kočenja veći od normalnog. Uže je vezano tako da se može lako odvezati od hvatačkog 

uređaja.Graničnik brzine postavljen je na nosaču u vrhu voznog okna. Graničnikom brzine, predviđeno je preko 

električnog sigurnosnog uređaja, da se isključi pogon lifta pre nego što brzina kabine u smeru na dole ili gore dostigne 

brzinu stupanja u dejstvo graničnika brzine. Pristup za servisiranje i pregled je predviđen sa najviše stanice preko krova 

kabine. Ako se graničnik brzine posle otpuštanja hvatačkog uređaja ne vrati automatski u svoj radni položaj, 

električnom sigurnosnom sklopkom za kontrolu vraćanja graničnika brzine u radni položaj predviđeno je da se spreči 

pokretanje lifta sve dok je graničnik brzine zakočen. Ponovno puštanje lifta u pogon mora izvršiti samo stručno lice koje 

radi na održavanju lifta.Ako se uže graničnika brzine olabavi ili prekine, električnim sigurnosnim uređajem za kontrolu 

zategnutosti užeta graničnika brzine, zaustaviće se pogon lifta. Graničnik brzine mora biti plombiran. 

VOĐICE 

 Na oba lifta vođice su iste konstrukcije i karakteristika. Vođice kabine su izrađene od specijalnih vučenih 

profila, sa određenim kliznim površinama, dimenzija datih u projektu. Nastavci vođica se izvode pomoću podveznica 

i vijaka. Vođice se učvršćuju klemama za konzole, koje su vezane za zidove voznog okna. Dimenzije i raspored 

konzola određen je u crtežima i proračunu ovog projekta. Broj vođica je paran. Dužine vođica su tolike da ih kabina i 

protivteg ne mogu napustiti.Vođice, njihove konzole i spojnice izdržavaju dinamička naprezanja prouzrokovana 

dejstvom hvatačkog uređaja kao i savijanje usled neravnomernog opterećenja kabine. Savijanje vođica ne utiče na 

ispravan rad lifta. 
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KRAJNjA SKLOPKA 

 Na oba lifta postavljaju se krajnje sklopke iste konstrukcije i karakteristika. Pogon lifta posle prolaska kabine 

kroz krajnju stanicu isključuje se krajnjom sklopkom. Krajnja sklopka stupa u dejstvo pre nego što kabina ili protivteg 

dodirne odbojnike i pre nego što kabine pređe krajnje stanice za najviše 0,25m. 

 Dejstvo krajnje sklopke ne prestaje ni kad kabina ili protivteg nasednu na odbojnike. Krajnja sklopka lifta ne 

koristi se kao sklopka za zaustavljanje lifta u krajnjoj stanici.Posle dejstva krajnje sklopke, ponovno stavljanje lifta u 

pogon mora izvršiti stručno lice koje radi na održavanju lifta. 

POGONSKA MAŠINA 

Pogonske mašine na oba lifta su iste konstrukcije. Vuča kabine i protivtega ostvarena je silom trenja između pogonske 

užetnjače i noseće užadi. Pogonska mašina je frekventno naponski regulisani sihroni motor, sa permanentnim 

magnetima bez reduktora. Na pogonskoj mašini nalazi se kočnica lifta kojom se deluje automatski ako nestane napon iz 

mreže i ako nestane napon upravljanja. 

 Sklopovi pogonske mašine kojima se prenose obrtni momenti nisu zavareni. Za vezu između pogonskog 

motora i pogonske užetnjače upotrebljava se elastična spojnica. Doboš kočnice povezan je u celinu sa pogonskom 

užetnjačom. Elektromehanička kočnica ima napravu za ručno otkočivanje koja je izrađena tako da se posle prestanka 

delovanja na tu napravu kočnica automatski koči. Kočna sila ostvaruje se pritisnim vođenim oprugama. Kočenje se vrši 

dejstvom dve kočne papuče sa oblogama, na kočni doboš. Kočne obloge su od nezapaljivog materijala. Smer kretanja 

kabine jasno je označen na pogonskoj mašini. Delovi pogonske mašine koji se obrću, kao što su klinovi, vijci i 

slobodni krajevi osovina, zaštićeni su tako da ne mogu povrediti lica u njihovoj blizini. Delovi kao što su užetnjača i 

zamajac su glatki i obojeni žutom bojom. 

SIGURNOSNI UREĐAJ KOJI RADI KAD KABINA ILI PROTIVTEG U VOŽNjI PREMA DOLE NAIĐU NA PREPREKU 

 Liftovi su snabdeveni uređajem kojim se zaustavlja pogon lifta i drži u stanju mirovanja kad je spuštanje kabine 

ili protivtega sprečeno nekom preprekom u voznom oknu. 

 Ovaj električni uređaj stupa u dejstvo u vremenu koje ne prelazi najmanju od sledećih vrednosti: 

 - 45 sekundi; 

 - vreme vožnje potrebno za celu visinu dizanja, uvećano za najviše 10 sekundi; 

 - vreme vožnje potrebno za celu visinu dizanja, uvećano za najviše 20 sekundi, kad vreme vožnje za celu 

visinu dizanja ne prelazi 10 sekundi. 

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

U VOZNOM OKNU  

 U voznom oknu plastični kanali za glavni vertikalni razvod učvršćuju se za zid ili za metalne držače postavljene 

na vođicama kabine. Rastojanje između dva učvršćenja ne sme iznositi više od 2m. Izlaz provodnika iz plastičnih kanala 

izvodi se pomoću plastičnih cevi. Za povezivanje pokretne kabine sa ostalim delom instalacije na sredini voznog okna i 

kabini postavljene su razvodne kutije sa stezaljkama (obeleženim prema šemi) između kojih se postavlja savitljivi 

višežilni kabl. Dužina kabla je tako odabrana da i kada je kabina u krajnjim stanicama, ima slobodan luk i ne dodiruje 

kabinu niti delove voznog okna. Instalacija na kabini izvodi se takođe kroz plastične kanale i cevi, koji su učvršćeni. 

 Na krovu kabine, deo instalacije koji je izložen gaženju od strane montera, je posebno zaštićen.Veze 

provodnika izvode se samo stezaljkama ili za to odgovarajućim steznim vijcima.Prilazi voznom oknu lifta moraju biti 

osvetljeni za sve vreme za koje je lift u pogonu, najmanje kao za rasvetu stepeništa sa slabim prometom (50 lx). 

U KOMANDNOM ORMANU 

Ovo su liftovi bez mašinske prostorije, komandni orman se postavlja u otvor u zidu neposredno uz prilazna vrata na 

najvišoj stanici. 

 Komandni ormani su propisano povezanI na temeljni uzemljivač objekta, kao i pogonske mašine unutar 

voznog okna. 

 Ispred komandnih ormana na najvišoj stanici je postavljen odgovarajući aparat za gašenje požara. 

 Ispred komandnih ormana upravljanja postavlja se gumeni atestirani tepih, Ispred ovih ormana postoji 

slobodan prostor od min 0,7 m, kao i širine min 0,5 m. 

 Vrh voznog okna mora imati električno osvetljenje min 200 lx mereno na mestu gde se postavlja pogonska 

mašina. Sklopka za osvetljenje se postavlja unutar komandnog ormana upravljanja. 
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 U ormanima upravljanja se nalaze naizmenične sklopke za osvetljenje voznog okna, namenski obeležena, 

koja je vezana sa naizmeničnom sklopkom u jami voznog okna. Jedna priključnica sa zaštitnim kontaktom 

postavljena je u ormanu upravljanja. Ova priključnica se vezuje na instalaciju objekta, preko posebnog 

osigurača. 

  

 PODLOGE ZA PROJEKTANTA ELEKTRO INSTALACIJA OBJEKTA 

 Napojni vod za napajanje liftova električnom energijom (konkretni proračuni i šeme instalacije ovog voda su 

predmet projekta elektro instalacija oblekta) mora biti izveden od glavnog razvodnog ormana u objektu do komandnog 

ormana lifta  tj. neposredno pored prilaza liftu na najvišoj stanici. Napojni vod treba dimenzionisati prema polaznoj struji 

pogonskog agregata.Za zaštitu liftovskog postrojenja od strujnog udara u orman upravljanj mora se dovesti priključak 

sa sistema zaštite objekta (obaveza naručioca). U orman upravljanja i dno voznog okna mora se dovesti i priključak 

gromobranske instalacije objekta (obaveza naručioca).Podaci za proračun glavnog napojnih vodova za liftove su: 

-Snaga pogonskog elektromotora i nominalne st. je: L3 P = 10.5 kW, L4 P = 7,2 kW, L3 In = 25 A, L4 In = 19 A, 

-Proračun usponskog voda se vrši na bazi polazne struje koja iznosi: L3 Ip =38 A , L4 Ip =30 A,  

-Osigurač kod glavne sklopke: L3 35 A, L4 25 A. 

 Pad napona ne sme biti veći od 5%. Na osnovu ovih podataka projektant električne instalacije će izvesti 

proračun glavnog napojnog voda. Električna instalacija se izvodi između komandne table i svih elemenata lifta koji imaju 

električne priključke prema priloženoj elektro šemi lifta. Instalacija se izvodi po zidu, a u kanale u podu, ili kroz savitljive 

cevi.Provodnici se polažu u plastične kanale ili plastične savitljive cevi. Plastični kanali ili cevi moraju biti zavrtnjima 

odnosno obujmicama sigurno pričvršćeni, uvek pod pravim uglom i na najpogodniji način izvedeni. 

 

KABINE 

 Instalacije kabina na oba lifta su istih karakteristika i na isti način postavljene. Na vratima kabine nalazi se 

električni sigurnosni uređaj za kontrolu zatvorenosti vrata kabine kojima se sprečava kretanje kabine ako vrata ili bilo 

koje krilo višekrilnih vrata nije zatvoreno.Na krovu kabine, na gornjem nosaču okvira kabine, nalazi se uređaj za 

servisno upravljanje i dvopolna priključnica sa zaštitnim kontaktom. Uređaj za servisno upravljanje i prekidač za 

zaustavljanje su pristupačni a njihovo rastojanje od prednje ivice krova kabine je manje od 1m, sa zaštitom od 

nenamernog uključenja. Kabina lifta ima električno osvetljenje, a armature su montirane tako da ne mogu da padnu. 

Osvetljenost poda kabine i kutije za upravljanje u kabini iznosi 100 lx. Za osvetljenje kabine služe dva rasvetna tela 

vezana paralalno.Ako se prekine normalno napajanje svetlosnog izvora, u kabini postoji pomoćni izvor električne 

energije za nužno svetlo, sa stalnim punjenjem, koji se uključuje automatski odmah po nestanku napona. Pomoćni izvor 

električne energije dimenzionisan je da najmanje 1 sat daju osvetljenost od 5 lx.Taj izvor električne energije 

upotrebljava se i za napajanje uređaja za uzbunu. Njegova snaga je projektovana prema potrebama potrošača. 

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I UREĐAJI 

 Električna instalacija i uređaji na oba lifta su istih karakteristika i odnose se na glavnu sklopku energetskog 

kola struje i na sve što je iza nje priključeno, kao i na sklopku kola osvetljenja kabine i sve što je iza nje 

priključeno.Otpor izolacije između provodnika, kao i između provodnika i zemlje, mora iznositi više od 1000 /V ali ne 

manja od: 

 1) 500 k - za energetsko strujno kolo i za sigurnosno strujno kolo 

 2) 250 k - za ostala strujna kola (upravljanje,osvetljenje i dr.) 

 Za električna kola upravljanja i sigurnosna strujna kola srednja vrednost jednosmernog napona ili efektivna 

vrednost naizmeničnog napona između provodnika i između provodnika i zemlje ne sme biti veća od 250 V.Nulti i 

zaštitni provodnik moraju biti međusobno odvojeni provodnici.Glavni kontaktori, kao i kontaktori koji služe za 

zaustavljanje pogonske mašine, moraju odgovarati kategoriji upotrebe : 

 1) AC 3 - za kontaktore naizmeničnih strujnih kola, 

 2) DC 2 - za kontaktore jednosmernih strujnih kola. 

 Kontaktori moraju biti dimenzionisani tako da se 10% od ukupnog broja uključivanja i isključivanja može izvesti 

sa strujom pokretanja motora.Ako pomoćni kontaktori služe za upravljanje glavnim kontaktorima, oni moraju da 

odgovaraju upotrebnoj kategoriji: 
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 1) AC 11 - za pomoćne kontaktore u naizmeničnim strujnim kolima, 

 2) DC 11 - za pomoćne kontaktore u jednosmernim strujnim kolima. 

 Glavni i pomoćni kontaktori moraju ispunjavati sledeće uslove: 

 1) Ako je jedan od mirnih kontakta zatvoren, svi radni kontakti moraju biti otvoreni, 

 2) Ako je jedan od radnih kontakta zatvoren, svi mirni kontakti moraju biti otvoreni. 

 Ako se umesto pomoćnih kontaktora u sigurnosnom strujnom kolu za upravljanje glavnim kontaktorima 

upotrebljavaju releji, moraju biti ispunjeni gornji uslovi. U tom slučaju nepotpuno privlačenje kotve ne uzima se u obzir 

pri razmatranju grešaka. Pogonski elektromotori koji se napajaju direktno i iz mreže moraju biti zaštićeni od 

preopterećenja i struje kratkog spoja. Ako otkaže samo jedna faza električnog napajanja mora se sprečiti oštećenje na 

motoru. Zaštita od preopterećenja elektromotora koji se napaja direktno iz mreže mora biti izvedena pomoću uređaja 

kojima se automatski prekidaju svi aktivni (fazni) provodnici napajanja motora. Ponovno uključivanje zaštitnog uređaja 

mora da izvrši stručno lice koje radi na održavanju lifta. 

 Ako usled prekomerne struje dođe do prekomernog povišenja temperature i na namotajima motora, uređajem 

za prekid napajanja strujom isključuje se struja, a posle dovoljnog hlađenja motora, može se automatski uključiti dovod 

struje. U komandnom ormanu, nalazi se glavna sklopka, kojom se istovremeno na svim polovima prekida dovod struje 

lifta.Ta sklopka je napravljena za najjaču struju koja je dozvoljena pri normalnom pogonu lifta. Ona čvrsto stoji u 

položaju uključenja ili isključenja.Glavna sklopka ne sme prekidati strujna kola : 

1)  za osvetljenje i provetravanje kabine, 

2)  za priključnice na krovu kabine, 

3)  za priključnice u ormanu upravljanja,  

4)  za osvetljenje u ormanu upravljanja, 

5)  za osvetljenje voznog okna, 

6)  priključnica u dnu voznog okna. 

 Na glavnoj sklopki se nalazi oznaka "Glavna sklopka-L3", "Glavna sklopka-L4” i mora biti jasno obeležen 

uključen i isključen položaj. Glavna sklopka se ne sme koristiti istovremeno i kao krajnja sklopka lifta. 

 Svi električni provodnici i kablovi u ormanu upravljanja i voznom oknu osim pratećeg kabla za kabinu, ako su 

izloženi mehaničkom oštećenju, moraju biti zaštićeni cevima, polaganjem u kanale i slično. Zaštitni omotač može biti od 

metala, plastike ili drugog materijala.Presek provodnika električne instalacije lifta izrađenih od bakra koji ulaze u sastav 

sigurnosnog strujnog kola ili nekog drugog kola priključenog sigurnosnom strujnom kolu mora da iznosi najmanje 0,75 

mm2.Presek provodnika za upravljanje liftom, za signalizaciju i telefon, kao i provodnika veza elektronskih upravljačkih 

uređaja ako su izrađeni od bakra, mora iznositi najmanje 0,5 mm2. Isključenjem osvetljenja kabine mora se isključiti i 

upravljanje liftom.Sklopke za osvetljenje voznog okna i ormana upravljanja nalaze se u ormanu upravljanja. 

 Metalni delovi električnih sigurnosnih uređaja su uzemljeni priključivanjem za zaštitni vod, bez obzira na visinu 

napona. Presek zaštitnog provodnika, na koji su povezani metalni delovi pogonskog motora i metalno kućište 

komandnog ormana, ne sme biti manji od preseka napojnih vodova, s tim što mora iznositi najmanje 6 mm2, ako je vod 

od bakra, odnosno 25 mm2, ako je od pocinkovane trake. Postrojenje lifta mora biti zaštićeno od atmosferskog 

električnog pražnjenja prema propisima o standardima za gromobranske instalacije. 

 

PRORAČUN ZAŠTITE OD ELEKTRIČNOG UDARA ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA (SRPS N.B2.741 č. 5) 

  Objekat u kome se nalaze liftovska postrojenja priključuje se na mrežu TN, a instalacija lifta izvodi se u TN-C-S 

sistemu - neutralni i zaštitni provodnik se vode delimično zajedno, a delimično posebno. Zaštita od indirektnog dodira 

izvedena je pomoću tromih topljivih osigurača. Da bi zaštita bila efikasna u slučaju nastanka kvara zanemarljive 

impedanse između faznog i zaštitnog provodnika ili izloženog provodnog dela, treba da nastupi automatsko isključenje 

napajanja u propisanom vremenu pregorevanjem topljivog umetka osigurača. Ovaj zahtev je ispunjen ako je:  Z
s 

x I
a
  

U
0 
gde je: Z

s
 - impedansa petlje kvara koja obuhvata izvor, provodnik pod naponom do tačke kvara, i zaštitni 

provodnik od tačke kvara do izvora. 

 I
a
 - struja pregorevanja topljivog umetka osigurača i to: 

 - u vremenu do 5 sekundi za fiksne uređaje liftovskog postrojenja (električni razvodni orman KO-L, 

elektromotor, upravljačka grupa) 

 - u vremenu do 0,4 sekunde za električna kola priključnica sa zaštitnim kontaktom. 
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 U
0
 - nazivni napon prema zemlji (U

0
  = 220 V). 

  Za potrebe proračuna efikasnosti zaštite od električnog udara napravljene su tve tabele. Prva od njih 

predstavlja očitane vrednosti struje isključenja (pregorevanja) topljivih umetaka tromih osigurača sa krive isključenja za 

karakteristična vremena od 0,4s i 5s, a druga je dobijena iz prve preračunavanjem najveće dozvoljene impedanse petlje 

kvara za očitane vrednosti prema formuli  Z
s 

x I
a
  U

0 

Tabela struja isključenja topljivih umetaka I
a
(A) 

Nazivna struja 

umetka In(A) 

  

6 

 

10 

 

16 

 

20 

  

25 

  

35 

 

50 

 

63 

tisk = 0,4s  34  60  86  108  140  240  340 510 

tisk = 5 s  20  33  49  63  83  130  180 280 

Tabela najveće dozvoljene impedanse petlje kvara Z
smax

 () 

Nazivna  
struja 
umetka In(A)) 

  

6 

  

10 

  

16 

  

20 

  

25 

  

35 

  

50 

 

63 

tisk = 0,4s  6,47  3,67  2,56  2,04  1,57  0,92 0,65 0,43 

tisk = 5 s  11  6,67  4,49  3,49  2,65  1,69  1,22 0,79 

Zaštita od indirektnog dodira zadovoljava ako impedansa petlje kvara ne prelazi vrednosti: 

 Za fiksne uređaje liftovskog postrojenja u glavnom razvodnom ormanu lifta, koji su napojeni strujnim kolom 

osiguranim toplivim umetkom od:   In1 = 25 A, Z
s
  2,65, In2 = 35 A, Z

s
  1,69  

 Za priključnice sa zaštitnim kontaktom na krovu kabine i u voznom oknu koje su napojene strujnim kolima 

osiguranim topljivim umetkom od 10A:   Z
s
  3,67  

 Pre puštanja liftovskog postrojenja u rad, potrebno je izmeriti impedanse petlje kvara i utvrditi da li se nalaze u 

dozvoljenim granicama. 

 

UPRAVLjANjE 

 Upravljanje je Duplex sabirno smeru na dole. Komande za vožnju kabina daju se električnim putem, pomoću 

dugmadi na registar kutiji iz kabine i na pozivnim kutijama spolja. 

 Svi registrovani pozivi automatski se sistematizuju po smeru vožnje i položaju, a izvršavaju se prirodnim 

redosledom stanica. Po ispunjenju kabinskih komandi lift ide do najvišeg registrovanog spoljnog poziva. Na krovu 

kabine postavljen je uređaj za servisno upravljanje liftom. Uključivanjem uređaja za servisno upravljanje isključuje se 

spoljno i kabinsko upravljanje liftom. Servisna vožnja kabine može se ostvariti samo neprekidnim pritiskom na dugme 

koje je zaštićeno tako da se ne može nenamerno pritisnuti. Smer vožnje je jasno označen. Servisni upravljački uređaj 

ima sklopku "STOJ" koja je bliže od 1m od vrata voznog okna. Pri upravljanju liftom pomoću servisnog uređaja brzina 

kretanja kabine nije veća od 0,63m/s, pri čemu se nijedan od sigurnosnih uređaja ne isključuje. Pri servisnoj vožnji 

kabina ne prelazi krajnje stanice.(Pri servisnom upravljanju liftom ne sme se vršiti premošćenje sigurnosnih kontakata 

vrata voznog okna i isključivanje krajnjih stanica i krajnjih sklopki).Sklopka sa natpisom "STOJ" za nužno zaustavljanje 

lifta je električni sigurnosni uređaj. Ponovno stavljanje lifta u pogon pomoću sklopke sa natpisom "STOJ" vrši se samo 

namernom radnjom. Stupanjem u dejstvo sklopke sa natpisom "STOJ" kod sabirnog upravljanja ne poništavaju se 

spoljni pozivi.U kabini lifta postavljen je lako uočljiv i pristupačan uređaj za uzbunu. Uređaj za uzbunu napaja se sa 

pomoćnog izvora električne energije za nužno osvetljenje kabine i izveden je kao zvono. Zvučni signal uređaja za 

uzbunu jasno se čuje u kabini i na glavnoj stanici.Na svakoj stanici postoji uočljiv svetlosni signal smera vožnje. 

 Na svim prilazima voznog okna i u kabini lifta sa sabirnim upravljanjem postavlja se signal potvrde prijema i 

izvršenja komande. 
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NATPISI OBAVEŠTENjA I OZNAKE 

 Svi natpisi, obaveštenja i oznake su uočljivi, čitki i razumljivi izrađeni od postojanog materijala i trajno 

pričvršćeni. U kabini lifta i na vratima voznog okna postavlja se natpis na kome su nazivna nosivost u kg i dozvoljeni broj 

lica.Deo za stavljanje u dejstvo uređaja za uzbunu je žute boje, sa trajnim natpisom "UZBUNA", visine slova najmanje 7 

mm, ili simbol u obliku zvona.Na krovu se postavljaju sledeći natpisi i oznake: 

 1) na sklopki za zaustavljanje ili pored nje oznaka "STOJ" 

 2) na servisnoj sklopki ili pored nje - oznaka "NORMALNO" i "SERVIS" 

 3) na elementima za davanje komande za servisnu vožnju ili pored njih - oznaka smera vožnje. 

 Na spoljnoj strani vrata komandnog ormana postavljaju se natpisi: "OPASNO PO ŽIVOT", "POGON LIFTA" . 

 U komandnom ormanu postoji upustvo za ručno pokretanje kabine i upravljanje i upotrebu ključa za prinudno 

otvaranje vrata voznog okna.Na sklopki za osvetljenje kabine, voznog okna nalazi se tablica sa natpisom 

"OSVETLjENjE KABINE", "OSVETLjENjE VOZNOG OKNA" .Na graničniku brzine nalazi se tablica sa sledećim 

podacima: 

 1) firma, 

 2) brzina stupanja u dejstvo (m/s) 

 3) oznaka graničnika, 

 4) tehničke karakteristike užeta, 

 Na sklopki "STOJ" u jami voznog okna ili pored nje nalazi se oznaka "ISKLjUČENO".Na pogonskoj mašini, na 

vidnom mestu nalazi se metalna tablica sa sledećim podacima : 

 1) firma, 

 2) tehničke karakteristike 

 3) masa pogonske mašine, 

 4) fabrički broj i godina proizvodnje, 

 

ISPITIVANjE LIFTA 

 Po završenoj montaži liftovska postrojenja se moraju podvrgnuti ispitivanju u skladu sa važećim pravilnikom o 

bezbednosti liftova ( Sl.glasnik  RS  br.15/2017 od 02. 03 2017 god.i SRPS EN 81 20/50).Ovo ispitivanje treba da 

izvrši ovlašćena ustanova, koja je dužna da izda izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli.    

 Putnički liftovi podležu obaveznoj povremenoj tehničkoj kontroli.Povremena tehnička kontrola liftovskog 

postrojenja mora se izvršiti najdocnije po isteku jedne godine od prethodne tehničke kontrole tog lifta.O izvršenoj 

tehničkoj kontroli sastavlja se izveštaj o ispitivanju. 

 

ODRŽAVANjE 

 Svaki lift snabdeven je upustvom proizvođača o rukovanju liftom i o njegovom održavanju. Redovno održavanje 

lifta mora se vršiti najmanje jedanput mesečno. Svaki lift mora imati knjigu održavanja. 

 

ISPRAVE KOJE PRATE LIFTOVE U PROMETU 

 Lift u prometu, odnosno pri isporuci, mora biti snabdeven garantnim listom. Garantni rok za ispravno 

funkcionisanje lifta je dve godine. Lift je snabdeven tehničkim upustvom proizvođača. 

 Rok obezbeđenog servisiranja lifta je deset godina, računajući od dana predaje novougrađenog lifta. 

 

OPŠTI USLOVI 

 U toku garancije, računajući od dana kada je postrojenje stavljeno u ispravan pogon, svaki kvar koji se desi a 

prouzrokovan je slabim kvalitetom materijala, slabom izradom ili slabom montažom, izvođač mora da na poziv 

investitora otkloni nastali kvar i postrojenje dovede u ispravan pogon.Za nestručno i nebrižljivo rukovanje izvođač nije 

odgovoran.Nakon završenog ispitivanja investitor je dužan zatražiti dozvolu za upotrebu od nadležnog organa za 

izdavanje upotrebne dozvole.Izvođač radova obavezan je da investitoru dostavi sledeće ateste : 

 čeličnog užeta 
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 elektromehaničke brave 

 uređaja za prinudno kočenje 

 ograničitelja brzine kabine 

 izolacionih prostirki. 

 Investitor odnosno korisnik je dužan da istovremeno sa puštanjem u upotrebu da obezbedi održavanje i to: 

 svakodnevno, preko jednog zaduženog lica 

 redovno održavanje, preko stručne organizacije za održavanje 

 redovni tehnički pregled preko ovlašćene ustanove. 
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 Ovi liftovi su namenjeni za prevoz putnika u stambeno- poslovnom kompleksu, ugrađuju se u betonska 

vozna okno, pogonske mašine se postavljaju u vrhu voznog okna.  
 

OBJEKAT: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS na uglu ulica Jurija Gagarina i Nehruove,  K.P br. 3347/70 

K.O. Novi Beograd 
         

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: 

Vrsta liftova:        putnički 

Broj komada:                         2 

Oznaka liftova:            L5 i L6 

Nosivost:   L5 Q = 1000 kg, L6 Q = 630 kg 

Brzina vožnje:   v = 1.6 m/s 

Visina dizanja:   H = 40870 mm 

Broj stanica/prilaza:   n = 14/14, svi prilazi sa iste strane 

Označavanje stanica:   ( -3,-2,-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 i Ps),   

Glavna stanica:   "0" 

Vrsta pogona:                       elektro motorni bezreduktorski, frekventno regulisani. 

Br. Startovanja:    180 uk/čas. 

Upravljanje:      Duplex, sabirno u smeru na dole 
Režim “požarna opasnost” : da se kabine vrate u glavnu stanicu, otvore vrata i da se posle izlaska lica, 

liftovi automatski isključe iz rada. 

Režim “nestanak električne energije” : liftovi automatski dovode kabine u bližu stanicu i otvore vrata. 

Signalizacija:  

                                                                  po spratovima,na svim stanicama, mikropokretni pozivni tasteri sa  potvrdom  

                                                                  poziva, indikator položaja kabine, strelice smera  dalje vožnje , 

u kabini  mikropokretni pozivni tasteri sa   potvrdom poziva i Brajevim  oznakama,  

indikator položaja kabine,  digitalni i zvučni signal preopterećenja,dugme za 

otvaranje vrata,dugme za zatvaranje vrata,  dugme alarma,prekidač 

ventilator, dugmad da budu  dostupna ljudima sa invaliditetom; 

Interfonska veza:    dvostrana komunikacija između kabine i komandnog ormana 

Kabine:                                 metalne-putničke, kataloške,  

Dimenzije:     L5 1100x 2100 x 2200 mm,L6 1100x 1400 x 2200 mm, 

- broj ulaza u kabinu:   1 

                                                                  završna obrada stranica kabine češljani inox, sa spoljašnje strane zidovi 

presvučeni anti zvučnim i antivibracionim materijalom, registar kutija: inox, u 

punoj visini kabine, osvetljenje: LED, pod: obložen granitnom keramikom, 

rukohvat na dve strane, ogledalo na zadnjoj strani iznad rukohvata,u L5- 

preklopno sedište u skladu sa pravilnikom o pristupačnosti, alarm, interfon,  

                                                               ventilator, nužno svetlo;  

Kabinska vrata:  automatska, dvopanelna-teleskopska, sa fotozavesom, završna obrada 

češljani inox. 

- dimenzije:     L5 800x 2000 mm, L6 800x 2000 mm,  

 

Vrata voznog okna:  automatska, dvopanelna-teleskopska, završna obrada češljani inox, 

otporna prema  požaru EI 90min., ispitana u skladu sa SRPS EN 81-

58:2018. 

- dimenzije                                                L5 800x 2000 mm, L6 800x 2000 mm,   

-sigurnosni sistem vrata:                          elektromehanička zabrava. 
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Vozna okna:                                             armirano-betonska,  

- dimenzije:                                                L5 1650x2660 mm,  L6 1650x1800 mm 

Vrh voznog okna:               4100 mm 

- jama voznog okna: 1500 mm 

Materijal protivtegova:                sivi liv 
Položaj:     bočno pored  kabina 
Vođice kabina:                       L5 90x75x16  mm, L6  82.5x68.25x9  mm 
Sistem vešanja:    2:1 

Pogonske užetnjače:                   D = 240 mm 
Prevojne užetnjače:   na kabini- D = 240 mm, na protivtegu- D = 320 mm 
Broj užadi:                          L5 z = 9, L6 z = 6 

Prečnik čeličnog užeta:              6.0 mm 

Elektromotor snage:                  L5 P = 10.5 kW, L6  P = 7,2 kW 

Nominalna struja motora:             L5 In = 25 A, L6 In = 19 A  

 

VOZNA OKNA 

 Vozna okna su armirano-betonska ograđena čvrstim i punim zidovima, tavanicom i dnom. Kabina lifta i 

protivteg nalaze se u istom voznom oknu. U vrhu voznih okana postoje otvori za provetravanje, čija je ukupna površina 

preseka najmanje 2% od površine horizontalnog preseka voznog okna. Vozno okno se ne sme koristiti za provetravanje 

prostorija koje ne pripadaju liftovskom postrojenju, niti se ugrađivati instalacije i uređaji koji nisu sastavni deo lifta.Vozna 

okna izdržavaju opterećenja koja nastaju pri radu pogonske mašine, pri dejstvu hvatačkog uređaja na vođice, pri 

nasedanju kabine ili protivtega na odbojnike. 

 Zidovi voznih okana su od materijala koji je otporan na mehanička oštećenja i vatru i koji ne stvara prašinu već 

sprečava njeno taloženje. Zidovi voznih okana imaju takvu mehaničku čvrstoću da se delovanjem upravne sile od 300 

N ne sme pojaviti ugib veći od 10 mm. Ta sila može da deluje s jedne ili druge strane zida, na bilo kom mestu, pod 

uslovom da je ravnomerno raspoređena na površini od 5cm ².Dno jame voznih okana je zaštićeno od prodiranja vode. 

 U jami voznog okna ugrađuje se uređaj za servisno upravljanje liftom,a u nivou najniže stanice ugrađuje se 

sklopka "STOJ" sa jasno obeleženim položajima "UKLjUČENO" i "ISKLjUČENO", dvopolna priključnica sa zaštitnim 

kontaktom i naizmenična sklopka za osvetljenje voznog okna, namenski obeležena, i vezana sa naizmeničnom 

sklopkom u ormanu upravljanja.U voznim oknima ugrađeno je električno osvetljenje i to na 0,5 m od dna jame i tavanice 

voznog okna a između ovih na svakih 7 m.Kada kabine liftova miruju na potpuno sabijenim odbojnicima 

 - u jami voznih okana postoji prostor koji omogućava smeštaj kvadra veličine najmanje 0,7x 1,0 x 0,5 m tako da 

leži na jednoj od svojih površina; 

 - slobodno rastojanje između dna jame voznih okana i najniže tačke kabine iznosi najmanje 0,5 m a između 

dna jame i najniže tačke uređaja za vođenje kabine, hvatačkog uređaja, zaštitnog lima praga kabine više od 0,1 m. 

 Najmanja dužina podesta ispred vrata voznih okana liftova mora biti najmanje 1,5 puta veća od dužine najduže 

kabine ali ne manje od 1,5 m.Na voznim oknima postoje sledeći otvori: 

 Svi prilazni otvori na voznim oknima lifta su zatvoreni metalnim vratima. U dno voznog okna se postavljaju 

metalne penjalice.Za unošenje težih delova opreme lifta ispod vrha voznog okna ugrađuju se kuke za dizalicu nosivosti 

od minimum 1000 kg. Na nosaču mora biti označeno najveće dozvoljeno opterećenje. 

 

ODBOJNICI U VOZNIM OKNIMA  

  Radi ograničenja hoda protivtega i kabine i njihovog sigurnog zaustavljanja, u slučaju neispravnog rada krajnjeg 

prekidača, na dnu voznog okna postavljaju se odbojnici. Oni obezbeđuju i potreban sigurnosni prostor, i na dnu i na 

vrhu voznog okna (ograničeno kretanje protivtega). Odbojnici su bez prprigušenja.  

 

VRH VOZNIH OKANA  

Ovo su liftovi bez mašinske prostorije, pogonske mašine na oba lifta su iste konstrukcije, mašine se postavljaju 

unutar voznih okana u vrhu, oslanjaju se na čelične nosače koji se preko gumenih podmetača oslanjaju na zidove 

voznog okna.Vrhovi voznog okna (gde se nalazi pogonska mašina) i prostor ispred ormana upravljanja (na najvišoj 

stanici) zadovoljavaju zahteve za mašinsku prostoriju, i to sledeće: 
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 Zidovi i tavanica vrha okna su svetlih boja, od materijala koji je otporan na vatru, koji ne stvara prašinu već 

sprečava njeno taloženje. Vrh okna je dobro zvučno izolovan od  drugih prostorija. 

 Vozno okno mora biti suvo i provetravano. Otvori za provetravanje moraju biti tako izvedeni da odvode 

gasove i dim u slučaju požara i moraju biti zaštićeni žaluzinama ili mrežom. Kroz vozno okno ne smeju se 

provetravati prostorije koje ne pripadaju liftu. Temperatura mora biti od + 5°C do + 35°C 

 Prilaz ormanu upravljanja mora biti lako pristupačan, siguran i osvetljen. 

 Ispod tavanice voznog okna je postavljen nosač (kuka) za dizalicu koja podiže teške delove lifta do mesta 

ugradnje. Položaj kuka i njeno opterećenje su prikazani na crtežu lifta. 

 Svi obrtni delovi (užetnjača, rotirajući deo graničnika brzine) su obojeni žutom bojom. 

 

VRATA VOZNOG OKNA 

 Na oba lifta se postavljaju prilazna vrata iste konstrukcije. Vrata voznog okna su automatska i čine ih puna 

krila i okvir. Vrata voznog okna (krila i okvir) su od metala, otporna na deformacije i izrađena i ugrađena tako da 

obezbeđuju pravilan rad zabrave vrata. 

 Mehanička čvrstoća i krutost vrata voznog okna je takva da ih horizontalna sila od 300 N (koja deluje normalno 

na površinu od 5 cm²) na bilo kom mestu krila zabravljenih vrata, s jedne ili druge strane, ne deformiše trajno, da ih ne 

deformiše elastično za više od 15 mm i da ne prouzrokuje poremećaj koji će uticati na ispravan rad vrata i zabrave. 

Svetla visina vrata voznog okna iznosi 2000 mm ± 50 mm. Svetla širina vrata voznog okna jednaka je širini ulaza u 

kabinu. Na svakom prilazu voznom oknu se nalazi prag koji izdržava sva opterećenja pri ulasku i izlasku lica i pri 

utovaru i istovaru tereta. Prirodno ili veštačko osvetljenje, mereno na podu, ispred vrata voznog okna mora iznosti 

najmanje 50 lx.Kabina lifta neće se pokrenuti niti kretati ako vrata voznog okna nisu zatvorena i zabravljena. Zabrava 

vrata voznog okna deluje kad su vrata zatvorena pre nego što se kabina pokrene sa stanice. Elementi zabrave i 

elementi za pričvršćenje zabrave izrađeni su od metala ili ojačani metalom i otporni na udar. Zabrava je zaštićena od 

prašine. Veza između pokretnog dela sigurnosnog kontakta koji prekida sigurnosno strujno kolo i zabravljivača je 

direktna, bez podešavanja ili naknadnim podešavanjem. Naknadno podešavanje kontakta može vršiti samo stručno lice 

koje radi na održavanju i ispitivanju lifta. Zabravljivač se drži u zabravljenom položaju silom opruga. Ako se nasilno 

odbravljuju vrata voznog okna kad se kabina kreće, zaustaviće se rad lifta. 

 Vrata voznog okna imaju električni sigurnosni uređaj za kontrolu zatvorenosti vrata. Dozvoljeno je da taj uređaj 

bude ugrađen na jedno krilo vrata, pod uslovom da je sa drugim krilom neposredno mehanički povezano, odnosno sa 

pogonskim uređajem vrata. Sila potrebna za otvaranje ovih vrata nije veća od 300 N, u zoni odbravljivanja.Ako se 

kabina zaustavi u blizini vrata voznog okna i ako je isključen pogon vrata, moguće je da se vrata kabine otvore kroz 

otvor vrata voznog okna, odnosno da se vrata kabine i vrata voznog okna otvore iz kabine.Sva vrata voznog okna 

izrađena su tako da se mogu odbraviti spolja pomoću specijalnog ključa. 

 

KABINE 

Kabine liftova imaju po četiri uređaja za vođenje kabina, klizanjem klizača. Uređaji za vođenje kabine su izrađeni i 

postavljeni tako da se ne odvoje od vođica i ako se oštete. Prilikom proračuna nosećih elemenata lifta uzeto je u obzir 

najveće opterećenje koje nastaje od tereta pri utovaru ili istovaru. 

 Kabina lifta je ograđena punim zidovima, podom, kabinskim vratima i tavanicom. Na kabini lifta nalazi se otvor 

za ulaz lica sa automatskim vratima i otvori za provetravanje. Zidovi, pod i tavanica kabine, okvir kabine i uređaj za 

vođenje kao celina imaju dovoljnu mehaničku čvrstoću da izdrže udare i opterećenja kojima je kabina izložena za vreme 

rada lifta, kad deluje hvatački uređaj i kad kabina naseda na odbojnike. 

 Zidovi kabine izrađeni su tako i da bez trajne deformacije izdrže silu od 300 N koja deluje upravno na bilo koju 

tačku zida, pod uslovom da ravnomerno opterećuje kružnu i kvadratnu površinu od 5 mm². Pri ovome ugib ne iznosi 

više od 15 mm. Zidovi, pod i tavanica kabine su izrađeni od materijala koji nije lako zapaljiv i koji ne stvara veliku 

količinu dima i gasova opasnih po život. 

 Pod kabine je proračunat sa opterećenjem od 5 kN/m². Na pragu kabine nalazi se zaštitni lim širine jednake 

najmanje svetloj širini vrata voznog okna. Vertikalni deo zaštitnog lima praga je na donjem kraju zakošen pod uglom 

60° u odnosu na horizontalu, a zakošenje iznosi 50 mm mereno horizontalno. Ukupna visina zaštitnog lima praga 

iznosi 0,75m. Na ulazu u kabinu nalazi se prag koji izdržava sva opterećenja pri utovaru i istovaru tereta. 
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 Na ulazu u kabinu lifta nalaze se automatska vrata. Vrata kabine zatvaraju ceo ulaz u kabinu. Kad su vrata 

kabine zatvorena, zazori između krila vrata, krila i okvira i krila i praga nisu veći od 10 mm. 

 Krov kabine, pored zahteva za mehaničku čvrstoću zidova kabine, ispunjava i sledeće uslove: 

 - da krov, na svakom mestu izdrži najmanje dva lica ili teret od 2 kN, bez trajnih deformacija i da ta površina 

bude označena. 

 - da postoji slobodan ravna površina od najmanje 0,12m², dužine ili širine najmanje 0,25m. 

 Površina otvora za provetravanje kabine u gornjem i donjem delu kabine iznosi 1% od korisne površine poda 

kabine. Otvori za provetravanje izrađeni su tako da se iz unutrašnjosti kabine kroz njih ne može provući okrugli štap 

prečnika 10 mm. Ram kabine je snabdeven uređajem za prinudno kočenje sa postupnim dejstvom, koji se aktivira 

pomoću graničnika brzine. Ram kabine je preko specijalnih vešalica povezan sa nosećom užadi. Na ramu su ugrađeni 

sigurnosni kontakti koji isključuju rad lifta, u slučaju: 

 - labavljenja makar jednog od nosećih užadi; 

 - preopterećenja kabine; 

 - stupanja u dejstvo uređaja za prinudno kočenje. 

 

PROTIVTEG 

 Protivtegovi na oba lifta se sastoje od više međusobno čvrsto spojenih delova. Delovi protivtega izrađeni su 

tako da ne ispadaju, da se ne lome i da se ne troše.Kako se protivteg sastoji iz više delova, postavljen je u ram koji 

čvrsto drži delove protivtega da se ne bi pomerili ili ispali. Protivteg se kreće po krutim vođicama.  

 

NOSEĆA SREDSTVA 

 Kabine i protivtegovi ovih liftova obešeni su o čeličnu užad, koja su iste konstrukcije i karakteristika za oba 

lifta. Sastav, ovalnost, istezanje i savitljivost ispunjavaju uslove propisane standardima za čeličnu užad. Noseća užad 

su ravnomerno opterećena. Noseća užad ne smeju spajati ili popravljati uplitanjem. Ako je potrebno zameniti jedno uže 

ili više užadi u grupi, moraju se zameniti sva užad u toj grupi.Odnos između nazivnog prečnika pogonske užetnjače i 

pomoćne užetnjače prema nazivnom prečniku nosećeg užeta iznosi više od 40xd. Koeficijent sigurnosti noseće užadi 

iznosi više od 12. Specifični pritisak između noseće užadi i žleba pogonske užetnjače ispunjava uslove predviđene 

standardima za liftove.Krajevi noseće užadi pričvršćeni se za kabinu i protivteg ili za uređaj za vešanje pomoću 

pljosnate konične čaure.Kod liftova sa pogonskom užetnjačom, kad protivteg miruje na odbojnicima, vučna sposobnost 

pogonske užetnjače je takva da spreči podizanje kabine okretanjem pogonske užetnjače. Vučna sposobnost 

proračunata je prema standardima za liftove. 

 

GRANIČNIK BRZINE 

 Na oba lifta graničnici brzine i hvatački uređaji su iste konstrukcije i karakteristika. Hvatački uređaj kabine 

stupa u dejstvo pomoću graničnika brzine pošto se postigne brzina kretanja kabine od 115% nazivne brzine. Sila kojom 

pri stupanju u dejstvo graničnik brzine dejstvuje na hvatački uređaj je najmanje jednaka dvostrukoj sili potrebnoj za 

stupanje u dejstvo hvatačkog uređaja, ali ne manje od 300N.Graničnik brzine pokreće se čeličnim užetom nazivnog 

prečnika 6,5 mm.Uže graničnika brzine zategnuto je uređajem čija je užetnjača odnosno teg vođen i snabdeven 

električnim kontaktom. Stupanjem u dejstvo hvatačkog uređaja, ni uže graničnika brzine, kao ni njegova veza neće se 

prekinuti čak i kad je put kočenja veći od normalnog. Uže je vezano tako da se može lako odvezati od hvatačkog 

uređaja.Graničnik brzine postavljen je na nosaču u vrhu voznog okna. Graničnikom brzine, predviđeno je preko 

električnog sigurnosnog uređaja, da se isključi pogon lifta pre nego što brzina kabine u smeru na dole ili gore dostigne 

brzinu stupanja u dejstvo graničnika brzine. Pristup za servisiranje i pregled je predviđen sa najviše stanice preko krova 

kabine. Ako se graničnik brzine posle otpuštanja hvatačkog uređaja ne vrati automatski u svoj radni položaj, 

električnom sigurnosnom sklopkom za kontrolu vraćanja graničnika brzine u radni položaj predviđeno je da se spreči 

pokretanje lifta sve dok je graničnik brzine zakočen. Ponovno puštanje lifta u pogon mora izvršiti samo stručno lice koje 

radi na održavanju lifta.Ako se uže graničnika brzine olabavi ili prekine, električnim sigurnosnim uređajem za kontrolu 

zategnutosti užeta graničnika brzine, zaustaviće se pogon lifta. Graničnik brzine mora biti plombiran. 

 

VOĐICE 
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 Na oba lifta vođice su iste konstrukcije i karakteristika. Vođice kabine su izrađene od specijalnih vučenih 

profila, sa određenim kliznim površinama, dimenzija datih u projektu. Nastavci vođica se izvode pomoću podveznica 

i vijaka. Vođice se učvršćuju klemama za konzole, koje su vezane za zidove voznog okna. Dimenzije i raspored 

konzola određen je u crtežima i proračunu ovog projekta. Broj vođica je paran. Dužine vođica su tolike da ih kabina i 

protivteg ne mogu napustiti.Vođice, njihove konzole i spojnice izdržavaju dinamička naprezanja prouzrokovana 

dejstvom hvatačkog uređaja kao i savijanje usled neravnomernog opterećenja kabine. Savijanje vođica ne utiče na 

ispravan rad lifta. 

 

KRAJNjA SKLOPKA 

 Na oba lifta postavljaju se krajnje sklopke iste konstrukcije i karakteristika. Pogon lifta posle prolaska kabine 

kroz krajnju stanicu isključuje se krajnjom sklopkom. Krajnja sklopka stupa u dejstvo pre nego što kabina ili protivteg 

dodirne odbojnike i pre nego što kabine pređe krajnje stanice za najviše 0,25m. 

 Dejstvo krajnje sklopke ne prestaje ni kad kabina ili protivteg nasednu na odbojnike. Krajnja sklopka lifta ne 

koristi se kao sklopka za zaustavljanje lifta u krajnjoj stanici.Posle dejstva krajnje sklopke, ponovno stavljanje lifta u 

pogon mora izvršiti stručno lice koje radi na održavanju lifta. 

 

POGONSKA MAŠINA 

Pogonske mašine na oba lifta su iste konstrukcije. Vuča kabine i protivtega ostvarena je silom trenja između pogonske 

užetnjače i noseće užadi. Pogonska mašina je frekventno naponski regulisani sihroni motor, sa permanentnim 

magnetima bez reduktora. Na pogonskoj mašini nalazi se kočnica lifta kojom se deluje automatski ako nestane napon iz 

mreže i ako nestane napon upravljanja. 

 Sklopovi pogonske mašine kojima se prenose obrtni momenti nisu zavareni. Za vezu između pogonskog 

motora i pogonske užetnjače upotrebljava se elastična spojnica. Doboš kočnice povezan je u celinu sa pogonskom 

užetnjačom. Elektromehanička kočnica ima napravu za ručno otkočivanje koja je izrađena tako da se posle prestanka 

delovanja na tu napravu kočnica automatski koči. Kočna sila ostvaruje se pritisnim vođenim oprugama. Kočenje se vrši 

dejstvom dve kočne papuče sa oblogama, na kočni doboš. Kočne obloge su od nezapaljivog materijala. Smer kretanja 

kabine jasno je označen na pogonskoj mašini. Delovi pogonske mašine koji se obrću, kao što su klinovi, vijci i 

slobodni krajevi osovina, zaštićeni su tako da ne mogu povrediti lica u njihovoj blizini. Delovi kao što su užetnjača i 

zamajac su glatki i obojeni žutom bojom. 

 

SIGURNOSNI UREĐAJ KOJI RADI KAD KABINA ILI PROTIVTEG U VOŽNjI PREMA DOLE NAIĐU NA PREPREKU 

 Liftovi su snabdeveni uređajem kojim se zaustavlja pogon lifta i drži u stanju mirovanja kad je spuštanje kabine 

ili protivtega sprečeno nekom preprekom u voznom oknu. 

 Ovaj električni uređaj stupa u dejstvo u vremenu koje ne prelazi najmanju od sledećih vrednosti: 

 - 45 sekundi; 

 - vreme vožnje potrebno za celu visinu dizanja, uvećano za najviše 10 sekundi; 

 - vreme vožnje potrebno za celu visinu dizanja, uvećano za najviše 20 sekundi, kad vreme vožnje za celu 

visinu dizanja ne prelazi 10 sekundi. 

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

U VOZNOM OKNU  

 U voznom oknu plastični kanali za glavni vertikalni razvod učvršćuju se za zid ili za metalne držače postavljene 

na vođicama kabine. Rastojanje između dva učvršćenja ne sme iznositi više od 2m. Izlaz provodnika iz plastičnih kanala 

izvodi se pomoću plastičnih cevi. Za povezivanje pokretne kabine sa ostalim delom instalacije na sredini voznog okna i 

kabini postavljene su razvodne kutije sa stezaljkama (obeleženim prema šemi) između kojih se postavlja savitljivi 

višežilni kabl. Dužina kabla je tako odabrana da i kada je kabina u krajnjim stanicama, ima slobodan luk i ne dodiruje 

kabinu niti delove voznog okna. Instalacija na kabini izvodi se takođe kroz plastične kanale i cevi, koji su učvršćeni. 

 Na krovu kabine, deo instalacije koji je izložen gaženju od strane montera, je posebno zaštićen.Veze 

provodnika izvode se samo stezaljkama ili za to odgovarajućim steznim vijcima.Prilazi voznom oknu lifta moraju biti 

osvetljeni za sve vreme za koje je lift u pogonu, najmanje kao za rasvetu stepeništa sa slabim prometom (50 lx). 

U KOMANDNOM ORMANU 
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Ovo su liftovi bez mašinske prostorije, komandni orman se postavlja u otvor u zidu neposredno uz prilazna vrata na 

najvišoj stanici. 

 Komandni ormani su propisano povezanI na temeljni uzemljivač objekta, kao i pogonske mašine unutar 

voznog okna. 

 Ispred komandnih ormana na najvišoj stanici je postavljen odgovarajući aparat za gašenje požara. 

 Ispred komandnih ormana upravljanja postavlja se gumeni atestirani tepih, Ispred ovih ormana postoji 

slobodan prostor od min 0,7 m, kao i širine min 0,5 m. 

 Vrh voznog okna mora imati električno osvetljenje min 200 lx mereno na mestu gde se postavlja pogonska 

mašina. Sklopka za osvetljenje se postavlja unutar komandnog ormana upravljanja. 

 U ormanima upravljanja se nalaze naizmenične sklopke za osvetljenje voznog okna, namenski obeležena, 

koja je vezana sa naizmeničnom sklopkom u jami voznog okna. Jedna priključnica sa zaštitnim kontaktom 

postavljena je u ormanu upravljanja. Ova priključnica se vezuje na instalaciju objekta, preko posebnog 

osigurača. 

  

PODLOGE ZA PROJEKTANTA ELEKTRO INSTALACIJA OBJEKTA 

 Napojni vod za napajanje liftova električnom energijom (konkretni proračuni i šeme instalacije ovog voda su 

predmet projekta elektro instalacija oblekta) mora biti izveden od glavnog razvodnog ormana u objektu do komandnog 

ormana lifta  tj. neposredno pored prilaza liftu na najvišoj stanici. Napojni vod treba dimenzionisati prema polaznoj struji 

pogonskog agregata.Za zaštitu liftovskog postrojenja od strujnog udara u orman upravljanj mora se dovesti priključak 

sa sistema zaštite objekta (obaveza naručioca). U orman upravljanja i dno voznog okna mora se dovesti i priključak 

gromobranske instalacije objekta (obaveza naručioca).Podaci za proračun glavnog napojnih vodova za liftove su: 

-Snaga pogonskog elektromotora i nominalne st. je: L5 P = 10.5 kW, L6 P = 7,2 kW, L5 In = 25 A, L6 In = 19 A, 

-Proračun usponskog voda se vrši na bazi polazne struje koja iznosi: L5 Ip =38 A , L6Ip =30 A,  

-Osigurač kod glavne sklopke: L5 35 A, L6 25 A. 

 Pad napona ne sme biti veći od 5%. Na osnovu ovih podataka projektant električne instalacije će izvesti 

proračun glavnog napojnog voda. Električna instalacija se izvodi između komandne table i svih elemenata lifta koji imaju 

električne priključke prema priloženoj elektro šemi lifta. Instalacija se izvodi po zidu, a u kanale u podu, ili kroz savitljive 

cevi.Provodnici se polažu u plastične kanale ili plastične savitljive cevi. Plastični kanali ili cevi moraju biti zavrtnjima 

odnosno obujmicama sigurno pričvršćeni, uvek pod pravim uglom i na najpogodniji način izvedeni. 

 

KABINE 

 Instalacije kabina na oba lifta su istih karakteristika i na isti način postavljene. Na vratima kabine nalazi se 

električni sigurnosni uređaj za kontrolu zatvorenosti vrata kabine kojima se sprečava kretanje kabine ako vrata ili bilo 

koje krilo višekrilnih vrata nije zatvoreno.Na krovu kabine, na gornjem nosaču okvira kabine, nalazi se uređaj za 

servisno upravljanje i dvopolna priključnica sa zaštitnim kontaktom. Uređaj za servisno upravljanje i prekidač za 

zaustavljanje su pristupačni a njihovo rastojanje od prednje ivice krova kabine je manje od 1m, sa zaštitom od 

nenamernog uključenja. Kabina lifta ima električno osvetljenje, a armature su montirane tako da ne mogu da padnu. 

Osvetljenost poda kabine i kutije za upravljanje u kabini iznosi 100 lx. Za osvetljenje kabine služe dva rasvetna tela 

vezana paralalno.Ako se prekine normalno napajanje svetlosnog izvora, u kabini postoji pomoćni izvor električne 

energije za nužno svetlo, sa stalnim punjenjem, koji se uključuje automatski odmah po nestanku napona. Pomoćni izvor 

električne energije dimenzionisan je da najmanje 1 sat daju osvetljenost od 5 lx.Taj izvor električne energije 

upotrebljava se i za napajanje uređaja za uzbunu. Njegova snaga je projektovana prema potrebama potrošača. 

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I UREĐAJI 

 Električna instalacija i uređaji na oba lifta su istih karakteristika i odnose se na glavnu sklopku energetskog 

kola struje i na sve što je iza nje priključeno, kao i na sklopku kola osvetljenja kabine i sve što je iza nje 

priključeno.Otpor izolacije između provodnika, kao i između provodnika i zemlje, mora iznositi više od 1000 /V ali ne 

manja od: 

 1) 500 k - za energetsko strujno kolo i za sigurnosno strujno kolo 

 2) 250 k - za ostala strujna kola (upravljanje,osvetljenje i dr.) 
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 Za električna kola upravljanja i sigurnosna strujna kola srednja vrednost jednosmernog napona ili efektivna 

vrednost naizmeničnog napona između provodnika i između provodnika i zemlje ne sme biti veća od 250 V.Nulti i 

zaštitni provodnik moraju biti međusobno odvojeni provodnici.Glavni kontaktori, kao i kontaktori koji služe za 

zaustavljanje pogonske mašine, moraju odgovarati kategoriji upotrebe : 

 1) AC 3 - za kontaktore naizmeničnih strujnih kola, 

 2) DC 2 - za kontaktore jednosmernih strujnih kola. 

 Kontaktori moraju biti dimenzionisani tako da se 10% od ukupnog broja uključivanja i isključivanja može izvesti 

sa strujom pokretanja motora.Ako pomoćni kontaktori služe za upravljanje glavnim kontaktorima, oni moraju da 

odgovaraju upotrebnoj kategoriji: 

 1) AC 11 - za pomoćne kontaktore u naizmeničnim strujnim kolima, 

 2) DC 11 - za pomoćne kontaktore u jednosmernim strujnim kolima. 

 Glavni i pomoćni kontaktori moraju ispunjavati sledeće uslove: 

 1) Ako je jedan od mirnih kontakta zatvoren, svi radni kontakti moraju biti otvoreni, 

 2) Ako je jedan od radnih kontakta zatvoren, svi mirni kontakti moraju biti otvoreni. 

 Ako se umesto pomoćnih kontaktora u sigurnosnom strujnom kolu za upravljanje glavnim kontaktorima 

upotrebljavaju releji, moraju biti ispunjeni gornji uslovi. U tom slučaju nepotpuno privlačenje kotve ne uzima se u obzir 

pri razmatranju grešaka. Pogonski elektromotori koji se napajaju direktno i iz mreže moraju biti zaštićeni od 

preopterećenja i struje kratkog spoja. Ako otkaže samo jedna faza električnog napajanja mora se sprečiti oštećenje na 

motoru. Zaštita od preopterećenja elektromotora koji se napaja direktno iz mreže mora biti izvedena pomoću uređaja 

kojima se automatski prekidaju svi aktivni (fazni) provodnici napajanja motora. Ponovno uključivanje zaštitnog uređaja 

mora da izvrši stručno lice koje radi na održavanju lifta. 

 Ako usled prekomerne struje dođe do prekomernog povišenja temperature i na namotajima motora, uređajem 

za prekid napajanja strujom isključuje se struja, a posle dovoljnog hlađenja motora, može se automatski uključiti dovod 

struje. U komandnom ormanu, nalazi se glavna sklopka, kojom se istovremeno na svim polovima prekida dovod struje 

lifta.Ta sklopka je napravljena za najjaču struju koja je dozvoljena pri normalnom pogonu lifta. Ona čvrsto stoji u 

položaju uključenja ili isključenja.Glavna sklopka ne sme prekidati strujna kola : 

1)  za osvetljenje i provetravanje kabine, 

2)  za priključnice na krovu kabine, 

3)  za priključnice u ormanu upravljanja,  

4)  za osvetljenje u ormanu upravljanja, 

5)  za osvetljenje voznog okna, 

6)  priključnica u dnu voznog okna. 

 Na glavnoj sklopki se nalazi oznaka "Glavna sklopka-L5", "Glavna sklopka-L6” i mora biti jasno obeležen 

uključen i isključen položaj. Glavna sklopka se ne sme koristiti istovremeno i kao krajnja sklopka lifta. 

 Svi električni provodnici i kablovi u ormanu upravljanja i voznom oknu osim pratećeg kabla za kabinu, ako su 

izloženi mehaničkom oštećenju, moraju biti zaštićeni cevima, polaganjem u kanale i slično. Zaštitni omotač može biti od 

metala, plastike ili drugog materijala.Presek provodnika električne instalacije lifta izrađenih od bakra koji ulaze u sastav 

sigurnosnog strujnog kola ili nekog drugog kola priključenog sigurnosnom strujnom kolu mora da iznosi najmanje 0,75 

mm2.Presek provodnika za upravljanje liftom, za signalizaciju i telefon, kao i provodnika veza elektronskih upravljačkih 

uređaja ako su izrađeni od bakra, mora iznositi najmanje 0,5 mm2. Isključenjem osvetljenja kabine mora se isključiti i 

upravljanje liftom.Sklopke za osvetljenje voznog okna i ormana upravljanja nalaze se u ormanu upravljanja. 

 Metalni delovi električnih sigurnosnih uređaja su uzemljeni priključivanjem za zaštitni vod, bez obzira na visinu 

napona. Presek zaštitnog provodnika, na koji su povezani metalni delovi pogonskog motora i metalno kućište 

komandnog ormana, ne sme biti manji od preseka napojnih vodova, s tim što mora iznositi najmanje 6 mm2, ako je vod 

od bakra, odnosno 25 mm2, ako je od pocinkovane trake. Postrojenje lifta mora biti zaštićeno od atmosferskog 

električnog pražnjenja prema propisima o standardima za gromobranske instalacije. 

 

PRORAČUN ZAŠTITE OD ELEKTRIČNOG UDARA ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA (SRPS N.B2.741 č. 5) 

  Objekat u kome se nalaze liftovska postrojenja priključuje se na mrežu TN, a instalacija lifta izvodi se u TN-C-S 

sistemu - neutralni i zaštitni provodnik se vode delimično zajedno, a delimično posebno. Zaštita od indirektnog dodira 

izvedena je pomoću tromih topljivih osigurača. Da bi zaštita bila efikasna u slučaju nastanka kvara zanemarljive 
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impedanse između faznog i zaštitnog provodnika ili izloženog provodnog dela, treba da nastupi automatsko isključenje 

napajanja u propisanom vremenu pregorevanjem topljivog umetka osigurača. Ovaj zahtev je ispunjen ako je:  Z
s 

x I
a
  

U
0 
gde je: Z

s
 - impedansa petlje kvara koja obuhvata izvor, provodnik pod naponom do tačke kvara, i zaštitni 

provodnik od tačke kvara do izvora. 

 I
a
 - struja pregorevanja topljivog umetka osigurača i to: 

 - u vremenu do 5 sekundi za fiksne uređaje liftovskog postrojenja (električni razvodni orman KO-L, 

elektromotor, upravljačka grupa) 

 - u vremenu do 0,4 sekunde za električna kola priključnica sa zaštitnim kontaktom. 

 U
0
 - nazivni napon prema zemlji (U

0
  = 220 V). 

  Za potrebe proračuna efikasnosti zaštite od električnog udara napravljene su tve tabele. Prva od njih 

predstavlja očitane vrednosti struje isključenja (pregorevanja) topljivih umetaka tromih osigurača sa krive isključenja za 

karakteristična vremena od 0,4s i 5s, a druga je dobijena iz prve preračunavanjem najveće dozvoljene impedanse petlje 

kvara za očitane vrednosti prema formuli  Z
s 

x I
a
  U

0 

Tabela struja isključenja topljivih umetaka I
a
(A) 

Nazivna struja 

umetka In(A) 

  

6 

 

10 

 

16 

 

20 

  

25 

  

35 

 

50 

 

63 

tisk = 0,4s  34  60  86  108  140  240  340 510 

tisk = 5 s  20  33  49  63  83  130  180 280 

Tabela najveće dozvoljene impedanse petlje kvara Z
smax

 () 

Nazivna  
struja 
umetka In(A)) 

  

6 

  

10 

  

16 

  

20 

  

25 

  

35 

  

50 

 

63 

tisk = 0,4s  6,47  3,67  2,56  2,04  1,57  0,92 0,65 0,43 

tisk = 5 s  11  6,67  4,49  3,49  2,65  1,69  1,22 0,79 

Zaštita od indirektnog dodira zadovoljava ako impedansa petlje kvara ne prelazi vrednosti: 

 Za fiksne uređaje liftovskog postrojenja u glavnom razvodnom ormanu lifta, koji su napojeni strujnim kolom 

osiguranim toplivim umetkom od:   In1 = 25 A, Z
s
  2,65, In2 = 35 A, Z

s
  1,69  

 Za priključnice sa zaštitnim kontaktom na krovu kabine i u voznom oknu koje su napojene strujnim kolima 

osiguranim topljivim umetkom od 10A:   Z
s
  3,67  

 Pre puštanja liftovskog postrojenja u rad, potrebno je izmeriti impedanse petlje kvara i utvrditi da li se nalaze u 

dozvoljenim granicama. 

 

UPRAVLjANjE 

 Upravljanje je Duplex sabirno smeru na dole. Komande za vožnju kabina daju se električnim putem, pomoću 

dugmadi na registar kutiji iz kabine i na pozivnim kutijama spolja. 

 Svi registrovani pozivi automatski se sistematizuju po smeru vožnje i položaju, a izvršavaju se prirodnim 

redosledom stanica. Po ispunjenju kabinskih komandi lift ide do najvišeg registrovanog spoljnog poziva. Na krovu 

kabine postavljen je uređaj za servisno upravljanje liftom. Uključivanjem uređaja za servisno upravljanje isključuje se 

spoljno i kabinsko upravljanje liftom. Servisna vožnja kabine može se ostvariti samo neprekidnim pritiskom na dugme 

koje je zaštićeno tako da se ne može nenamerno pritisnuti. Smer vožnje je jasno označen. Servisni upravljački uređaj 

ima sklopku "STOJ" koja je bliže od 1m od vrata voznog okna. Pri upravljanju liftom pomoću servisnog uređaja brzina 

kretanja kabine nije veća od 0,63m/s, pri čemu se nijedan od sigurnosnih uređaja ne isključuje. Pri servisnoj vožnji 

kabina ne prelazi krajnje stanice.(Pri servisnom upravljanju liftom ne sme se vršiti premošćenje sigurnosnih kontakata 
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vrata voznog okna i isključivanje krajnjih stanica i krajnjih sklopki).Sklopka sa natpisom "STOJ" za nužno zaustavljanje 

lifta je električni sigurnosni uređaj. Ponovno stavljanje lifta u pogon pomoću sklopke sa natpisom "STOJ" vrši se samo 

namernom radnjom. Stupanjem u dejstvo sklopke sa natpisom "STOJ" kod sabirnog upravljanja ne poništavaju se 

spoljni pozivi.U kabini lifta postavljen je lako uočljiv i pristupačan uređaj za uzbunu. Uređaj za uzbunu napaja se sa 

pomoćnog izvora električne energije za nužno osvetljenje kabine i izveden je kao zvono. Zvučni signal uređaja za 

uzbunu jasno se čuje u kabini i na glavnoj stanici.Na svakoj stanici postoji uočljiv svetlosni signal smera vožnje. 

 Na svim prilazima voznog okna i u kabini lifta sa sabirnim upravljanjem postavlja se signal potvrde prijema i 

izvršenja komande. 

 

NATPISI OBAVEŠTENjA I OZNAKE 

 Svi natpisi, obaveštenja i oznake su uočljivi, čitki i razumljivi izrađeni od postojanog materijala i trajno 

pričvršćeni. U kabini lifta i na vratima voznog okna postavlja se natpis na kome su nazivna nosivost u kg i dozvoljeni broj 

lica.Deo za stavljanje u dejstvo uređaja za uzbunu je žute boje, sa trajnim natpisom "UZBUNA", visine slova najmanje 7 

mm, ili simbol u obliku zvona.Na krovu se postavljaju sledeći natpisi i oznake: 

 1) na sklopki za zaustavljanje ili pored nje oznaka "STOJ" 

 2) na servisnoj sklopki ili pored nje - oznaka "NORMALNO" i "SERVIS" 

 3) na elementima za davanje komande za servisnu vožnju ili pored njih - oznaka smera vožnje. 

 Na spoljnoj strani vrata komandnog ormana postavljaju se natpisi: "OPASNO PO ŽIVOT", "POGON LIFTA" . 

 U komandnom ormanu postoji upustvo za ručno pokretanje kabine i upravljanje i upotrebu ključa za prinudno 

otvaranje vrata voznog okna.Na sklopki za osvetljenje kabine, voznog okna nalazi se tablica sa natpisom 

"OSVETLjENjE KABINE", "OSVETLjENjE VOZNOG OKNA" .Na graničniku brzine nalazi se tablica sa sledećim 

podacima:1) firma,2) brzina stupanja u dejstvo (m/s),3) oznaka graničnika,4) tehničke karakteristike užeta, 

 Na sklopki "STOJ" u jami voznog okna ili pored nje nalazi se oznaka "ISKLjUČENO".Na pogonskoj mašini, na 

vidnom mestu nalazi se metalna tablica sa sledećim podacima : 

 1) firma, 

 2) tehničke karakteristike 

 3) masa pogonske mašine, 

 4) fabrički broj i godina proizvodnje, 

 

ISPITIVANjE LIFTA 

 Po završenoj montaži liftovska postrojenja se moraju podvrgnuti ispitivanju u skladu sa važećim pravilnikom o 

bezbednosti liftova ( Sl.glasnik  RS  br.15/2017 od 02. 03 2017 god.i SRPS EN 81 20/50).Ovo ispitivanje treba da 

izvrši ovlašćena ustanova, koja je dužna da izda izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli.    

 Putnički liftovi podležu obaveznoj povremenoj tehničkoj kontroli.Povremena tehnička kontrola liftovskog 

postrojenja mora se izvršiti najdocnije po isteku jedne godine od prethodne tehničke kontrole tog lifta.O izvršenoj 

tehničkoj kontroli sastavlja se izveštaj o ispitivanju. 

 

ODRŽAVANjE 

 Svaki lift snabdeven je upustvom proizvođača o rukovanju liftom i o njegovom održavanju. Redovno održavanje 

lifta mora se vršiti najmanje jedanput mesečno. Svaki lift mora imati knjigu održavanja.Lift u prometu, odnosno pri 

isporuci, mora biti snabdeven garantnim listom. Garantni rok za ispravno funkcionisanje lifta je dve godine. Lift je 

snabdeven tehničkim upustvom proizvođača.Rok obezbeđenog servisiranja lifta je deset godina, računajući od dana 

predaje novougrađenog lifta. 

 

OPŠTI USLOVI 

 U toku garancije, računajući od dana kada je postrojenje stavljeno u ispravan pogon, svaki kvar koji se desi a 

prouzrokovan je slabim kvalitetom materijala, slabom izradom ili slabom montažom, izvođač mora da na poziv 

investitora otkloni nastali kvar i postrojenje dovede u ispravan pogon.Za nestručno i nebrižljivo rukovanje izvođač nije 

odgovoran.Nakon završenog ispitivanja investitor je dužan zatražiti dozvolu za upotrebu od nadležnog organa za 

izdavanje upotrebne dozvole.Izvođač radova obavezan je da investitoru dostavi sledeće ateste : 

 čeličnog užeta 
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 elektromehaničke brave 

 uređaja za prinudno kočenje 

 ograničitelja brzine kabine 

 izolacionih prostirki. 

 Investitor odnosno korisnik je dužan da istovremeno sa puštanjem u upotrebu da obezbedi održavanje i to: 

 svakodnevno, preko jednog zaduženog lica 

 redovno održavanje, preko stručne organizacije za održavanje 

 redovni tehnički pregled preko ovlašćene ustanove. 
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 Ovi liftovi su namenjeni za prevoz putnika u stambeno- poslovnom kompleksu, ugrađuju se u betonska 

vozna okno, pogonske mašine se postavljaju u vrhu voznog okna.  
 

OBJEKAT: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS na uglu ulica Jurija Gagarina i Nehruove,  K.P br. 3347/70 

K.O. Novi Beograd 
         

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: 

Vrsta liftova:        putnički 

Broj komada:                         2 

Oznaka liftova:            L7 i L8 

Nosivost:   L7 Q = 1000 kg, L8 Q = 630 kg 

Brzina vožnje:   v = 1.6 m/s 

Visina dizanja:   H = 40870 mm 

Broj stanica/prilaza:   n = 14/14, svi prilazi sa iste strane 

Označavanje stanica:   ( -3,-2,-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 i Ps),   

Glavna stanica:   "0" 

Vrsta pogona:                       elektro motorni bezreduktorski, frekventno regulisani. 

Br. Startovanja:    180 uk/čas. 

Upravljanje:      Duplex, sabirno u smeru na dole 
Režim “požarna opasnost” : da se kabine vrate u glavnu stanicu, otvore vrata i da se posle izlaska lica, 

liftovi automatski isključe iz rada. 

Režim “nestanak električne energije” : liftovi automatski dovode kabine u bližu stanicu i otvore vrata. 

Signalizacija:  

                                                                  po spratovima,na svim stanicama, mikropokretni pozivni tasteri sa  potvrdom  

                                                                  poziva, indikator položaja kabine, strelice smera  dalje vožnje , 

u kabini  mikropokretni pozivni tasteri sa   potvrdom poziva i Brajevim  oznakama,  

indikator položaja kabine,  digitalni i zvučni signal preopterećenja,dugme za 

otvaranje vrata,dugme za zatvaranje vrata,  dugme alarma,prekidač 

ventilator, dugmad da budu  dostupna ljudima sa invaliditetom; 

Interfonska veza:    dvostrana komunikacija između kabine i komandnog ormana 

Kabine:                                 metalne-putničke, kataloške,  

Dimenzije:     L7 1100x 2100 x 2200 mm,L8 1100x 1400 x 2200 mm, 

- broj ulaza u kabinu:   1 

                                                                  završna obrada stranica kabine češljani inox, sa spoljašnje strane zidovi 

presvučeni anti zvučnim i antivibracionim materijalom, registar kutija: inox, u 

punoj visini kabine, osvetljenje: LED, pod: obložen granitnom keramikom, 

rukohvat na dve strane, ogledalo na zadnjoj strani iznad rukohvata,u L7- 

preklopno sedište u skladu sa pravilnikom o pristupačnosti, alarm, interfon,  

                                                               ventilator, nužno svetlo;  

Kabinska vrata:  automatska, dvopanelna-teleskopska, sa fotozavesom, završna obrada 

češljani inox. 

- dimenzije:     L7 800x 2000 mm, L8 800x 2000 mm,  

 

Vrata voznog okna: automatska, dvopanelna-teleskopska, završna obrada češljani inox, 

otporna prema  požaru EI 90min., ispitana u skladu sa SRPS EN 81-

58:2018. 

- dimenzije:                                                L7 800x 2000 mm, L8 800x 2000 mm,  

-sigurnosni sistem vrata:                           elektromehanička zabrava. 
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Vozna okna:                                             armirano-betonska,  

- dimenzije:                                                L7 1650x2560 mm,  L8 1650x1800 mm 

Vrh voznog okna:               4100 mm 

- jama voznog okna: 1500 mm 

Materijal protivtegova:                sivi liv 
Položaj:     bočno pored  kabina 
Vođice kabina:                       L7 90x75x16  mm, L8  82.5x68.25x9  mm 
Sistem vešanja:    2:1 

Pogonske užetnjače:                   D = 240 mm 
Prevojne užetnjače:   na kabini- D = 240 mm, na protivtegu- D = 320 mm 
Broj užadi:                          L7 z = 9, L8 z = 6 

Prečnik čeličnog užeta:              6.0 mm 

Elektromotor snage:                  L7 P = 10.5 kW, L8  P = 7,2 kW 

Nominalna struja motora:             L7 In = 25 A, L8 In = 19 A  

 

VOZNA OKNA 

 Vozna okna su armirano-betonska ograđena čvrstim i punim zidovima, tavanicom i dnom. Kabina lifta i 

protivteg nalaze se u istom voznom oknu. U vrhu voznih okana postoje otvori za provetravanje, čija je ukupna površina 

preseka najmanje 2% od površine horizontalnog preseka voznog okna. Vozno okno se ne sme koristiti za provetravanje 

prostorija koje ne pripadaju liftovskom postrojenju, niti se ugrađivati instalacije i uređaji koji nisu sastavni deo lifta.Vozna 

okna izdržavaju opterećenja koja nastaju pri radu pogonske mašine, pri dejstvu hvatačkog uređaja na vođice, pri 

nasedanju kabine ili protivtega na odbojnike. 

 Zidovi voznih okana su od materijala koji je otporan na mehanička oštećenja i vatru i koji ne stvara prašinu već 

sprečava njeno taloženje. Zidovi voznih okana imaju takvu mehaničku čvrstoću da se delovanjem upravne sile od 300 

N ne sme pojaviti ugib veći od 10 mm. Ta sila može da deluje s jedne ili druge strane zida, na bilo kom mestu, pod 

uslovom da je ravnomerno raspoređena na površini od 5cm ².Dno jame voznih okana je zaštićeno od prodiranja vode. 

 U jami voznog okna ugrađuje se uređaj za servisno upravljanje liftom,a u nivou najniže stanice ugrađuje se 

sklopka "STOJ" sa jasno obeleženim položajima "UKLjUČENO" i "ISKLjUČENO", dvopolna priključnica sa zaštitnim 

kontaktom i naizmenična sklopka za osvetljenje voznog okna, namenski obeležena, i vezana sa naizmeničnom 

sklopkom u ormanu upravljanja.U voznim oknima ugrađeno je električno osvetljenje i to na 0,5 m od dna jame i tavanice 

voznog okna a između ovih na svakih 7 m.Kada kabine liftova miruju na potpuno sabijenim odbojnicima 

 - u jami voznih okana postoji prostor koji omogućava smeštaj kvadra veličine najmanje 0,7x 1,0 x 0,5 m tako da 

leži na jednoj od svojih površina; 

 - slobodno rastojanje između dna jame voznih okana i najniže tačke kabine iznosi najmanje 0,5 m a između 

dna jame i najniže tačke uređaja za vođenje kabine, hvatačkog uređaja, zaštitnog lima praga kabine više od 0,1 m. 

 Najmanja dužina podesta ispred vrata voznih okana liftova mora biti najmanje 1,5 puta veća od dužine najduže 

kabine ali ne manje od 1,5 m.Na voznim oknima postoje sledeći otvori: 

 Svi prilazni otvori na voznim oknima lifta su zatvoreni metalnim vratima. U dno voznog okna se postavljaju 

metalne penjalice.Za unošenje težih delova opreme lifta ispod vrha voznog okna ugrađuju se kuke za dizalicu nosivosti 

od minimum 1000 kg. Na nosaču mora biti označeno najveće dozvoljeno opterećenje. 

 

ODBOJNICI U VOZNIM OKNIMA  

  Radi ograničenja hoda protivtega i kabine i njihovog sigurnog zaustavljanja, u slučaju neispravnog rada krajnjeg 

prekidača, na dnu voznog okna postavljaju se odbojnici. Oni obezbeđuju i potreban sigurnosni prostor, i na dnu i na 

vrhu voznog okna (ograničeno kretanje protivtega). Odbojnici su bez prprigušenja.  

 

VRH VOZNIH OKANA  

Ovo su liftovi bez mašinske prostorije, pogonske mašine na oba lifta su iste konstrukcije, mašine se postavljaju 

unutar voznih okana u vrhu, oslanjaju se na čelične nosače koji se preko gumenih podmetača oslanjaju na zidove 

voznog okna.Vrhovi voznog okna (gde se nalazi pogonska mašina) i prostor ispred ormana upravljanja (na najvišoj 

stanici) zadovoljavaju zahteve za mašinsku prostoriju, i to sledeće: 
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 Zidovi i tavanica vrha okna su svetlih boja, od materijala koji je otporan na vatru, koji ne stvara prašinu već 

sprečava njeno taloženje. Vrh okna je dobro zvučno izolovan od  drugih prostorija. 

 Vozno okno mora biti suvo i provetravano. Otvori za provetravanje moraju biti tako izvedeni da odvode 

gasove i dim u slučaju požara i moraju biti zaštićeni žaluzinama ili mrežom. Kroz vozno okno ne smeju se 

provetravati prostorije koje ne pripadaju liftu. Temperatura mora biti od + 5°C do + 35°C 

 Prilaz ormanu upravljanja mora biti lako pristupačan, siguran i osvetljen. 

 Ispod tavanice voznog okna je postavljen nosač (kuka) za dizalicu koja podiže teške delove lifta do mesta 

ugradnje. Položaj kuka i njeno opterećenje su prikazani na crtežu lifta. 

 Svi obrtni delovi (užetnjača, rotirajući deo graničnika brzine) su obojeni žutom bojom. 

 

VRATA VOZNOG OKNA 

 Na oba lifta se postavljaju prilazna vrata iste konstrukcije. Vrata voznog okna su automatska i čine ih puna 

krila i okvir. Vrata voznog okna (krila i okvir) su od metala, otporna na deformacije i izrađena i ugrađena tako da 

obezbeđuju pravilan rad zabrave vrata. 

 Mehanička čvrstoća i krutost vrata voznog okna je takva da ih horizontalna sila od 300 N (koja deluje normalno 

na površinu od 5 cm²) na bilo kom mestu krila zabravljenih vrata, s jedne ili druge strane, ne deformiše trajno, da ih ne 

deformiše elastično za više od 15 mm i da ne prouzrokuje poremećaj koji će uticati na ispravan rad vrata i zabrave. 

Svetla visina vrata voznog okna iznosi 2000 mm ± 50 mm. Svetla širina vrata voznog okna jednaka je širini ulaza u 

kabinu. Na svakom prilazu voznom oknu se nalazi prag koji izdržava sva opterećenja pri ulasku i izlasku lica i pri 

utovaru i istovaru tereta. Prirodno ili veštačko osvetljenje, mereno na podu, ispred vrata voznog okna mora iznosti 

najmanje 50 lx.Kabina lifta neće se pokrenuti niti kretati ako vrata voznog okna nisu zatvorena i zabravljena. Zabrava 

vrata voznog okna deluje kad su vrata zatvorena pre nego što se kabina pokrene sa stanice. Elementi zabrave i 

elementi za pričvršćenje zabrave izrađeni su od metala ili ojačani metalom i otporni na udar. Zabrava je zaštićena od 

prašine. Veza između pokretnog dela sigurnosnog kontakta koji prekida sigurnosno strujno kolo i zabravljivača je 

direktna, bez podešavanja ili naknadnim podešavanjem. Naknadno podešavanje kontakta može vršiti samo stručno lice 

koje radi na održavanju i ispitivanju lifta. Zabravljivač se drži u zabravljenom položaju silom opruga. Ako se nasilno 

odbravljuju vrata voznog okna kad se kabina kreće, zaustaviće se rad lifta. 

 Vrata voznog okna imaju električni sigurnosni uređaj za kontrolu zatvorenosti vrata. Dozvoljeno je da taj uređaj 

bude ugrađen na jedno krilo vrata, pod uslovom da je sa drugim krilom neposredno mehanički povezano, odnosno sa 

pogonskim uređajem vrata. Sila potrebna za otvaranje ovih vrata nije veća od 300 N, u zoni odbravljivanja.Ako se 

kabina zaustavi u blizini vrata voznog okna i ako je isključen pogon vrata, moguće je da se vrata kabine otvore kroz 

otvor vrata voznog okna, odnosno da se vrata kabine i vrata voznog okna otvore iz kabine.Sva vrata voznog okna 

izrađena su tako da se mogu odbraviti spolja pomoću specijalnog ključa. 

 

KABINE 

Kabine liftova imaju po četiri uređaja za vođenje kabina, klizanjem klizača. Uređaji za vođenje kabine su izrađeni i 

postavljeni tako da se ne odvoje od vođica i ako se oštete. Prilikom proračuna nosećih elemenata lifta uzeto je u obzir 

najveće opterećenje koje nastaje od tereta pri utovaru ili istovaru. 

 Kabina lifta je ograđena punim zidovima, podom, kabinskim vratima i tavanicom. Na kabini lifta nalazi se otvor 

za ulaz lica sa automatskim vratima i otvori za provetravanje. Zidovi, pod i tavanica kabine, okvir kabine i uređaj za 

vođenje kao celina imaju dovoljnu mehaničku čvrstoću da izdrže udare i opterećenja kojima je kabina izložena za vreme 

rada lifta, kad deluje hvatački uređaj i kad kabina naseda na odbojnike. 

 Zidovi kabine izrađeni su tako i da bez trajne deformacije izdrže silu od 300 N koja deluje upravno na bilo koju 

tačku zida, pod uslovom da ravnomerno opterećuje kružnu i kvadratnu površinu od 5 mm². Pri ovome ugib ne iznosi 

više od 15 mm. Zidovi, pod i tavanica kabine su izrađeni od materijala koji nije lako zapaljiv i koji ne stvara veliku 

količinu dima i gasova opasnih po život. 

 Pod kabine je proračunat sa opterećenjem od 5 kN/m². Na pragu kabine nalazi se zaštitni lim širine jednake 

najmanje svetloj širini vrata voznog okna. Vertikalni deo zaštitnog lima praga je na donjem kraju zakošen pod uglom 

60° u odnosu na horizontalu, a zakošenje iznosi 50 mm mereno horizontalno. Ukupna visina zaštitnog lima praga 

iznosi 0,75m. Na ulazu u kabinu nalazi se prag koji izdržava sva opterećenja pri utovaru i istovaru tereta. 
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 Na ulazu u kabinu lifta nalaze se automatska vrata. Vrata kabine zatvaraju ceo ulaz u kabinu. Kad su vrata 

kabine zatvorena, zazori između krila vrata, krila i okvira i krila i praga nisu veći od 10 mm. 

 Krov kabine, pored zahteva za mehaničku čvrstoću zidova kabine, ispunjava i sledeće uslove: 

 - da krov, na svakom mestu izdrži najmanje dva lica ili teret od 2 kN, bez trajnih deformacija i da ta površina 

bude označena. 

 - da postoji slobodan ravna površina od najmanje 0,12m², dužine ili širine najmanje 0,25m. 

 Površina otvora za provetravanje kabine u gornjem i donjem delu kabine iznosi 1% od korisne površine poda 

kabine. Otvori za provetravanje izrađeni su tako da se iz unutrašnjosti kabine kroz njih ne može provući okrugli štap 

prečnika 10 mm. Ram kabine je snabdeven uređajem za prinudno kočenje sa postupnim dejstvom, koji se aktivira 

pomoću graničnika brzine. Ram kabine je preko specijalnih vešalica povezan sa nosećom užadi. Na ramu su ugrađeni 

sigurnosni kontakti koji isključuju rad lifta, u slučaju: 

 - labavljenja makar jednog od nosećih užadi; 

 - preopterećenja kabine; 

 - stupanja u dejstvo uređaja za prinudno kočenje. 

 

PROTIVTEG 

 Protivtegovi na oba lifta se sastoje od više međusobno čvrsto spojenih delova. Delovi protivtega izrađeni su 

tako da ne ispadaju, da se ne lome i da se ne troše.Kako se protivteg sastoji iz više delova, postavljen je u ram koji 

čvrsto drži delove protivtega da se ne bi pomerili ili ispali. Protivteg se kreće po krutim vođicama.  

 

NOSEĆA SREDSTVA 

 Kabine i protivtegovi ovih liftova obešeni su o čeličnu užad, koja su iste konstrukcije i karakteristika za oba 

lifta. Sastav, ovalnost, istezanje i savitljivost ispunjavaju uslove propisane standardima za čeličnu užad. Noseća užad 

su ravnomerno opterećena. Noseća užad ne smeju spajati ili popravljati uplitanjem. Ako je potrebno zameniti jedno uže 

ili više užadi u grupi, moraju se zameniti sva užad u toj grupi.Odnos između nazivnog prečnika pogonske užetnjače i 

pomoćne užetnjače prema nazivnom prečniku nosećeg užeta iznosi više od 40xd. Koeficijent sigurnosti noseće užadi 

iznosi više od 12. Specifični pritisak između noseće užadi i žleba pogonske užetnjače ispunjava uslove predviđene 

standardima za liftove.Krajevi noseće užadi pričvršćeni se za kabinu i protivteg ili za uređaj za vešanje pomoću 

pljosnate konične čaure.Kod liftova sa pogonskom užetnjačom, kad protivteg miruje na odbojnicima, vučna sposobnost 

pogonske užetnjače je takva da spreči podizanje kabine okretanjem pogonske užetnjače. Vučna sposobnost 

proračunata je prema standardima za liftove. 

 

GRANIČNIK BRZINE 

 Na oba lifta graničnici brzine i hvatački uređaji su iste konstrukcije i karakteristika. Hvatački uređaj kabine 

stupa u dejstvo pomoću graničnika brzine pošto se postigne brzina kretanja kabine od 115% nazivne brzine. Sila kojom 

pri stupanju u dejstvo graničnik brzine dejstvuje na hvatački uređaj je najmanje jednaka dvostrukoj sili potrebnoj za 

stupanje u dejstvo hvatačkog uređaja, ali ne manje od 300N.Graničnik brzine pokreće se čeličnim užetom nazivnog 

prečnika 6,5 mm.Uže graničnika brzine zategnuto je uređajem čija je užetnjača odnosno teg vođen i snabdeven 

električnim kontaktom. Stupanjem u dejstvo hvatačkog uređaja, ni uže graničnika brzine, kao ni njegova veza neće se 

prekinuti čak i kad je put kočenja veći od normalnog. Uže je vezano tako da se može lako odvezati od hvatačkog 

uređaja.Graničnik brzine postavljen je na nosaču u vrhu voznog okna. Graničnikom brzine, predviđeno je preko 

električnog sigurnosnog uređaja, da se isključi pogon lifta pre nego što brzina kabine u smeru na dole ili gore dostigne 

brzinu stupanja u dejstvo graničnika brzine. Pristup za servisiranje i pregled je predviđen sa najviše stanice preko krova 

kabine. Ako se graničnik brzine posle otpuštanja hvatačkog uređaja ne vrati automatski u svoj radni položaj, 

električnom sigurnosnom sklopkom za kontrolu vraćanja graničnika brzine u radni položaj predviđeno je da se spreči 

pokretanje lifta sve dok je graničnik brzine zakočen. Ponovno puštanje lifta u pogon mora izvršiti samo stručno lice koje 

radi na održavanju lifta.Ako se uže graničnika brzine olabavi ili prekine, električnim sigurnosnim uređajem za kontrolu 

zategnutosti užeta graničnika brzine, zaustaviće se pogon lifta. Graničnik brzine mora biti plombiran. 
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VOĐICE 

 Na oba lifta vođice su iste konstrukcije i karakteristika. Vođice kabine su izrađene od specijalnih vučenih 

profila, sa određenim kliznim površinama, dimenzija datih u projektu. Nastavci vođica se izvode pomoću podveznica 

i vijaka. Vođice se učvršćuju klemama za konzole, koje su vezane za zidove voznog okna. Dimenzije i raspored 

konzola određen je u crtežima i proračunu ovog projekta. Broj vođica je paran. Dužine vođica su tolike da ih kabina i 

protivteg ne mogu napustiti.Vođice, njihove konzole i spojnice izdržavaju dinamička naprezanja prouzrokovana 

dejstvom hvatačkog uređaja kao i savijanje usled neravnomernog opterećenja kabine. Savijanje vođica ne utiče na 

ispravan rad lifta. 

 

KRAJNjA SKLOPKA 

 Na oba lifta postavljaju se krajnje sklopke iste konstrukcije i karakteristika. Pogon lifta posle prolaska kabine 

kroz krajnju stanicu isključuje se krajnjom sklopkom. Krajnja sklopka stupa u dejstvo pre nego što kabina ili protivteg 

dodirne odbojnike i pre nego što kabine pređe krajnje stanice za najviše 0,25m. 

 Dejstvo krajnje sklopke ne prestaje ni kad kabina ili protivteg nasednu na odbojnike. Krajnja sklopka lifta ne 

koristi se kao sklopka za zaustavljanje lifta u krajnjoj stanici.Posle dejstva krajnje sklopke, ponovno stavljanje lifta u 

pogon mora izvršiti stručno lice koje radi na održavanju lifta. 

 

POGONSKA MAŠINA 

Pogonske mašine na oba lifta su iste konstrukcije. Vuča kabine i protivtega ostvarena je silom trenja između pogonske 

užetnjače i noseće užadi. Pogonska mašina je frekventno naponski regulisani sihroni motor, sa permanentnim 

magnetima bez reduktora. Na pogonskoj mašini nalazi se kočnica lifta kojom se deluje automatski ako nestane napon iz 

mreže i ako nestane napon upravljanja. 

 Sklopovi pogonske mašine kojima se prenose obrtni momenti nisu zavareni. Za vezu između pogonskog 

motora i pogonske užetnjače upotrebljava se elastična spojnica. Doboš kočnice povezan je u celinu sa pogonskom 

užetnjačom. Elektromehanička kočnica ima napravu za ručno otkočivanje koja je izrađena tako da se posle prestanka 

delovanja na tu napravu kočnica automatski koči. Kočna sila ostvaruje se pritisnim vođenim oprugama. Kočenje se vrši 

dejstvom dve kočne papuče sa oblogama, na kočni doboš. Kočne obloge su od nezapaljivog materijala. Smer kretanja 

kabine jasno je označen na pogonskoj mašini. Delovi pogonske mašine koji se obrću, kao što su klinovi, vijci i 

slobodni krajevi osovina, zaštićeni su tako da ne mogu povrediti lica u njihovoj blizini. Delovi kao što su užetnjača i 

zamajac su glatki i obojeni žutom bojom. 

 

SIGURNOSNI UREĐAJ KOJI RADI KAD KABINA ILI PROTIVTEG U VOŽNjI PREMA DOLE NAIĐU NA PREPREKU 

 Liftovi su snabdeveni uređajem kojim se zaustavlja pogon lifta i drži u stanju mirovanja kad je spuštanje kabine 

ili protivtega sprečeno nekom preprekom u voznom oknu. 

 Ovaj električni uređaj stupa u dejstvo u vremenu koje ne prelazi najmanju od sledećih vrednosti: 

 - 45 sekundi; 

 - vreme vožnje potrebno za celu visinu dizanja, uvećano za najviše 10 sekundi; 

 - vreme vožnje potrebno za celu visinu dizanja, uvećano za najviše 20 sekundi, kad vreme vožnje za celu 

visinu dizanja ne prelazi 10 sekundi. 

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

U VOZNOM OKNU  

 U voznom oknu plastični kanali za glavni vertikalni razvod učvršćuju se za zid ili za metalne držače postavljene 

na vođicama kabine. Rastojanje između dva učvršćenja ne sme iznositi više od 2m. Izlaz provodnika iz plastičnih kanala 

izvodi se pomoću plastičnih cevi. Za povezivanje pokretne kabine sa ostalim delom instalacije na sredini voznog okna i 

kabini postavljene su razvodne kutije sa stezaljkama (obeleženim prema šemi) između kojih se postavlja savitljivi 

višežilni kabl. Dužina kabla je tako odabrana da i kada je kabina u krajnjim stanicama, ima slobodan luk i ne dodiruje 

kabinu niti delove voznog okna. Instalacija na kabini izvodi se takođe kroz plastične kanale i cevi, koji su učvršćeni. 

 Na krovu kabine, deo instalacije koji je izložen gaženju od strane montera, je posebno zaštićen.Veze 

provodnika izvode se samo stezaljkama ili za to odgovarajućim steznim vijcima.Prilazi voznom oknu lifta moraju biti 

osvetljeni za sve vreme za koje je lift u pogonu, najmanje kao za rasvetu stepeništa sa slabim prometom (50 lx). 
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U KOMANDNOM ORMANU 

Ovo su liftovi bez mašinske prostorije, komandni orman se postavlja u otvor u zidu neposredno uz prilazna vrata na 

najvišoj stanici. 

 Komandni ormani su propisano povezanI na temeljni uzemljivač objekta, kao i pogonske mašine unutar 

voznog okna. 

 Ispred komandnih ormana na najvišoj stanici je postavljen odgovarajući aparat za gašenje požara. 

 Ispred komandnih ormana upravljanja postavlja se gumeni atestirani tepih, Ispred ovih ormana postoji 

slobodan prostor od min 0,7 m, kao i širine min 0,5 m. 

 Vrh voznog okna mora imati električno osvetljenje min 200 lx mereno na mestu gde se postavlja pogonska 

mašina. Sklopka za osvetljenje se postavlja unutar komandnog ormana upravljanja. 

 U ormanima upravljanja se nalaze naizmenične sklopke za osvetljenje voznog okna, namenski obeležena, 

koja je vezana sa naizmeničnom sklopkom u jami voznog okna. Jedna priključnica sa zaštitnim kontaktom 

postavljena je u ormanu upravljanja. Ova priključnica se vezuje na instalaciju objekta, preko posebnog 

osigurača. 

  

PODLOGE ZA PROJEKTANTA ELEKTRO INSTALACIJA OBJEKTA 

 Napojni vod za napajanje liftova električnom energijom (konkretni proračuni i šeme instalacije ovog voda su 

predmet projekta elektro instalacija oblekta) mora biti izveden od glavnog razvodnog ormana u objektu do komandnog 

ormana lifta  tj. neposredno pored prilaza liftu na najvišoj stanici. Napojni vod treba dimenzionisati prema polaznoj struji 

pogonskog agregata.Za zaštitu liftovskog postrojenja od strujnog udara u orman upravljanj mora se dovesti priključak 

sa sistema zaštite objekta (obaveza naručioca). U orman upravljanja i dno voznog okna mora se dovesti i priključak 

gromobranske instalacije objekta (obaveza naručioca).Podaci za proračun glavnog napojnih vodova za liftove su: 

-Snaga pogonskog elektromotora i nominalne st. je: L7 P = 10.5 kW, L8 P = 7,2 kW, L7 In = 25 A, L8 In = 19 A, 

-Proračun usponskog voda se vrši na bazi polazne struje koja iznosi: L7 Ip =38 A , L8Ip =30 A,  

-Osigurač kod glavne sklopke: L7 35 A, L8 25 A. 

 Pad napona ne sme biti veći od 5%. Na osnovu ovih podataka projektant električne instalacije će izvesti 

proračun glavnog napojnog voda. Električna instalacija se izvodi između komandne table i svih elemenata lifta koji imaju 

električne priključke prema priloženoj elektro šemi lifta. Instalacija se izvodi po zidu, a u kanale u podu, ili kroz savitljive 

cevi.Provodnici se polažu u plastične kanale ili plastične savitljive cevi. Plastični kanali ili cevi moraju biti zavrtnjima 

odnosno obujmicama sigurno pričvršćeni, uvek pod pravim uglom i na najpogodniji način izvedeni. 

 

KABINE 

 Instalacije kabina na oba lifta su istih karakteristika i na isti način postavljene. Na vratima kabine nalazi se 

električni sigurnosni uređaj za kontrolu zatvorenosti vrata kabine kojima se sprečava kretanje kabine ako vrata ili bilo 

koje krilo višekrilnih vrata nije zatvoreno.Na krovu kabine, na gornjem nosaču okvira kabine, nalazi se uređaj za 

servisno upravljanje i dvopolna priključnica sa zaštitnim kontaktom. Uređaj za servisno upravljanje i prekidač za 

zaustavljanje su pristupačni a njihovo rastojanje od prednje ivice krova kabine je manje od 1m, sa zaštitom od 

nenamernog uključenja. Kabina lifta ima električno osvetljenje, a armature su montirane tako da ne mogu da padnu. 

Osvetljenost poda kabine i kutije za upravljanje u kabini iznosi 100 lx. Za osvetljenje kabine služe dva rasvetna tela 

vezana paralalno.Ako se prekine normalno napajanje svetlosnog izvora, u kabini postoji pomoćni izvor električne 

energije za nužno svetlo, sa stalnim punjenjem, koji se uključuje automatski odmah po nestanku napona. Pomoćni izvor 

električne energije dimenzionisan je da najmanje 1 sat daju osvetljenost od 5 lx.Taj izvor električne energije 

upotrebljava se i za napajanje uređaja za uzbunu. Njegova snaga je projektovana prema potrebama potrošača. 

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I UREĐAJI 

 Električna instalacija i uređaji na oba lifta su istih karakteristika i odnose se na glavnu sklopku energetskog 

kola struje i na sve što je iza nje priključeno, kao i na sklopku kola osvetljenja kabine i sve što je iza nje 

priključeno.Otpor izolacije između provodnika, kao i između provodnika i zemlje, mora iznositi više od 1000 /V ali ne 

manja od: 

 1) 500 k - za energetsko strujno kolo i za sigurnosno strujno kolo 
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 2) 250 k - za ostala strujna kola (upravljanje,osvetljenje i dr.) 

 Za električna kola upravljanja i sigurnosna strujna kola srednja vrednost jednosmernog napona ili efektivna 

vrednost naizmeničnog napona između provodnika i između provodnika i zemlje ne sme biti veća od 250 V.Nulti i 

zaštitni provodnik moraju biti međusobno odvojeni provodnici.Glavni kontaktori, kao i kontaktori koji služe za 

zaustavljanje pogonske mašine, moraju odgovarati kategoriji upotrebe : 

 1) AC 3 - za kontaktore naizmeničnih strujnih kola, 

 2) DC 2 - za kontaktore jednosmernih strujnih kola. 

 Kontaktori moraju biti dimenzionisani tako da se 10% od ukupnog broja uključivanja i isključivanja može izvesti 

sa strujom pokretanja motora.Ako pomoćni kontaktori služe za upravljanje glavnim kontaktorima, oni moraju da 

odgovaraju upotrebnoj kategoriji: 

 1) AC 11 - za pomoćne kontaktore u naizmeničnim strujnim kolima, 

 2) DC 11 - za pomoćne kontaktore u jednosmernim strujnim kolima. 

 Glavni i pomoćni kontaktori moraju ispunjavati sledeće uslove: 

 1) Ako je jedan od mirnih kontakta zatvoren, svi radni kontakti moraju biti otvoreni, 

 2) Ako je jedan od radnih kontakta zatvoren, svi mirni kontakti moraju biti otvoreni. 

 Ako se umesto pomoćnih kontaktora u sigurnosnom strujnom kolu za upravljanje glavnim kontaktorima 

upotrebljavaju releji, moraju biti ispunjeni gornji uslovi. U tom slučaju nepotpuno privlačenje kotve ne uzima se u obzir 

pri razmatranju grešaka. Pogonski elektromotori koji se napajaju direktno i iz mreže moraju biti zaštićeni od 

preopterećenja i struje kratkog spoja. Ako otkaže samo jedna faza električnog napajanja mora se sprečiti oštećenje na 

motoru. Zaštita od preopterećenja elektromotora koji se napaja direktno iz mreže mora biti izvedena pomoću uređaja 

kojima se automatski prekidaju svi aktivni (fazni) provodnici napajanja motora. Ponovno uključivanje zaštitnog uređaja 

mora da izvrši stručno lice koje radi na održavanju lifta. 

 Ako usled prekomerne struje dođe do prekomernog povišenja temperature i na namotajima motora, uređajem 

za prekid napajanja strujom isključuje se struja, a posle dovoljnog hlađenja motora, može se automatski uključiti dovod 

struje. U komandnom ormanu, nalazi se glavna sklopka, kojom se istovremeno na svim polovima prekida dovod struje 

lifta.Ta sklopka je napravljena za najjaču struju koja je dozvoljena pri normalnom pogonu lifta. Ona čvrsto stoji u 

položaju uključenja ili isključenja.Glavna sklopka ne sme prekidati strujna kola :1)  za osvetljenje i provetravanje 

kabine,2) za priključnice na krovu kabine,3) za priključnice u ormanu upravljanja,  

4)  za osvetljenje u ormanu upravljanja, 

5)  za osvetljenje voznog okna, 

6)  priključnica u dnu voznog okna. 

 Na glavnoj sklopki se nalazi oznaka "Glavna sklopka-L7", "Glavna sklopka-L8” i mora biti jasno obeležen 

uključen i isključen položaj. Glavna sklopka se ne sme koristiti istovremeno i kao krajnja sklopka lifta. 

 Svi električni provodnici i kablovi u ormanu upravljanja i voznom oknu osim pratećeg kabla za kabinu, ako su 

izloženi mehaničkom oštećenju, moraju biti zaštićeni cevima, polaganjem u kanale i slično. Zaštitni omotač može biti od 

metala, plastike ili drugog materijala.Presek provodnika električne instalacije lifta izrađenih od bakra koji ulaze u sastav 

sigurnosnog strujnog kola ili nekog drugog kola priključenog sigurnosnom strujnom kolu mora da iznosi najmanje 0,75 

mm2.Presek provodnika za upravljanje liftom, za signalizaciju i telefon, kao i provodnika veza elektronskih upravljačkih 

uređaja ako su izrađeni od bakra, mora iznositi najmanje 0,5 mm2. Isključenjem osvetljenja kabine mora se isključiti i 

upravljanje liftom.Sklopke za osvetljenje voznog okna i ormana upravljanja nalaze se u ormanu upravljanja. 

 Metalni delovi električnih sigurnosnih uređaja su uzemljeni priključivanjem za zaštitni vod, bez obzira na visinu 

napona. Presek zaštitnog provodnika, na koji su povezani metalni delovi pogonskog motora i metalno kućište 

komandnog ormana, ne sme biti manji od preseka napojnih vodova, s tim što mora iznositi najmanje 6 mm2, ako je vod 

od bakra, odnosno 25 mm2, ako je od pocinkovane trake. Postrojenje lifta mora biti zaštićeno od atmosferskog 

električnog pražnjenja prema propisima i standardima za gromobranske instalacije. 

 

PRORAČUN ZAŠTITE OD ELEKTRIČNOG UDARA ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA (SRPS N.B2.741 č. 5) 

  Objekat u kome se nalaze liftovska postrojenja priključuje se na mrežu TN, a instalacija lifta izvodi se u TN-C-S 

sistemu - neutralni i zaštitni provodnik se vode delimično zajedno, a delimično posebno. Zaštita od indirektnog dodira 

izvedena je pomoću tromih topljivih osigurača. Da bi zaštita bila efikasna u slučaju nastanka kvara zanemarljive 

impedanse između faznog i zaštitnog provodnika ili izloženog provodnog dela, treba da nastupi automatsko isključenje 
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napajanja u propisanom vremenu pregorevanjem topljivog umetka osigurača. Ovaj zahtev je ispunjen ako je:  Z
s 

x I
a
  

U
0 
gde je: Z

s
 - impedansa petlje kvara koja obuhvata izvor, provodnik pod naponom do tačke kvara, i zaštitni 

provodnik od tačke kvara do izvora. 

 I
a
 - struja pregorevanja topljivog umetka osigurača i to: 

 - u vremenu do 5 sekundi za fiksne uređaje liftovskog postrojenja (električni razvodni orman KO-L, 

elektromotor, upravljačka grupa) 

 - u vremenu do 0,4 sekunde za električna kola priključnica sa zaštitnim kontaktom. 

 U
0
 - nazivni napon prema zemlji (U

0
  = 220 V). 

  Za potrebe proračuna efikasnosti zaštite od električnog udara napravljene su tve tabele. Prva od njih 

predstavlja očitane vrednosti struje isključenja (pregorevanja) topljivih umetaka tromih osigurača sa krive isključenja za 

karakteristična vremena od 0,4s i 5s, a druga je dobijena iz prve preračunavanjem najveće dozvoljene impedanse petlje 

kvara za očitane vrednosti prema formuli  Z
s 

x I
a
  U

0 

Tabela struja isključenja topljivih umetaka I
a
(A) 

Nazivna struja 

umetka In(A) 

  

6 

 

10 

 

16 

 

20 

  

25 

  

35 

 

50 

 

63 

tisk = 0,4s  34  60  86  108  140  240  340 510 

tisk = 5 s  20  33  49  63  83  130  180 280 

Tabela najveće dozvoljene impedanse petlje kvara Z
smax

 () 

Nazivna  
struja 
umetka In(A)) 

  

6 

  

10 

  

16 

  

20 

  

25 

  

35 

  

50 

 

63 

tisk = 0,4s  6,47  3,67  2,56  2,04  1,57  0,92 0,65 0,43 

tisk = 5 s  11  6,67  4,49  3,49  2,65  1,69  1,22 0,79 

Zaštita od indirektnog dodira zadovoljava ako impedansa petlje kvara ne prelazi vrednosti: 

 Za fiksne uređaje liftovskog postrojenja u glavnom razvodnom ormanu lifta, koji su napojeni strujnim kolom 

osiguranim toplivim umetkom od:   In1 = 25 A, Z
s
  2,65, In2 = 35 A, Z

s
  1,69  

 Za priključnice sa zaštitnim kontaktom na krovu kabine i u voznom oknu koje su napojene strujnim kolima 

osiguranim topljivim umetkom od 10A:   Z
s
  3,67  

 Pre puštanja liftovskog postrojenja u rad, potrebno je izmeriti impedanse petlje kvara i utvrditi da li se nalaze u 

dozvoljenim granicama. 

 

UPRAVLjANjE 

 Upravljanje je Duplex sabirno smeru na dole. Komande za vožnju kabina daju se električnim putem, pomoću 

dugmadi na registar kutiji iz kabine i na pozivnim kutijama spolja. 

 Svi registrovani pozivi automatski se sistematizuju po smeru vožnje i položaju, a izvršavaju se prirodnim 

redosledom stanica. Po ispunjenju kabinskih komandi lift ide do najvišeg registrovanog spoljnog poziva. Na krovu 

kabine postavljen je uređaj za servisno upravljanje liftom. Uključivanjem uređaja za servisno upravljanje isključuje se 

spoljno i kabinsko upravljanje liftom. Servisna vožnja kabine može se ostvariti samo neprekidnim pritiskom na dugme 

koje je zaštićeno tako da se ne može nenamerno pritisnuti. Smer vožnje je jasno označen. Servisni upravljački uređaj 

ima sklopku "STOJ" koja je bliže od 1m od vrata voznog okna. Pri upravljanju liftom pomoću servisnog uređaja brzina 

kretanja kabine nije veća od 0,63m/s, pri čemu se nijedan od sigurnosnih uređaja ne isključuje. Pri servisnoj vožnji 

kabina ne prelazi krajnje stanice.(Pri servisnom upravljanju liftom ne sme se vršiti premošćenje sigurnosnih kontakata 

vrata voznog okna i isključivanje krajnjih stanica i krajnjih sklopki).Sklopka sa natpisom "STOJ" za nužno zaustavljanje 
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lifta je električni sigurnosni uređaj. Ponovno stavljanje lifta u pogon pomoću sklopke sa natpisom "STOJ" vrši se samo 

namernom radnjom. Stupanjem u dejstvo sklopke sa natpisom "STOJ" kod sabirnog upravljanja ne poništavaju se 

spoljni pozivi.U kabini lifta postavljen je lako uočljiv i pristupačan uređaj za uzbunu. Uređaj za uzbunu napaja se sa 

pomoćnog izvora električne energije za nužno osvetljenje kabine i izveden je kao zvono. Zvučni signal uređaja za 

uzbunu jasno se čuje u kabini i na glavnoj stanici.Na svakoj stanici postoji uočljiv svetlosni signal smera vožnje. 

 Na svim prilazima voznog okna i u kabini lifta sa sabirnim upravljanjem postavlja se signal potvrde prijema i 

izvršenja komande. 

 

NATPISI OBAVEŠTENjA I OZNAKE 

 Svi natpisi, obaveštenja i oznake su uočljivi, čitki i razumljivi izrađeni od postojanog materijala i trajno 

pričvršćeni. U kabini lifta i na vratima voznog okna postavlja se natpis na kome su nazivna nosivost u kg i dozvoljeni broj 

lica.Deo za stavljanje u dejstvo uređaja za uzbunu je žute boje, sa trajnim natpisom "UZBUNA", visine slova najmanje 7 

mm, ili simbol u obliku zvona.Na krovu se postavljaju sledeći natpisi i oznake: 

 1) na sklopki za zaustavljanje ili pored nje oznaka "STOJ" 

 2) na servisnoj sklopki ili pored nje - oznaka "NORMALNO" i "SERVIS" 

 3) na elementima za davanje komande za servisnu vožnju ili pored njih - oznaka smera vožnje. 

 Na spoljnoj strani vrata komandnog ormana postavljaju se natpisi: "OPASNO PO ŽIVOT", "POGON LIFTA" . 

 U komandnom ormanu postoji upustvo za ručno pokretanje kabine i upravljanje i upotrebu ključa za prinudno 

otvaranje vrata voznog okna.Na sklopki za osvetljenje kabine, voznog okna nalazi se tablica sa natpisom 

"OSVETLjENjE KABINE", "OSVETLjENjE VOZNOG OKNA" .Na graničniku brzine nalazi se tablica sa sledećim 

podacima: 

 1) firma, 

 2) brzina stupanja u dejstvo (m/s) 

 3) oznaka graničnika, 

 4) tehničke karakteristike užeta, 

 Na sklopki "STOJ" u jami voznog okna ili pored nje nalazi se oznaka "ISKLjUČENO".Na pogonskoj mašini, na 

vidnom mestu nalazi se metalna tablica sa sledećim podacima : 

 1) firma, 

 2) tehničke karakteristike 

 3) masa pogonske mašine, 

 4) fabrički broj i godina proizvodnje, 

 

ISPITIVANjE LIFTA 

 Po završenoj montaži liftovska postrojenja se moraju podvrgnuti ispitivanju u skladu sa važećim pravilnikom o 

bezbednosti liftova ( Sl.glasnik  RS  br.15/2017 od 02. 03 2017 god.i SRPS EN 81 20/50).Ovo ispitivanje treba da 

izvrši ovlašćena ustanova, koja je dužna da izda izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli.    

 Putnički liftovi podležu obaveznoj povremenoj tehničkoj kontroli.Povremena tehnička kontrola liftovskog 

postrojenja mora se izvršiti najdocnije po isteku jedne godine od prethodne tehničke kontrole tog lifta.O izvršenoj 

tehničkoj kontroli sastavlja se izveštaj o ispitivanju. 

 

ODRŽAVANjE 

 Svaki lift snabdeven je upustvom proizvođača o rukovanju liftom i o njegovom održavanju. Redovno održavanje 

lifta mora se vršiti najmanje jedanput mesečno. Svaki lift mora imati knjigu održavanja.Lift u prometu, odnosno pri 

isporuci, mora biti snabdeven garantnim listom. Garantni rok za ispravno funkcionisanje lifta je dve godine. Lift je 

snabdeven tehničkim upustvom proizvođača. 

 Rok obezbeđenog servisiranja lifta je deset godina, računajući od dana predaje novougrađenog lifta. 

 

OPŠTI USLOVI 

 U toku garancije, računajući od dana kada je postrojenje stavljeno u ispravan pogon, svaki kvar koji se desi a 

prouzrokovan je slabim kvalitetom materijala, slabom izradom ili slabom montažom, izvođač mora da na poziv 

investitora otkloni nastali kvar i postrojenje dovede u ispravan pogon.Za nestručno i nebrižljivo rukovanje izvođač nije 
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odgovoran.Nakon završenog ispitivanja investitor je dužan zatražiti dozvolu za upotrebu od nadležnog organa za 

izdavanje upotrebne dozvole.Izvođač radova obavezan je da investitoru dostavi sledeće ateste : 

 čeličnog užeta 

 elektromehaničke brave 

 uređaja za prinudno kočenje 

 ograničitelja brzine kabine 

 izolacionih prostirki. 

 Investitor odnosno korisnik je dužan da istovremeno sa puštanjem u upotrebu da obezbedi održavanje i to: 

 svakodnevno, preko jednog zaduženog lica 

 redovno održavanje, preko stručne organizacije za održavanje 

 redovni tehnički pregled preko ovlašćene ustanove. 
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 Ovi liftovi su namenjeni za prevoz putnika u stambeno- poslovnom kompleksu, ugrađuju se u betonska 

vozna okno, pogonske mašine se postavljaju u vrhu voznog okna.  
 

OBJEKAT: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS na uglu ulica Jurija Gagarina i Nehruove,  K.P br. 3347/70 

K.O. Novi Beograd 
         

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: 

Vrsta liftova:        putnički 

Broj komada:                         2 

Oznaka liftova:            L9 i L10 

Nosivost:   L9 Q = 1000 kg, L10 Q = 630 kg 

Brzina vožnje:   v = 1.6 m/s 

Visina dizanja:   H = 40870 mm 

Broj stanica/prilaza:   n = 14/14, svi prilazi sa iste strane 

Označavanje stanica:   ( -3,-2,-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 i Ps),   

Glavna stanica:   "0" 

Vrsta pogona:                       elektro motorni bezreduktorski, frekventno regulisani. 

Br. Startovanja:    180 uk/čas. 

Upravljanje:      Duplex, sabirno u smeru na dole 
Režim “požarna opasnost” : da se kabine vrate u glavnu stanicu, otvore vrata i da se posle izlaska lica, 

liftovi automatski isključe iz rada. 

Režim “nestanak električne energije” : liftovi automatski dovode kabine u bližu stanicu i otvore vrata. 

Signalizacija:  

                                                                  po spratovima,na svim stanicama, mikropokretni pozivni tasteri sa  potvrdom  

                                                                  poziva, indikator položaja kabine, strelice smera  dalje vožnje , 

u kabini  mikropokretni pozivni tasteri sa   potvrdom poziva i Brajevim  oznakama,  

indikator položaja kabine,  digitalni i zvučni signal preopterećenja,dugme za 

otvaranje vrata,dugme za zatvaranje vrata,  dugme alarma,prekidač 

ventilator, dugmad da budu  dostupna ljudima sa invaliditetom; 

Interfonska veza:    dvostrana komunikacija između kabine i komandnog ormana 

Kabine:                                 metalne-putničke, kataloške,  

Dimenzije:     L9 1100x 2100 x 2200 mm,L10 1100x 1400 x 2200 mm, 

- broj ulaza u kabinu:   1 

                                                                  završna obrada stranica kabine češljani inox, sa spoljašnje strane zidovi 

presvučeni anti zvučnim i antivibracionim materijalom, registar kutija: inox, u 

punoj visini kabine, osvetljenje: LED, pod: obložen granitnom keramikom, 

rukohvat na dve strane, ogledalo na zadnjoj strani iznad rukohvata,u L9- 

preklopno sedište u skladu sa pravilnikom o pristupačnosti, alarm, interfon,  

                                                               ventilator, nužno svetlo;  

Kabinska vrata:  automatska, dvopanelna-teleskopska, sa fotozavesom, završna obrada 

češljani inox. 

- dimenzije:     L9 800x 2000 mm, L10 800x 2000 mm,  

 

Vrata voznog okna: automatska, dvopanelna-teleskopska, završna obrada češljani inox, 

otporna prema  požaru EI 90min., ispitana u skladu sa SRPS EN 81-

58:2018. 

- dimenzije:                                                L9 800x 2000 mm, L10 800x 2000 mm,   

-sigurnosni sistem vrata:                           elektromehanička zabrava. 
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Vozna okna:                                             armirano-betonska,  

- dimenzije:                                                L9 1650x2560 mm,  L10 1650x1800 mm 

Vrh voznih okana:               4100 mm 

- jama voznih okana:              1500 mm 

Materijal protivtegova:                sivi liv 
Položaj:     bočno pored  kabina 
Vođice kabina:                       L9 90x75x16  mm, L10  82.5x68.25x9  mm 
Sistem vešanja:    2:1 

Pogonske užetnjače:                   D = 240 mm 
Prevojne užetnjače:   na kabini- D = 240 mm, na protivtegu- D = 320 mm 
Broj užadi:                          L9 z = 9, L10 z = 6 

Prečnik čeličnog užeta:              6.0 mm 

Elektromotor snage:                  L9 P = 10.5 kW, L10  P = 7,2 kW 

Nominalna struja motora:             L9 In = 25 A, L10 In = 19 A  

 

VOZNA OKNA 

 Vozna okna su armirano-betonska ograđena čvrstim i punim zidovima, tavanicom i dnom. Kabina lifta i 

protivteg nalaze se u istom voznom oknu. U vrhu voznih okana postoje otvori za provetravanje, čija je ukupna površina 

preseka najmanje 2% od površine horizontalnog preseka voznog okna. Vozno okno se ne sme koristiti za provetravanje 

prostorija koje ne pripadaju liftovskom postrojenju, niti se ugrađivati instalacije i uređaji koji nisu sastavni deo lifta.Vozna 

okna izdržavaju opterećenja koja nastaju pri radu pogonske mašine, pri dejstvu hvatačkog uređaja na vođice, pri 

nasedanju kabine ili protivtega na odbojnike. 

 Zidovi voznih okana su od materijala koji je otporan na mehanička oštećenja i vatru i koji ne stvara prašinu već 

sprečava njeno taloženje. Zidovi voznih okana imaju takvu mehaničku čvrstoću da se delovanjem upravne sile od 300 

N ne sme pojaviti ugib veći od 10 mm. Ta sila može da deluje s jedne ili druge strane zida, na bilo kom mestu, pod 

uslovom da je ravnomerno raspoređena na površini od 5cm ².Dno jame voznih okana je zaštićeno od prodiranja vode. 

 U jami voznog okna ugrađuje se uređaj za servisno upravljanje liftom,a u nivou najniže stanice ugrađuje se 

sklopka "STOJ" sa jasno obeleženim položajima "UKLjUČENO" i "ISKLjUČENO", dvopolna priključnica sa zaštitnim 

kontaktom i naizmenična sklopka za osvetljenje voznog okna, namenski obeležena, i vezana sa naizmeničnom 

sklopkom u ormanu upravljanja.U voznim oknima ugrađeno je električno osvetljenje i to na 0,5 m od dna jame i tavanice 

voznog okna a između ovih na svakih 7 m.Kada kabine liftova miruju na potpuno sabijenim odbojnicima 

 - u jami voznih okana postoji prostor koji omogućava smeštaj kvadra veličine najmanje 0,7x 1,0 x 0,5 m tako da 

leži na jednoj od svojih površina; 

 - slobodno rastojanje između dna jame voznih okana i najniže tačke kabine iznosi najmanje 0,5 m a između 

dna jame i najniže tačke uređaja za vođenje kabine, hvatačkog uređaja, zaštitnog lima praga kabine više od 0,1 m. 

 Najmanja dužina podesta ispred vrata voznih okana liftova mora biti najmanje 1,5 puta veća od dužine najduže 

kabine ali ne manje od 1,5 m.Na voznim oknima postoje sledeći otvori: 

 Svi prilazni otvori na voznim oknima lifta su zatvoreni metalnim vratima. U dno voznog okna se postavljaju 

metalne penjalice.Za unošenje težih delova opreme lifta ispod vrha voznog okna ugrađuju se kuke za dizalicu nosivosti 

od minimum 1000 kg. Na nosaču mora biti označeno najveće dozvoljeno opterećenje. 

 

ODBOJNICI U VOZNIM OKNIMA  

  Radi ograničenja hoda protivtega i kabine i njihovog sigurnog zaustavljanja, u slučaju neispravnog rada krajnjeg 

prekidača, na dnu voznog okna postavljaju se odbojnici. Oni obezbeđuju i potreban sigurnosni prostor, i na dnu i na 

vrhu voznog okna (ograničeno kretanje protivtega). Odbojnici su bez prprigušenja.  

 

VRH VOZNIH OKANA  

Ovo su liftovi bez mašinske prostorije, pogonske mašine na oba lifta su iste konstrukcije, mašine se postavljaju 

unutar voznih okana u vrhu, oslanjaju se na čelične nosače koji se preko gumenih podmetača oslanjaju na zidove 

voznog okna.Vrhovi voznog okna (gde se nalazi pogonska mašina) i prostor ispred ormana upravljanja (na najvišoj 

stanici) zadovoljavaju zahteve za mašinsku prostoriju, i to sledeće: 
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 Zidovi i tavanica vrha okna su svetlih boja, od materijala koji je otporan na vatru, koji ne stvara prašinu već 

sprečava njeno taloženje. Vrh okna je dobro zvučno izolovan od  drugih prostorija. 

 Vozno okno mora biti suvo i provetravano. Otvori za provetravanje moraju biti tako izvedeni da odvode 

gasove i dim u slučaju požara i moraju biti zaštićeni žaluzinama ili mrežom. Kroz vozno okno ne smeju se 

provetravati prostorije koje ne pripadaju liftu. Temperatura mora biti od + 5°C do + 35°C 

 Prilaz ormanu upravljanja mora biti lako pristupačan, siguran i osvetljen. 

 Ispod tavanice voznog okna je postavljen nosač (kuka) za dizalicu koja podiže teške delove lifta do mesta 

ugradnje. Položaj kuka i njeno opterećenje su prikazani na crtežu lifta. 

 Svi obrtni delovi (užetnjača, rotirajući deo graničnika brzine) su obojeni žutom bojom. 

 

VRATA VOZNOG OKNA 

 Na oba lifta se postavljaju prilazna vrata iste konstrukcije. Vrata voznog okna su automatska i čine ih puna 

krila i okvir. Vrata voznog okna (krila i okvir) su od metala, otporna na deformacije i izrađena i ugrađena tako da 

obezbeđuju pravilan rad zabrave vrata. 

 Mehanička čvrstoća i krutost vrata voznog okna je takva da ih horizontalna sila od 300 N (koja deluje normalno 

na površinu od 5 cm²) na bilo kom mestu krila zabravljenih vrata, s jedne ili druge strane, ne deformiše trajno, da ih ne 

deformiše elastično za više od 15 mm i da ne prouzrokuje poremećaj koji će uticati na ispravan rad vrata i zabrave. 

Svetla visina vrata voznog okna iznosi 2000 mm ± 50 mm. Svetla širina vrata voznog okna jednaka je širini ulaza u 

kabinu. Na svakom prilazu voznom oknu se nalazi prag koji izdržava sva opterećenja pri ulasku i izlasku lica i pri 

utovaru i istovaru tereta. Prirodno ili veštačko osvetljenje, mereno na podu, ispred vrata voznog okna mora iznosti 

najmanje 50 lx.Kabina lifta neće se pokrenuti niti kretati ako vrata voznog okna nisu zatvorena i zabravljena. Zabrava 

vrata voznog okna deluje kad su vrata zatvorena pre nego što se kabina pokrene sa stanice. Elementi zabrave i 

elementi za pričvršćenje zabrave izrađeni su od metala ili ojačani metalom i otporni na udar. Zabrava je zaštićena od 

prašine. Veza između pokretnog dela sigurnosnog kontakta koji prekida sigurnosno strujno kolo i zabravljivača je 

direktna, bez podešavanja ili naknadnim podešavanjem. Naknadno podešavanje kontakta može vršiti samo stručno lice 

koje radi na održavanju i ispitivanju lifta. Zabravljivač se drži u zabravljenom položaju silom opruga. Ako se nasilno 

odbravljuju vrata voznog okna kad se kabina kreće, zaustaviće se rad lifta. 

 Vrata voznog okna imaju električni sigurnosni uređaj za kontrolu zatvorenosti vrata. Dozvoljeno je da taj uređaj 

bude ugrađen na jedno krilo vrata, pod uslovom da je sa drugim krilom neposredno mehanički povezano, odnosno sa 

pogonskim uređajem vrata. Sila potrebna za otvaranje ovih vrata nije veća od 300 N, u zoni odbravljivanja.Ako se 

kabina zaustavi u blizini vrata voznog okna i ako je isključen pogon vrata, moguće je da se vrata kabine otvore kroz 

otvor vrata voznog okna, odnosno da se vrata kabine i vrata voznog okna otvore iz kabine.Sva vrata voznog okna 

izrađena su tako da se mogu odbraviti spolja pomoću specijalnog ključa. 

 

KABINE 

Kabine liftova imaju po četiri uređaja za vođenje kabina, klizanjem klizača. Uređaji za vođenje kabine su izrađeni i 

postavljeni tako da se ne odvoje od vođica i ako se oštete. Prilikom proračuna nosećih elemenata lifta uzeto je u obzir 

najveće opterećenje koje nastaje od tereta pri utovaru ili istovaru. 

 Kabina lifta je ograđena punim zidovima, podom, kabinskim vratima i tavanicom. Na kabini lifta nalazi se otvor 

za ulaz lica sa automatskim vratima i otvori za provetravanje. Zidovi, pod i tavanica kabine, okvir kabine i uređaj za 

vođenje kao celina imaju dovoljnu mehaničku čvrstoću da izdrže udare i opterećenja kojima je kabina izložena za vreme 

rada lifta, kad deluje hvatački uređaj i kad kabina naseda na odbojnike. 

 Zidovi kabine izrađeni su tako i da bez trajne deformacije izdrže silu od 300 N koja deluje upravno na bilo koju 

tačku zida, pod uslovom da ravnomerno opterećuje kružnu i kvadratnu površinu od 5 mm². Pri ovome ugib ne iznosi 

više od 15 mm. Zidovi, pod i tavanica kabine su izrađeni od materijala koji nije lako zapaljiv i koji ne stvara veliku 

količinu dima i gasova opasnih po život. 

 Pod kabine je proračunat sa opterećenjem od 5 kN/m². Na pragu kabine nalazi se zaštitni lim širine jednake 

najmanje svetloj širini vrata voznog okna. Vertikalni deo zaštitnog lima praga je na donjem kraju zakošen pod uglom 

60° u odnosu na horizontalu, a zakošenje iznosi 50 mm mereno horizontalno. Ukupna visina zaštitnog lima praga 

iznosi 0,75m. Na ulazu u kabinu nalazi se prag koji izdržava sva opterećenja pri utovaru i istovaru tereta. 
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 Na ulazu u kabinu lifta nalaze se automatska vrata. Vrata kabine zatvaraju ceo ulaz u kabinu. Kad su vrata 

kabine zatvorena, zazori između krila vrata, krila i okvira i krila i praga nisu veći od 10 mm. 

 Krov kabine, pored zahteva za mehaničku čvrstoću zidova kabine, ispunjava i sledeće uslove: 

 - da krov, na svakom mestu izdrži najmanje dva lica ili teret od 2 kN, bez trajnih deformacija i da ta površina 

bude označena. 

 - da postoji slobodan ravna površina od najmanje 0,12m², dužine ili širine najmanje 0,25m. 

 Površina otvora za provetravanje kabine u gornjem i donjem delu kabine iznosi 1% od korisne površine poda 

kabine. Otvori za provetravanje izrađeni su tako da se iz unutrašnjosti kabine kroz njih ne može provući okrugli štap 

prečnika 10 mm. Ram kabine je snabdeven uređajem za prinudno kočenje sa postupnim dejstvom, koji se aktivira 

pomoću graničnika brzine. Ram kabine je preko specijalnih vešalica povezan sa nosećom užadi. Na ramu su ugrađeni 

sigurnosni kontakti koji isključuju rad lifta, u slučaju: 

 - labavljenja makar jednog od nosećih užadi; 

 - preopterećenja kabine; 

 - stupanja u dejstvo uređaja za prinudno kočenje. 

 

PROTIVTEG 

 Protivtegovi na oba lifta se sastoje od više međusobno čvrsto spojenih delova. Delovi protivtega izrađeni su 

tako da ne ispadaju, da se ne lome i da se ne troše.Kako se protivteg sastoji iz više delova, postavljen je u ram koji 

čvrsto drži delove protivtega da se ne bi pomerili ili ispali. Protivteg se kreće po krutim vođicama.  

 

NOSEĆA SREDSTVA 

 Kabine i protivtegovi ovih liftova obešeni su o čeličnu užad, koja su iste konstrukcije i karakteristika za oba 

lifta. Sastav, ovalnost, istezanje i savitljivost ispunjavaju uslove propisane standardima za čeličnu užad. Noseća užad 

su ravnomerno opterećena. Noseća užad ne smeju spajati ili popravljati uplitanjem. Ako je potrebno zameniti jedno uže 

ili više užadi u grupi, moraju se zameniti sva užad u toj grupi.Odnos između nazivnog prečnika pogonske užetnjače i 

pomoćne užetnjače prema nazivnom prečniku nosećeg užeta iznosi više od 40xd. Koeficijent sigurnosti noseće užadi 

iznosi više od 12. Specifični pritisak između noseće užadi i žleba pogonske užetnjače ispunjava uslove predviđene 

standardima za liftove.Krajevi noseće užadi pričvršćeni se za kabinu i protivteg ili za uređaj za vešanje pomoću 

pljosnate konične čaure.Kod liftova sa pogonskom užetnjačom, kad protivteg miruje na odbojnicima, vučna sposobnost 

pogonske užetnjače je takva da spreči podizanje kabine okretanjem pogonske užetnjače. Vučna sposobnost 

proračunata je prema standardima za liftove. 

 

GRANIČNIK BRZINE 

 Na oba lifta graničnici brzine i hvatački uređaji su iste konstrukcije i karakteristika. Hvatački uređaj kabine 

stupa u dejstvo pomoću graničnika brzine pošto se postigne brzina kretanja kabine od 115% nazivne brzine. Sila kojom 

pri stupanju u dejstvo graničnik brzine dejstvuje na hvatački uređaj je najmanje jednaka dvostrukoj sili potrebnoj za 

stupanje u dejstvo hvatačkog uređaja, ali ne manje od 300N.Graničnik brzine pokreće se čeličnim užetom nazivnog 

prečnika 6,5 mm.Uže graničnika brzine zategnuto je uređajem čija je užetnjača odnosno teg vođen i snabdeven 

električnim kontaktom. Stupanjem u dejstvo hvatačkog uređaja, ni uže graničnika brzine, kao ni njegova veza neće se 

prekinuti čak i kad je put kočenja veći od normalnog. Uže je vezano tako da se može lako odvezati od hvatačkog 

uređaja.Graničnik brzine postavljen je na nosaču u vrhu voznog okna. Graničnikom brzine, predviđeno je preko 

električnog sigurnosnog uređaja, da se isključi pogon lifta pre nego što brzina kabine u smeru na dole ili gore dostigne 

brzinu stupanja u dejstvo graničnika brzine. Pristup za servisiranje i pregled je predviđen sa najviše stanice preko krova 

kabine. Ako se graničnik brzine posle otpuštanja hvatačkog uređaja ne vrati automatski u svoj radni položaj, 

električnom sigurnosnom sklopkom za kontrolu vraćanja graničnika brzine u radni položaj predviđeno je da se spreči 

pokretanje lifta sve dok je graničnik brzine zakočen. Ponovno puštanje lifta u pogon mora izvršiti samo stručno lice koje 

radi na održavanju lifta.Ako se uže graničnika brzine olabavi ili prekine, električnim sigurnosnim uređajem za kontrolu 

zategnutosti užeta graničnika brzine, zaustaviće se pogon lifta. Graničnik brzine mora biti plombiran. 
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VOĐICE 

 Na oba lifta vođice su iste konstrukcije i karakteristika. Vođice kabine su izrađene od specijalnih vučenih 

profila, sa određenim kliznim površinama, dimenzija datih u projektu. Nastavci vođica se izvode pomoću podveznica 

i vijaka. Vođice se učvršćuju klemama za konzole, koje su vezane za zidove voznog okna. Dimenzije i raspored 

konzola određen je u crtežima i proračunu ovog projekta. Broj vođica je paran. Dužine vođica su tolike da ih kabina i 

protivteg ne mogu napustiti.Vođice, njihove konzole i spojnice izdržavaju dinamička naprezanja prouzrokovana 

dejstvom hvatačkog uređaja kao i savijanje usled neravnomernog opterećenja kabine. Savijanje vođica ne utiče na 

ispravan rad lifta. 

 

KRAJNjA SKLOPKA 

 Na oba lifta postavljaju se krajnje sklopke iste konstrukcije i karakteristika. Pogon lifta posle prolaska kabine 

kroz krajnju stanicu isključuje se krajnjom sklopkom. Krajnja sklopka stupa u dejstvo pre nego što kabina ili protivteg 

dodirne odbojnike i pre nego što kabine pređe krajnje stanice za najviše 0,25m. 

 Dejstvo krajnje sklopke ne prestaje ni kad kabina ili protivteg nasednu na odbojnike. Krajnja sklopka lifta ne 

koristi se kao sklopka za zaustavljanje lifta u krajnjoj stanici.Posle dejstva krajnje sklopke, ponovno stavljanje lifta u 

pogon mora izvršiti stručno lice koje radi na održavanju lifta. 

 

POGONSKA MAŠINA 

Pogonske mašine na oba lifta su iste konstrukcije. Vuča kabine i protivtega ostvarena je silom trenja između pogonske 

užetnjače i noseće užadi. Pogonska mašina je frekventno naponski regulisani sihroni motor, sa permanentnim 

magnetima bez reduktora. Na pogonskoj mašini nalazi se kočnica lifta kojom se deluje automatski ako nestane napon iz 

mreže i ako nestane napon upravljanja. 

 Sklopovi pogonske mašine kojima se prenose obrtni momenti nisu zavareni. Za vezu između pogonskog 

motora i pogonske užetnjače upotrebljava se elastična spojnica. Doboš kočnice povezan je u celinu sa pogonskom 

užetnjačom. Elektromehanička kočnica ima napravu za ručno otkočivanje koja je izrađena tako da se posle prestanka 

delovanja na tu napravu kočnica automatski koči. Kočna sila ostvaruje se pritisnim vođenim oprugama. Kočenje se vrši 

dejstvom dve kočne papuče sa oblogama, na kočni doboš. Kočne obloge su od nezapaljivog materijala. Smer kretanja 

kabine jasno je označen na pogonskoj mašini. Delovi pogonske mašine koji se obrću, kao što su klinovi, vijci i 

slobodni krajevi osovina, zaštićeni su tako da ne mogu povrediti lica u njihovoj blizini. Delovi kao što su užetnjača i 

zamajac su glatki i obojeni žutom bojom. 

 

SIGURNOSNI UREĐAJ KOJI RADI KAD KABINA ILI PROTIVTEG U VOŽNjI PREMA DOLE NAIĐU NA PREPREKU 

 Liftovi su snabdeveni uređajem kojim se zaustavlja pogon lifta i drži u stanju mirovanja kad je spuštanje kabine 

ili protivtega sprečeno nekom preprekom u voznom oknu. 

 Ovaj električni uređaj stupa u dejstvo u vremenu koje ne prelazi najmanju od sledećih vrednosti: 

 - 45 sekundi; 

 - vreme vožnje potrebno za celu visinu dizanja, uvećano za najviše 10 sekundi; 

 - vreme vožnje potrebno za celu visinu dizanja, uvećano za najviše 20 sekundi, kad vreme vožnje za celu 

visinu dizanja ne prelazi 10 sekundi. 

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

U VOZNOM OKNU  

 U voznom oknu plastični kanali za glavni vertikalni razvod učvršćuju se za zid ili za metalne držače postavljene 

na vođicama kabine. Rastojanje između dva učvršćenja ne sme iznositi više od 2m. Izlaz provodnika iz plastičnih kanala 

izvodi se pomoću plastičnih cevi. Za povezivanje pokretne kabine sa ostalim delom instalacije na sredini voznog okna i 

kabini postavljene su razvodne kutije sa stezaljkama (obeleženim prema šemi) između kojih se postavlja savitljivi 

višežilni kabl. Dužina kabla je tako odabrana da i kada je kabina u krajnjim stanicama, ima slobodan luk i ne dodiruje 

kabinu niti delove voznog okna. Instalacija na kabini izvodi se takođe kroz plastične kanale i cevi, koji su učvršćeni. 

 Na krovu kabine, deo instalacije koji je izložen gaženju od strane montera, je posebno zaštićen.Veze 

provodnika izvode se samo stezaljkama ili za to odgovarajućim steznim vijcima.Prilazi voznom oknu lifta moraju biti 

osvetljeni za sve vreme za koje je lift u pogonu, najmanje kao za rasvetu stepeništa sa slabim prometom (50 lx). 
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U KOMANDNOM ORMANU 

Ovo su liftovi bez mašinske prostorije, komandni orman se postavlja u otvor u zidu neposredno uz prilazna vrata na 

najvišoj stanici. 

 Komandni ormani su propisano povezanI na temeljni uzemljivač objekta, kao i pogonske mašine unutar 

voznog okna. 

 Ispred komandnih ormana na najvišoj stanici je postavljen odgovarajući aparat za gašenje požara. 

 Ispred komandnih ormana upravljanja postavlja se gumeni atestirani tepih, Ispred ovih ormana postoji 

slobodan prostor od min 0,7 m, kao i širine min 0,5 m. 

 Vrh voznog okna mora imati električno osvetljenje min 200 lx mereno na mestu gde se postavlja pogonska 

mašina. Sklopka za osvetljenje se postavlja unutar komandnog ormana upravljanja. 

 U ormanima upravljanja se nalaze naizmenične sklopke za osvetljenje voznog okna, namenski obeležena, 

koja je vezana sa naizmeničnom sklopkom u jami voznog okna. Jedna priključnica sa zaštitnim kontaktom 

postavljena je u ormanu upravljanja. Ova priključnica se vezuje na instalaciju objekta, preko posebnog 

osigurača. 

  

PODLOGE ZA PROJEKTANTA ELEKTRO INSTALACIJA OBJEKTA 

 Napojni vod za napajanje liftova električnom energijom (konkretni proračuni i šeme instalacije ovog voda su 

predmet projekta elektro instalacija oblekta) mora biti izveden od glavnog razvodnog ormana u objektu do komandnog 

ormana lifta  tj. neposredno pored prilaza liftu na najvišoj stanici. Napojni vod treba dimenzionisati prema polaznoj struji 

pogonskog agregata.Za zaštitu liftovskog postrojenja od strujnog udara u orman upravljanj mora se dovesti priključak 

sa sistema zaštite objekta (obaveza naručioca). U orman upravljanja i dno voznog okna mora se dovesti i priključak 

gromobranske instalacije objekta (obaveza naručioca).Podaci za proračun glavnog napojnih vodova za liftove su: 

-Snaga pogonskog elektromotora i nominalne st. je: L9 P = 10.5 kW, L10 P = 7,2 kW, L9 In = 25 A, L10 In = 19 A, 

-Proračun usponskog voda se vrši na bazi polazne struje koja iznosi: L9 Ip =38 A , L10Ip =30 A,  

-Osigurač kod glavne sklopke: L9 35 A, L10 25 A. 

 Pad napona ne sme biti veći od 5%. Na osnovu ovih podataka projektant električne instalacije će izvesti 

proračun glavnog napojnog voda. Električna instalacija se izvodi između komandne table i svih elemenata lifta koji imaju 

električne priključke prema priloženoj elektro šemi lifta. Instalacija se izvodi po zidu, a u kanale u podu, ili kroz savitljive 

cevi.Provodnici se polažu u plastične kanale ili plastične savitljive cevi. Plastični kanali ili cevi moraju biti zavrtnjima 

odnosno obujmicama sigurno pričvršćeni, uvek pod pravim uglom i na najpogodniji način izvedeni. 

 

KABINE 

 Instalacije kabina na oba lifta su istih karakteristika i na isti način postavljene. Na vratima kabine nalazi se 

električni sigurnosni uređaj za kontrolu zatvorenosti vrata kabine kojima se sprečava kretanje kabine ako vrata ili bilo 

koje krilo višekrilnih vrata nije zatvoreno.Na krovu kabine, na gornjem nosaču okvira kabine, nalazi se uređaj za 

servisno upravljanje i dvopolna priključnica sa zaštitnim kontaktom. Uređaj za servisno upravljanje i prekidač za 

zaustavljanje su pristupačni a njihovo rastojanje od prednje ivice krova kabine je manje od 1m, sa zaštitom od 

nenamernog uključenja. Kabina lifta ima električno osvetljenje, a armature su montirane tako da ne mogu da padnu. 

Osvetljenost poda kabine i kutije za upravljanje u kabini iznosi 100 lx. Za osvetljenje kabine služe dva rasvetna tela 

vezana paralalno.Ako se prekine normalno napajanje svetlosnog izvora, u kabini postoji pomoćni izvor električne 

energije za nužno svetlo, sa stalnim punjenjem, koji se uključuje automatski odmah po nestanku napona. Pomoćni izvor 

električne energije dimenzionisan je da najmanje 1 sat daju osvetljenost od 5 lx.Taj izvor električne energije 

upotrebljava se i za napajanje uređaja za uzbunu. Njegova snaga je projektovana prema potrebama potrošača. 

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I UREĐAJI 

 Električna instalacija i uređaji na oba lifta su istih karakteristika i odnose se na glavnu sklopku energetskog 

kola struje i na sve što je iza nje priključeno, kao i na sklopku kola osvetljenja kabine i sve što je iza nje 

priključeno.Otpor izolacije između provodnika, kao i između provodnika i zemlje, mora iznositi više od 1000 /V ali ne 

manja od: 

 1) 500 k - za energetsko strujno kolo i za sigurnosno strujno kolo 
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 2) 250 k - za ostala strujna kola (upravljanje,osvetljenje i dr.) 

 Za električna kola upravljanja i sigurnosna strujna kola srednja vrednost jednosmernog napona ili efektivna 

vrednost naizmeničnog napona između provodnika i između provodnika i zemlje ne sme biti veća od 250 V.Nulti i 

zaštitni provodnik moraju biti međusobno odvojeni provodnici.Glavni kontaktori, kao i kontaktori koji služe za 

zaustavljanje pogonske mašine, moraju odgovarati kategoriji upotrebe : 

 1) AC 3 - za kontaktore naizmeničnih strujnih kola, 

 2) DC 2 - za kontaktore jednosmernih strujnih kola. 

 Kontaktori moraju biti dimenzionisani tako da se 10% od ukupnog broja uključivanja i isključivanja može izvesti 

sa strujom pokretanja motora.Ako pomoćni kontaktori služe za upravljanje glavnim kontaktorima, oni moraju da 

odgovaraju upotrebnoj kategoriji: 

 1) AC 11 - za pomoćne kontaktore u naizmeničnim strujnim kolima, 

 2) DC 11 - za pomoćne kontaktore u jednosmernim strujnim kolima. 

 Glavni i pomoćni kontaktori moraju ispunjavati sledeće uslove: 

 1) Ako je jedan od mirnih kontakta zatvoren, svi radni kontakti moraju biti otvoreni, 

 2) Ako je jedan od radnih kontakta zatvoren, svi mirni kontakti moraju biti otvoreni. 

 Ako se umesto pomoćnih kontaktora u sigurnosnom strujnom kolu za upravljanje glavnim kontaktorima 

upotrebljavaju releji, moraju biti ispunjeni gornji uslovi. U tom slučaju nepotpuno privlačenje kotve ne uzima se u obzir 

pri razmatranju grešaka. Pogonski elektromotori koji se napajaju direktno i iz mreže moraju biti zaštićeni od 

preopterećenja i struje kratkog spoja. Ako otkaže samo jedna faza električnog napajanja mora se sprečiti oštećenje na 

motoru. Zaštita od preopterećenja elektromotora koji se napaja direktno iz mreže mora biti izvedena pomoću uređaja 

kojima se automatski prekidaju svi aktivni (fazni) provodnici napajanja motora. Ponovno uključivanje zaštitnog uređaja 

mora da izvrši stručno lice koje radi na održavanju lifta. 

 Ako usled prekomerne struje dođe do prekomernog povišenja temperature i na namotajima motora, uređajem 

za prekid napajanja strujom isključuje se struja, a posle dovoljnog hlađenja motora, može se automatski uključiti dovod 

struje. U komandnom ormanu, nalazi se glavna sklopka, kojom se istovremeno na svim polovima prekida dovod struje 

lifta.Ta sklopka je napravljena za najjaču struju koja je dozvoljena pri normalnom pogonu lifta. Ona čvrsto stoji u 

položaju uključenja ili isključenja.Glavna sklopka ne sme prekidati strujna kola : 

1)  za osvetljenje i provetravanje kabine, 

2)  za priključnice na krovu kabine, 

3)  za priključnice u ormanu upravljanja,  

4)  za osvetljenje u ormanu upravljanja, 

5)  za osvetljenje voznog okna, 

6)  priključnica u dnu voznog okna. 

 Na glavnoj sklopki se nalazi oznaka "Glavna sklopka-L9", "Glavna sklopka-L10” i mora biti jasno obeležen 

uključen i isključen položaj. Glavna sklopka se ne sme koristiti istovremeno i kao krajnja sklopka lifta. 

 Svi električni provodnici i kablovi u ormanu upravljanja i voznom oknu osim pratećeg kabla za kabinu, ako su 

izloženi mehaničkom oštećenju, moraju biti zaštićeni cevima, polaganjem u kanale i slično. Zaštitni omotač može biti od 

metala, plastike ili drugog materijala.Presek provodnika električne instalacije lifta izrađenih od bakra koji ulaze u sastav 

sigurnosnog strujnog kola ili nekog drugog kola priključenog sigurnosnom strujnom kolu mora da iznosi najmanje 0,75 

mm2.Presek provodnika za upravljanje liftom, za signalizaciju i telefon, kao i provodnika veza elektronskih upravljačkih 

uređaja ako su izrađeni od bakra, mora iznositi najmanje 0,5 mm2. Isključenjem osvetljenja kabine mora se isključiti i 

upravljanje liftom.Sklopke za osvetljenje voznog okna i ormana upravljanja nalaze se u ormanu upravljanja. 

 Metalni delovi električnih sigurnosnih uređaja su uzemljeni priključivanjem za zaštitni vod, bez obzira na visinu 

napona. Presek zaštitnog provodnika, na koji su povezani metalni delovi pogonskog motora i metalno kućište 

komandnog ormana, ne sme biti manji od preseka napojnih vodova, s tim što mora iznositi najmanje 6 mm2, ako je vod 

od bakra, odnosno 25 mm2, ako je od pocinkovane trake. Postrojenje lifta mora biti zaštićeno od atmosferskog 

električnog pražnjenja prema propisima o standardima za gromobranske instalacije. 

 

PRORAČUN ZAŠTITE OD ELEKTRIČNOG UDARA ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA (SRPS N.B2.741 č. 5) 

  Objekat u kome se nalaze liftovska postrojenja priključuje se na mrežu TN, a instalacija lifta izvodi se u TN-C-S 

sistemu - neutralni i zaštitni provodnik se vode delimično zajedno, a delimično posebno. Zaštita od indirektnog dodira 
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izvedena je pomoću tromih topljivih osigurača. Da bi zaštita bila efikasna u slučaju nastanka kvara zanemarljive 

impedanse između faznog i zaštitnog provodnika ili izloženog provodnog dela, treba da nastupi automatsko isključenje 

napajanja u propisanom vremenu pregorevanjem topljivog umetka osigurača. Ovaj zahtev je ispunjen ako je:  Z
s 

x I
a
  

U
0 
gde je: Z

s
 - impedansa petlje kvara koja obuhvata izvor, provodnik pod naponom do tačke kvara, i zaštitni 

provodnik od tačke kvara do izvora. 

 I
a
 - struja pregorevanja topljivog umetka osigurača i to: 

 - u vremenu do 5 sekundi za fiksne uređaje liftovskog postrojenja (električni razvodni orman KO-L, 

elektromotor, upravljačka grupa) 

 - u vremenu do 0,4 sekunde za električna kola priključnica sa zaštitnim kontaktom. 

 U
0
 - nazivni napon prema zemlji (U

0
  = 220 V). 

  Za potrebe proračuna efikasnosti zaštite od električnog udara napravljene su tve tabele. Prva od njih 

predstavlja očitane vrednosti struje isključenja (pregorevanja) topljivih umetaka tromih osigurača sa krive isključenja za 

karakteristična vremena od 0,4s i 5s, a druga je dobijena iz prve preračunavanjem najveće dozvoljene impedanse petlje 

kvara za očitane vrednosti prema formuli  Z
s 

x I
a
  U

0 

Tabela struja isključenja topljivih umetaka I
a
(A) 

Nazivna struja 

umetka In(A) 

  

6 

 

10 

 

16 

 

20 

  

25 

  

35 

 

50 

 

63 

tisk = 0,4s  34  60  86  108  140  240  340 510 

tisk = 5 s  20  33  49  63  83  130  180 280 

Tabela najveće dozvoljene impedanse petlje kvara Z
smax

 () 

Nazivna  
struja 
umetka In(A)) 

  

6 

  

10 

  

16 

  

20 

  

25 

  

35 

  

50 

 

63 

tisk = 0,4s  6,47  3,67  2,56  2,04  1,57  0,92 0,65 0,43 

tisk = 5 s  11  6,67  4,49  3,49  2,65  1,69  1,22 0,79 

Zaštita od indirektnog dodira zadovoljava ako impedansa petlje kvara ne prelazi vrednosti: 

 Za fiksne uređaje liftovskog postrojenja u glavnom razvodnom ormanu lifta, koji su napojeni strujnim kolom 

osiguranim toplivim umetkom od:   In1 = 25 A, Z
s
  2,65, In2 = 35 A, Z

s
  1,69  

 Za priključnice sa zaštitnim kontaktom na krovu kabine i u voznom oknu koje su napojene strujnim kolima 

osiguranim topljivim umetkom od 10A:   Z
s
  3,67  

 Pre puštanja liftovskog postrojenja u rad, potrebno je izmeriti impedanse petlje kvara i utvrditi da li se nalaze u 

dozvoljenim granicama. 

 

UPRAVLjANjE 

 Upravljanje je Duplex sabirno smeru na dole. Komande za vožnju kabina daju se električnim putem, pomoću 

dugmadi na registar kutiji iz kabine i na pozivnim kutijama spolja. 

 Svi registrovani pozivi automatski se sistematizuju po smeru vožnje i položaju, a izvršavaju se prirodnim 

redosledom stanica. Po ispunjenju kabinskih komandi lift ide do najvišeg registrovanog spoljnog poziva. Na krovu 

kabine postavljen je uređaj za servisno upravljanje liftom. Uključivanjem uređaja za servisno upravljanje isključuje se 

spoljno i kabinsko upravljanje liftom. Servisna vožnja kabine može se ostvariti samo neprekidnim pritiskom na dugme 

koje je zaštićeno tako da se ne može nenamerno pritisnuti. Smer vožnje je jasno označen. Servisni upravljački uređaj 

ima sklopku "STOJ" koja je bliže od 1m od vrata voznog okna. Pri upravljanju liftom pomoću servisnog uređaja brzina 

kretanja kabine nije veća od 0,63m/s, pri čemu se nijedan od sigurnosnih uređaja ne isključuje. Pri servisnoj vožnji 
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kabina ne prelazi krajnje stanice.(Pri servisnom upravljanju liftom ne sme se vršiti premošćenje sigurnosnih kontakata 

vrata voznog okna i isključivanje krajnjih stanica i krajnjih sklopki).Sklopka sa natpisom "STOJ" za nužno zaustavljanje 

lifta je električni sigurnosni uređaj. Ponovno stavljanje lifta u pogon pomoću sklopke sa natpisom "STOJ" vrši se samo 

namernom radnjom. Stupanjem u dejstvo sklopke sa natpisom "STOJ" kod sabirnog upravljanja ne poništavaju se 

spoljni pozivi.U kabini lifta postavljen je lako uočljiv i pristupačan uređaj za uzbunu. Uređaj za uzbunu napaja se sa 

pomoćnog izvora električne energije za nužno osvetljenje kabine i izveden je kao zvono. Zvučni signal uređaja za 

uzbunu jasno se čuje u kabini i na glavnoj stanici.Na svakoj stanici postoji uočljiv svetlosni signal smera vožnje. 

 Na svim prilazima voznog okna i u kabini lifta sa sabirnim upravljanjem postavlja se signal potvrde prijema i 

izvršenja komande. 

 

NATPISI OBAVEŠTENjA I OZNAKE 

 Svi natpisi, obaveštenja i oznake su uočljivi, čitki i razumljivi izrađeni od postojanog materijala i trajno 

pričvršćeni. U kabini lifta i na vratima voznog okna postavlja se natpis na kome su nazivna nosivost u kg i dozvoljeni broj 

lica.Deo za stavljanje u dejstvo uređaja za uzbunu je žute boje, sa trajnim natpisom "UZBUNA", visine slova najmanje 7 

mm, ili simbol u obliku zvona.Na krovu se postavljaju sledeći natpisi i oznake: 

 1) na sklopki za zaustavljanje ili pored nje oznaka "STOJ" 

 2) na servisnoj sklopki ili pored nje - oznaka "NORMALNO" i "SERVIS" 

 3) na elementima za davanje komande za servisnu vožnju ili pored njih - oznaka smera vožnje. 

 Na spoljnoj strani vrata komandnog ormana postavljaju se natpisi: "OPASNO PO ŽIVOT", "POGON LIFTA" . 

 U komandnom ormanu postoji upustvo za ručno pokretanje kabine i upravljanje i upotrebu ključa za prinudno 

otvaranje vrata voznog okna.Na sklopki za osvetljenje kabine, voznog okna nalazi se tablica sa natpisom 

"OSVETLjENjE KABINE", "OSVETLjENjE VOZNOG OKNA" .Na graničniku brzine nalazi se tablica sa sledećim 

podacima: 

 1) firma, 

 2) brzina stupanja u dejstvo (m/s) 

 3) oznaka graničnika, 

 4) tehničke karakteristike užeta, 

 Na sklopki "STOJ" u jami voznog okna ili pored nje nalazi se oznaka "ISKLjUČENO".Na pogonskoj mašini, na 

vidnom mestu nalazi se metalna tablica sa sledećim podacima : 

 1) firma, 

 2) tehničke karakteristike 

 3) masa pogonske mašine, 

 4) fabrički broj i godina proizvodnje, 

 

ISPITIVANjE LIFTA 

 Po završenoj montaži liftovska postrojenja se moraju podvrgnuti ispitivanju u skladu sa važećim pravilnikom o 

bezbednosti liftova ( Sl.glasnik  RS  br.15/2017 od 02. 03 2017 god.i SRPS EN 81 20/50).Ovo ispitivanje treba da 

izvrši ovlašćena ustanova, koja je dužna da izda izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli.    

 Putnički liftovi podležu obaveznoj povremenoj tehničkoj kontroli.Povremena tehnička kontrola liftovskog 

postrojenja mora se izvršiti najdocnije po isteku jedne godine od prethodne tehničke kontrole tog lifta.O izvršenoj 

tehničkoj kontroli sastavlja se izveštaj o ispitivanju. 

 

ODRŽAVANjE 

 Svaki lift snabdeven je upustvom proizvođača o rukovanju liftom i o njegovom održavanju. Redovno održavanje 

lifta mora se vršiti najmanje jedanput mesečno. Svaki lift mora imati knjigu održavanja.Lift u prometu, odnosno pri 

isporuci, mora biti snabdeven garantnim listom. Garantni rok za ispravno funkcionisanje lifta je dve godine. Lift je 

snabdeven tehničkim upustvom proizvođača. 

 Rok obezbeđenog servisiranja lifta je deset godina, računajući od dana predaje novougrađenog lifta. 
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OPŠTI USLOVI 

 U toku garancije, računajući od dana kada je postrojenje stavljeno u ispravan pogon, svaki kvar koji se desi a 

prouzrokovan je slabim kvalitetom materijala, slabom izradom ili slabom montažom, izvođač mora da na poziv 

investitora otkloni nastali kvar i postrojenje dovede u ispravan pogon.Za nestručno i nebrižljivo rukovanje izvođač nije 

odgovoran.Nakon završenog ispitivanja investitor je dužan zatražiti dozvolu za upotrebu od nadležnog organa za 

izdavanje upotrebne dozvole.Izvođač radova obavezan je da investitoru dostavi sledeće ateste : 

 čeličnog užeta 

 elektromehaničke brave 

 uređaja za prinudno kočenje 

 ograničitelja brzine kabine 

 izolacionih prostirki. 

 Investitor odnosno korisnik je dužan da istovremeno sa puštanjem u upotrebu da obezbedi održavanje i to: 

 svakodnevno, preko jednog zaduženog lica 

 redovno održavanje, preko stručne organizacije za održavanje 

 redovni tehnički pregled preko ovlašćene ustanove. 
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 Ovi liftovi su namenjeni za prevoz putnika u stambeno- poslovnom kompleksu, ugrađuju se u betonska 

vozna okno, pogonske mašine se postavljaju u vrhu voznog okna.  
 

OBJEKAT: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS na uglu ulica Jurija Gagarina i Nehruove, K.P br. 3347/70 

K.O. Novi Beograd 
         

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: 

Vrsta liftova:        putnički 

Broj komada:                         2 

Oznaka liftova:            L11 i L12 

Nosivost:   L11 Q = 1000 kg, L12 Q = 630 kg 

Brzina vožnje:   v = 1.6 m/s 

Visina dizanja:   H = 40870 mm 

Broj stanica/prilaza:   n = 14/14, svi prilazi sa iste strane 

Označavanje stanica:   ( -3,-2,-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 i Ps),   

Glavna stanica:   "0" 

Vrsta pogona:                       elektro motorni bezreduktorski, frekventno regulisani. 

Br. Startovanja:    240 uk/čas. 

Upravljanje:      Duplex, sabirno u oba smera  
Režim “požarna opasnost” : da se kabine vrate u glavnu stanicu, otvore vrata i da se posle izlaska lica, 

liftovi automatski isključe iz rada. 

Režim “nestanak električne energije” : liftovi automatski dovode kabine u bližu stanicu i otvore vrata. 

Signalizacija:  

                                                                  po spratovima,na svim stanicama, mikropokretni pozivni tasteri sa  potvrdom  

                                                                  poziva, indikator položaja kabine, strelice smera  dalje vožnje , 

u kabini  mikropokretni pozivni tasteri sa   potvrdom poziva i Brajevim  oznakama,  

indikator položaja kabine,  digitalni i zvučni signal preopterećenja,dugme za 

otvaranje vrata,dugme za zatvaranje vrata,  dugme alarma, dugmad da 

budu  dostupna ljudima sa invaliditetom; senzorsko aktiviranje ventilator, 

Interfonska veza:    trojna komunikacija između kabine,kontrolnog punkta i komandnog  

                                                                  ormana 

Kabine:                                 metalne-putničke, kataloške,  

Dimenzije:     L11 1100x 2100 x 2300 mm,L12 1100x 1400 x 2300 mm, 

- broj ulaza u kabinu:   1 

                                                                  završna obrada stranica kabine češljani inox, sa spoljašnje strane zidovi 

presvučeni anti zvučnim i antivibracionim materijalom, registar kutija: inox, u 

punoj visini kabine, osvetljenje: LED, pod: obložen granitnom keramikom, 

rukohvat na dve strane, ogledalo na zadnjoj strani iznad rukohvata,u L11- 

preklopno sedište u skladu sa pravilnikom o pristupačnosti, alarm, interfon ili 

telefon,ventilator, nužno svetlo; zvučnik za muziku ili razglas, govorna 

najava ulaska   kabine u stanicu na nacijonalnom jeziku, priprema za 

ugradnju čitača kartice 

Kabinska vrata:  automatska, dvopanelna-teleskopska, sa fotozavesom, završna obrada 

češljani inox. 

- dimenzije:     L11 800x 2100 mm, L12 800x 2100 mm,  

Vrata voznog okna: automatska, dvopanelna-teleskopska, završna obrada češljani inox, 

otporna prema  požaru EI 90min., ispitana u skladu sa SRPS EN 81-

58:2018. 

- dimenzije:                                               L11 800x 2100 mm, L12 800x 2100 mm,   

-sigurnosni sistem vrata:                           elektromehanička zabrava. 
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Vozna okna:                                             armirano-betonska,  

- dimenzije:                                                L11 1650x2560 mm,  L12 1650x1800 mm 

Vrh voznih okana:               4100 mm 

- jama voznih okana:              1500 mm 

Materijal protivtegova:                sivi liv 
Položaj:     bočno pored  kabina 
Vođice kabina:                       L11 90x75x16  mm, L12  82.5x68.25x9  mm 
Sistem vešanja:    2:1 

Pogonske užetnjače:                   D = 240 mm 
Prevojne užetnjače:   na kabini- D = 240 mm, na protivtegu- D = 320 mm 
Broj užadi:                          L11 z = 9, L12 z = 6 

Prečnik čeličnog užeta:              6.0 mm 

Elektromotor snage:                  L11 P = 10.5 kW, L12  P = 7,2 kW 

Nominalna struja motora:             L11 In = 25 A, L12 In = 19 A  

 

VOZNA OKNA 

 Vozna okna su armirano-betonska ograđena čvrstim i punim zidovima, tavanicom i dnom. Kabina lifta i 

protivteg nalaze se u istom voznom oknu. U vrhu voznih okana postoje otvori za provetravanje, čija je ukupna površina 

preseka najmanje 2% od površine horizontalnog preseka voznog okna. Vozno okno se ne sme koristiti za provetravanje 

prostorija koje ne pripadaju liftovskom postrojenju, niti se ugrađivati instalacije i uređaji koji nisu sastavni deo lifta.Vozna 

okna izdržavaju opterećenja koja nastaju pri radu pogonske mašine, pri dejstvu hvatačkog uređaja na vođice, pri 

nasedanju kabine ili protivtega na odbojnike. 

 Zidovi voznih okana su od materijala koji je otporan na mehanička oštećenja i vatru i koji ne stvara prašinu već 

sprečava njeno taloženje. Zidovi voznih okana imaju takvu mehaničku čvrstoću da se delovanjem upravne sile od 300 

N ne sme pojaviti ugib veći od 10 mm. Ta sila može da deluje s jedne ili druge strane zida, na bilo kom mestu, pod 

uslovom da je ravnomerno raspoređena na površini od 5cm ².Dno jame voznih okana je zaštićeno od prodiranja vode. 

 U jami voznog okna ugrađuje se uređaj za servisno upravljanje liftom,a u nivou najniže stanice ugrađuje se 

sklopka "STOJ" sa jasno obeleženim položajima "UKLjUČENO" i "ISKLjUČENO", dvopolna priključnica sa zaštitnim 

kontaktom i naizmenična sklopka za osvetljenje voznog okna, namenski obeležena, i vezana sa naizmeničnom 

sklopkom u ormanu upravljanja.U voznim oknima ugrađeno je električno osvetljenje i to na 0,5 m od dna jame i tavanice 

voznog okna a između ovih na svakih 7 m.Kada kabine liftova miruju na potpuno sabijenim odbojnicima 

 - u jami voznih okana postoji prostor koji omogućava smeštaj kvadra veličine najmanje 0,7x 1,0 x 0,5 m tako da 

leži na jednoj od svojih površina; 

 - slobodno rastojanje između dna jame voznih okana i najniže tačke kabine iznosi najmanje 0,5 m a između 

dna jame i najniže tačke uređaja za vođenje kabine, hvatačkog uređaja, zaštitnog lima praga kabine više od 0,1 m. 

 Najmanja dužina podesta ispred vrata voznih okana liftova mora biti najmanje 1,5 puta veća od dužine najduže 

kabine ali ne manje od 1,5 m.Na voznim oknima postoje sledeći otvori: 

 Svi prilazni otvori na voznim oknima lifta su zatvoreni metalnim vratima. U dno voznog okna se postavljaju 

metalne penjalice.Za unošenje težih delova opreme lifta ispod vrha voznog okna ugrađuju se kuke za dizalicu nosivosti 

od minimum 1000 kg. Na nosaču mora biti označeno najveće dozvoljeno opterećenje. 

 

ODBOJNICI U VOZNIM OKNIMA  

  Radi ograničenja hoda protivtega i kabine i njihovog sigurnog zaustavljanja, u slučaju neispravnog rada krajnjeg 

prekidača, na dnu voznog okna postavljaju se odbojnici. Oni obezbeđuju i potreban sigurnosni prostor, i na dnu i na 

vrhu voznog okna (ograničeno kretanje protivtega). Odbojnici su bez prprigušenja.  

 

VRH VOZNIH OKANA  

Ovo su liftovi bez mašinske prostorije, pogonske mašine na oba lifta su iste konstrukcije, mašine se postavljaju 

unutar voznih okana u vrhu, oslanjaju se na čelične nosače koji se preko gumenih podmetača oslanjaju na zidove 
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voznog okna.Vrhovi voznog okna (gde se nalazi pogonska mašina) i prostor ispred ormana upravljanja (na najvišoj 

stanici) zadovoljavaju zahteve za mašinsku prostoriju, i to sledeće: 

 Zidovi i tavanica vrha okna su svetlih boja, od materijala koji je otporan na vatru, koji ne stvara prašinu već 

sprečava njeno taloženje. Vrh okna je dobro zvučno izolovan od  drugih prostorija. 

 Vozno okno mora biti suvo i provetravano. Otvori za provetravanje moraju biti tako izvedeni da odvode 

gasove i dim u slučaju požara i moraju biti zaštićeni žaluzinama ili mrežom. Kroz vozno okno ne smeju se 

provetravati prostorije koje ne pripadaju liftu. Temperatura mora biti od + 5°C do + 35°C 

 Prilaz ormanu upravljanja mora biti lako pristupačan, siguran i osvetljen. 

 Ispod tavanice voznog okna je postavljen nosač (kuka) za dizalicu koja podiže teške delove lifta do mesta 

ugradnje. Položaj kuka i njeno opterećenje su prikazani na crtežu lifta. 

 Svi obrtni delovi (užetnjača, rotirajući deo graničnika brzine) su obojeni žutom bojom. 

 

VRATA VOZNOG OKNA 

 Na oba lifta se postavljaju prilazna vrata iste konstrukcije. Vrata voznog okna su automatska i čine ih puna 

krila i okvir. Vrata voznog okna (krila i okvir) su od metala, otporna na deformacije i izrađena i ugrađena tako da 

obezbeđuju pravilan rad zabrave vrata. 

 Mehanička čvrstoća i krutost vrata voznog okna je takva da ih horizontalna sila od 300 N (koja deluje normalno 

na površinu od 5 cm²) na bilo kom mestu krila zabravljenih vrata, s jedne ili druge strane, ne deformiše trajno, da ih ne 

deformiše elastično za više od 15 mm i da ne prouzrokuje poremećaj koji će uticati na ispravan rad vrata i zabrave. 

Svetla visina vrata voznog okna iznosi 2100 mm ± 50 mm. Svetla širina vrata voznog okna jednaka je širini ulaza u 

kabinu. Na svakom prilazu voznom oknu se nalazi prag koji izdržava sva opterećenja pri ulasku i izlasku lica i pri 

utovaru i istovaru tereta. Prirodno ili veštačko osvetljenje, mereno na podu, ispred vrata voznog okna mora iznosti 

najmanje 50 lx.Kabina lifta neće se pokrenuti niti kretati ako vrata voznog okna nisu zatvorena i zabravljena. Zabrava 

vrata voznog okna deluje kad su vrata zatvorena pre nego što se kabina pokrene sa stanice. Elementi zabrave i 

elementi za pričvršćenje zabrave izrađeni su od metala ili ojačani metalom i otporni na udar. Zabrava je zaštićena od 

prašine. Veza između pokretnog dela sigurnosnog kontakta koji prekida sigurnosno strujno kolo i zabravljivača je 

direktna, bez podešavanja ili naknadnim podešavanjem. Naknadno podešavanje kontakta može vršiti samo stručno lice 

koje radi na održavanju i ispitivanju lifta. Zabravljivač se drži u zabravljenom položaju silom opruga. Ako se nasilno 

odbravljuju vrata voznog okna kad se kabina kreće, zaustaviće se rad lifta. 

 Vrata voznog okna imaju električni sigurnosni uređaj za kontrolu zatvorenosti vrata. Dozvoljeno je da taj uređaj 

bude ugrađen na jedno krilo vrata, pod uslovom da je sa drugim krilom neposredno mehanički povezano, odnosno sa 

pogonskim uređajem vrata. Sila potrebna za otvaranje ovih vrata nije veća od 300 N, u zoni odbravljivanja.Ako se 

kabina zaustavi u blizini vrata voznog okna i ako je isključen pogon vrata, moguće je da se vrata kabine otvore kroz 

otvor vrata voznog okna, odnosno da se vrata kabine i vrata voznog okna otvore iz kabine.Sva vrata voznog okna 

izrađena su tako da se mogu odbraviti spolja pomoću specijalnog ključa. 

 

KABINE 

Kabine liftova imaju po četiri uređaja za vođenje kabina, klizanjem klizača. Uređaji za vođenje kabine su izrađeni i 

postavljeni tako da se ne odvoje od vođica i ako se oštete. Prilikom proračuna nosećih elemenata lifta uzeto je u obzir 

najveće opterećenje koje nastaje od tereta pri utovaru ili istovaru. 

 Kabina lifta je ograđena punim zidovima, podom, kabinskim vratima i tavanicom. Na kabini lifta nalazi se otvor 

za ulaz lica sa automatskim vratima i otvori za provetravanje. Zidovi, pod i tavanica kabine, okvir kabine i uređaj za 

vođenje kao celina imaju dovoljnu mehaničku čvrstoću da izdrže udare i opterećenja kojima je kabina izložena za vreme 

rada lifta, kad deluje hvatački uređaj i kad kabina naseda na odbojnike. 

 Zidovi kabine izrađeni su tako i da bez trajne deformacije izdrže silu od 300 N koja deluje upravno na bilo koju 

tačku zida, pod uslovom da ravnomerno opterećuje kružnu i kvadratnu površinu od 5 mm². Pri ovome ugib ne iznosi 

više od 15 mm. Zidovi, pod i tavanica kabine su izrađeni od materijala koji nije lako zapaljiv i koji ne stvara veliku 

količinu dima i gasova opasnih po život. 

 Pod kabine je proračunat sa opterećenjem od 5 kN/m². Na pragu kabine nalazi se zaštitni lim širine jednake 

najmanje svetloj širini vrata voznog okna. Vertikalni deo zaštitnog lima praga je na donjem kraju zakošen pod uglom 
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60° u odnosu na horizontalu, a zakošenje iznosi 50 mm mereno horizontalno. Ukupna visina zaštitnog lima praga 

iznosi 0,75m. Na ulazu u kabinu nalazi se prag koji izdržava sva opterećenja pri utovaru i istovaru tereta. 

 Na ulazu u kabinu lifta nalaze se automatska vrata. Vrata kabine zatvaraju ceo ulaz u kabinu. Kad su vrata 

kabine zatvorena, zazori između krila vrata, krila i okvira i krila i praga nisu veći od 10 mm. 

 Krov kabine, pored zahteva za mehaničku čvrstoću zidova kabine, ispunjava i sledeće uslove: 

 - da krov, na svakom mestu izdrži najmanje dva lica ili teret od 2 kN, bez trajnih deformacija i da ta površina 

bude označena. 

 - da postoji slobodan ravna površina od najmanje 0,12m², dužine ili širine najmanje 0,25m. 

 Površina otvora za provetravanje kabine u gornjem i donjem delu kabine iznosi 1% od korisne površine poda 

kabine. Otvori za provetravanje izrađeni su tako da se iz unutrašnjosti kabine kroz njih ne može provući okrugli štap 

prečnika 10 mm. Ram kabine je snabdeven uređajem za prinudno kočenje sa postupnim dejstvom, koji se aktivira 

pomoću graničnika brzine. Ram kabine je preko specijalnih vešalica povezan sa nosećom užadi. Na ramu su ugrađeni 

sigurnosni kontakti koji isključuju rad lifta, u slučaju: 

 - labavljenja makar jednog od nosećih užadi; 

 - preopterećenja kabine; 

 - stupanja u dejstvo uređaja za prinudno kočenje. 

 

PROTIVTEG 

 Protivtegovi na oba lifta se sastoje od više međusobno čvrsto spojenih delova. Delovi protivtega izrađeni su 

tako da ne ispadaju, da se ne lome i da se ne troše.Kako se protivteg sastoji iz više delova, postavljen je u ram koji 

čvrsto drži delove protivtega da se ne bi pomerili ili ispali. Protivteg se kreće po krutim vođicama.  

 

NOSEĆA SREDSTVA 

 Kabine i protivtegovi ovih liftova obešeni su o čeličnu užad, koja su iste konstrukcije i karakteristika za oba 

lifta. Sastav, ovalnost, istezanje i savitljivost ispunjavaju uslove propisane standardima za čeličnu užad. Noseća užad 

su ravnomerno opterećena. Noseća užad ne smeju spajati ili popravljati uplitanjem. Ako je potrebno zameniti jedno uže 

ili više užadi u grupi, moraju se zameniti sva užad u toj grupi.Odnos između nazivnog prečnika pogonske užetnjače i 

pomoćne užetnjače prema nazivnom prečniku nosećeg užeta iznosi više od 40xd. Koeficijent sigurnosti noseće užadi 

iznosi više od 12. Specifični pritisak između noseće užadi i žleba pogonske užetnjače ispunjava uslove predviđene 

standardima za liftove.Krajevi noseće užadi pričvršćeni se za kabinu i protivteg ili za uređaj za vešanje pomoću 

pljosnate konične čaure.Kod liftova sa pogonskom užetnjačom, kad protivteg miruje na odbojnicima, vučna sposobnost 

pogonske užetnjače je takva da spreči podizanje kabine okretanjem pogonske užetnjače. Vučna sposobnost 

proračunata je prema standardima za liftove. 

 

GRANIČNIK BRZINE 

 Na oba lifta graničnici brzine i hvatački uređaji su iste konstrukcije i karakteristika. Hvatački uređaj kabine 

stupa u dejstvo pomoću graničnika brzine pošto se postigne brzina kretanja kabine od 115% nazivne brzine. Sila kojom 

pri stupanju u dejstvo graničnik brzine dejstvuje na hvatački uređaj je najmanje jednaka dvostrukoj sili potrebnoj za 

stupanje u dejstvo hvatačkog uređaja, ali ne manje od 300N.Graničnik brzine pokreće se čeličnim užetom nazivnog 

prečnika 6,5 mm.Uže graničnika brzine zategnuto je uređajem čija je užetnjača odnosno teg vođen i snabdeven 

električnim kontaktom. Stupanjem u dejstvo hvatačkog uređaja, ni uže graničnika brzine, kao ni njegova veza neće se 

prekinuti čak i kad je put kočenja veći od normalnog. Uže je vezano tako da se može lako odvezati od hvatačkog 

uređaja.Graničnik brzine postavljen je na nosaču u vrhu voznog okna. Graničnikom brzine, predviđeno je preko 

električnog sigurnosnog uređaja, da se isključi pogon lifta pre nego što brzina kabine u smeru na dole ili gore dostigne 

brzinu stupanja u dejstvo graničnika brzine. Pristup za servisiranje i pregled je predviđen sa najviše stanice preko krova 

kabine. Ako se graničnik brzine posle otpuštanja hvatačkog uređaja ne vrati automatski u svoj radni položaj, 

električnom sigurnosnom sklopkom za kontrolu vraćanja graničnika brzine u radni položaj predviđeno je da se spreči 

pokretanje lifta sve dok je graničnik brzine zakočen. Ponovno puštanje lifta u pogon mora izvršiti samo stručno lice koje 

radi na održavanju lifta.Ako se uže graničnika brzine olabavi ili prekine, električnim sigurnosnim uređajem za kontrolu 

zategnutosti užeta graničnika brzine, zaustaviće se pogon lifta. Graničnik brzine mora biti plombiran. 
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VOĐICE 

 Na oba lifta vođice su iste konstrukcije i karakteristika. Vođice kabine su izrađene od specijalnih vučenih 

profila, sa određenim kliznim površinama, dimenzija datih u projektu. Nastavci vođica se izvode pomoću podveznica 

i vijaka. Vođice se učvršćuju klemama za konzole, koje su vezane za zidove voznog okna. Dimenzije i raspored 

konzola određen je u crtežima i proračunu ovog projekta. Broj vođica je paran. Dužine vođica su tolike da ih kabina i 

protivteg ne mogu napustiti.Vođice, njihove konzole i spojnice izdržavaju dinamička naprezanja prouzrokovana 

dejstvom hvatačkog uređaja kao i savijanje usled neravnomernog opterećenja kabine. Savijanje vođica ne utiče na 

ispravan rad lifta. 

 

KRAJNjA SKLOPKA 

 Na oba lifta postavljaju se krajnje sklopke iste konstrukcije i karakteristika. Pogon lifta posle prolaska kabine 

kroz krajnju stanicu isključuje se krajnjom sklopkom. Krajnja sklopka stupa u dejstvo pre nego što kabina ili protivteg 

dodirne odbojnike i pre nego što kabine pređe krajnje stanice za najviše 0,25m. 

 Dejstvo krajnje sklopke ne prestaje ni kad kabina ili protivteg nasednu na odbojnike. Krajnja sklopka lifta ne 

koristi se kao sklopka za zaustavljanje lifta u krajnjoj stanici.Posle dejstva krajnje sklopke, ponovno stavljanje lifta u 

pogon mora izvršiti stručno lice koje radi na održavanju lifta. 

 

POGONSKA MAŠINA 

Pogonske mašine na oba lifta su iste konstrukcije. Vuča kabine i protivtega ostvarena je silom trenja između pogonske 

užetnjače i noseće užadi. Pogonska mašina je frekventno naponski regulisani sihroni motor, sa permanentnim 

magnetima bez reduktora. Na pogonskoj mašini nalazi se kočnica lifta kojom se deluje automatski ako nestane napon iz 

mreže i ako nestane napon upravljanja. 

 Sklopovi pogonske mašine kojima se prenose obrtni momenti nisu zavareni. Za vezu između pogonskog 

motora i pogonske užetnjače upotrebljava se elastična spojnica. Doboš kočnice povezan je u celinu sa pogonskom 

užetnjačom. Elektromehanička kočnica ima napravu za ručno otkočivanje koja je izrađena tako da se posle prestanka 

delovanja na tu napravu kočnica automatski koči. Kočna sila ostvaruje se pritisnim vođenim oprugama. Kočenje se vrši 

dejstvom dve kočne papuče sa oblogama, na kočni doboš. Kočne obloge su od nezapaljivog materijala. Smer kretanja 

kabine jasno je označen na pogonskoj mašini. Delovi pogonske mašine koji se obrću, kao što su klinovi, vijci i 

slobodni krajevi osovina, zaštićeni su tako da ne mogu povrediti lica u njihovoj blizini. Delovi kao što su užetnjača i 

zamajac su glatki i obojeni žutom bojom. 

 

SIGURNOSNI UREĐAJ KOJI RADI KAD KABINA ILI PROTIVTEG U VOŽNjI PREMA DOLE NAIĐU NA PREPREKU 

 Liftovi su snabdeveni uređajem kojim se zaustavlja pogon lifta i drži u stanju mirovanja kad je spuštanje kabine 

ili protivtega sprečeno nekom preprekom u voznom oknu. 

 Ovaj električni uređaj stupa u dejstvo u vremenu koje ne prelazi najmanju od sledećih vrednosti: 

 - 45 sekundi; 

 - vreme vožnje potrebno za celu visinu dizanja, uvećano za najviše 10 sekundi; 

 - vreme vožnje potrebno za celu visinu dizanja, uvećano za najviše 20 sekundi, kad vreme vožnje za celu 

visinu dizanja ne prelazi 10 sekundi. 

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

U VOZNOM OKNU  

 U voznom oknu plastični kanali za glavni vertikalni razvod učvršćuju se za zid ili za metalne držače postavljene 

na vođicama kabine. Rastojanje između dva učvršćenja ne sme iznositi više od 2m. Izlaz provodnika iz plastičnih kanala 

izvodi se pomoću plastičnih cevi. Za povezivanje pokretne kabine sa ostalim delom instalacije na sredini voznog okna i 

kabini postavljene su razvodne kutije sa stezaljkama (obeleženim prema šemi) između kojih se postavlja savitljivi 

višežilni kabl. Dužina kabla je tako odabrana da i kada je kabina u krajnjim stanicama, ima slobodan luk i ne dodiruje 

kabinu niti delove voznog okna. Instalacija na kabini izvodi se takođe kroz plastične kanale i cevi, koji su učvršćeni. 

 Na krovu kabine, deo instalacije koji je izložen gaženju od strane montera, je posebno zaštićen.Veze 

provodnika izvode se samo stezaljkama ili za to odgovarajućim steznim vijcima.Prilazi voznom oknu lifta moraju biti 

osvetljeni za sve vreme za koje je lift u pogonu, najmanje kao za rasvetu stepeništa sa slabim prometom (50 lx). 



 

Tehnički opis lifta       Strana 6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                    

 

U KOMANDNOM ORMANU 

Ovo su liftovi bez mašinske prostorije, komandni orman se postavlja u otvor u zidu neposredno uz prilazna vrata na 

najvišoj stanici. 

 Komandni ormani su propisano povezanI na temeljni uzemljivač objekta, kao i pogonske mašine unutar 

voznog okna. 

 Ispred komandnih ormana na najvišoj stanici je postavljen odgovarajući aparat za gašenje požara. 

 Ispred komandnih ormana upravljanja postavlja se gumeni atestirani tepih, Ispred ovih ormana postoji 

slobodan prostor od min 0,7 m, kao i širine min 0,5 m. 

 Vrh voznog okna mora imati električno osvetljenje min 200 lx mereno na mestu gde se postavlja pogonska 

mašina. Sklopka za osvetljenje se postavlja unutar komandnog ormana upravljanja. 

 U ormanima upravljanja se nalaze naizmenične sklopke za osvetljenje voznog okna, namenski obeležena, 

koja je vezana sa naizmeničnom sklopkom u jami voznog okna. Jedna priključnica sa zaštitnim kontaktom 

postavljena je u ormanu upravljanja. Ova priključnica se vezuje na instalaciju objekta, preko posebnog 

osigurača. 

  

PODLOGE ZA PROJEKTANTA ELEKTRO INSTALACIJA OBJEKTA 

 Napojni vod za napajanje liftova električnom energijom (konkretni proračuni i šeme instalacije ovog voda su 

predmet projekta elektro instalacija oblekta) mora biti izveden od glavnog razvodnog ormana u objektu do komandnog 

ormana lifta  tj. neposredno pored prilaza liftu na najvišoj stanici. Napojni vod treba dimenzionisati prema polaznoj struji 

pogonskog agregata.Za zaštitu liftovskog postrojenja od strujnog udara u orman upravljanj mora se dovesti priključak 

sa sistema zaštite objekta (obaveza naručioca). U orman upravljanja i dno voznog okna mora se dovesti i priključak 

gromobranske instalacije objekta (obaveza naručioca).Podaci za proračun glavnog napojnih vodova za liftove su: 

-Snaga pogonskog elektromotora i nominalne st. je: L11 P = 10.5 kW, L12 P = 7,2 kW, L11 In = 25 A, L12 In = 19 A, 

-Proračun usponskog voda se vrši na bazi polazne struje koja iznosi: L11 Ip =38 A , L12Ip =30 A,  

-Osigurač kod glavne sklopke: L11 35 A, L12 25 A. 

 Pad napona ne sme biti veći od 5%. Na osnovu ovih podataka projektant električne instalacije će izvesti 

proračun glavnog napojnog voda. Električna instalacija se izvodi između komandne table i svih elemenata lifta koji imaju 

električne priključke prema priloženoj elektro šemi lifta. Instalacija se izvodi po zidu, a u kanale u podu, ili kroz savitljive 

cevi.Provodnici se polažu u plastične kanale ili plastične savitljive cevi. Plastični kanali ili cevi moraju biti zavrtnjima 

odnosno obujmicama sigurno pričvršćeni, uvek pod pravim uglom i na najpogodniji način izvedeni. 

 

KABINE 

 Instalacije kabina na oba lifta su istih karakteristika i na isti način postavljene. Na vratima kabine nalazi se 

električni sigurnosni uređaj za kontrolu zatvorenosti vrata kabine kojima se sprečava kretanje kabine ako vrata ili bilo 

koje krilo višekrilnih vrata nije zatvoreno.Na krovu kabine, na gornjem nosaču okvira kabine, nalazi se uređaj za 

servisno upravljanje i dvopolna priključnica sa zaštitnim kontaktom. Uređaj za servisno upravljanje i prekidač za 

zaustavljanje su pristupačni a njihovo rastojanje od prednje ivice krova kabine je manje od 1m, sa zaštitom od 

nenamernog uključenja. Kabina lifta ima električno osvetljenje, a armature su montirane tako da ne mogu da padnu. 

Osvetljenost poda kabine i kutije za upravljanje u kabini iznosi 100 lx. Za osvetljenje kabine služe dva rasvetna tela 

vezana paralalno.Ako se prekine normalno napajanje svetlosnog izvora, u kabini postoji pomoćni izvor električne 

energije za nužno svetlo, sa stalnim punjenjem, koji se uključuje automatski odmah po nestanku napona. Pomoćni izvor 

električne energije dimenzionisan je da najmanje 1 sat daju osvetljenost od 5 lx.Taj izvor električne energije 

upotrebljava se i za napajanje uređaja za uzbunu. Njegova snaga je projektovana prema potrebama potrošača. 

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I UREĐAJI 

 Električna instalacija i uređaji na oba lifta su istih karakteristika i odnose se na glavnu sklopku energetskog 

kola struje i na sve što je iza nje priključeno, kao i na sklopku kola osvetljenja kabine i sve što je iza nje 

priključeno.Otpor izolacije između provodnika, kao i između provodnika i zemlje, mora iznositi više od 1000 /V ali ne 

manja od: 

 1) 500 k - za energetsko strujno kolo i za sigurnosno strujno kolo 
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 2) 250 k - za ostala strujna kola (upravljanje,osvetljenje i dr.) 

 Za električna kola upravljanja i sigurnosna strujna kola srednja vrednost jednosmernog napona ili efektivna 

vrednost naizmeničnog napona između provodnika i između provodnika i zemlje ne sme biti veća od 250 V.Nulti i 

zaštitni provodnik moraju biti međusobno odvojeni provodnici.Glavni kontaktori, kao i kontaktori koji služe za 

zaustavljanje pogonske mašine, moraju odgovarati kategoriji upotrebe : 

 1) AC 3 - za kontaktore naizmeničnih strujnih kola, 

 2) DC 2 - za kontaktore jednosmernih strujnih kola. 

 Kontaktori moraju biti dimenzionisani tako da se 10% od ukupnog broja uključivanja i isključivanja može izvesti 

sa strujom pokretanja motora.Ako pomoćni kontaktori služe za upravljanje glavnim kontaktorima, oni moraju da 

odgovaraju upotrebnoj kategoriji: 

 1) AC 11 - za pomoćne kontaktore u naizmeničnim strujnim kolima, 

 2) DC 11 - za pomoćne kontaktore u jednosmernim strujnim kolima. 

 Glavni i pomoćni kontaktori moraju ispunjavati sledeće uslove: 

 1) Ako je jedan od mirnih kontakta zatvoren, svi radni kontakti moraju biti otvoreni, 

 2) Ako je jedan od radnih kontakta zatvoren, svi mirni kontakti moraju biti otvoreni. 

 Ako se umesto pomoćnih kontaktora u sigurnosnom strujnom kolu za upravljanje glavnim kontaktorima 

upotrebljavaju releji, moraju biti ispunjeni gornji uslovi. U tom slučaju nepotpuno privlačenje kotve ne uzima se u obzir 

pri razmatranju grešaka. Pogonski elektromotori koji se napajaju direktno i iz mreže moraju biti zaštićeni od 

preopterećenja i struje kratkog spoja. Ako otkaže samo jedna faza električnog napajanja mora se sprečiti oštećenje na 

motoru. Zaštita od preopterećenja elektromotora koji se napaja direktno iz mreže mora biti izvedena pomoću uređaja 

kojima se automatski prekidaju svi aktivni (fazni) provodnici napajanja motora. Ponovno uključivanje zaštitnog uređaja 

mora da izvrši stručno lice koje radi na održavanju lifta. 

 Ako usled prekomerne struje dođe do prekomernog povišenja temperature i na namotajima motora, uređajem 

za prekid napajanja strujom isključuje se struja, a posle dovoljnog hlađenja motora, može se automatski uključiti dovod 

struje. U komandnom ormanu, nalazi se glavna sklopka, kojom se istovremeno na svim polovima prekida dovod struje 

lifta.Ta sklopka je napravljena za najjaču struju koja je dozvoljena pri normalnom pogonu lifta. Ona čvrsto stoji u 

položaju uključenja ili isključenja.Glavna sklopka ne sme prekidati strujna kola : 

1)  za osvetljenje i provetravanje kabine, 

2)  za priključnice na krovu kabine, 

3)  za priključnice u ormanu upravljanja,  

4)  za osvetljenje u ormanu upravljanja, 

5)  za osvetljenje voznog okna, 

6)  priključnica u dnu voznog okna. 

 Na glavnoj sklopki se nalazi oznaka "Glavna sklopka-L11", "Glavna sklopka-L12” i mora biti jasno obeležen 

uključen i isključen položaj. Glavna sklopka se ne sme koristiti istovremeno i kao krajnja sklopka lifta. 

 Svi električni provodnici i kablovi u ormanu upravljanja i voznom oknu osim pratećeg kabla za kabinu, ako su 

izloženi mehaničkom oštećenju, moraju biti zaštićeni cevima, polaganjem u kanale i slično. Zaštitni omotač može biti od 

metala, plastike ili drugog materijala.Presek provodnika električne instalacije lifta izrađenih od bakra koji ulaze u sastav 

sigurnosnog strujnog kola ili nekog drugog kola priključenog sigurnosnom strujnom kolu mora da iznosi najmanje 0,75 

mm2.Presek provodnika za upravljanje liftom, za signalizaciju i telefon, kao i provodnika veza elektronskih upravljačkih 

uređaja ako su izrađeni od bakra, mora iznositi najmanje 0,5 mm2. Isključenjem osvetljenja kabine mora se isključiti i 

upravljanje liftom.Sklopke za osvetljenje voznog okna i ormana upravljanja nalaze se u ormanu upravljanja. 

 Metalni delovi električnih sigurnosnih uređaja su uzemljeni priključivanjem za zaštitni vod, bez obzira na visinu 

napona. Presek zaštitnog provodnika, na koji su povezani metalni delovi pogonskog motora i metalno kućište 

komandnog ormana, ne sme biti manji od preseka napojnih vodova, s tim što mora iznositi najmanje 6 mm2, ako je vod 

od bakra, odnosno 25 mm2, ako je od pocinkovane trake. Postrojenje lifta mora biti zaštićeno od atmosferskog 

električnog pražnjenja prema propisima o standardima za gromobranske instalacije. 

 

PRORAČUN ZAŠTITE OD ELEKTRIČNOG UDARA ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA (SRPS N.B2.741 č. 5) 

  Objekat u kome se nalaze liftovska postrojenja priključuje se na mrežu TN, a instalacija lifta izvodi se u TN-C-S 

sistemu - neutralni i zaštitni provodnik se vode delimično zajedno, a delimično posebno. Zaštita od indirektnog dodira 
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izvedena je pomoću tromih topljivih osigurača. Da bi zaštita bila efikasna u slučaju nastanka kvara zanemarljive 

impedanse između faznog i zaštitnog provodnika ili izloženog provodnog dela, treba da nastupi automatsko isključenje 

napajanja u propisanom vremenu pregorevanjem topljivog umetka osigurača. Ovaj zahtev je ispunjen ako je:  Z
s 

x I
a
  

U
0 
gde je: Z

s
 - impedansa petlje kvara koja obuhvata izvor, provodnik pod naponom do tačke kvara, i zaštitni 

provodnik od tačke kvara do izvora. 

 I
a
 - struja pregorevanja topljivog umetka osigurača i to: 

 - u vremenu do 5 sekundi za fiksne uređaje liftovskog postrojenja (električni razvodni orman KO-L, 

elektromotor, upravljačka grupa) 

 - u vremenu do 0,4 sekunde za električna kola priključnica sa zaštitnim kontaktom. 

 U
0
 - nazivni napon prema zemlji (U

0
  = 220 V). 

  Za potrebe proračuna efikasnosti zaštite od električnog udara napravljene su tve tabele. Prva od njih 

predstavlja očitane vrednosti struje isključenja (pregorevanja) topljivih umetaka tromih osigurača sa krive isključenja za 

karakteristična vremena od 0,4s i 5s, a druga je dobijena iz prve preračunavanjem najveće dozvoljene impedanse petlje 

kvara za očitane vrednosti prema formuli  Z
s 

x I
a
  U

0 

Tabela struja isključenja topljivih umetaka I
a
(A) 

Nazivna struja 

umetka In(A) 

  

6 

 

10 

 

16 

 

20 

  

25 

  

35 

 

50 

 

63 

tisk = 0,4s  34  60  86  108  140  240  340 510 

tisk = 5 s  20  33  49  63  83  130  180 280 

Tabela najveće dozvoljene impedanse petlje kvara Z
smax

 () 

Nazivna  
struja 
umetka In(A)) 

  

6 

  

10 

  

16 

  

20 

  

25 

  

35 

  

50 

 

63 

tisk = 0,4s  6,47  3,67  2,56  2,04  1,57  0,92 0,65 0,43 

tisk = 5 s  11  6,67  4,49  3,49  2,65  1,69  1,22 0,79 

Zaštita od indirektnog dodira zadovoljava ako impedansa petlje kvara ne prelazi vrednosti: 

 Za fiksne uređaje liftovskog postrojenja u glavnom razvodnom ormanu lifta, koji su napojeni strujnim kolom 

osiguranim toplivim umetkom od:   In1 = 25 A, Z
s
  2,65, In2 = 35 A, Z

s
  1,69  

 Za priključnice sa zaštitnim kontaktom na krovu kabine i u voznom oknu koje su napojene strujnim kolima 

osiguranim topljivim umetkom od 10A:   Z
s
  3,67  

 Pre puštanja liftovskog postrojenja u rad, potrebno je izmeriti impedanse petlje kvara i utvrditi da li se nalaze u 

dozvoljenim granicama. 

 

UPRAVLjANjE 

 Upravljanje je Duplex sabirno smeru na dole. Komande za vožnju kabina daju se električnim putem, pomoću 

dugmadi na registar kutiji iz kabine i na pozivnim kutijama spolja. 

 Svi registrovani pozivi automatski se sistematizuju po smeru vožnje i položaju, a izvršavaju se prirodnim 

redosledom stanica. Po ispunjenju kabinskih komandi lift ide do najvišeg registrovanog spoljnog poziva. Na krovu 

kabine postavljen je uređaj za servisno upravljanje liftom. Uključivanjem uređaja za servisno upravljanje isključuje se 

spoljno i kabinsko upravljanje liftom. Servisna vožnja kabine može se ostvariti samo neprekidnim pritiskom na dugme 

koje je zaštićeno tako da se ne može nenamerno pritisnuti. Smer vožnje je jasno označen. Servisni upravljački uređaj 

ima sklopku "STOJ" koja je bliže od 1m od vrata voznog okna. Pri upravljanju liftom pomoću servisnog uređaja brzina 

kretanja kabine nije veća od 0,63m/s, pri čemu se nijedan od sigurnosnih uređaja ne isključuje. Pri servisnoj vožnji 
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kabina ne prelazi krajnje stanice.(Pri servisnom upravljanju liftom ne sme se vršiti premošćenje sigurnosnih kontakata 

vrata voznog okna i isključivanje krajnjih stanica i krajnjih sklopki).Sklopka sa natpisom "STOJ" za nužno zaustavljanje 

lifta je električni sigurnosni uređaj. Ponovno stavljanje lifta u pogon pomoću sklopke sa natpisom "STOJ" vrši se samo 

namernom radnjom. Stupanjem u dejstvo sklopke sa natpisom "STOJ" kod sabirnog upravljanja ne poništavaju se 

spoljni pozivi.U kabini lifta postavljen je lako uočljiv i pristupačan uređaj za uzbunu. Uređaj za uzbunu napaja se sa 

pomoćnog izvora električne energije za nužno osvetljenje kabine i izveden je kao zvono. Zvučni signal uređaja za 

uzbunu jasno se čuje u kabini i na glavnoj stanici.Na svakoj stanici postoji uočljiv svetlosni signal smera vožnje. 

 Na svim prilazima voznog okna i u kabini lifta sa sabirnim upravljanjem postavlja se signal potvrde prijema i 

izvršenja komande. 

 

NATPISI OBAVEŠTENjA I OZNAKE 

 Svi natpisi, obaveštenja i oznake su uočljivi, čitki i razumljivi izrađeni od postojanog materijala i trajno 

pričvršćeni. U kabini lifta i na vratima voznog okna postavlja se natpis na kome su nazivna nosivost u kg i dozvoljeni broj 

lica.Deo za stavljanje u dejstvo uređaja za uzbunu je žute boje, sa trajnim natpisom "UZBUNA", visine slova najmanje 7 

mm, ili simbol u obliku zvona.Na krovu se postavljaju sledeći natpisi i oznake: 

 1) na sklopki za zaustavljanje ili pored nje oznaka "STOJ" 

 2) na servisnoj sklopki ili pored nje - oznaka "NORMALNO" i "SERVIS" 

 3) na elementima za davanje komande za servisnu vožnju ili pored njih - oznaka smera vožnje. 

 Na spoljnoj strani vrata komandnog ormana postavljaju se natpisi: "OPASNO PO ŽIVOT", "POGON LIFTA" . 

 U komandnom ormanu postoji upustvo za ručno pokretanje kabine i upravljanje i upotrebu ključa za prinudno 

otvaranje vrata voznog okna.Na sklopki za osvetljenje kabine, voznog okna nalazi se tablica sa natpisom 

"OSVETLjENjE KABINE", "OSVETLjENjE VOZNOG OKNA" .Na graničniku brzine nalazi se tablica sa sledećim 

podacima: 

 1) firma, 

 2) brzina stupanja u dejstvo (m/s) 

 3) oznaka graničnika, 

 4) tehničke karakteristike užeta, 

 Na sklopki "STOJ" u jami voznog okna ili pored nje nalazi se oznaka "ISKLjUČENO".Na pogonskoj mašini, na 

vidnom mestu nalazi se metalna tablica sa sledećim podacima :1) firma,2) tehničke karakteristike,3) masa pogonske 

mašine, 4) fabrički broj i godina proizvodnje, 

 

ISPITIVANjE LIFTA 

 Po završenoj montaži liftovska postrojenja se moraju podvrgnuti ispitivanju u skladu sa važećim pravilnikom o 

bezbednosti liftova ( Sl.glasnik  RS  br.15/2017 od 02. 03 2017 god.i SRPS EN 81 20/50).Ovo ispitivanje treba da 

izvrši ovlašćena ustanova, koja je dužna da izda izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli. Putnički liftovi podležu obaveznoj 

povremenoj tehničkoj kontroli.Povremena tehnička kontrola liftovskog postrojenja mora se izvršiti najdocnije po isteku 

jedne godine od prethodne tehničke kontrole tog lifta.O izvršenoj tehničkoj kontroli sastavlja se izveštaj o ispitivanju. 

 

ODRŽAVANjE 

 Svaki lift snabdeven je upustvom proizvođača o rukovanju liftom i o njegovom održavanju. Redovno održavanje 

lifta mora se vršiti najmanje jedanput mesečno. Svaki lift mora imati knjigu održavanja.Lift u prometu, odnosno pri 

isporuci, mora biti snabdeven garantnim listom. Garantni rok za ispravno funkcionisanje lifta je dve godine. Lift je 

snabdeven tehničkim upustvom proizvođača.Rok obezbeđenog servisiranja lifta je deset godina, računajući od dana 

predaje novougrađenog lifta. 

 

OPŠTI USLOVI 

 U toku garancije, računajući od dana kada je postrojenje stavljeno u ispravan pogon, svaki kvar koji se desi a 

prouzrokovan je slabim kvalitetom materijala, slabom izradom ili slabom montažom, izvođač mora da na poziv 

investitora otkloni nastali kvar i postrojenje dovede u ispravan pogon.Za nestručno i nebrižljivo rukovanje izvođač nije 

odgovoran.Nakon završenog ispitivanja investitor je dužan zatražiti dozvolu za upotrebu od nadležnog organa za 

izdavanje upotrebne dozvole.Izvođač radova obavezan je da investitoru dostavi sledeće ateste : 
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 čeličnog užeta 

 elektromehaničke brave 

 uređaja za prinudno kočenje 

 ograničitelja brzine kabine 

 izolacionih prostirki. 

 Investitor odnosno korisnik je dužan da istovremeno sa puštanjem u upotrebu da obezbedi održavanje i to: 

 svakodnevno, preko jednog zaduženog lica,redovno održavanje, preko stručne organizacije za održavanje 

 redovni tehnički pregled preko ovlašćene ustanove. 
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Tehnički opis maloteretnog lifta na električni pogon, 

OBJEKAT: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS na uglu ulica Jurija Gagarina i Nehruove, K.P br. 3347/70 

K.O. Novi Beograd 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: 

Vrsta lifta:         maloteretni 

Broj komada:                         1 

Vrsta pogona:                        električni 

Nosivost:     Q = 200 kg 

Visina dizanja:     H = 3740 mm 

Brzina vožnje:     v = 0.35 m/s  

Broj stanica/prilaza: 2/2 (-1 i 0), prilazi sa iste strane  

Upravljanje:          jedinačno spolja, poslat-pozvan 

Vrsta kabine:                                               metalna –standardna kataloška,  

                                                                               završna obrada -  Inox, sa policom i osvetljenjem   

Dimenzije kabine:    - širina A = 1000 mm 

            - dubina B = 1000 mm 

            - visina H = 1200 mm. 

Broj ulaza u kabinu: 1 

Vrata kabine: bez vrata,  

Vrata voznog okna: jednokrilna obrtna, sa ručnim  otvaranjem,  

                                                                              Inox, 900x1200 mm, otporna prema  požaru EI 90min., ispitana 

u skladu sa SRPS EN 81-58:2010. 

Vozno okno:         beton, sa metalnom podkonstrukcijom 

Širina x dubina voznog okna:   1350x1250 mm  

Vrh voznog okna:    3450 mm.  

Jama voznog okna:    800 mm. 

Položaj mašinske prostorije:   gore u vrhu voznog okna.      

Šine vođica kabine:    Double Delta 80 

šina vođica tega:    Double Delta 80 

Materijal protivtega:                 čelični blok 

Pogonska užetnjača:                    D = 300 mm 

Broj užadi:                           z = 2 

Prečnik čeličnog užeta:               d = 6.5 mm 

Pogonska mašina tip:                  MDL300 

Elektromotor snage:                   P = 1.1 kW 

Nominalna struja motora:              I = 3. 5 A 
Signalizacija:     Optička potvrda prijema poziva i smera dalje vožnje, zvučna  
                                                                                   najava ulaska kabine u stanicu. 
OPIS POSTROJENjA 

     Pod  maloteretnim liftom  se  podrazumeva   trajno   ugrađeno   postrojenje   pokretano električnom  

energijom,  namenjeno  prevozu tereta,  kojima  se opslužuju  određene  stanice  korišćenjem  kabine  čije  mere  

i   konstrukcija omogućuju bezbedan prenos teretu a koja se kreće u voznom oknu između dve čvrsto ugrađene 

vođice.   Pogonska mašina se sastoji od: reduktora,elektromotora, kočnice,pogonske užetnjače 

Reduktor je masivne konstrukcije izveden od kvalitetnog materijala. Elektromotor je asihroni  sa kratkospojenim 

rotorom. Na reduktoru je ugrađena elektromehanička kočnica. Kočnica se sastoji od elektromagneta sa  

električnim  kontaktom  i  papuča  sa oprugama, koje obezbeđuju mehaničko kočenje. 

Elektromehanička kočnica mora obezbediti sama zaustavljanje kabine, ako je preopterećena 125% nazivne 

nosivosti lifta. Na reduktoru postoji uređaj za ručno otkočenje. Pomoću zamajca na osovini elektromotora može 

se pokrenuti kabina lifta. Sve ovo je tako dimenzionisano, da jedno lice može da obavi ručno pokretanje kabine. 

Pogonska užetnjača se nalazi na glavnom vratilu reduktora, a dimenzionisana je tako da zadovoljava uslove pod 

kojima radi. Na užetnjači se nalazi venac sa potrebnim brojem kanala za vučnu užad. 
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1.00    VOZNO OKNO 

     Vozno okno lifta duž cele visine i sa svih strana ograđeno je čvrstim i punim  stranicama, tavanicom i dnom, 

sa čeličnom konstrukcijom koja nosi opremu i  izvodi  se   prema   dimenzijama   datim   u dokumentaciji. 

U zidove voznog okna ne smeju biti ugrađene nikakve instalacije koje ne pripadaju liftu. Svi prilazni otvori na 

voznom oknu lifta su zatvoreni metalnim vratima koja se otvaraju van voznog okna. 

1.1   ELEKTRIČNE INSTALACIJE U VOZNOM OKNU 

     Plastični kanali koji služe za glavni vertikalni razvod u  voznom  oknu, učvršćuju se za zid ili na metalne  

držače  postavljene  na  vođicama  kabine. Rastojanje između dva učvršćenja nesme biti veće od 2 m.  Izlaz  

provodnika  iz plastičnih kanala izvodi se pomoću plastičnih cevi. Za povezivanje  električne instalacije kabine lifta 

sa ostalim delovima električne instalacije, ugrađena je na sredini voznog okna i na kabini lifta, razvodna kutija  sa  

stezaljkama (klamama), između kojih se postavlja savitljivi višežilni kabal.  Sve  stezaljke su obeležene prema 

tehničkoj dokumentaciji. Dužina savitljivog  kabla  je  tako odmerena da i kada je kabina u krajnjim  stanicama,  

ima  slobodan  luk  i  ne dodiruje kabinu, niti delove voznog okna. Instalacije  na  kabini  se  takođe izvode kroz 

plastične kanale i cevi, koji su sigurno pričvršćeni. Veza između provodnika se izvodi samo u predviđenim i  

propisom  dozvoljenim kutijama.   Prilazi voznom oknu lifta moraju biti osvetljeni za sve vreme za koje  je lift u 

pogonu, najmanje kao za rasvetu na stepeništima sa slabim prometom.  

     Vozno  okno  je  snadbeveno  električnim  osvetljenjem u svakoj stanici. U jami voznog okna  postavlja  se 

prekidač "stoj" i dvopolna priključnica sa zaštitnim kontaktom i prekidač osvetljenja.  

KABINA  

     Kabina lifta je metalna, inox , bez vrata, sa policom i sa stalnim osvetljem od 50lx.    Kabina lifta je ugrađena u 

noseći sigurnosni ram izrađen od čeličnih profila odgovarajućih dimenzija,   te   obezbeđuje   punu   sigurnost   pri 

najnepovoljnijem opterećenju.  

1.3   NOSEĆA UŽAD,   

     Vešanje kabine se izvodi preko čeličnih užadi.  Prečnik i  broj  užadi određeni su proračunom datim u projektu.  

1.4   VOĐICE KABINE I KONTRATEGA 

     Vođice kabine su izrađene  od  specijalnih, nestandardnih čeličnih  profila,  sa  određenim  kliznim 

površinama, dimenzija datih u  projektu.  Nastavci  vođica  se  izvode  pomoću podveznica i zavrtnjeva. Vođice 

se učvršćuju klemama za konzole, koje su vezane za zidove voznog okna. Dimenzije i raspored konzola određen 

je  u  crtežima  i proračunu ovog projekta.  

1.5   KRAJNjI PREKIDAČI 

     Pri vrhu i pri dnu voznog okna postavljajuse električni krajnja  prekidači sa armaturom. Prelaskom kabine za 

više od  10  cm,  iznad  ili  ispod  krajnjih stanica, krajnji prekidač isključuje komandu lifta.  

1.6   PRILAZNA VRATA 

      Prilazna vrata su metalna jednokrilna sa ručnim otvaranjem.  Sva vrata moraju  biti  snadbevena  sa  

sigurnosnim  mehaničkim bravama sa sigurnosnim kontaktom konstruisanim po najnovijim  propisima  za  liftive.  

Brave moraju obezbediti da se vrata ne mogu otvoriti ako se kabina ne nalazi u dotičnoj stanici kao i da se lift ne 

može pustiti u pokret ako se vrata  nisu  dobro zatvorila. 

1.7       JEDINAČNA KOMANDA - SPOLjA 

     Upravljanje sa liftom se izvodi sa registar-pozivnih kutija spolja. Na  svim prilazima postavljaju se registar-

pozivne kutije sa  onolikim  brojem  pozivnih dugmadi, koliko ima stanica, dugmetom  "stoj"  i  signalom  

"zauzeto".  Signal "zauzeto" svetli kada je kabina u pokretu, ili kada su neka od prilaznih vrata otvorena. Pored 

optičke signalizacije može se ugraditi i zvučna.Način rada:    Jedinačna komanda, relejna - spolja,  izvedena je  

tako  da  je  po  prijemu  jednog poziva isključena mogućnost prijema ostalih, sve dok  primljeni  poziv  ne  bude 

izvršen. Po dolasku  u  odgovarajuću  stanicu  lift  se  sam  zaustavlja.  Posebnim vremenskim relejem isključeni 

su ostali pozivi još par sekundi, da  se  omugući otvaranje vrata lifta.    Otvaranjem vrata lifta isključuje se spoljna 

komanda.  Komandovanje  se  vrši pritiskanjem dugmeta one stanice na koju treba lift da ide i  tek  kada  se  ta 

komanda izvrši može se sledeća dati. 

2.00      MAŠINSKA PROSTORIJA 

          Pogonska mašina i komandna tabla su smešteni u mašinskoj prostoriji koja se nalazi u vrhu voznog okna. 

Mašinska  prostorija  mora  biti   izvedena   prema   dimenzijama navedenim u ovom projektu. Zidovi moraju  biti  



 

Tehnički opis lifta                                                                                                      Strana 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 3 

otporni  na  vatru, svetlih boja, izvedeni tako da prostorija bude suva, toplotno  izolovana  i bez prašine (t = +5°C 

do+40°C).  U  mašinsku  prostoriju  ne  smeju  biti ugrađene nikakve instalacije osim onih koje pripadaju liftu.          

Mašinska prostorija mora imati električno osvetljenje jačine najmanje 200 lx mereno na podu i  imatai  "šuko" 

priključnicu napajanu iz mreže objekta.   Mašinska prostorija mora imati ventilaciju.  Otvor  za  ventilaciju mora biti 

zaštićen mrežom ili žaluzinom. Vrata mašinske  prostorije moraju biti metalni. Vrata se  moraju  otvarati  van  

mašinske  prostorije  i moraju se zaključavati.  Pristup mašinskoj prostoriji mora biti lako pristupačan, siguran  i 

trjno osvetljen. Za uzemljenje liftovskog postrojenja, u mašinski prostor lifta mora se dovesti priključak uzemljenja 

objekta. U mašinsku prostoriju i dno  voznog  okna mora se  dovesti  priključak  gromobranske  instalacije  

objekta.  U  mašinsku prostoriju lifta mora se postaviti odgovarajući aparat za gašenje požara  a  u svemu prema 

zahtevima protivpožarne zaštite.  

2.01      POSTOLjE POGONSKE MAŠINE 

     Postolje pogonske mašine je elastično  oslonjeno  na pod mašinske prostorije kako bi se prigušilo prenošenje 

vibracija i šumova  od mašine na objekat.  

2.02      GLAVNA SKLOPKA  

          Glavna sklopka, sklopke osvetljenja kabine i  voznog  okna,  mašinske prostorije, kao  i  njihovi  osigurači  

postavljeni  su  na  posebnoj  tabli  u neposrednoj blizini ulaza u mašinsku prostoriju i posebno označeni. Na 

glavnoj sklopki mora postojati oznaka "GLAVNA SKLOPKA” i mora biti jasno označen uključen i isključen  

položaj.  Glavna  sklopka  se  ne  sme koristiti kao krajnja sklopka.  

          Isključenjem glavne sklopke i ostalih sklopki (svetla kabine, voznog okna i mašinske prostorije), čitavo 

postrojenje ostaje bez napona.  

2.03      KOMANDNA TABLA 

          Komandna tabla se sastoji od nosećeg rama, sa nosećim  pločama,  na koje su učvršćeni elementi 

komande (kontaktori,relei,  transformatori  itd.), koji su međusobno povezani električnim provodnicima. Motorno 

kolo je izvedeno provodnicima prema projektu. Veza komandne table sa ostalim delovima   lifta   je   ostvarena   

preko odgovarajućih  klema   koje   su   obeležene   prema   priloženoj   tehničkoj dokumentaciji. Na čeličnom 

delu rama table postavljena je sabirna  pločica  za uzemljenje svih komandnih elemenata, za  koje  se  to  prema  

električnoj  šemi zahteva i istovremeno je povezana sa centralnim uzemljenjem objekta. Električna šema 

upravljanja je obložena u poseban držač pored komandne table.  

2.04      ELEKTRIČNA INSTALACIJA U MAŠINSKOM PROSTORU 

          Električna instalacija se  izvodi  između  komandne  table  i  svih elemenata  lifta  koji  imaju  električne  

priključke  prema  šemi  električne instalacije lifta (koja se odlaže u poseban držaž pored komandne table).   

Instalacija se izvodi po zidu vidno, u podu kroz kanale, ili u savitljivim cevima.  Provodnici se postavljaju u 

plastične kanale (zavisno od  broja  provodnika)  ili  u  plastične  savitljive  cevi. Plastični kanali odnosno savitljive 

cevi  moraju  biti  zavrtnjevima,  odnosno, obujmicama sigurno učvršćeni, uvek pod pravim  uglom  na  

najpogodniji  način izvedeni.  

 PODACI NEPHODNI ZA PRORAČUN GLAVNOG NAPOJNOG VODA 

          Proračun glavnog napojnog voda, za napajanje liftovskog postrojenja, vrši projektant električne instalacije 

objekta, a na bazi podataka dobijenih od projektanta lifta. Pri određivanju preseka napojnog voda računati  na  

pad napona prema polaznoj struji 4In  . 

Podaci za proračun glavnog napojnog voda su:           - Za      Q = 200 kg 

            Snaga pogonskog elektromotora        P  = 1.1 kW 

            Nominalna struja                      In  = 3.5 A 

          Ip  = k In  =4 3.5 = 14 A 

Dužinu glavnog  napojnog  voda  određuje  projektant  električne  instalacije objekta a na bazi usvojene odnosno 

utvrđene trase. Pad  napona  ne  sme  biti veći od 5%. Na osnovu ovih podataka projektant  električne  instalacije  

će izvesti proračun glavnog napojnog voda.  
PRORAČUN ZAŠTITE OD ELEKTRIČNOG UDARA ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA  

 Objekat u kome se nalazi liftovsko postrojenje priključuje se na mrežu TN, a instalacija lifta izvodi se u TN-

C-S sistemu - neutralni i zaštitni provodnik se vode delimično zajedno, a delimično posebno.Zaštita  od indirektnog 

dodira izvedena je pomoću tromih topljivih osigurača. Da bi zaštita bila efikasna u slučaju nastanka kvara 
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zanemarljive impedanse između faznog i zaštitnog provodnika ili izloženog provodnog dela, treba da nastupi 

automatsko isključenje napajanja u propisanom vremenu pregorevanjem topljivog umetka osigurača. Ovaj zahtev je 

ispunjen ako je:  Z
s 

x I
a
  U

0               

gde je: 

 Z
s 

 - impedansa petlje kvara koja obuhvata izvor, provodnik pod naponom do tačke kvara, i zaštitni 

provodnik od tačke kvara do izvora. 

  I
a
 - struja pregorevanja topljivog umetka osigurača i to: 

 - u vremenu do 5 sekundi za fiksne uređaje liftovskog postrojenja (električni razvodni orman KO-L, 

elektromotor, upravljačka grupa) 

 - u vremenu do 0,4 sekunde za električna kola priključnica sa zaštitnim kontaktom. 

 U
0
 - nazivni napon prema zemlji (U

0
  = 220 V). 

 Za potrebe proračuna efikasnosti zaštite od električnog udara napravljene su tve tabele. Prva od njih 

predstavlja očitane vrednosti struje isključenja (pregorevanja) topljivih umetaka tromih osigurača sa krive isključenja 

za karakteristična vremena od 0,4s i 5s, a druga je dobijena iz prve preračunavanjem najveće dozvoljene 

impedanse petlje kvara za očitane vrednosti prema formuli    Z
s 

x I
a
  U

0  

Tabela struja isključenja topljivih umetaka I
a
(A) 

Nazivna struja 

umetka In(A) 

  

6 

 

10 

 

16 

 

20 

  

25 

  

35 

 

50 

 

63 

tisk = 0,4s  34  60  86  108  140  240  340 510 

tisk = 5 s  20  33  49  63  83  130  180 280 

Tabela najveće dozvoljene impedanse petlje kvara Z
smax

 () 

Nazivna struja 

umetka In(A)) 

  

6 

  

10 

  

16 

  

20 

  

25 

  

35 

  

50 

 

63 

tisk = 0,4s  6,47  3,67  2,56  2,04  1,57  0,92 0,65 0,43 

tisk = 5 s  11  6,67  4,49  3,49  2,65  1,69  1,22 0,79 

Zaštita  od indirektnog dodira zadovoljava ako impedansa petlje kvara ne prelazi vrednosti: 

-  Za fiksne uređaje liftovskog postrojenja u glavnom razvodnom ormanu lifta,  koji su napojeni strujnim kolom 

osiguranim toplivim umetkom od:   In = 6 A, Z
s
  11  

-  Za priključnice sa zaštitnim kontaktom na krovu kabine i u voznom oknu koje su napojene strujnim kolima 

osiguranim topljivim umetkom od 10A:    Z
s
   3,67  

 Pre puštanja liftovskog postrojenja u rad, potrebno je izmeriti impedanse petlje kvara i utvrditi da li se nalaze 

u dozvoljenim granicama.Gromobranska zaštita: gornji i donji deo šina poveza za gromobransku instalaciju 

objekta. 

NATPISI OBAVEŠTENjA I OZNAKE 

 Svi natpisi, obaveštenja i oznake su uočljivi, čitki i razumljivi izrađeni od postojanog materijala i trajno 

pričvršćeni. U kabini lifta i na vratima voznog okna postavlja se natpis na kome su nazivna nosivost u kg.  Na 

spoljnoj strani vrata za ulaz u mašinsku prostoriju postavljaju se natpisi: "OPASNO PO ŽIVOT", "POGON LIFTA", 

"NEOVLAŠĆENIMA ULAZ ZABRANjEN". 

 U mašinskoj prostoriji postoji upustvo za ručno pokretanje kabine i upravljanje i upotrebu ključa za prinudno 

otvaranje vrata voznog okna.Na sklopki za osvetljenje kabine, voznog okna i mašinske prostorije nalazi se tablica sa 

natpisom : "OSVETLjENjE KABINE", "OSVETLjENjE VOZNOG OKNA" i "OSVETLjENjE MAŠINSKE 

PROSTORIJE".Na sklopki "STOJ" u jami voznog okna ili pored nje nalazi se oznaka "ISKLjUČENO". 
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 Na pogonskoj  mašini, na vidnom mestu nalazi se metalna tablica sa sledećim podacima : 

 1) firma, 

 2) tehničke karakteristike: tip reduktora, broj hodova puža,  broj zubaca na pužnom kolu i modul, prečnik 

izlaznog vratila i ugao klina žleba na pogonskoj užetnjači, 

 3) tehničke karakteristike, 

 4) masa pogonske mašine, 

 5) fabrički broj i godina proizvodnje, 
ISPITIVANjE LIFTA 

 Po završenoj montaži liftovsko postrojenje se mora podvrgnuti ispitivanju u skladu sa važećim pravilnikom o 

bezbednosti mašina i standarda za maloteretne liftove. Ovo ispitivanje treba da izvrši ovlašćena ustanova, koja je 

dužna da izda izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli.   iftovi podležu obaveznoj povremenoj tehničkoj kontroli. 

 Povremena tehnička kontrola liftovskog postrojenja mora se izvršiti najdocnije po isteku jedne godine od 

prethodne tehničke kontrole tog lifta.O izvršenoj tehničkoj kontroli sastavlja se izveštaj o ispitivanju. 

ODRŽAVANjE 

 Svaki lift snabdeven je upustvom proizvođača o rukovanju liftom i o njegovom održavanju. Redovno 

održavanje lifta mora se vršiti najmanje jedanput mesečno. Svaki lift mora imati knjigu održavanja. 

 Lift u prometu, odnosno pri isporuci, mora biti snabdeven garantnim listom. Garantni rok za ispravno 

funkcionisanje lifta je dve godine. Lift je snabdeven tehničkim upustvom proizvođača.Rok obezbeđenog servisiranja 

lifta je deset godina, računajući od dana predaje novougrađenog lifta. 

OPŠTI USLOVI 

 U toku garancije, računajući od dana kada je postrojenje stavljeno u ispravan pogon, svaki kvar koji se desi 

a prouzrokovan je slabim kvalitetom materijala, slabom izradom ili slabom montažom, izvođač mora da na poziv 

investitora otkloni nastali kvar i postrojenje dovede u ispravan pogon.Za nestručno i nebrižljivo rukovanje izvođač 

nije odgovoran.Po završenoj montaži liftovsko postrojenje se mora podvrgnuti ispitivanju u skladu sa važećim 

pravilnikom o bezbednosti mašina Sl.glasnik RS br. 58/2016, i SRPS EN81-3.Nakon završenog ispitivanja 

investitor je dužan zatražiti dozvolu za upotrebu od nadležnog organa za izdavanje upotrebne dozvole.Izvođač 

radova obavezan je da investitoru dostavi sledeće ateste : 

 čeličnog užeta 

 elektromehaničke brave 

 uređaja za prinudno kočenje 

 ograničitelja brzine kabine, 

 izolacionih prostirki. 

 Investitor odnosno korisnik je dužan da istovremeno sa puštanjem u upotrebu da obezbedi održavanje i to: 

 svakodnevno, preko jednog zaduženog lica,redovno održavanje, preko stručne organizacije za 

održavanje,redovni tehnički pregled preko ovlašćene ustanove. 



                                                                                                               
_____________________________________________________________________________ 
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 УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 
 
 

ЕЛЕКТРИЧНИ ПУТНИЧКИ ЛИФТ 
 
Све радове на набавци, испоруци и комплетној монтажи електричних путничких лифтова у 
извести у свему у складу са овом Конкурсном документацијом, овереном пројектно-
техничком документацијом, пројектом за извођење, важећим стандардима и прописима за 
ову врсту објеката и инсталација, листом материјала и опреме која је саставни део ове 
Конкурсне документације. 
 
Извођач радова је у обавези да: 
 

- за сву опрему и материјал који планира да угради претходно тражи и добије писану 
сагласност Наручиоца. 

- радове изведе у складу са овереном пројектно-техничком документацијом. 

- изврши сва потребна испитивања и атестирања (у складу са захтевима комисије за 
Технички пријем, Министарства унутрашњих послова и Наручиоца и/или Надзора) и 
отклања недостатке током гарантног периода предвиђеног овом Конкурсном 
документацијом;  

- отклања недостатке током гарантног периода предвиђеног овом Конкурсном 
документацијом;  

- прибави сву неопходну атестну и другу документацију и обезбедити позитиван налаз 
Комисије за технички пријем и Министарства унутрашњих послова РС. 

- Наручиоцу достави детаљно упуство о руковању и одржавању уграђене опреме, 
инсталација и изведених радова. 

- Изради пројекат изведеног стања 
 
Извођач је дужан да радове на монтажи лифтовског постројења у објекту и гаражи усклади 
са осталим радовима у објекту и гаражи у циљу ефикасног и калитетног завршетка радова. 
 
Обавеза Извођача је да приликом извођења радова из своје надлежности врши сталну 
координацију и усаглашавање са представницима других извођача објеката, извођача 
инфраструктуре и ЈКП/ЈП приликом извођења радова из њихове надлежности. 
 
 



                                                                                                                           tehnički opis                         
 

1 

TEHNIČKI OPIS 
 

 
PREDMET: Elektroenergetske instalacije 
 
OBJEKAT: Stambeno-poslovni kompleks  
 Ugao ulica Jurija Gagarina i Nehruove, KP 3347/70, KO 

Novi Beograd, Beograd 
 
INVESTITOR: GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE, Bulevar Arsenija 

Čarnojevića br.110, Novi Beograd 
  
SPRATNOST: Po-3-2-1 + Pr + 9 + PS 
 
STRUKTURA: 308 stanova, 112 posl.apartmana, 
 2 posl.prostora, 18 lokala 
 
 

 
A. NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 
 
Priključenje objekata je planirano iz nove TS 2x1000kVA, koja je, kao i pripadajuća 
elektroenergetska mreža 10kV i 0.4kV, predviđena posebnim projektom. Ovim projektom 
obrađena je samo unutrašnja instalacija i mesto priključka na niskonaponsku distributivnu mrežu. 
Ispred ulaznog vetrobrana svih pojedinačnih lamela (mesta označena na situaciji), na visini 1.0m, 
mereno od tla do ose osigurača, postavljaju se kablovske priključne kutije KPK, tipa EDB-1. Uvod 
kablova do KPK se vrši kroz tvrde HF cevi ø100, vertikalno, sa kablovskih trasa predviđenih pod 
plafonom garaže nivo -1. Sa KPK se napajaju merno-razvodni ormani GRO smešteni u posebne 
elektrosobe u prizemlju po lamelama, X(P)P00 kablovima odgovarajućeg preseka prema 
priloženim šemama. Pomenuti kablovi se polažu pod malterom (preporučuje se uvlačenje u 
zaštitne rebraste cevi). Od svakog merno-razvodnog ormana GRO do GSIP (unutar svake 
elektrosobe) se polažu kablovi izjednačenja potencijala PP00-Y odgovarajućeg preseka. Predviđen 
je i jedan poseban izvod, direktno iz TS, za napajanje potrošača u garaži, kablovima položenim 
po perforiranim nosačima kablova PNK do KPK-G u elektrosobi garaže nivo -2, a potom do 
priključno-razvodnog ormana KPRO odnosno glavnog razvodnog ormana agregatskih potrošača 
GRO-A, smeštenih u istoj elektrosobi. Merenje za ovaj izvod se obavlja mernom grupom u samoj 
TS.  
 
Instalisana snaga u kompleksu je 9,062.05kW, dok se maksimalno jednovremeno opterećenje 
procenjuje na 1,696.06kW, što je u skladu sa uslovima EPS Distribucija (EDB) br. 82100 MO, 
12/18, 20/19 od 18.01.2019.god. Grejanje u stanovima stambenih lamela je daljinsko, iz 
toplovodne mreže. Grejanje lokala u stambenim lamelama kao i  apartmana i poslovnih prostora 
u poslovnoj lameli, predviđeno je toplotnim pumpama postavljenim po fasadi lokala, odnosno na 
krovu poslovne lamele.  
 
Napajanje stanskih i apartmanskih razvodnih tabli na spratovima kao i ravodnih tabli poslovnih 
prostora, predviđa se vertikalno u pripremljenom instalacionom kanalu (na rešetkastim nosačima 
kablova) koji je ozidan materijalom otpornim na požar u trajanju 2h, i horizontalno kablovima do 
samih tabli po zidu pod malterom. Opisani horizontalni razvod odgovara tipu "K" odnosno "C" po 
SRPS N.B2.752 (prema aktuelnom Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije 
niskog napona). Do svih stanskih razvodnih tabli polažu se napojni kablovi tipa PP00-Y 
odgovarajućeg preseka, kao i upravljačko-signalni kablovi PP00-5x1.5mm2.  
 
Od GRO se napajaju sve pomoćne razvodne table (RT) u objektu. Od GRO-A (mrežno napajanje u 
kombinaciji sa dizel-električnim agregatom (DEAG) su napojeni svi prioritetni potrošači preko 
odgovarajućih RT; svi izvodi iz GRO-A, polažu se celom dužinom odvojeno od ostalih vodova u 
objektu (videti napomenu u kablovskoj listi). Tipovi i preseci napojnih kablova pojedinih RT su 
dati u kabl listi, predmeru i označeni na šemama.  
 
Stambeni deo objekta se svrstava u objekat klase BD1 (mogućnost evakuacije u slučaju hitnosti, 
SRPS N.B2.751 (prema aktuelnom Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije 
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niskog napona), dok se garaža svrstava u klasu BD2, a poslovni objekat u klasu BD3, pa je iz tog 
razloga predviđena primena napojnih i instalacionih kablova, koji zadovoljavaju zahteve 
standarda SRPS N.B2.751 i SRPS N.B2.752, a ugrađena oprema u garaži mora biti izrađena od 
materijala koji zadržavaju širenje plamena i onemogućavaju razvoj dima i otrovnih gasova. Za 
sve ugrađene kablove mora biti pribavljen atest od ovlašćene domaće institucije, a u skladu sa 
sertifikatima i ispravama o usaglašenosti navedenim pri kraju ovog tehničkog opisa. Projektovani 
kablovi su tipa N2XH (odnosno za pojedine potrošače kao što su odimljavanje i natpritisna 
ventilacija, pomoćno (sigurnosno) osvetljenje, požarni hidrocili, šprinklerne pumpe - NHXHX 
FE180/E90) kada se polažu po plafonu ili zidu na obujmicama ili po otvorenim nosačima kablova. 
Dozvoljeno je polaganje PP(00) samo u plafonu ili zidu ispod maltera (debljina maltera 3cm, 
vatrootpornost 2h). 
 
Prodori kroz međuspratne konstrukcije (osim u za to predviđenim vertikalnim kablovskim 
instalacionim kanalima) i građevinske konstrukcije između različitih požarnih sektora izvode se 
kroz cevi odgovarajućeg preseka od negorivog materijala, sa dodatnim dihtovanjem negorivom 
"PLAMEX" masom nakon provlačenja kablova. Kod svih prodora, kao i kod izlaza kablova iz 
instalacionog kanala, kablovi se premazuju "PLAMEX-om" na dužini 0.5m.  
 
U slučajevima koji nisu navedeni, a javljaju se u toku izrade instalacije izvođač je dužan da se 
pridržava zahteva važećih standarda i propisa koji se odnose na takve slučajeve. 
 
Svi napojni kablovi su odgovarajućeg tipa i preseka proračunatog na osnovu jednovremene 
snage, nosivosti i dozvoljenog pada napona. 
 
Trase svih napojnih kablova prikazane su u priloženoj grafičkoj dokumentaciji. 
 
 
B. RAZVODNI ORMANI I TABLE 
 
Projektom se predviđaju: glavni merno-razvodni ormani GRO (kom.24), glavni razvodni ormani 
GRO-A, GRO-U, GRO-KL, priključno-razvodni orman KPRO, razvodne table zajedničke (opšte) 
potrošnje RT-ZP (kom.6), razvodne table osvetljenja u lamelama RT-ZA (kom.6), razvodne table 
garaže RT-G (kom.12), razvodna tabla sistema ventilacije i odimljavanja garaže RO-VG (kom.4), 
stanske table RT (kom.311), apartmanske table (kom.112), razvodne table lokala RT-L (kom.18), 
razvodne table poslovnih prostora RT-PP (kom.2), razvodne table UPS napajanja RTU (kom.13), 
kontrolno-napojne table elektrogrejanja rampi, cevovoda ili oluka RT-EG (kom.9). 
 
Merenje utrošene električne energije pojedinih potrošača se vrši u merno-razvodnim GRO 
odgovarajućim brojilima aktivne energije, ispred kojih se ugrađuju automatski prekidači (ili 
topljivi osigurači) prema uslovima iz elektroenergetske saglasnosti. Svi merni ormani moraju biti 
izrađeni prema standardima i propisima EDB. Pomenuti merni ormani su opremljeni 
odgovarajućim brojem trofaznih dvotarifnih brojila 5-60A, 50Hz, automatskim prekidačima ili 
topljivim osiguračima niskog napona dimenzionisanim u skladu sa EDB uslovima; kao i MTK 
prijemnikom (jednim po lameli), teretnom sklopkom, sabirnicama, rednim stezaljkama i ostalom 
sitnom opremom. Sva oprema je raspoređena i povezana u svemu prema jednopolnim šemama, 
principijelnoj šemi veza, kao i preporukama EDB. Izgled i raspored opreme u GRO usaglašen je sa 
preporukama EDB i prikazan je na priloženom crtežu. Merno-razvodni GRO se montiraju na zid na 
visini 0.3m od poda do donje ivice ormana. 
 
Svi razvodni ormani i table (osim stanskih, apartmanskih, lokala i EG) su izrađeni od dva puta 
dekapiranog lima sa potrebnim brojem automatskih prekidača i topljivih osigurača, koji služe kao 
zaštita od prekomernih struja i kratkog spoja. 
 
RT stanova, apartmana i lokala su predviđene kao tipske – ormani od samogasive plastike sa 
prozirnim poklopcem – ugradnja u zid, opremljene potrebnim brojem tipskih DIN šina za 
automatske prekidače i sl.opremu. 
 
Oprema svih razvodnih tabli je definisana odgovarajućim jednopolnim šemama i predmerom 
radova. Svaki razvodni orman mora biti opremljen jednopolnim šemama koje odgovaraju 
izvedenom stanju. Sva oprema razvodnih ormana mora imati natpisne pločice sa tačno 
preciziranim oznakama. 
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C. INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČNIH MESTA 
 
U svim stanovima je predviđen dovoljan broj monofaznih "šuko" priključnica. Tip, broj i mesto 
ugradnje su određeni prema nameni prostora i idejnom rasporedu opreme i nameštaja iz 
arhitektonskog projekta. Visina montaže je na 0.3m osim u zoni kuhinjskih elemenata gde su 
priključnice opšte namene na visini 1.2m, a ostale (frižider, mašina za sudove, kuhinjski bojler) 
na 0.3m. Pored "šuko" priključnica opšte namene, predviđene su i: 
 
- zaptivna "šuko" priključnica, montaža u zidu kupatila pored lavaboa, na 1.6m od kote poda 
(minimalno 0.6m udaljena od kade). 
 
- zaptivna "šuko" priključnica, za fiksni priključak veš mašine, montaža u zidu na 1.6m od kote 
poda (minimalno 0.6m udaljena od kade). 
 
- trofazna priključnica (3L+N+PE), 3x16A za priključenje el.šporeta u kuhinji, montaža u zidu na 
0.3m od poda. 
 
U garaži, i pomoćnim prostorijama objekta predviđen je dovoljan broj OG "šuko" utičnica opšte 
namene. 

 
Izvodi su predviđeni za priključenje: 
 
- akumulacionih el.bojlera 
- el.infra grejalica u kupatilima stanova 
- rasvete za kuhinjske elemente 
- rasvete u plakarima stanova (završeni na klemama u zatvorenoj razvodnoj kutiji) 
- multimedijalnih razvodnih ormana 
- kontrolnih uređaja za roletne 
- kupatilskih ventilatora (minimalna visina izvoda 2.40m) 
- spoljnih A/C jedinica multisplit sistema 
- unutrašnjih F/C jedinica 
- opreme za kablovsku TV i zajednički antenski uređaj 
- centrale za detekciju gasa u garaži 
- PP centrale 
- uređaja za elektropogon rampe garaže 
- pumpi za prepumpavanje u garaži 
- el.podnog grejanja rampe (i sonde žičnog senzora)(završeni u siluminskoj kutiji) 
- el.grejanja cevovoda (i sonde žičnog senzora) (završeni u siluminskoj kutiji) 
- el.grejanja oluka (slivnika) (i sonde žičnog senzora) (završeni u siluminskoj kutiji) 
- svetleċih natpisa za lokale 
- modula kontrole pristupa 
- uređaja za besprekidno napajanje (UPS) 
- razvodnih tabli pres kontejnera 
- razvodnih tabli potapajućih (hidrauličnih) stubića 
 
Osim prethodno navedenih izvoda, predviđeni su i pojedinačno mereni izvodi za priključenje 
punjača elektroautomobila (kom.24)(završeni u razvodnim kutijama), na za to predviđenim 
garažnim mestima na nivou -1 garaže. 
 
Ožičenje priključnica i izvoda se vrši provodnicima tipa PP-Y po zidu pod malterom (i u poslovnoj 
lameli - jer zbog male međuspratne visine ne postoji mogućnost formiranja spuštenih plafona 
odnosno duplih podova). U slučaju zidova od betona, upotrebiti instalacione rebraste cevi, da bi 
se izbeglo naknadno štemovanje. Ukoliko se kablovi ne polažu pod malterom, kao i za potrošače 
u garaži (pretežno na obujmicama ili na otvorenim nosačima kablova) mora se upotrebiti N2XH-J, 
odnosno NHXHX FE180/E90 (za sigurnosne sisteme).  
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D. INSTALACIJA OSVETLJENJA 
 
U svim prostorijama stanova i apartmana su predviđeni izvodi za svetiljke, završeni keramičkim 
grlom E27 i LED sijalicom 10W. Svetiljke nabavlja i montira korisnik po svom izboru. Broj i mesto 
izvoda je određen prema nameni prostora i idejnom rasporedu opreme i nameštaja u arh. 
projektu. 
 
Tačan tip svetiljki je određen samo tamo gde je neophodna povišena IP zaštita ili potreban broj 
sijaličnih grla u svetiljci – kupatila i terase stanova, stepenište, garaža i zajedničke prostorije. 
 
U svim delovima objekta (vetrobran, stepeništa, garaža, pomoćne prostorije objekta i sl.) 
predviđene su odgovarajuće svetiljke, u zavisnosti od namene, zahtevanog nivoa osvetljaja i 
potrebnog stepena IP zaštite. 
 
U garaži i lokalima su predviđene protivpanične svetiljke sa ugrađenom NiCd baterijom za 3 sata 
rada i ispravljačem. U garaži su svetiljke u trajnom, a u lokalima u pripravnom spoju. 
 
U hodničkom (stepenišnom) prostoru predviđene su protivpanične svetiljke sa ugrađenom NiCd 
baterijom za 6 sata rada i ispravljačem, u pripravnom spoju. 
 
Lokalno uključenje/isključenje osvetljenja je predviđeno odgovarajućim prekidačima, pored 
ulaznih vrata u prostoriju, na visini 0.9m. 
 
Za stepenišno osvetljenje i osvetljenje u svim etažnim hodnicima predviđeno je paljenje rasvete 
pomoću IR detektora pokreta, osim strujnih krugova koji su stalno uključeni (prema šemama RT-
ZA). 
 
Za opšte osvetljenje garaže predviđeno je paljenje rasvete pomoću IR detektora pokreta. 
Sigurnosna rasveta se pali prekidačem na razvodnom ormanu garaže i predviđeno je da bude 
stalno upaljena (prema šemama RT-G). 
 
Osvetljenje ulaznog vetrobrana je predviđeno da bude stalno uključeno. 
 
Predviđen je fotorelejni uređaj i izvodi za napajanje fasadne rasvete (prema šemama RT-ZA). 
 
Ožičenje izvoda za svetiljke se vrši provodnicima tipa PP-Y po zidu i plafonu pod malterom (i u 
poslovnoj lameli - jer zbog male međuspratne visine ne postoji mogućnost formiranja spuštenih 
plafona odnosno duplih podova). U slučaju zidova i tavanice od betona, upotrebiti instalacione 
rebraste cevi, da bi se izbeglo naknadno štemovanje (posebno u stepenišnim jezgrima). Ukoliko 
se kablovi ne polažu pod malterom, kao i za potrošače u garaži (pretežno na obujmicama ili na 
otvorenim nosačima kablova) mora se upotrebiti N2XH-J, odnosno NHXHX FE180/E90 (za 
sigurnosne sisteme). 
 
 
E. EMP INSTALACIJA GREJANJA 
 
EMP i automatska regulacija delovanja potrošača termotehničkih instalacija u toplotnoj podstanici  
biće obrađena posebnim projektom u PZI fazi. Ovim projektom je predviđena oprema za merenje 
utrošene električne energije, osigurači i napojni kablovi do mesta razvodnih ormana toplotnih 
podstanica RO-TP. 
 
 
F. INSTALACIJA ZAŠTITE OD INDIREKTNOG DODIRA 
 
Kao zaštita od indirektnog dodira delova pod naponom predviđa se zaštita automatskim 
isključenjem napajanja, primenom TN-C-S sistema. 
 
Svi potrošači kod kojih može doći do indirektnog dodira su preko treće, odnosno pete žile u 
napojnom kablu povezane sa PE sabirnicama u razvodnim tablama i ormanima i dalje preko 
glavne sabirnice za izjednačenje potencijala sa temeljnim uzemljivačem objekta. Prespajanje 
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zaštitnog "PE" i neutralnog "N" voda vrši se samo u glavnim merno-razvodnim ormanima GRO, 
GRO-A, kao i u KPRO. 
 
Glavno izjednačenje potencijala je predviđeno povezivanjem svih metalnih delova opreme i 
neelektričnih instalacija u objektu na GSIP – Cu sabirnica 30x5 mm u posebnom ormanu sa 
vratima (KSU). Na GSIP se povezuju: 
 
- GRO                                   kabl prema jednopolnim šemama  
- temeljni uzemljivač                                  FeZn 25x4mm 
- TK orman (ODO)                                        PP00-Y 1x16mm2 
- orman KTV (KDS)                                  PP00-Y 1x16mm2 

- orman antenske TV (ATV)                      PP00-Y 1x16mm2 

- metalni delovi – cevi instalacija grejanja, 
 vodovoda i kanalizacije PP00-Y 1x16mm2 

 (N2XH-J 1x16mm2 u BD2 i BD3 zoni) 
 
U mokrim čvorovima je predviđeno dopunsko izjednačenje potencijala svih metalnih masa (prema 
detalju) tako što se iste povezuju na sabirnu kutiju PS-49 (ispod umivaonika na 0.3m od poda) 
provodnicima P/F-Y-1x4mm2 u instalacionim rebrastim cevima, a kutije se povezuju sa PE šinama 
u razvodnim tablama stanova kablovima P-Y-1x6mm2. 
 
Na električnu opremu primenjuju se tehničke mere zaštite od direktnih dodira prema SRPS 
N.B2.741 (prema aktuelnom Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog 
napona). 
 
Pored pomenute zaštitne mere, kao glavna sklopka u razvodnim tablama stanova, apartmana i 
lokala postavljen je ZUDS 40/0.03A  kao dopunska mera zaštite za sve potrošače u 
stanu/apartmanu/lokalu. U poslovnim prostorima, predviđeno je postavljanje ZUDS na sve izvode 
koji napapaju priključnice. 
 
DEAG je pripremljen za rad u TN-C/S sistemu. Sve metalne mase kontejnerskog DEAG se 
povezuju na temeljni uzemljivač objekta. 
 
 
G. INSTALACIJA EMP I AUTOMATIKE ZA VENTILACIJU I ODIMLJAVANJE GARAŽE 
 
Podzemna garaža  zbog svoje namene zahteva rešavanje stalne ventilacije u smislu redovnog 
provetravanja kao i dodatne u slučaju stvaranja prekomerne količine opasnih gasova CO uz 
odgovarajuće prinudno odimljavanje putem ventilacionih kanala u slučaju registrovanog požara. 
Ovim projektom se rešava napajanje elektromotornih potrošača i odgovarajuće automatike 
pomenutih ventilacionih sistema. 
 
Projektom su predviđeni napojni kablovi do razvodnih ormana ventilacije i odimljavanja RO-VG, 
RO-VG1, RO-VG2 i RO-VG3, tipa NHXHX-FE180/E90 preseka prema šemama od glavnog 
razvodnog ormana agregatskih potrošača GRO-A. Pomenuti kablovi se polažu od elektrosobe 
(posebna prostorija na nivou garaže (nivo -2), pretežno na perforiranim nosačima kablova PNK 
(E90)). 
 
Razvodni ormani RO-VGx se nalaze u nivou -2 garaže (posebna tehnička prostorija) i izrađeni su 
u IP43 zaštiti sa opremom ugrađenom prema jednopolnim šemama i predmeru. Primenom 
odgovarajuće vremenske automatike omogućeno je najpovoljnije uključenje sistema u smislu 
udara/opterećenja mreže pri startovanju ventilatora, kako u normalnom radu tako i pri 
havarijskim režimima. 
 
Celokupna ventilacija i odimljavanje (OD) garaže se obavlja pomoću frekventno regulisanih OD 
ventilatora, pozicioniranih na krovu objekta. Postoje 4 vertikalna šahta za odimljavanje sa po dva 
OD ventilatora. U normalnom režimu  ventilatori se uključuju u nižim brzinama u skladu sa 
količinom detektovanog CO. U isti režim se sistem prinudno uključuje i u slučaju registrovanja 
opasnih gasova u koncentraciji 100ppm (predalarm). Pri registrovanju 250ppm (CDG alarm) ili 
požara (PPC) uključuje se ceo sistem, ali OD ventilatori u maksimalnoj brzini (prinudno 
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odimljavanje u slučaju požara). Neposredno uz OD ventilatore predviđena je servisna grebenasta 
sklopka (IP65) za isključenje ventilatora pri servisiranju. 
 
Za ubacivanje (nadoknadu-ND) svežeg vazduha, u režimu normalne ventilacije (do 250ppm), 
koriste se posebni frekventno regulisani ND ventilatori smešteni u nivou -1 garaže, unutar dva 
šahta za dovod svežeg vazduha, i u svakom se montira po dva ND ventilatora. Pri registrovanju 
250ppm (CDG alarm) ili požara (PPC) ND ventilatori se uključuju u maksimalnoj brzini. 
 
Pored pomenutih sistema za ventilaciju i prinudno odimljavanje garaže, predviđaju se i ventilatori 
natpritiska (NP) za predprostore garaže (veze garaže i stepeništa stambenih delova objekta). 
Uslov za uključenje ovih NP ventilatora je isti kao i uslov za uključenje maksimalne brzine 
ventilatora za odimljavanje. NP ventilatori su smešteni u tampon prostorima kojima fizički 
pripadaju. 
 
Uz prethodno opisane obavezne sisteme prinudne ventilacije i odimljavanja, u garaži je 
predviđena i upotreba JET sistema, odnosno JET ventilatora koji su raspoređeni na svakom nivou 
garaže, tj. u svakom dimnom sektoru se postavlja cca. 10-tak JET ventilatora koji imaju glavnu 
ulogu u CO kontroli garaže u normalnim uslovima, obzirom da je njihovo uključenje direktno 
vezano za određene nivoe detekcije CO u garaži. Deo ovih JET ventilatora ima mogućnost rada i u 
uslovima detektovanog požara odnosno u režimu odimljavanja. 
 
Automatikom je rešena međusobna uslovnost uključenja/isključenja odgovarajućih ventilacionih 
sistema u skladu sa prirodom detektovanih parametara (garažni nivo odnosno dimni sektor koji je 
ugrožen, tip detekcije, alarm sa CDG ili PPC, i sl.). Garaža je podeljena na 3 nivoa, a svaki nivo je 
dodatno podeljen na po 2 dimna sektora. U principu se sva redovna aktivnost određuje prema 
parametrima u pojedinačnim dimnim sektorima, a u uslovima požara - celokupna aktivnost se 
bazira na dimnom sektoru koji je direktno ugrožen. Ostali dimni sektori, odnosno direktno 
neugroženi garažni nivoi se tada odsecaju PP klapnama, odnosno zatvaranjem pojedinih žaluzina 
kod ND ventilatora. Nakon perioda završene evakuacije ljudstva (predviđeno vreme cca 5 min.) 
uz pomenute OD, ND, i NP sisteme, uključuje se JET ventilacija ugroženog dimnog sektora, sa 
maksimalnim brzinama ventilatora - od onih koji su predviđeni da rade u uslovima požara, što bi 
trebalo da doprinese još boljem uklanjanju dima iz ugroženog prostora. 
 
Predviđena je mogućnost i ručnog upravljanja, a u skladu članom 39. Pravilnika o tehničkim 
zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija ("Sl.list SCG" br.31/05). 
 
 
H. REZERVNI IZVOR NAPAJANJA – DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT 
 
Za potrebe predmetnog stambeno-poslovnog objekta predviđen je dizel električni agregat (DEAG) 
snage 250kVA, 200kW (sličan tipu C250-D5, Cummins) koji služi za napajanje svih prioritetnih 
potrošača u objektu koji moraju da ostanu u funkciji u slučaju nestanka napajanja iz mreže 
odnosno u uslovima požara: 
 
- šprinkler stanica i požarni hidrocil 
- požarna ventilacija (natpritisak u stepenišnim/liftovskim predprostorima i odimljavanje, kao i 
nadoknada svežeg vazduha) 
- sigurnosna (pomoćna) rasveta u garaži - nivo -1, -2 i -3 objekta, kao i na evakuacionim 
putevima u svim stambenim i poslovnoj lameli 
 
DEAG je kontejnerskog tipa, poziciono predviđen u blizini stambeno-poslovnog objekta, i 
isporučuje se u kompletu kao tehnološka oprema. Poseduje dnevni rezervoar dizel goriva 
zapremine 293 lit koji služi za napajanje sopstvenog pogonskog motora, i koji mora da omogući 
minimum 90 minuta neprekidnog rada. Nije predviđeno skladištenje niti instalacija za transport 
zapaljivih tečnosti i gasova. 
 
Karakteristike za dizel gorivo - NISKO SUMPORNI DIZEL 
 
Količina (zapremina)  293 l 
Tačka paljenja   >55,0 0C 
Temperatura samopaljenja 255,0 0C 
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Granica zapaljivosti 
Donja    0,6 zapreminskih %  
Gornja    6,5 zapreminskih % 
Grupa gasova   A 
Temperaturni razred  T3 
Grupa zapaljive tečnosti  I2 
Sredstva ili način gašenja voda može biti neefiksna 
Stepen utvrđene opasnosti po: 
Zdravlje    0 
Zapaljivost   2 
Reaktivnost   0 
 
 
Preporučeni dizel agregat se može zameniti sličnim, drugog proizvođača, uz prethodno 
utvrđivanje tačnih snaga i karakteristika potrošača isporučenih na gradilište, a koji su predviđeni 
da budu napajani preko ovog alternativnog izvora napajanja. 
  
Snaga DEAG je izabrana odgovarajućim softverskim programom, a na osnovu preciznog spiska 
prioritetnih potrošača, njihovog redosleda uključivanja i međusobnog koeficijenta 
jednovremenosti. Osim prioritetnih potrošača DEAG podmiruje i opštu rasvetu u garažama, 
pumpe za prepumpavanje u garaži nivo -3, kao i potrošače napajane preko UPS (kontrola 
pristupa, video nadzor, video interfon i sl.). 
 
Potrošači koji se napajaju preko dizel agregata, odnosno GRO-A, su sledeċi: razvodni ormani 
osvetljenja u lamelama RT-ZA, razvodni ormani zajedničke garaže RT-G, razvodni ormani 
ventilacije i odimljavanja garaže RO-VG, RO-HCL1 (razvodni orman požarnog hidrocila - predmet 
posebnog projekta), RO-SPR (razvodni ormani šprinklernog postrojenja - predmet posebnog 
projekta), UPS (uređaj besprekidnog napajanja). Kompletan kablovski razvod je obuhvaćen ovim 
projektom i opisan u poglavlju (A) tehničkog opisa. 
 
Glavni razvodni orman dizel agregata GRO-A, kao i ATS-orman dizel agregata (sa blokadnim 
kontaktorima) su smešteni u posebnoj prostoriji na garažnom nivou -2 (elektrosoba). Izbor 
panela upravljanja i ormana preklopne automatike (ATS), omogućuje autonomiju rada DEA u 
slučaju nepredviđenog ispada mrežnog napajanja i automatski povrat u mrežni režim po 
uspostavljanju kvalitetnog mrežnog napajanja. 
 
Napojni kablovi između ATS i GRO-A, odnosno napojni i komandno-signalni kablovi između ATS i 
DEAG se polažu na već opisan način, i u skladu sa crtežima. 
 
 
I. INSTALACIJA RUČNE DOJAVE POŽARA 
 
Instalacija ručne dojave požara u stepenišno-hodničkoj zoni stambenih lamela predviđa se 
alarmnim sirenama i tasterima za uključivanje sirena. Izvodi se kablovima tipa PP00 preseka 
2.5mm2 do sirena, i 1.5mm2 do ručnih javljača požara. Kablovi se polažu po zidu i plafonu ispod 
maltera. Ručni javljači požara (tasteri) se smeštaju u kutije sa staklenim poklopcem i predviđaju 
se u centralnom stepeništu na svim etažama. Alarmne sirene obezbeđuju nivo zvučnog signala od 
100dB. Električna instalacija i oprema signalizacije požara predviđena je za napon 24V. Napajanje 
se vrši preko ormana osvetljenja RT-ZA (TDP), u koji se ugrađuju komandno-signalni elementi 
prema priloženoj šemi. 
 
Instalacija ručne dojave požara u garaži i poslovnoj lameli predviđena je alarmnim sirenama i 
tasterima za uključivanje sirena.  Obrađena je i prikazana u sklopu instalacije automatske dojave 
požara u projektu telekomunikacionih i signalnih instalacija za predmetni stambeno-poslovni 
objekat. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           tehnički opis                         
 

8 

J. GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE 
 
Gromobranska instalacija se sastoji iz spoljašnje i unutrašnje instalacije. Spoljašnja 
gromobranska instalacija ima zadatak da prihvati i odvede u zemlju energiju atmosferskog 
pražnjenja i sastoji se iz tri sistema: prihvatnog sistema, spusnih provodnika i uzemljivača. 
 
Unutrašnja gromobranska instalacija smanjuje opasna dejstva atmosferskog pražnjenja u 
unutrašnjosti štićenog objekta i obezbeđuje izjednačenje potencijala radi sprečavanja pojave 
opasnih indukovanih napona, kao i prodor prenapona atmosferskog porekla. 
 
Prema klasifikaciji objekata na osnovu efekata udara groma, stambeni objekat spada u 
uobičajene objekte i prema SRPS IEC 1024-1 (prema aktuelnom Pravilniku o tehničkim 
normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja). 
 
- Nivo zaštite: 
 
Proračunom je određen II nivo zaštite prema SRPS IEC 1024-1-1, za ceo objekat i u skladu sa tim 
je projektovana gromobranska instalacija. 
 
- Prihvatni sistem: 
 
Krov se prekriva hidroizolacionom folijom tako da je prihvatni sistem izveden klasično, Al vodom 
O10 SRPS N.B4.901A na krovnim nosačima SON17, u skladu sa crtežima. Sve isturene metalne 
mase na krovu (i veće limene opšivke tj.površine) povezuju se sa gromobranskom instalacijom 
pomoću voda P20x3 SRPS N.B4.901Č i ukrsnih komada SRPS N.B4.935 i 936/III, odgovarajuċim 
zavrtnjevima odnosno letovanjem. Za zaštitu posebno isturenih delova koristi se hvataljka od 
voda P20x3 SRPS N.B4.901Č, dužine 30cm, ukoliko nije prikazano drugačije. Horizontalne oluke 
pomoću stezaljki SRPS N.B4.908-P, treba povezati sa gromobranskom instalacijom, ukoliko 
postoje prekidi prema limenoj opšivci krova. Takođe, potrebno je povezati sve galvanski 
nepovezane delove limene opšivke. 
 
- Spusni provodnici: 
 
Spusni provodnici su predviđeni vodom P20x3 SRPS N.B4.901Č postavljenim u betonskim 
stubovima prilikom njihovog livenja i vareni na svakih 1m za armaturu, na rastojanjima koja nisu 
veća od 15m horizontalno, što je u skladu sa zahtevima SRPS IEC 1024-1, pog.2.2.3. za II nivo 
zaštite. Na svakom spratu se horizontalna armatura konstrukcije objekta povezuje sa vertikalnim 
spusnim vodovima (zavarivanjem) tako da se koristi kao horizontalni prsten spusnog sistema. Na 
koti +18.44 formira se dodatni prsten izveden vodom P20x3 SRPS N.B4.901Č spojen sa svakim 
spustom pojedinačno. Spojevi se izvode ukrsnim komadom SRPS N.B4.936/III. 
 
- Ispitni spojevi: 
 
Na svakom spusnom vodu na visini 1.75m od zemlje postavljaju se ispitni spojevi u kutijama za 
merni spoj. Od ispitnih spojeva do uzemljivača predviđena je veza vodom P25x4 SRPS 
N.B4.901Č, sa uzemljivačem.  
 
- Uzemljivač: 
 
Predviđa se temeljni uzemljivač, rasporeda tipa B, kod koga je zadovoljen uslov za srednji 
geometrijski poluprečnik  uzemljivača: r ≥ l1, prema SRPS IEC 1024-1, tačka 2.3.3.2. gde je l1 
minimalna dužina uzemljivača. Uzemljivač se predviđa vodom P25x4 SRPS N.B4.901Č položenim 
u temeljnim armiranobetonskim trakama odnosno u armiranobetonskoj ploči (odnosno u  sloju 
mršavog betona ispod hidroizolacije u varijanti izvođenja celovite temeljne ploče; u ovom slučaju 
priključci odvoda na uzemljivač bi se izveli sa spoljne strane objekta, s tim da bi se traka uvlačila 
u objekat na koti na kojoj prestaje vertikalni hidroizolacioni sloj). Svi spusni provodnici su spojeni 
sa uzemljivačem, a spojevi su izvedeni ukrsnim komadom SRPS N.B4.936/III i zaštićeni od 
korozije. 
 
Od sabirnice za izjednačenje potencijala GSIP do temeljnog uzemljivača polaže se vod P25x4 
SRPS N.B4.901Č. 
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Sve vertikalne olučne cevi se pri dnu povezuju na uzemljivač pomoću voda P25x4 SRPS 
N.B4.901Č i obujmice SRPS N.B4.914-P. 
 
Kontrolu gromobranske instalacije i merenje otpora uzemljenja nakon završetka radova treba da 
izvrši nadležna institucija i da izda odgovarajući atest. 
 
K. SERTIFIKATI I  ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI 
 
Isprave o usaglašenosti i standardi po kojima se vrši ispitivanje ugrađene električne opreme i 
instalacija: 
- Električna oprema i kablovska instalacija na koju se primenjuje Pravilnik o električnoj opremi 
namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona ("Sl.glasnik RS", br. 13/2010), 
potrebno je da poseduju Potvrdu o usaglašenosti izdatu od strane Imenovanog tela u Srbiji kojom 
se potvrđuje usaglašenost električne opreme i kablova sa zahtevima navedenog pravilnika. 

- Potvrda o usaglašenosti izdata od strane Imenovanog tela u Srbiji za ugrađeni električni razvod i 
opremu (prenos požara) prema grupi standarda SRPS EN 60332 (za kablove tipa N2XH). 

- Deklaracija o usaglašenosti od proizvođača za ugrađeni električni razvod i opremu (funkcionalni 
integritet) prema grupi standarda IEC 60331 ili DIN 4102-12 - Fire behaviour of building 
materials and elements - Part 12: Fire resistance of electric cable systems required to maintain 
circuit integrity – Requirements and testing (za električni razvod tipa FE180/E90). 
- Sertifikat o otpornosti prema požaru negorivih materijala za zaptivanje prodora instalacija na 
granici požarnog sektora u skladu sa standardom SRPS U.J1.090 i SRPS U.J1.092 na osnovu 
Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost 
prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za 
testiranje tih proizvoda ("Sl. list SFRJ" br. 24/90) izdatim od strane imenovanog tela. 

- Svetiljke protivpaničnog osvetljenja treba da poseduju ispravu o usaglašenosti sa standardom 
SRPS EN 60598-2-22. 

 
L. OSTALO 
 
Celokupna elektro instalacija mora prilikom postavljanja i/ili kada je završena, ali pre predaje 
korisniku biti pregledana i ispitana u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za 
električne instalacije niskog napona. 
 
Svi materijali moraju biti prvoklasnog kvaliteta, a radovi izvedeni stručnom radnom snagom za 
predmetne vrste radova. 
 
Za bilo kakve izmene u odnosu na projektnu dokumentaciju neophodno je pribaviti pismenu 
saglasnost projektanta i nadzornog organa. 
 
Svi delovi ovog projekta čine jednu celinu i sve što je predviđeno bilo kojim delom (opis, premer, 
crteži) ne može se priznati kao naknadni rad. 
 
Sve delove izvesti prema propisima, preporukama, standardima nadležnih ustanova i preduzeća, 
važećim u Beogradu. 
 
       

 Odgovorni projektant: 
      
        Ljiljana Ćirović, dipl.el.ing.  
 



ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 

 

ПРЕДМЕТ: Телекомуникационе и сигналне инсталације 

 

ОБЈЕКАТ: Стамбено-пословни комплекс  

 КП3347/70 КО Нови Београд 

 

ИНВЕСТИТОР: Грађевинска дирекција Србије, Нови Београд 

 

СТРУКТУРА: 308 станова, 112 посл.апартмана, 

 2 посл.простора, 18 локала 

 

 

УВОД 

 

Предмет пројектне документације је стамбено-пословни комплекс на КП3347/70 КО Нови 

Београд. Објекат се састоји од шест ламела са по 11 надземних етажа: приземља, спратова 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 и повученог спрата. Гаража у три подземна нивоа простире се испод свих 

надземних објеката. 

 

Овим пројектом обухваћени су следећи системи (унутрашњих) инсталација: 

 

A. Рачунарско-комуникациона мрежа 

B. Инсталација видеонадзора (CCTV) 

C. Инсталација контроле приступа и интерфона 

D. РТВ инсталација 

E. Систем за детекцију угљенмоноксида 

F. Инсталација противпожарне сигнализације 

 

 

A. РАЧУНАРСКО-КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

     

Реализација GPON технологије у топологији FTTH (Fiber to the Home) подразумева полагање 

приводног оптичког кабла и изградњу оптичке инсталације до сваке стамбене и пословне  

јединице. Приводни оптички каблови од условљеног типског ТК окна "0" (непосредно уз 

регулациону линију) до провајдерске собе (ниво -3 гараже) нису предмет овог пројекта.  

За приводне оптичке каблове одабраних испоручиоца (провајдера за одговарајући сервис) 

предвиђено је следеће: PEHD cev 110mm од наведеног ТК окна до објекта, затим 

вертикална HF cev 50mm до нивоа -3 гараже, као и перфорирани носачи каблова 

постављени на нивоу -3 гараже. 

У посебним електрособама на нивоу приземља у ламелама Л1-Л6 је предвиђена монтажа 

оптичко-дистрибутивног ормана (ODO) димензија 600x600x250мм, за повезивање оптичког 

кабла - везе са главним rack орманом (RRK-PS) у провајдерској соби (ниво -3 гараже), са 

вертикалним ("riser") оптичким кабловима појединачних ламела. ODO је опремљен сплајс 

касетама (у складу са техничким условима ЗЈПТТ).  

Генерално је усвојен FTTH развод, тако да је предвиђено да се од ODO до станова, 

апартмана и локала полажу оптички каблови са више влакана (у инсталационим цевима 

29mm или на РНК  у вертикалном разводу ("riser" каблови), односно 16mm у 

хоризонталном разводу ("drop" каблови); цеви се постављају у бетону или зиду испод 

малтера), у складу са бројем станова на етажи, узимајући у обзир захтев да се до сваког 

стана, апартмана и локала обезбеде два оптичка влакна. У етажним каснама OSK врши се 



сплајсовање односно настављање оптичких влакана (по потреби, у складу са једнополном 

шемом). Оптички каблови односно активна влакна се завршавају на patch панелима ODO 

ормана односно терминалној завршној оптичкој кутији у ММК кутијама. Оптички каблови 

су са мономодним влакнима, са омотачем од LSZH материјала, по стандарду ITU-T G.657A1. 

Предвидети резерве кабла на оба краја развода, као и у етажним каснама.  

У објекту (становима, апартманима и локалима) је предвиђена рачунарско-комуникациона 

мрежа остварена употребом структурног кабловског система. Стандард за пројектовану 

мрежу је HF-UTP категорије 6а, тако да је потребно да и сва предвиђена односно 

примењена опрема - каблови, утичнице и сл., задовољава поменуту категорију. 

У улазном ходнику у стамбеним и апартманским јединицама односно на одговарајућем 

месту у локалима предвиђена је мултимедијална кутија (ММК), опремљена са ком.3 

енергетске монофазне утичнице, ком.1 patch панелом са 12 UTP Cat.6a порта, и ком.1 

терминалном завршном оптичком кутијом (за 2 влакна), и довољне величине за монтажу 

ONT и евентуално додатне активне опреме провајдера.  

Структурни кабловски систем категорије 6а је предвиђен употребом каблова HF-UTP-Cat.6a 

положеним у инсталационим цевима 16mm, у бетону или под малтером. До сваке 

рачунарске утичнице се полажу 2 кабла HF-UTP-Cat.6a. На страни (ММК) UTP каблови се 

завршавају на patch панелу. Број и распоред рачунарских утичница зависи од  квадратуре 

и намене предметног простора. 

Рачунарске утичнице се састоје од два модула RJ45. Повезују се по стандарду 568B. 

Монтирају се у одговарајућу кутију на 0.3м од коте пода.  

ODO орман се (према техничким условима) повезује са сабирницом за изједначаваје 

потенцијала каблом типа PP00-Y 116mm2 који се полаже у зид испод малтера, за 

потенцијално уземљење активне опреме. 

У пословном простору на првом и повученом спрату у ламели Л6 предвиђа се развод 

рачунарско-комуникационе мреже. Каблови који се користе су типа HF-UTP-Cat.6a, и 

полажу се непрекинуто од етажних rack ормана (RRK-PP1,PPPS) до подних или зидних 

кутија у којима су комбиноване енергетске и RJ45 утичнице. Рачунарске утичнице се 

састоје од два модула RJ45. Повезују се по стандарду 568B. По сваком радном месту 

предвиђене су ком.2 RJ45 модуларне утичнице. 

Приликом одређивања кабловских траса треба се придржавати прописаних растојања 

између ове и других електричних инсталација (видети техничке услове). 

На целом стамбено-пословном комплексу предвиђена је додатна инсталација - резервни 

линкови рачунарско-комуникационе мреже - везе између провајдерске собе (посебан 

сегмент у RVN-PS) и мултимедијалних кутија станова, апартмана и локала, каблом HF-

F/UTP-Cat.6a. 

 

B. ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА (CCTV) 

     

За могућност видео контроле гаражног простора, простора лифтовских холова, улазног 

ветробрана, и спољашњи надзор (камере на фасади објекта) предвиђена је монтажа 

надзорних дигиталних HD IP видео камера. На видео надзор се примењује стандард 

802.3AF. Пројектом је предвиђена монтажа укупно 197 CCTV kamera (карактеристике дате 

у предмеру). 

У посебним електрособама у приземљу сваке ламеле, у одговарајућем рацк орману, 

предвиђен је смештај switch-ева са одговарајућим бројем UTP/POE порт-ова, у складу са 

приложеним шемама. Предвиђени су и посебни рацк ормани за камере у гаражном 

простору. 



Инсталација се изводи кабловима типа HF-F/UTP-Cat.6a. Каблови се у ламелама полажу у 

инсталационе цеви 16mm (у вертикалама у објекту 29mm или на РНК) које се полажу 

по зиду и плафону, у бетону или испод малтера, а у гаражи у тврдим HF цевима 16mm, 

односно на перфорираним носачима каблова. 

Цео систем је тако конципиран да је омогућено једноставно накнадно додавање камера у 

експлоатационом периоду објекта. 

Додатно је предвиђена и могућност засебног снимања видео-материјала са камера 

појединачних ламела на NVR уређаје смештене у RVN ламела, и њихова даља дистибуција 

у РТВ инсталацију. 

 

C. ИНСТАЛАЦИЈА КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА И ИНТЕРФОНА 

     

КОНТРОЛА ПРИСТУПА 

За контролу приступа у стамбеним језгрима (Л1-Л6), предвиђена је монтажа одговарајуће 

IP опреме код сваког главног улаза у објекат, односно на подземном степенишном језгру 

сваке ламеле (веза гаражних нивоа и стамбеног језгра), као и надземним и подземним 

језгрима евакуационих и ватрогасног степеништа. Додатно, на нивоу -1 гараже, предвиђа 

се одговарајућа опрема за контролу улазних колских рампи. 

Цео систем се састоји од IP модула контроле приступа (MKP),(MKP је смештен у посебном 

кућишту са батеријом, и обезбеђено је напајање 230V), који се монтира у близини 

штићених врата и читача картица и електро браве који су повезани на IP модул којим се 

контролишу.  

Moduli kontrole pristupa se sa switch-ем у електрособама у приземљу сваке ламеле повезују  

кабловима типа HF-F/UTP-Cat.6a у инсталационим цевима 16mm (у вертикалама у објекту 

29mm или на РНК) које се полажу у бетону или под малтером у степенишним језгрима, а 

у гаражи са одговарајућим rack-овима у тврдим HF цевима 16mm, односно на 

перфорираним носачима каблова. Модули контроле приступа су са читачима картица и 

тастерима за излаз повезани помоћу сопствених интегрисаних каблова у инсталационим 

цевима 16mm под малтером. За повезивање модула контроле приступа и електро браве 

користи се JH(St)H 2x2x0.8mm. 

У случају активирања централе за дојаву пожара, сва врата на путевима за евакуацију се 

аутоматски деблокирају. 

 

ИНТЕРФОНИ 

У ламелама Л1-Л6 предвиђена је монтажа инсталације видео интерфона која омогућава 

комуницирање између посетилаца на улазним вратима објекта и станара објекта, могућност 

деблокирања улазних врата у објекат и контролисање простора испред улазних врата у 

објекат помоћу видео камере. 

Пројектом је предвиђена опрема која се састоји од следећих елемената: 

- позивног панела на улазима Л1,Л2,Л3,Л4,Л5,Л6 у објекат (на фасади објекта, на висини 

1.6м од коте пода) са тастерима за позив; позивни панел је опремљен тастатуром за унос 

шифре и читачем картица, исти садржи модул са микрозвучном комбинацијом, и колор 

камеру; 

- мониторских колор јединица видео интерфонског система; монтирају се у становима, 

поред улазних врата на висини 1.6м од коте пода. 



Позивни панели и мониторске јединице у становима се са сwитцх-ем у електрособи у 

приземљу сваке ламеле повезују  кабловима типа HF-F/UTP-Cat.6a у инсталационим цевима 

16mm (у вертикалама у објекту 29mm или на РНК) које се полажу у бетону или под 

малтером. 

 

D. РТВ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

У посебним електро собама на нивоу приземља у ламелама Л1-Л6 је предвиђена монтажа 

разводног ормана за КДС; орман је димензија 500 x 500мм, предвиђен је за смештај 

дистибутивне опреме РТВ сигнала. Поставља се на висини 1.2м од коте пода. Са разводним 

орманом GROTV повезан је коаксијалним каблом типа T100LSFH који се полаже у 

инсталационе цеви 29mm; цеви се воде у бетону или у зиду испод малтера. 

У ходнику на нивоу повученог спрата у ламелама Л1-Л6 је предвиђена монтажа разводног 

ормана GROTV; орман је димензија 500 x 500мм. Орман се поставља на висини 1.8м од коте 

пода. У ламели Л6 унутар GROTV предвиђена је монтажа програмабилне појачавачко-

дистрибутивне станице, повезане са антенским системом за пријем дигиталног DVB T2 

сигнала јавног сервиса, који се монтира уз бочни зид степенишне кућице на крову објекта. 

РТВ инсталација у објекту се састоји од по 11 главних грана у ламелама Л1-Л5, и девет 

главних грана у ламели Л6. Главне гране се изводе коаксијалним каблом типа T100LSFH 

који се полаже у инсталационим цевима 29mm; цеви се постављају у бетону или у зиду 

испод малтера. 

На местима одвајања одводних грана постављају се ТВ разделници који су смештени у 

касне ROTV. Одводне гране се изводе коаксијалним каблом типа T100  који се полаже у 

инсталационим цевима 16mm. Цеви се постављају у бетону или у зиду испод малтера. 

У улазном ходнику у стамбеним, апартманским и пословним јединицама је предвиђена 

мултимедијална кутија (ММК)  из које се звездасто грана инсталација на више антенских 

утичница чији број зависи од од квадратуре и намене предметног простора. Утичнице се 

монтирају у зид у одговарајућу кутију на 0.3м од коте пода. 

Од свих КДС ормана до провајдерске собе (ниво -3 гараже) полажу се T100LSFH претежно 

на перфорираним носачима каблова за остварење међусобних веза са КДС орманом у 

провајдерској соби (KDS-PS), у складу са једнополним шемама. 

GROTV и KDS се повезују са сабирницом за изједначаваје потенцијала каблом типа PP00-Y 

116mm2 који се полаже у зид испод малтера. 

Предвиђена је дистибуција сигнала са NVR-ова видео надзора сваке од ламела ламеле у 

РТВ инсталацију одговарајуће ламеле. 

 

E. СИСТЕМ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ УГЉЕНМОНОКСИДА 

 

У гаражама на -1, -2 и -3 нивоу објекта је предвиђена монтажа адресибилног система за 

детекцију гаса угљенмоноксида, са 6 адресибилних петљи. Овај систем служи за откривање 

повећане концентрације угљенмоноксида, а састоји се од два централна уређаја, детектора 

гаса, упозоравајућих панела и алармних сирена са бљескалицом. 

Централе за детекцију угљенмоноксида обезбеђују напајање и непрекидно надгледање 

сигнално – јављачких БУС линија, сигнализацију прораде детектора гаса или настанка 

квара на истом, као и слање алармних сигнала. Оне такође обезбеђују сигнале неопходне 

за повезивање система дојаве CO са системом вентилације. 



Централе се напајају напоном 230V, 50Hz. На самој централи, односно на предњој плочи 

централе налази се нумерички LCD дисплеј за приказ свих потребних информација - ниво 

алармне концентрације и број детектора у аларму. Могуће је, у случају потребе, софтверски 

дефинисати до 4 посебна алармна нивоа по детектору или групи детектора, као и 

одговарајућу релејну функционалност. 

Детектор CO садржи електрохемијски сензор мерног опсега 0-250ppm. Начин рада је 

природно узорковање са константним мерењем. Детектор се монтира на зид, на висини 

1.4м од пода. 

У случају повећане концентрације CO на местима детекције, уређај на 100ppm даје 

светлосну и звучну сигнализацију на самој централи и даје сигнал за укључење првог нивоа 

вентилације. На 250ppm, централа активира алармне уређаје: сирене са бљескалицама и 

светлеће упозоравајуће панеле са натписом "ГАС! НАПУСТИТЕ ГАРАЖУ!". Такође, централа 

даје сигнал за укључење вентилатора за извлачење ваздуха у максималној брзини, као и 

натпритисне вентилације у претпростору гараже. 

Детектори се међусобно и са централом повезују каблом типа LiHCH 4x1mm2 у крутим HF 

цевима на HF обујмицама по зиду или плафону гараже. Алармни уређаји се повезују каблом 

типа NHXHX FE180/E90 2x1.5mm2 по зиду и плафону на металним обујмицама (E90). 

Системи за детекцију CO морају бити у складу са стандардом SRPS EN 60079-10-1: 2009 

и SRPS EN 60079-10-2: 2009. 

 

F. ИНСТАЛАЦИЈА ПРОТИВПОЖАРНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

Систем аутоматске детекције и дојаве пожара је систем чија је намена откривање пожара 

у његовој најранијој фази, дојава алармних стања и локализација места настанка пожара. 

На тај начин се смањује опасност од пожара за људе и штите материјална добра. 

Пројектован је адресибилни противпожарни систем. Систем се састоји од аутоматских 

детектора пожара, ручних јављача пожара, елемената за сигнализацију, централног 

уређаја и потребне електричне инсталације. Овим противпожарним системом покривен је 

целокупни простор гараже на нивоу -3, -2, -1 (BD2), као и простор ламеле Л6 (BD3). 

Поменути пројектовани елементи стабилног система за дојаву пожара усклађени су са 

следеċим стандардима: ПП централа са EN54-2, оптички детектори са EN54-7, термички 

детектори са EN54-5, ручни јављачи са EN54-11, сирене са EN54-3, адресибилни модули са 

EN54-18. 

Противпожарна централа је смештена у посебној техничкој просторији, на нивоу -2 гараже. 

Централа је капацитета 10 адресибилних петљи (до 250 адресибилних детектора у петљи), 

и поседује одговарајући број релејних излаза за извршне функције. Централа има 

интегрисану оперативну управљачку конзолу за руковање системом са TFT дисплејом 5.7" 

и управљачким точком за кретање кроз меније. Сва стања система се приказују у 

текстуалном облику на дисплеју. На конзоли постоје 3 функцијска тастера и 7 LED за 

приказивање приоритетних стања.  

Предвиђен је и паралелни ПП табло (оперативно управљачка тастатура за управљење 

системом) у приземљу ламеле Л6. 

Избор врсте и броја детектора у појединим просторима одређен је на основу очекиваног 

настанка и развоја пожара, димензија штићеног простора и могућих ометајућих утицаја. У 

простору гараже -1, -2 , -3 као основни тип детектора изабран је термички детектор, а у 

ламели Л6 оптички. У простору који се штити, а чија је висина до 7.5м, и штићена површина 

већа од 30м2 усвојена је максимална површина покривања термичког детектора 20м2. 

Сходно томе, максимална удаљеност између два детектора је 1.2x√20=5m, а максимална 

удаљеност детектора од зида је 2.5м. Такође, у просторима који се штите (преко 80м2), а 



чија је висина до 6м, усвојена је максимална површина покривања детектора дима 60м2. 

Сходно томе, максимална удаљеност између два детектора је 1.2x√60=9m, а максимална 

удаљеност детектора од зида је 4.5м. У ходницима и пролазима који су ужи од 3м размаци 

између термичких детектора не прелазе 10м, а детектора дима 15м.  Приликом тачног 

одређивања места постављања детектора, потребно је водити рачуна о удаљењу детектора 

од светиљке који треба да износи најмање 20цм, од решетки за убацивање ваздуха најмање 

150цм, а од таваничних греда 50цм. Ручни јављачи пожара предвиђени су на уочљивим и 

приступачним местима на висини од 1.50м. У гаражи на нивоу -1, -2 ,-3, као и у 

степенишном језгру ламеле Л6 је предвиђен и потребан број алармних сирена како би се 

благовремено проследила информација о евентуалном настанку пожара. Такође, на 

централи постоји опциона могуċност додавања GSM телефонског модула, помоċу којег се 

информација о насталом пожару прослеђује на унапред дефинисане бројеве телефона. 

За контролу разводних ормана и сличне опреме користе се адресибилни излазни модули 

(AOM) који садрже безнапонске релејне контакте, а за индикацију и надзор разних типова 

потврдних сигнала (на пр. прорада шпринклер система - "flow switch", пресостат вентила, 

прорада шпринклерне пумпе) користе се адресибилни улазни модули (AIM). Адресирање и 

сва потребна подешавања се врше софтверски. 

Систем за рану детекцију пожара треба да да информацију о настанку пожара у његовој 

раној фази када је пожар могуће лако угасити. Како би информација о пожару била 

благовремена потребно је централну јединицу, уколико је могуċе,  сместити у просторију 

са сталним дежурством или сигнале са централе проследити лицу које може брзо да реагује 

на евентуални аларм. Дежурно лице мора бити обучено да рукује централом као и да 

исправно поступи у случају аларма. У том смислу дежурно лице се придржава Алармног 

плана који дефинише поступке у случају алармне ситуације. Алармни план предвиђа 

следеће: 

Активирањем аутоматског детектора на дисплеју централног уређаја јавља се звучни и 

светлосни аларм (интерни аларм). У случају да дежурно лице није присутно након унапред 

програмираног времена (тзв. време присутности - око 20с) долази до општег аларма у 

објекту. У случају да је квалификовано лице присутно и на интерни аларм реагује потврдом 

да је аларм примећен тако што активира тастер провера, чиме покреће време извиђања. 

Време извиђања је програмабилно време које се дефинише на основу величине објекта и 

омогућава дежурном лицу да провери да ли је аларм настао услед пожара или је реч о 

неким ометајућим утицајима који су изазвали лажни аларм. Уколико је реч о пожару 

дежурни може да на најближем ручном јављачу активира општи аларм и приступи гашењу 

у складу са унапред утврђеном процедуром. У случају да је реч о пожару мањих димензија, 

дежурно лице гаси пожар, или ако се ради о лажном аларму услед јаког запрашења, водене 

паре и сл., враћа се до централе, поништава "интерни аларм" и систем нормално наставља 

да ради. У случају да се дежурно лице није вратило да ресетује централу или није стално 

присутно и није ативирало ручни јављач по истеку времена извиђања централа прелази у 

стање општег аларма. На тај начин је превазиђена свака непредвиђена ситуација. Како 

централа има могућност избора режима дан/ноћ у случају да се аларм преноси дежурном 

лицу које није присутно 24х поред пожарне централе дефинише се режим ноћ што значи 

да ће се сваки аларм одмах прихватити као прави аларм и централа ће извршити све 

предвиђене извршне функције. 

Целокупан предметни објекат је покривен са 9 адресибилних петљи. У једној петљи се може 

везати до 250 адресибилних детектора (аутоматски детектори и ручни јављачи, 

адресибилни релејни модули, и сл.). Прва  и друга петља покривају аутоматске детекторе 

и ручне јављаче пожара у гаражи - ниво -1, и одговарајуће адресибилне релејне излазне 

модуле; трећа и четврта петља покривају аутоматске и ручне јављаче пожара у гаражи - 

ниво -2, и одговарајуће адресибилне релејне излазне модуле; пета и шеста петља 

покривају аутоматске и ручне јављаче пожара у гаражи - ниво -3, и одговарајуће 



адресибилне релејне излазне модуле; седма, осма и девета петља покривају аутоматске и 

ручне јављаче пожара у апартманима, пословним просторима, локалу бр.18 и степенишном 

језгру ламеле Л6,  и одговарајуће адресибилне релејне излазне модуле. Адресибилни 

излазни модули (AOM) омогућавају управљање функцијама екстерне опреме као што су 

енергетски разводни ормани, модули контроле приступа, и сл. Такође централа преко 

адресибилних релејних улазних модула (AIM) прихвата безнапонски контакте "flow switch"-

ева, пресостата вентила, и сл. 

Инсталација од централе до детектора/јављача пожара као и инсталација од централе 

до сваке сирене (односно за све извршне функције) је остварена халоген фрее каблом 

JHE(St)H FE180/E90 2x2x0.8mm на металним обујмицама (E90) или PNK E90 носачима 

каблова у гаражној зони, или у инсталационим цевима у бетону или под малтером 

(ламела Л6, евакуациона степеништа). 

Извршне функције примењене противпожарне централе су: укључење сирена дојаве 

пожара у ламели Л6 и нивоима -1, -2, -3 гараже; укључење вентилатора одимљавања 

гараже у максималној брзини; укључење вентилатора надокнаде ваздуха у гаражама; 

укључење вентилатора натпритисне вентилације у тампон предпросторима (веза гараже и 

степенишних језгара у ламелама); укључење вентилатора натпритисне вентилације у 

окну лифта локала бр.18; затварање одговарајућих ПП клапни и жалузина у систему 

одимљавања; команде за разводне ормане лифтова; искључење појединих енергетских 

разводних ормана/табли; аутоматска деблокада врата на путевима за евакуацију; 

аутоматско подизање ауто рампи на улазу/излазу из гараже; прослеђивање сигнала на 

три унапред дефинисана броја преко телефонског комуникатора. 

 

Напомена: Инсталација ручне дојаве пожара у стамбено-пословним ламелама (ЛИ-ЛВ) 

предвиђена је алармним сиренама и тастерима за укључивање сирена, преко таблоа 

дојаве пожара у разв.орманима заједничке потрошње. Обрађена је и приказана у склопу 

пројекта електроенергетских инсталација за предметни стамбено-пословни објекат. 

 

ДОДАТАК - СЕРТИФИКАТИ И  ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ 

 

Исправе о усаглашености и стандарди по којима се врши испитивање уграђене 

електричне опреме и инсталација: 

 

- Електрична опрема слабе струје и кабловска инсталација на коју се примењује 

Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница 

напона ("Сл.гласник РС", бр. 13/2010), потребно је да поседују Потврду о усаглашености 

издату од стране Именованог тела у Србији којом се потврђује усаглашеност електричне 

опреме и каблова са захтевима наведеног правилника. 

 

- Декларације о усаглашености од произвођача којима се потврђује да је уграђена 

опрема стабилног система за дојаву пожара у складу са стандардима SRPS EN 54 XX. 

- Декларација о усаглашености од произвођача за уграђени електрични развод и опрему 

(функционални интегритет) према групи стандарда IEC 60331 i DIN 4102-12 - Fire 

behaviour of building materials and elements - Part 12: Fire resistance of electric cable 

systems required to maintain circuit integrity – Requirements and testing (за електрични 

развод типа FE180/E90). 

 
- Сертификат о отпорности према пожару негоривих материјала за заптивање продора 

инсталација на граници пожарног сектора у складу са стандардом SRPS U.J1.090 и SRPS 

U.J1.092 на основу Правилника о обавезном атестирању елемената типских 

грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају 



испуњавати организације удруженог рада овлашћене за тестирање тих производа 

("Сл.лист СФРЈ" бр. 24/90) издатим од стране именованог тела. 
 



8.5.2. TEHNIČKI OPIS 

 
Ovim projektom obrađena je saobraćajna signalizacija i oprema na saobraćajnim površinama 
za stambeno-poslovni kompleks koji se nalazi na uglu ulica Jurija Gagarina i Nehruove, u bloku 
63, na katastarskim parcelama 3347/72 i 3347/73 K.O. Novi Beograd. 
 
Projekat je urađen prema situaciji iz građevinskog projekta, Zakonu o planiranju i izgradnji 
(''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–
odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14, 145/14 i 83/18) i odredbi 
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS” 72/18), Zakonu o 
bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br.41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013-US 55/2014, 96/2015, 9/2016, US 24/2018, 41/2018, i 87/2018), Pravilniku o 
saobraćajnoj signalizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 85/2017") kao i SRPS standardima za ovu 
vrstu radova. 
 
Za izradu projekta kao podloga je korišćen geodetski snimak, projektovano građevinsko 
rešenje saobraćajnih površina kao i arhitektonski projekat. Projektom su obuhvaćene interne 
saobraćajnice koje su projektovane za potrebe kolskog pristupa kompleksu u nivou prizemlja.  
 
Kolski pristup kompleksu predviđen je sa dve strane: iz ulice Jurija Gagarina i iz Nehruove ulice. 
Oba priključka na uličnu mrežu su predviđena u režimu desnih skretanja. Pristup iz Ulice Jurija 
Gagarina je projektovan preko postojećeg priključka na K.P. br. 3347/71. Od ovog priključka, 
ulica se dalje nastavlja preko K.P. 3347/70 sa severoistočne strane objekta i skreće oko njega 
na njegovu severozapadnu stranu na K.P. br. 3347/73. Veza ovog dela ulice sa Nehruovom 
ulicom je predviđena preko K.P. br. 3347/72. Sve K.P. su K.O. Novi Beograd. Ulice unutar 
kompleksa su projektovane kao ulice sa usporenim saobraćajem i kao takve su u projektu 
obeležene odgovarajućim saobraćajnim znakom (III-29 „zona usporenog saobraćaja“). 
 
Kolski pristup podzemnoj garaži u sklopu objekta se ostvaruje preko dva priključka na 
planiranu internu ulicu sa severozapadne strane objekta. Ulaz i izlaz iz podzemne garaže se 
ostvaruje preko dve odvojene rampe nagiba 15% sa po dve vozne trake suprotnog smera. 
Predviđeno je grejanje pristupnih rampi u zimskom periodu. 
 
Kroz stambeno-poslovni kompleks paralelno sa Ulicom Jurija Gagarina, predviđen je vanredni 
prilaz za protivpožarna vozila, sa zabranom pristupa ostalim vozilima, što je obeleženo 
odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. 
 
Zahtev za parking mestima je maksimalan moguć broj PM koja se mogu ostvarti na lokaciji 
poštujući parametre zadate urbanističkim uslovima i propisima. Projektom je u profilu ulice sa 
severozapadne strane objekta na K.P. 3347/73, K.O.Novi Beograd, projektovano je 7 podužnih 
parking mesta. 
 
Horizontalnom i vertikalnom signalizacijom kanalisani su tokovi vozila i definisan je njihov 
režim kretanja. U ulici sa severozapadne strane objekta, ispred prvog podužnog parking mesta, 
posmatrano u smeru od Nehruove ulice, projektovan je znak III-30 “parking”, a na ulazima u 



garaže projektovani su saobraćajni znakovi III-31 „parking garaža“. Na ulazno/izlaznim 
rampama, projektovani su pešački prelazi u liniji trotoara a izlaz vozila je regulisan 
saobraćajnim znakom II-2 “STOP”, dok je pravo prvenstva prolaza na manipulativnim 
površinama unutar garaže, regulisano saobraćajnim znakom II-1 “ustupanje prvenstva 
prolaza”. 
 
Situacioni prikaz saobraćajne signalizacije i opreme dat je na odgovarajućim grafičkim 
prilozima u razmeri R=1:250 na crtežima 8.7.1 – 8.7.4. 
 
Vertikalna signalizacija 
 
Vertikalna signalizacija treba da je standardnog tipa, retroreflektujuća, boje oblika i veličine 
prema standardima SRPS Z. S2.300 – SRPS Z. S2.321, i usaglašena sa Pravilnikom o 
saobraćajnoj signalizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 85/17) i Zakonom o bezbednosti 
saobraćaja na putevima, (″Sl. glasnik RS″, br 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - odluka US i 55/14). 
 
Projektovani znakovi vertikalne signalizacije su na situacijama u grafičkim prilozima, obeleženi 
simbolom stuba saobraćajnog znaka, sa pravougaonikom pored, u kojem je upisana oznaka 
saobraćajnog znaka prema SRPS standardu. 
 
Saobraćajni znakovi se osim na stub nosač saobraćajnog znaka, mogu usled nedostatka 
prostornih mogućnosti postavljati i na konzolni nosač, postavljanjem na zid, tavanicu ili drugi 
deo objekta na propisanoj visini i tako da budu lako uočljivi za vozače. 
 
Osim znakova kojima se reguliše pravo prvenstva prolaza, projektovani su i znakovi vođenja 
kojima se vozačima daju informacije o položajima izlaza i odgovarajućih nivoa podzemne 
garaže. 
 
Prilikom montaže saobraćajnih znakova, voditi računa o njihovoj vidljivosti iz ugla vozača. 
 
Primenjena veličina standarnih znakova je grupa 3 (videti Tehničke uslove za vertikalnu 
signalizaciju u prilogu). 
  



 
Horizontalna signalizacija 
 
Primenjeni elementi horizontalne signalizacije su: 
 

• zaustavna linija širine 0,5 m; 
• razdelna neisprekidana linija širine 0,1 m; 
• razdelna isprekidana linija širine 0,1 m, sa rasterom punih i praznih polja od 1 m; 
• razdelna isprekidana linija širine 0,1 m, sa rasterom punih i praznih polja od 3 m; 
• pešački prelazi širine 3 m i 5 m sa rasterom punih i praznih polja od po 0,5 m; 
• strelice za označavanje smera kretanja dužine 1,60 m. 

 
Sve oznake horizontalne signalizacije izvode se bojilom aplikativnim na podlogu izrađenu od 
ferobetona. Navedene oznake horizontalne signalizacije obeležavaju se belom bojom osim 
parking mesta za osobe sa invaliditetom i parking mesta rezervisana za LEV vozila koja se 
obeležavaju žutom bojom. Ukoliko se oznake horizontalne signalizacije izvode kratkotrajnim 
(tankoslojnim) materijalima (tehnikom prskanja) treba ih obnavljati minimum dva puta 
godišnje. Oznake horizontalne signalizacije izvesti dvokomponentnim bojilima, sa dodatim 
retroreflektujućim perlama koje osim svojstva retrorefleksije imaju za cilj da povećaju 
hrapavost obojenih površina i time umanje efekat klizanja. Prema članu 60, Pravilnika o 
saobraćajnoj signalizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 85/2017"), oznake za obeležavanje mesta 
za parkiranje, oznake na parkiralištima i u garažama dozvoljeno je da se obeležavaju 
materijalima koji nemaju retroreflektujuća svojstva. Garantni rok primenjenih bojila treba da 
je min. 3 godine. 
 
Svi ostali relevantni tehnički detalji koji se odnose na horizontalnu signalizaciju prikazani su u 
okviru Tehničkih uslova u prilogu projekta. 
 
Izvedene oznake ne smeju da odstupaju od projektovanih više od 10% po dimenzijama. U 
slučaju da se tokom izvođenja oznaka utvrde na terenu bitne razlike u odnosu na projekat, 
treba takvu situaciju posebno registrovati i eventualne izmene uneti u odgovarajuću 
dokumentaciju. 
 



8.5.2. TEHNIČKI OPIS 

 
Ovim projektom obrađena je saobraćajna signalizacija i oprema na saobraćajnim površinama 
za stambeno-poslovni kompleks koji se nalazi na uglu ulica Jurija Gagarina i Nehruove, u bloku 
63, na katastarskoj parceli 3347/70 K.O. Novi Beograd. 
 
Projekat je urađen prema situaciji iz građevinskog projekta, Zakonu o planiranju i izgradnji 
(''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–
odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14, 145/14 i 83/18) i odredbi 
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS” 72/18), Zakonu o 
bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br.41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013-US 55/2014, 96/2015, 9/2016, US 24/2018, 41/2018, i 87/2018), Pravilniku o 
saobraćajnoj signalizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 85/2017") kao i SRPS standardima za ovu 
vrstu radova. 
 
Za izradu projekta kao podloga je korišćen geodetski snimak, projektovano građevinsko 
rešenje saobraćajnih površina kao i arhitektonski projekat. Projektom su obuhvaćene rampe 
kojima se pristupa podzemnim nivoima garaže kao i parking mesta i manipulativne površine 
unutar garaže.  
 
Kolski pristup kompleksu predviđen je sa dve strane: iz ulice Jurija Gagarina i iz Nehruove ulice. 
Oba priključka na uličnu mrežu su predviđena u režimu desnih skretanja. Pristup iz Ulice Jurija 
Gagarina je projektovan preko postojećeg priključka na K.P. br. 3347/71. Od ovog priključka, 
ulica se dalje nastavlja preko K.P. 3347/70 sa severoistočne strane objekta i skreće oko njega 
na njegovu severozapadnu stranu na K.P. br. 3347/73. Veza ovog dela ulice sa Nehruovom 
ulicom je predviđena preko K.P. br. 3347/72. Sve K.P. su K.O. Novi Beograd. Ulice unutar 
kompleksa su projektovane kao ulice sa usporenim saobraćajem i kao takve su u projektu 
obeležene odgovarajućim saobraćajnim znakom (III-29 „zona usporenog saobraćaja“). 
 
Kolski pristup podzemnoj garaži u sklopu objekta se ostvaruje preko dva priključka na 
planiranu internu ulicu sa severozapadne strane objekta. Ulaz i izlaz iz podzemne garaže se 
ostvaruje preko dve odvojene rampe nagiba 15% sa po dve vozne trake suprotnog smera. 
Predviđeno je grejanje pristupnih rampi u zimskom periodu. 
 
Kroz stambeno-poslovni kompleks paralelno sa Ulicom Jurija Gagarina, predviđen je vanredni 
prilaz za protivpožarna vozila, sa zabranom pristupa ostalim vozilima, što je obeleženo 
odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. 
 
Zahtev za parking mestima je maksimalan moguć broj PM koja se mogu ostvarti na lokaciji 
poštujući parametre zadate urbanističkim uslovima i propisima. Projektom je na K.P. 3347/70 
definisano ukupno 522 parking mesta, što je u skladu sa urbanističkim normativima. Kapacitet 
projektovane garaže stambeno – poslovnog kompleksa je ukupno 500 parking mesta. Od ovog 
broja predviđeno je 26 parking mesta za osobe sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. 
Projektom je na nivou -1, predviđeno 24 parking mesta rezervisanih za vozila sa niskom 



emisijom zagađenja, LEV (Low Emission Vehicles) vozila. Ova parking mesta obeležena su 
žutom bojom uz poseban simbol na kolovozu. 
 
 
Na slobodnoj površini uz internu saobraćajnicu sa severoistočne strane parcele k.p. 3347/70 
K.O. Novi Beograd, obezbeđeno je 22 parking mesta pod uglom od 90° širine 2,5 m. 
Projektovan broj parking mesta po nivoima dat je u sledećoj tabeli:  
 

NIVO PROJEKTOVAN BROJ PM 

PRIZEMLJE  22 

NIVO -1  144 

NIVO -2  176 

NIVO -3  180 

UKUPNO 522 

 
Sve manipulativne površine, rampe za ulaz/izlaz iz garaže kao i rampe između podzemnih 
nivoa garaže, projektovane su kao dvosmerne. 
 
Horizontalnom i vertikalnom signalizacijom kanalisani su tokovi vozila i definisan je njihov 
režim kretanja. U ulici sa severozapadne strane objekta, ispred prvog podužnog parking mesta, 
posmatrano u smeru od Nehruove ulice, projektovan je znak III-30 “parking”, a na ulazima u 
garaže projektovani su saobraćajni znakovi III-31 „parking garaža“. Na ulazno/izlaznim 
rampama, projektovani su pešački prelazi u liniji trotoara a izlaz vozila je regulisan 
saobraćajnim znakom II-2 “STOP”, dok je pravo prvenstva prolaza na manipulativnim 
površinama unutar garaže, regulisano saobraćajnim znakom II-1 “ustupanje prvenstva 
prolaza”. 
 
Situacioni prikaz saobraćajne signalizacije i opreme dat je na odgovarajućim grafičkim 
prilozima u razmeri R=1:250 na crtežima 8.7.1 – 8.7.4. 
 
Vertikalna signalizacija 
 
Vertikalna signalizacija treba da je standardnog tipa, retroreflektujuća, boje oblika i veličine 
prema standardima SRPS Z. S2.300 – SRPS Z. S2.321, i usaglašena sa Pravilnikom o 
saobraćajnoj signalizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 85/17) i Zakonom o bezbednosti 
saobraćaja na putevima, (″Sl. glasnik RS″, br 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - odluka US i 55/14). 
 
Projektovani znakovi vertikalne signalizacije su na situacijama u grafičkim prilozima, obeleženi 
simbolom stuba saobraćajnog znaka, sa pravougaonikom pored, u kojem je upisana oznaka 
saobraćajnog znaka prema SRPS standardu. 
 
Saobraćajni znakovi se osim na stub nosač saobraćajnog znaka, mogu usled nedostatka 
prostornih mogućnosti postavljati i na konzolni nosač, postavljanjem na zid, tavanicu ili drugi 
deo objekta na propisanoj visini i tako da budu lako uočljivi za vozače. 
 
Osim znakova kojima se reguliše pravo prvenstva prolaza, projektovani su i znakovi vođenja 
kojima se vozačima daju informacije o položajima izlaza i odgovarajućih nivoa podzemne 
garaže. 



 
Prilikom montaže saobraćajnih znakova, voditi računa o njihovoj vidljivosti iz ugla vozača. 
 
Primenjena veličina standarnih znakova je grupa 3 (videti Tehničke uslove za vertikalnu 
signalizaciju u prilogu).  



 
Horizontalna signalizacija 
 
Primenjeni elementi horizontalne signalizacije su: 
 

• zaustavna linija širine 0,5 m; 
• razdelna neisprekidana linija širine 0,1 m; 
• razdelna isprekidana linija širine 0,1 m, sa rasterom punih i praznih polja od 1 m; 
• razdelna isprekidana linija širine 0,1 m, sa rasterom punih i praznih polja od 3 m; 
• pešački prelazi širine 3 m sa rasterom punih i praznih polja od po 0,5 m; 
• strelice za označavanje smera kretanja dužine 1,60 m. 

 
Sve oznake horizontalne signalizacije izvode se bojilom aplikativnim na podlogu izrađenu od 
ferobetona. Navedene oznake horizontalne signalizacije obeležavaju se belom bojom osim 
parking mesta za osobe sa invaliditetom i parking mesta rezervisana za LEV vozila koja se 
obeležavaju žutom bojom. Ukoliko se oznake horizontalne signalizacije izvode kratkotrajnim 
(tankoslojnim) materijalima (tehnikom prskanja) treba ih obnavljati minimum dva puta 
godišnje. Oznake horizontalne signalizacije izvesti dvokomponentnim bojilima, sa dodatim 
retroreflektujućim perlama koje osim svojstva retrorefleksije imaju za cilj da povećaju 
hrapavost obojenih površina i time umanje efekat klizanja. Prema članu 60, Pravilnika o 
saobraćajnoj signalizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 85/2017"), oznake za obeležavanje mesta 
za parkiranje, oznake na parkiralištima i u garažama dozvoljeno je da se obeležavaju 
materijalima koji nemaju retroreflektujuća svojstva. Garantni rok primenjenih bojila treba da 
je min. 3 godine. 
 
Svi ostali relevantni tehnički detalji koji se odnose na horizontalnu signalizaciju prikazani su u 
okviru Tehničkih uslova u prilogu projekta. 
 
Izvedene oznake ne smeju da odstupaju od projektovanih više od 10% po dimenzijama. U 
slučaju da se tokom izvođenja oznaka utvrde na terenu bitne razlike u odnosu na projekat, 
treba takvu situaciju posebno registrovati i eventualne izmene uneti u odgovarajuću 
dokumentaciju. 
 



  

1.5.1. TEHNIČKI OPIS 
 
OPŠTI PODACI 
 
Predmet ovog projekta je izgradnja dela saobraćajnice koja sa jedne strane izlazi na ulicu 
Jurija Gagarina, a sa druge na Nehruovu ulicu, kao i uređenje zelenih površina na KP 
3347/71, 3347/72 i KP 3347/73, KO Novi Beograd.   
 
Saobraćajnica se prostire po obodu projektovanog objekta, koji se nalazi na uglu ulica Jurija 
Gagarina i Nehruove ulice u bloku 63 na KP 3347/70, KO Novi Beograd i služi opsluživanju 
objekta kao i za pristup podzemnim garažama. Garažama se pristupa sa severne strane 
saobraćajnice.  
 
Prilikom projektovanja ovog dela saobraćajnice, saobraćajnica je projektovana u celoj dužini 
i vođeno je računa o njenom uklapanju sa projektovanim objektom na KP 3347/70. 
 
Uz internu saobraćajnicu predviđeno je formiranje parkinga. 
 
 

PROJEKTNI ZADATAK 
 
Predmet ovog projekta je pristupna saobraćajnica sa izlazom na Nehruovu ulicu, kao i zelene 
površine na KP 3347/71, 3347/72 i KP 3347/73, KO Novi Beograd.  

 
OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE 
 
Podloge za projektovanje: 
 

- Geodetska podloga 
- PGR građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad 

Beograd,celina I-XIX („Službeni list grada Beograda”, br. 20/16) 
- Urbanistički projekat 
- Lokacijski uslovi 

 
 

SITUACIONO I NIVELACIONO REŠENJE 
 
Postojeće stanje 

Katastarska parcela 3347/72 se prostire duž Nehruove ulice i površine je oko 1 085m2, dok 
je KP 3347/71 površine oko 84m2, odnosno KP 3347/73 površine oko 970m2.  

Na KP 3347/71 je postojeći izgrađeni kolski priključak iz ulice Jurija Gagarina. 

Prema usvojenom Urbanističkom projektu na KP 3347/72 uz Nehruovu ulicu se nalazi 
nelegan prizemni objekat, površine 45m2 u osnovi, namenjen za trgovinu. 

 

 



  

 
Situaciono i nivelaciono rešenje 

Interna saobraćajnica je predviđena za dvosmeran saobraćaj, širine kolovoza 5.5m. Dužina 
saobraćajnice je oko 166m. 

Nivelaciono rešenje je uslovljeno niveletama ulica Jurija Gagarina i Nehruove, kotama terena 
i arhitektonskim konceptom objekta na KP 3347/70. 

Kod stacionaže 0+014.0 km kod ulaza iz Nehruove ulice, saobraćajnica preseca postojeću 
pešačku stazu. Saobraćajnica je nivelaciono uklopljena sa trotoarom, čime je omogućeno 
kontinualno kretanje pešaka. 

Sa zapadne strane saobraćajnice je planirana nova pešačka staza (0+015.0 km do 0+050.0 
km)  koja povezuje postojeću pešačku stazu sa severne strane i pešačku stazu oko stacionaže 
0+014.0 km. Ona je nivelaciono uklopljena sa pešačkim stazama koje povezuje. 

Nivelaciono rešenje je uslovljeno kotom projektovanog objekta na KP 3347/70, KO Novi 
Beograd.  

Na slobodnoj površini parcele uz internu saobraćajnicu predviđeno je 7 parking mesta na 
otvorenom. Parking mesta su dimenzija 5.5 x 2.0 m 

Potporni zid 

Severno od saobraćajnice postoji pešačka staza čije su kote od 76.62 mnv do 76.75mnv. Na 
nekim delovima visinska razlika postojeće staze i saobraćajnice iznosi više od 0.5m. Zbog 
toga nije bilo moguće njihovo razdvajanje ivičnjacima. Zato je saobraćajnica odvojena 
potpornim zidom, širine 20cm, od pešake staze.  

Zid je MB30, armiran sa aproksimativno 60kg armature po m3. Dubina temelja je na 0.5m od 
gornje ivice kolovoza. 

Odvodnjavanje 

Odvodnjavanje je rešeno podužnim nagibima koji se kreću od 0.5% do 5% - na priključku na 
Nahruovu ulicu. Poprečni nagibi se kreću od 2% do 3%. Voda se odovdi od platoa na KP 
3347/70. Predviđeno je 9 slivnika. 

Kolovozna konstrukcija 

Kolovozne konstrukcije saobraćajnih površina projektovane su shodno nameni površina. 
Predviđena je fleksibilna kolovozna konstrukcije asfalt-beton za kolovoz i behaton ploče za 
trotoar – tip 2, odnosno asfalt-betonska za novu pešačku stazu – tip 3.  

Kolovozna konstrukcije:  
 
1. Fleksibila – asfalt betonska 

- Asfalt beton AB 11      d= 4cm 

- Bitumenizirani drobljeni agregat BNS 22a  d= 8cm 



  

- Drobljeni kameni agregat 0-31.5mm   d= 20cm 

- Drobljeni kameni agregat 0-63 mm    d= 20cm 

 UKUPNO        d= 52cm 

 
2. Popločanje – behaton ploče (trotoar) 

- Behaton ploče      d= 6cm 

- Sitnozrna rizla                                                       d= 4cm 

- Nearmirani beton     d= 5cm 

- Nabijeni šljunak     d=25cm 

- Zemlja   

- UKUPNO      d= 40cm 
 
3. Novi trotoar – pešačka staza 

- Asfalt beton AB 8      d= 3cm 

- Bitumenizirani drobljeni agregat BNS 22  d= 5cm 

- Drobljeni kameni agregat 0-31.5mm   d= 10cm 

 UKUPNO        d= 18cm 

 

Predviđena su dva tipa ivičnjaka: 24/18 (h=12cm) – kod zelenila, baštenski 19/8 (h=6cm) – 
između nove staze i zelenila.  

 

 

Odgovorni projektant: 

 
Zorana Josifović d.g.i. 

br.lic. 315 O589 16 

 
 

 
 
 
 



  

 
 

PRIKAZ POVRŠINA SA NAMENOM 

 

 Namena Površina (m2) 

1. Kolovozna konstrukcija (asfalt) 1.274 

2. Pešačka staza (asfalt) 52 

3. Popločanje-kolska staza 37 

4. Popločanje-pešačka staza 216 

5. Zelenilo 635 

 

 
 
 



  

 



  

 
1.5.1. TEHNIČKI OPIS 
 
OPŠTI PODACI 
 
Predmet ovog projekta je izgradnja dela saobraćajnice koja sa jedne strane izlazi na ulicu 
Jurija Gagarina na KP 3347/70, KO Novi Beograd.   
 
Saobraćajnica se prostire po obodu projektovanog objekta, koji se nalazi na uglu ulica Jurija 
Gagarina i Nehruove ulice u bloku 63 na KP 3347/70, KO Novi Beograd i služi opsluživanju 
objekta kao i za pristup podzemnim garažama. Garažama se pristupa sa severne strane 
saobraćajnice.  
 
Prilikom projektovanja ovog dela saobraćajnice, saobraćajnica je projektovana u celoj dužini 
i vođeno je računa o njenom uklapanju sa projektovanim objektom na KP 3347/70. 
 
Uz internu saobraćajnicu predviđeno je formiranje parkinga. 
 

PROJEKTNI ZADATAK 
 
Predmet ovog projekta je pristupna saobraćajnica u okviru  KP 3347/70, KO Novi Beograd.  

 
OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE 
 
Podloge za projektovanje: 
 

- Geodetska podloga 
- PGR građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad 

Beograd,celina I-XIX („Službeni list grada Beograda”, br. 20/16) 
- Urbanistički projekat 
- Lokacijski uslovi 

 
 

SITUACIONO I NIVELACIONO REŠENJE 
 
Postojeće stanje 

Katastarska parcela 3347/70 se prostire duž ulice Jurija Gagarina i površine je oko 8 327m2, 
dok je površina pod saobraćajnicom oko 943m2. 

Situaciono i nivelaciono rešenje 

Interna saobraćajnica je predviđena za dvosmeran saobraćaj, širine kolovoza 5.5m. Dužina 
dela saobraćajnice na ovoj parceli je oko 60m.  

Nivelaciono rešenje je uslovljeno niveletama ulica Jurija Gagarina i Nehruove, kotama terena 
i arhitektonskim konceptom objekta na KP 3347/70. 



  

Saobraćajnica je nivelaciono uklopljena tako da nema denivelacije sa trotoarom duž ulice 
Jurija Gagarina, čime je omogućeno kontinualno kretanje osobama sa invaliditetom, deci i 
starim osobama. 

Nivelaciono rešenje je uslovljeno kotom projektovanog objekta na KP 3347/70, KO Novi 
Beograd.  

Na slobodnoj površini parcele uz internu saobraćajnicu na istočnoj strani predviđeno je 22 
parking mesta na otvorenom. Parking mesta su dimenzija 4.8 x 2.5 m. 

Na najvećem delu KP 3347/70 je plato, u čijem središnjem delu se prostire staza za kretanje 
protiv požarnog vozila. Plato nije deo projekta saobraćajnica, već je ovde obrađen samo 
nivelaciono. Odvodnjavanje prolaza za PP vozilo je rešeno poprečnim nagibima usmerenih 
od objekata ka slivničkim rešetkama, koje se nalaze duž oboda prolaza uz zelene površine. 

Plato je deo projekta spoljnog uređenja, gde je detaljnije obrađen. 

Potporni zid 

Duž parking mesta na otvorenom prostire se pešačka staza čije su kote od 76.00 mnv do 
76.75mnv. Na nekim delovima visinska razlika postojeće staze i saobraćajnice iznosi više od 
0.5m. Zbog toga nije bilo moguće njihovo razdvajanje ivičnjacima. Zato je saobraćajnica tj 
parking, odvojena potpornim zidom, širine 20cm, u dužini od 50m, od pešake staze.  

Zid je MB30, armiran sa aproksimativno 60kg armature po m3. Dubina temelja je na 0.5m od 
gornje ivice kolovoza. 

Odvodnjavanje 

Podužni nagib je 0.3% do uklapanja u postojeći priključak na ulicu Jurija Gagarina. Poprećni 
nagibi su od 2% na delu gde počinje parking do 4% na delu gde se parking završava, 
usmereni ka parkingu. Sam parking ima poprećni nagib celom dužinom 2.5% ka 
saobraćajnici. Na ovoj deonici uz parking mesta predviđene su betonske kanalete MB15 
širine 30cm i 3 slivnika.  

Kolovozna konstrukcija 

Kolovozne konstrukcije saobraćajnih površina projektovane su shodno nameni površina. 
Predviđena je fleksibilna kolovozna konstrukcije asfalt-beton za kolovoz, behaton ploče za 
prolaz za vatrogasno vozilo – tip 5 i 5* i behaton ploče za trotoar – tip 2.  

Kolovozna konstrukcije:  
 
1. Fleksibila – asfalt betonska 

- Asfalt beton AB 11      d= 4cm 

- Bitumenizirani drobljeni agregat BNS 22a  d= 8cm 

- Drobljeni kameni agregat 0-31.5mm   d= 20cm 

- Drobljeni kameni agregat 0-63 mm    d= 20cm 

 UKUPNO        d= 52cm 



  

 
2. Popločanje – behaton ploče (trotoar) 

- Behaton ploče      d= 6cm 

- Sitnozrna rizla                                                       d= 4cm 

- Nearmirani beton     d= 5cm 

- Nabijeni šljunak     d=25cm 

- Zemlja   

- UKUPNO      d= 40cm 
 

5. Popločanje – behaton ploče (prolaz za vatrogasno vozilo)-van objekta 

- Behaton ploče      d= 8cm 

- Sitnozrna rizla       d= 4cm 

- DKA 0/31                                               d= 10cm 

- Nabijeni šljunak     d= 21cm 

- Zemlja   

- UKUPNO        d= 43cm 

 

5*. Popločanje – behaton ploče (prolaz za vatrogasno vozilo)-iznad objekta 

- Behaton ploče      d= 8cm 

- Sitnozrna rizla                                                       d= 4cm 

- Hirdroizloacija “Peneseal Pro“     

- Cementna košuljica u padu    min d= 4cm 

- Termoizolacija      d= 5cm 

- A.B. ploča + “Peneseal Pro“ sa gornje strane ploče d= 22cm  

- UKUPNO        d= 43cm 

 

Predviđen je tip ivičnjaka: 24/18 (h=12cm).  

 

 

Odgovorni projektant: 

 
Zorana Josifović d.g.i. 

br.lic. 315 O589 16 

 
 



  

PRIKAZ POVRŠINA SA NAMENOM 

 

 Namena Površina (m2) 

1. Kolovozna konstrukcija (asfalt) 943 

2. Popločanje-kolska staza 709 

3. Popločanje-pešačka staza 1105 

5. Zelenilo 1228 
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СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ У БЛОКУ 63, НОВИ БЕОГРАД 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС - ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ 

 

 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 
А. Површина на Кат. Парцели 3347/70 се налази на углу улица Јурија Гагарина и 
Нехруове на Новом Београду у блоку 63, а припадају склопу новопројектованог 
стамбено-пословног објекта. 
 
У односу на објекат, зелене површине представљају ободне зоне са југа, према улици јурија 
Гагарина и истока комплекса где је дуж прилазне саобраћајнице смештен паркинг простор 
уз који ће се формирати дрворед. Ове површине припадају категорији незастртих зелених 
површина. У склопу комплекса смештене су и незастрте зелене површине у виду жардињера 
(валова) 
 
Између објеката, у партеру је  формиран пешачки плато са зеленим површинама у виду 
валова (жардињера дубине 50 цм) изнад АБ плоче подземних гаража. Са платоа се приступа 
локалима и стамбеним улазима, као и отвореним паркинг површинама И слободним 
зеленим површинама. За потребе колског приступа комплексу, пројектована је 
саобраћајница са западне стране из улице Нехруове, а са  јужне стране из улице Јурија 
Гагарина је постојећи колски прилаз комплексу. 
 
Укупна површина износи 8.328,00 м². 
 
Под објектом : 3.140,53 м². 
Под саобраћајницом, тротоарима и припадајућим ивичњацима отпада 1.131,38 м². 
На плочник од бехатона  - 2,5 цм.  отпада 1.634,51 м². 
На плочник од бехатона  - 6 цм  отпада 727,89 м². 
Под тартан застором је 67,00 м². 
Фонтанама припада 68,80 м². 
Зидови рампи, жардињера и фонтана :108,28 м². 
Рампе : 260,35 м². 
Саобраћај : 640,98 м². 
 
Слободне, незастрте зелене површине :1.266,92 м². 
Жардињере, односно застрте зелене површине, укупно 352,40 м². 
 
На простору катастарске парцеле 3347/70 нема изграђених објеката 
Површина предвиђена за озелењавање је новопројектована у склопу стамбено пословног 
комплекса и партерног је типа. У склопу комплекса је присутно постојеће зеленило у виду 
појединачних самониклих стабала у јужној зони према  улици. Јурија Гагарина. Присутна су 
четири стабла врсте Робиниа псеудоацациа и  два примерка Populus alba, од којих је један 
поник из пања, те има три дебла. Присутан је и један самоникли примерак Ailanthus 
glandulosa. 
Сва ова стабла су самоникла, у лошем здравственом стању и прилично су деградирана. 
Неопходно је да се уклоне са терена. 
 
 
Б. Површине на кат. Парцелама 3347/72 и 3347/73 се налазе на углу улица Јурија 
гагарина и Нехруове на Новом Београду у блоку 63, а припадају склопу 
новопројектованог стамбено-пословног објекта. 
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У односу на објекат, зелене површине представљају  ободне зоне са севера и запада 
комплекса, и припадају категорији незастртих зелених површина. Смештене су уз Нехруову 
улицу и прилазну саобраћајницу из Нехруове улице, заједно  са тротоарима и делом 
плочника израђеног од бехатон плоча. 
 
Укупна површина износи 2.054 м². 
Под саобраћајницом, тротоарима и припадајућим ивичњацима отпада 1.131,38 м². 
На плочник од бехатона  - 2,5 цм.  отпада 202,91 м². 
На плочник од бехатона  - 6 цм  отпада 111,24 м². 
Незастрте зелене површине, укупно 606,72 м². 
 

На простору катастарске парцеле 3347/72 И 3347/73  нема изграђених објеката 
Површина предвиђена за озелењавање је новопројектована у склопу стамбено пословног 
комплекса и партерног је типа. У склопу комплекса, на кат. парцели 3347/72 је присутна 
постојећа вегетација у виду  дрворедног низа у северо-западној зони према Нехруовој улици. 
Четири стабла врсте Тилиа сп. су смештена на простору новопројектоване саобраћајнице и 
биће уклоњена при изградњи саобраћајнице. 
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2. МАНУАЛ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ  
 

 
У следећем прилогу  је дат мануал валоризације постојеће вегетације. 

 K.П. 3347/70 

 
оцене за здравствено стање, декоративну и општу вредност 1 - 5   
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1. 75,88 1 Robinia pseudoacacia 5 15 4,0 2 1 2 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta   

2. 75,75 1 Robinia pseudoacacia 6 15 5,0 1 1 1 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta   

3. 76,01 1 Robinia pseudoacacia 8 30 5,0 2 2 2 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta   

4. 76,46 2 Populus alba 12 40 7,0 1 1 1 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta   

5. 76,58 3 Ailantus glandulosa 4 15 3,0 1 1 1 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta   

6. 76,47 1 Robinia pseudoacacia 6 25 4,0 2 1 1 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta   

7. 76,63 2 Populus alba 8 35 6,0 2 1 1 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta 

 
  

8. 76,63 2 Populus alba 10 35 6,0 2 1 1 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta   

9. 76,63 2 Populus alba 6 20 3,0 1 1 1 

uklanja se 
zbog 
lošeg 

kvaliteta   
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К.П.  3347/72 

 

 МАНУАЛ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ 
 

оцене за здравствено стање, декоративну и општу вредност 1 - 5   
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1. 76,52 1 Tilia sp. 8 30 5,0 3 3 3 

uklanja se 
zbog 

građevinske 
intervencije   

2. 76,43 1 Tilia sp. 10 35 6,0 3 3 3 

uklanja se 
zbog 

građevinske 
intervencije   

3. 76,34 1 Tilia sp. 8 25 5,0 2 2 2 

uklanja se 
zbog 

građevinske 
intervencije   

4. 76,40 1 Tilia sp. 10 40 7,0 4 3 3 

uklanja se 
zbog 

građevinske 
intervencije   

          
    

 

3. ИЗБОР ВРСТА 

 
Избор врста је условљен комплексним захтевима оваквог објекта и пројектованих садржаја. 
Водити рачуна о природи поднебља, о брзини пораста и отпорности на прекомерну 
инсолацију и аерозагађења, као и о естетским ефектима ( хабитус, боја лисне масе, 
фенолошке промене у току вегетационе сезоне, монолитност појединих примерака, као и    
сукцесивност фенолошких промена и карактеристика). 
У избору треба да доминирају врсте које су по својој биологији прирођене овом поднебљу, 
као и оне интродуковане прилагодљиве врсте, са израженом функцијом декоративности у 
циљу повећања степена атрактивности спољног простора комплекса. 
У партерном делу валова изнад подземних гаража кориистити претежно зимзелене и 
четинарске врсте жбунова у комбинацији са четинарима средњег пораста. Примењивати 
врсте са црвеном бојом лисне масе и променом боја у току фенофаза, у декоративном 
смислу веома атрактивне лишћарске врсте као допуну зеленој маси зимзелених и 
четинарских насада. 
 

4. ОПИС – КОНЦЕПЦИЈА ПЕЈЗАЖНОГ УРЕЂЕЊА  
 
У склопу комплекса планирано је зеленило око објеката, лоцирано по ободу парцеле дуж 
саобраћајница, као И централна партерна површина у склопу објекта.  
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Пројекат  спољног уређења – пројекат озелењавања радити на основу пројектног задатка 
Инвеститора и ажурираног геодетског снимка терена, а у складу са локацијским условима и 
архитектонским урбанистичким решењем.  

Пројектом обухватити све зелене површине у оквиру парцела 3347/70 и 3347/72-73  

Композиција зеленила је у складу са наменом објекта као и савременим тенденцијама у 
струци. Планирана је садња високог лишћарског дрвећа у виду дрвореда дуж 
саобраћајница, појединачна садња и садња у мањим групама листопадног и четинарског 
дрвећа, листопадног, четинарског и зимзеленог жбуња, украсних трава и покривача тла у 
комбинацији са декоративним материјалима (шљунак, облутак, малч) и покривачима тла 
(Vinca major).  
 
Валови /  жардињере над АБ плочом (над подземним гаражама): 
 
На позицијама датим у грађевинском пројекту над подземним гаражама предвиђене су 
жардињере дубине 40 цм, које ће уз примену свих техничких услова, у завршном 
вегетационом слоју бити формиране од биљних врста које имају мали коренов систем , 
зимзелене и четинарске жбунасте врсте умереног пораста, као и покривачи тла. Пројектом 
су обезбедити адекватне земљишне услове као основ за добар раст и развој биљака. 
Пројекат предвидја уградњу свих слојева у жардињерама (органски малч, супстрат, 
геотекстил, дренажни слој, геотекстил, чепаста фолија и противкоренска мембрана) - дати у 
Графичкој документацији.  
 
Супстрат који се користи за испуну жардињера у приземљу мешати се са Урбансцапе 
зеленим коцкама, направљеним од природне камене минералне вуне. Мешање у односу: 
супстрат 2/3, Урбансцапе зелене коцке 1/3 ради бољег апсорбовања, складиштења воде и 
смањења тежине супстрата. Чепаста фолија којом се облажу све жардињере је од 
рециклираног материјала. 
  
Зеленило у партеру урадити у складу са архитектонском поделом простора у виду 
правоугаоних површина И присутном симетријом. Партерно решење подразумева примену 
декоративног растиња нижих четинарских врста у комбинацији са зимзеленим жбуновима И 
лисно И цветно декоративним перенама уз поштовање симетрије. Циљ је постизање 
естетског склада И пуног визуелног доживљаја са богатим колоритом и у зимским месецима. 
 
У западном делу партера је по ободу отвореног колског силаска у подземне гараже сместити 
линеарну жардињеру ширине око 100цм. где је предвиђено да се отвор обезбеди 
постављањем металне ограде, а дуж ограде да се изврши садња декоративних пузавица 
(Parthenocisus quinquefolia, девојачка лоза, чији листови у јесен попримају гримизно црвену 
боју). Као пратеће биљне врсте у поду жардињере предвиђене су перене са већим порастом 
и изразите декоративности лисне масе и цветова (Pennisetum rubrum,crvena ukrasna trava i 
Hemerocallis sp., ljiljani), a kao dopuna zimskog kolorita, predviđa se i primena Vinca major као 
покривача тла и четинарске конусне врсте мањег пораста плаво обојених четина (Juniperus 
chinensis Stricta, Chamaecyparis law. Blue suprise,). 
 
Након садње, на сегментима ових површина ће се разастрти органски малч у природној боји 
испод жбунастог растињау слоју од 5 цм. Сегменти под украсним четинарима ће бити 
застрти белом ризлом у дебљини слоја од 5цм. граничне линије ових сегмената ће бити 
формиране уградњом лимених граничника кои су дати у детаљу графичког прилога. 
 
Простор жардињера над подземним гаражама унутар централног дела комплекса је 
третиран партерно, са стазама, клупама  за седење у виду дрвених седишта смештених на 
бетонском ободу валова, воденим површинама, а предвиђен је и засебан простор за игру 
деце са тартан подлогом. Зеленило у овом делу ће такође поштовати концепт симетрије.  
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Потреба за садњом врста средње високих лишћара (Бетула пендула, бреза у мултисистему 
са две саднице у једној садној јами; ..).   ће се решити  озиданим бетонским жардињерама 
висине од 120цм. унутар већ постојећих валова. Висина ових жардињера биће 80 цм. изнад 
нивоа застрте зелене површине. У њима ће се као приземно зеленило испод стабала садити 
полегле форме зимзеленог шибља (Цотонеастер даммерии) који ће уједно својим падајућим 
изданцима покрити део бочних страна жардињера. На овим површинама се предвиђа 
разастирање слоја малча од 5цм. 
 
Жардињере на повученом спрату 
 
Десети спрат овог комплекса је повучени спрат на чијим је ободима тераса смештено низ 
самостојећих жардињера. Укупна површина ових жардињера износи око 24 м². У питању су 
два типа жардињера, округле унутарњег промера 50цм и дубине 60 цм. као и правоугаоне 
димензија 80x40x50цм. Жардињере су са металним улошком од поцинкованог лима и 
оплатом од дрвених летвица дебљине 5x6 цм. Летвице морају бити сушене, а затим 
импрегниране. Импрегнисање  вршити еколошки прихватљивим средствима последње 
генерације, креозотним уљем Тип Ц ( ЕН 13991) и растворима неогранских соли. Након 
импрегнације, неопходно је у два слоја нанети завршни премаз висококвалитетном бојом у 
боји махагонија. Боја мора бити трајна, еколошки серификована И отпорна на спољашње 
утицаје средине. 
 
Слободне (незастрте) зелене површине у склопу комплекса 
 
Појас зеленила у виду низа омањих травних башти уз северну фасаду у зони планираног 
колског прилаза објекту и улаза у подземне гараже испуњен је  дрворедом лишћара средњег 
пораста и мањег обима крошње због близине фасаде, те је тако предвиђена  линијска садња 
листопадног ниског дрвећа (врста Prunus pisardii „Nigra“, црвена шљива), у комбинацији са 
четинарима уске крошње и високог раста. Саме травне баште су застрте малчом и облутком 
како би се избегли негативни визуелни ефекти деградираних травних површина, што је 
редовна појава на оваквим малим зеленим детаљима покривеним крошњама дрвенастих 
биљних врста и изложене  гажењу пролазника. У наставку  травних башти смештена су 
паркинг места у низу и у тој зони користити врсту Liriodendron tulipifera као дрворедни низ уз 
паркинг. 
 
Ободом равне површине дуж улице Нехруове планирати дрворед са врстом, Liriodendron 
tulipifera – лирино дрво, који ће својим  крошњама дати потребан контраст дрвореду црвеног 
јавора. 
Веће травне површине дуж улице Јурија Гагарина третирати у делимично класицистичком  
стилу са комбиновањем претежно зимзелених и четинарских биљних врста, уз додатак 
листопадног шибља које ће променама у току фенолошких фаза бити допуна колориту 
целокупног простора. Као први биљни спрат и пратећа визуална допуна, укомпоноваће се и 
ниско цветно и лиснодекоративне врсте перена.  

На ободу површине  дуж улице Јурија Гагарина (јужна  страна) биће формиран дрворед 
високих лишћара, уз примену врста са изразитим црвеним колоритом лисне масе, као што 
је Acer platanoides “Crimson king” (развијене саднице црвеног јавора висине 3,5 метара, са 
развођем крошње на висини од минимум 2,5 м. И прсног пречника од 10цм.), у комбинацији 
са декоративним нижим  шибљем које ће својом  бојом употпунити хармонију колорита, а 
уједно бити И у функцији живе ограде. Унутар ових површина формираће се засади средње 
високих лишћара И четинара са поштовањем геометризације површина формираних  
ортогоналним стазама од беле ризле, али и одређене површине са засадима у  пејзажном 
приступу како би се избегла потпуна геометризација простора, а један од функционалних 
садржаја биће И овећа слободна, травна површина намењена активностима деце 
(бадмингтон, фризби, игра лоптом…). 
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По ободу ових површина је предвиђен дрворед високих лишћара у комбинацији са шибљем 
како би се испунили услови санитарног и заштитног карактера зеленила. 

У источној зони, уз прилазну саобраћајницу планиран је линеарни паркинг простор, уз који 
ће се формирати дрворед високих лишћара. Уз свако треће паркинг место биће формирана 
засебна садна јама пречника 100цм. са постављеним ивичњаком  

Пројектом се планира малчирање органским малчом на свим местима где су посађене 
саднице високих и средњих лишћара и четинара, као и на просторима датим на плану 
површина. Користити органски малч у мешавина ситних и крупних комада, природне боје. 
Чисти органски малч поставља се у слоју од 5цм. на свим површинама које су означене на 
плану површина. 

Предвиђен  је адекватан садни материјал, који по својим биоеколошким карактеристикама 
одговара предметној локацији. Врсте су карактеристичне по декоративним цветовима, 
листовима и специфичног су хабитуса.  

Све биљке морају бити расаднички одгајене, са одликама врста уз доказ о пореклу 
квалитета. Садни материјал мора бити здрав, без фитопатолошких обољења и 
ентомолошких оштећења. Садњу садница вршити према детаљу садње у графичком 
прилогу.. Садни материјал мора бити у потпуности испоручен у контејнерима од чврсте 
пластике или сличног.  

 



ОПШТИ УСЛОВИ ОЗЕЛЕЊАВАЊА 
 
ОПИС РАДОВА И ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ 

 
УВОД 
Све ставке предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада. У свему 
према плановима, техничком опису, детаљима, важећим техничким прописима, 
стандардима као и упутству надзорног органа и пројектанта. Код свих радова условљава 
се употреба квалитетног материјала, који мора одговарати постојећим техничким 
прописима и опису одговарајуће позиције. Уграђивање материјала мора да одобри 
представник Инвеститора. Обрачун и класификација изведених радова вршиће се према 
просечним нормама у пејзажној архитектури уколико у описима појединих позиција радова 
није другачије написано. 
 

0.1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
 

СЕЧА СТАБАЛА 
Инвеститор је у обавези да пре отпочињања радова сече и уклањања стабала,  контактира 
градску комисију за сечу, односно одговарајућу надлежну општинску/градску службу.  
Тек по добијању њиховог решења/ дозволе/одобрења  ,и плаћања обрачунате таксе из 
добијеног решења / дозволе / одобрења / може да  приступи извршењу следећег дела  
позиције  
ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА 
Чишћење терена сакупљањем отпадног материјала треба извршити после завршетка 
грађевинских радова са површина које се обрађују ради извођења даљих позиција. 
Сакупљен шут и сав отпад органског и неорганског порекла утоварити на камион и 
транспортовати на депонију до даљине од 10 км. Укупна површина слободних, незастртих 
зелених површина на коју се односе припремни радови износи 1.873,65 м². Обрачун и 
плаћање се врши паушално. 
 
 0.2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
  
02.01. ОБРАДА ТЕРЕНА ЗА ХУМУСИРАЊЕ 
Све земљане радове извести са одговарајућом радном снагом, уз примену  механизације 
намењене овој врсти радова. Све радове треба вршити према пројектом дефинисаним 
котама и прописаним нагибима, водећи рачуна о прецизности израде. Обрада површина 
подразумева :  

 уклањање површинског слоја сабијене земље у слоју од 10цм. ,  

 прекопавање или заоравање очишћене површине, 

 уклањање свих примеса органског и неорганског порекла са површине која се 
обрађује и одвоз стерилног материјала на депонију, 

 уситњавање прекопаних и очишћених површина фрезом, 

 грубо планирање на ± 5цм. 
 

02.02.ХУМУСИРАЊЕ СЛОБОДНИХ НЕЗАСТРТИХ ПОВРШИНА 
Позиција обухвата завршну обраду свих планираних незастртих зелених површина у 
регулационом појасу изградње. По завршеном планирању слободних површина приступити 
хумусирању свих површина намењених зеленилу у слоју од 20 цм. Разастрте слојеве 
плодне хумусне земље помешане са хумусним материјалом (плодна земља са 20% 
активног тресетног хумуса) испланирати и фино нивелисати на тачност ± 1 цм., лако сабити 
дрвеним набијачем или ваљком, тако да се по завршетку хумусирања добију равне 
површине и нагиби, према пројекту. За случај да се припремљена плодна хумусна земља 
у депонији осуши, треба је квасити приликом уграђивања. 
Плодна хумусна земља мора бити без примеса материјала органског и неорганског порекла 
који не смеју бити део смеше одабраног супстарта, као што су крхотине цигле или други 
грађевински материјали и отпад,  семена корова и корење, и било који други страни 



материјал или супстанцу која це́ учинити плодни слој неподобним за хортикултурну 
употребу. 
Поступање са плодном хумусном земљом  
Агресивни корови: обратити пажњу на добијена упутства пре премештања супстрата. 
Механизација: изабрати и користити механизацију како би се избегло нарушавање 
структуре, дужи транспорт и сабијање. 
Контаминација плодне хумусне земље; не мешати је са: дубљим слојевима земљишта, 
камењем, изломљеним циглама, отпацима или шутом; другим категоријама земљишта. 
Време коришћења: минимално време од скидања до употребе, користити плодну хумусну 
земљу или формирати гомиле  одмах након скидања слоја. 
Влажност плодне хумусне земље :  мора да буде у најсувљем стању приликом употребе и 
обраде, не употребљавати ти га током или после обилних падавина или када је влажност 
таква да је граница пластичности мања од 3% на супстрату. 
Обрачун се врши по м³ уграђене плодне хумусне земље. 
Укупне количине потребне за хумусирање : 375 м³, од чега 300 м³ припада плодној земљи, 
а 75  м³  тресетном хумусу. 
 
02.02. ФОРМИРАЊЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ НАД АБ ПЛОЧОМ  - ВАЛОВИ дубине 40цm.  

 

*Напомена 1. Уградјени слојеви  треба да представљају системско решење, са гаранцијом  

                     2. Земља - супстрат, мора бити интензивног карактера. 

Супстрат  се примењује у формирању испуне у жардињерама и  насипа се након  

постављања свих припадајућих слојева датих АГ пројектом (цементни естрих на АБ плочи 

као слој за пад, а завршава се заштитом хидроизолације ) потребно је поставити следеће 

слојеве и материјале: 

- Противкоренска фолија/мембрана  

- Филтерски слој 120г/м2  (ПЕ фолија као филтер слој против испирања хумуса) 

- Дренажно-акумулациона фолија, д= 2,5 цм, са испуном (чепаста фолија/дренажна фолија 

са  полиестерским  филцом на себи окренутим ка земљи), 

- Филтерски слој/геотекстил 

- Специјализовани супстрат д = 40 цм 

- Филтерски слој/геотекстил 

- органски малч или други декоративни материјали (бела ризла или облутак) у слоју од 5цм. 

 

Дато је у графичком прилогу и у обрачунским табелама, а односи се на све површине 
жардињера предвиђених за озелењавање, односно у припреми за садњу садница према 
детаљима садње који се налазе у Графичком прилогу.  
За супстрат користити фину баштенску земљу ИИ категорије, чисту од органског и 
неорганског отпада, уз додатак органског ђубрива , песка и минералног дела. Подразумева 
се да је супстрат очишћен од семена корова, корења опасних корова, гранчица, сламе, 
грудвица глине и страних материја.  
Супстрат који се користи за испуну жардињера у приземљу меша се са Urbanscape зеленим 
коцкама, направљеним од природне камене минералне вуне. Мешање у односу: супстрат 
2/3, Urbanscape зелене коцке 1/3 ради бољег апсорбовања, складиштења воде и смањења 
тежине супстрата.  
Чепаста фолија којом се облажу све жардињере је од рециклираног материјала. 
  
Поступање са супстратом   
Агресивни корови: обратити пажњу на добијена упутства пре премештања хумусног 
супстрата. 
Механизација: изабрати и користити механизацију како би се избегло нарушавање 
структуре, дужи транспорт и сабијање. 
Контаминација супстрата; не мешати хумусни супстрат са: другим категоријама земљишта. 
Време коришћења: минимално време од скидања до употребе, користити супстрат или 
формирати гомиле супстрата одмах након скидања слоја. 



Влажност хумусног супстрата: супстрат мора да буде у најсувљем стању приликом 
употребе и обраде, не употребљавати ти га током или после обилних падавина или када је 
влажност таква да је граница пластичности мања од 3% на супстрату. 
URBANSCAPE ЗЕЛЕНЕ КОЦКЕ 
Приликом формирања слојева у жардињерама, у слоју супстрата се предвиђа коришћење 
Urbanscape зелених коцки.  Urbanscape зелене коцке представљају био-разградиво 
средство за раст које упија воду и направљене су од природне камене минералне вуне. 
Urbanscape зелене коцке се првенствено користе као производ за побољшање земљишта 
и примењују се у хортикултури. 
Помешати их у односу супстрат 2/3, Urbanscape зелене коцке 1/3 како би се побољшала 
способност задржавања воде и снабдевања ваздухом.  
Укупна површина под валовима – жардињерама над АБ плочом  износи 352,40м², од чега 
се на површине дубине 0,40м односи 295,40 м². Укупно неопходног материјала :  
За испуну валова потребно је: супстрат.....................89 м³     
Састав супстрата :  плодна хумусна земља : 47,20 м³   +20% тресета 11,80 м³   = 59 м³   
                                 Urbanscape зелене коцке = 30 м³  
Обрачун се врши по м³ уграђеног супстрата, већ припремљеног са Urbanscape зеленим 
коцкама. 

             
02.03. ФОРМИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗЕЛЕНИХ ЖАРДИЊЕРА УНУТАР ВАЛОВА  

Формирање зелене површине над АБ плочом -дебљина супстрата д=100цм 

 

*Напомена 1. Уградјени слојеви  треба да представљају системско решење, са гаранцијом  

                     2. Земља - супстрат, мора бити интензивног карактера. 

 

Супстрат  се примењује у формирању испуне у жардињерама и  насипа се након  

постављања свих припадајућих слојева датих АГ пројектом (цементни естрих на АБ плочи 

као слој за пад, а завршава се заштитом хидроизолације ) потребно је поставити следеће 

слојеве и материјале: 

- Противкоренска фолија/мембрана  

- Филтерски слој 120г/м2  (ПЕ фолија као филтер слој против испирања хумуса) 

- Дренажно-акумулациона фолија, д= 6 цм, са испуном (чепаста фолија/дренажна фолија 

са полиестерским  филцом на себи окренутим ка земљи), 

- Филтерски слој 120г/м2/геотекстил 

- Специјализовани супстрат д = 100 цм 

- Филтерски слој 120г/м2/геотекстил 

- органски малч у слоју од 5цм. 

 

За супстрат користити фину баштенску земљу ИИ категорије, чисту од органског и 

неорганског отпада, уз додатак органског ђубрива (тресет) , песка и минералног дела. 

Подразумева се да је супстрат очишћен од семена корова, корења опасних корова, 

гранчица, сламе, грудвица глине и страних материја.  

 

Поступање са супстратом   

Агресивни корови: обратити пажњу на добијена упутства пре премештања хумусног 

супстрата. 

Механизација: изабрати и користити механизацију како би се избегло нарушавање 

структуре, дужи транспорт и сабијање. 

Контаминација супстрата; не мешати хумусни супстрат са: другим категоријама земљишта. 

Време коришћења: минимално време од скидања до употребе, користити супстрат или 

формирати гомиле супстрата одмах након скидања слоја. 



Влажност хумусног супстрата: супстрат мора да буде у најсувљем стању приликом 

употребе и обраде, не употребљавати ти га током или после обилних падавина или када је 

влажност таква да је граница пластичности мања од 3% на супстрату. 

 

URBANSCAPE ЗЕЛЕНЕ КОЦКЕ 

Приликом формирања слојева у жардињерама, у слоју супстрата се предвиђа коришћење 

Urbanscape зелених коцки.  Urbanscape зелене коцке представљају био-разградиво 

средство за раст које упија воду и направљене су од природне камене минералне вуне. 

Urbanscape зелене коцке се првенствено користе као производ за побољшање земљишта 

и примењују се у хортикултури. 

Помешати их у односу: супстрат 60%, Urbanscape зелене коцке 40% како би се побољшала 

способност задржавања воде и снабдевања ваздухом.  

 

Укупна површина под  жардињерама над АБ плочом  износи 57м².  

Укупно неопходног материјала :  

За испуну  потребно је: супстрат.....................57 м³     

Састав супстрата :  плодна хумусна земља 27,36 м³ + 20% тресета 11,80 м³   = 34,20 м³   

                              Urbanscape зелене коцке = 22,80 м³  

Обрачун се врши по м³ уграђеног супстрата, већ припремљеног са Urbanscape зеленим 

коцкама. 

 

02,04, ФОРМИРАЊЕ СЛОБОДНОСТОЈЕЋИХ ЖАРДИЊЕРА НА ПОВУЧЕНОМ СПРАТУ 

  И 4 САМОСТАЛНЕ ЖАРДИЊЕРЕ У ПАРТЕРУ 

  дебљина супстрата д= 50цм 

 

*Напомена 1. Уградјени слојеви  треба да представљају системско решење, са гаранцијом  

                    2. Земља - супстрат, мора бити интензивног карактера. 

 

Супстрат  се примењује у формирању испуне у жардињерама и  насипа се након  

постављања свих припадајућих слојева датих АГ пројектом (цементни естрих на АБ плочи 

као слој за пад, а завршава се заштитом хидроизолације ) потребно је поставити следеће 

слојеве и материјале: 

- Противкоренска фолија/мембрана  

- Филтерски слој 120г/м2  (ПЕ фолија као филтер слој против испирања хумуса) 

- Дренажно-акумулациона фолија, д= 6 цм, са испуном (чепаста фолија/дренажна фолија 

са  полиестерским  филцом на себи окренутим ка земљи), 

- Филтерски слој 120г/м2/геотекстил 

- Специјализовани супстрат д = 50 цм 

- Филтерски слој 120г/м2/геотекстил 

- органски малч у слоју од 5цм. 

 

За супстрат користити фину баштенску земљу II категорије, чисту од органског и 

неорганског отпада, уз додатак органског ђубрива (тресет) , песка и минералног дела. 

Подразумева се да је супстрат очишћен од семена корова, корења опасних корова, 

гранчица, сламе, грудвица глине и страних материја.  

Поступање са супстратом   

Агресивни корови: обратити пажњу на добијена упутства пре премештања хумусног 

супстрата. 

Механизација: изабрати и користити механизацију како би се избегло нарушавање 

структуре, дужи транспорт и сабијање. 



Контаминација супстрата; не мешати хумусни супстрат са: другим категоријама земљишта. 

Време коришћења: минимално време од скидања до употребе, користити супстрат или 

формирати гомиле супстрата одмах након скидања слоја. 

Влажност хумусног супстрата: супстрат мора да буде у најсувљем стању приликом 

употребе и обраде, не употребљавати ти га током или после обилних падавина или када је 

влажност таква да је граница пластичности мања од 3% на супстрату. 

 

URBANSCAPE ЗЕЛЕНЕ КОЦКЕ 

Приликом формирања слојева у жардињерама, у слоју супстрата се предвиђа коришћење 

Urbanscape зелених коцки.  Urbanscape зелене коцке представљају био-разградиво 

средство за раст које упија воду и направљене су од природне камене минералне вуне. 

Urbanscape зелене коцке се првенствено користе као производ за побољшање земљишта 

и примењују се у хортикултури. 

Помешати их у односу: супстрат 60%, Urbanscape зелене коцке 40% како би се побољшала 

способност задржавања воде и снабдевања ваздухом.  

 

Укупна површина под слободностојећим жардињерама на повученом спрату И 4 

жардињере у партеру  износи 25,8м².  

Укупно неопходног материјала :  

За испуну  потребно је :   - супстрат.....................13,00 м³     

Састав супстрата :  плодна хумусна земља 6,24 м³  +  20% тресета 1,56 м³  = 7,80 м³   

                               Urbanscape зелене коцке = 5,20 м³  

Обрачун се врши по м³ уграђеног супстрата, већ припремљеног са Urbanscape зеленим 

коцкама. 

 

03. ДЕКОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ 
  
03.01. ИЗРАДА ПОВРШИНА ПОД ОБЛУТКОМ 
На позицијама предвиђеним пројектом за застирање површина облутком врши се завршно 
насипање слоја облутка од 6цм. на већ припремљену  земљану површину и то након садње 
биљног материјала. Користити ИБЕРЛАУФ  (у сивој и белој боји сепарације 5).  
Пројектом се предвиђа застирање површина под  иберлауфом (укупно 78,25 м²) на већ 
припремљену набијену постељицу на коју се полаже геотекстил у циљу спречавања раста 
корова.  
Набавка, транспорт и уградња материјала за застирање - иберлауф  (у слоју од 6 цм) и 
геоптекстила, уз припадајући рад на предходној припреми подлоге, односно постељице. 
Укупно неопходног материјала :   иберлауф  4,7м³ Геотекстил 78,25 m² 
Obračun se vrši po m3. 
03.02. ИЗРАДА ПОВРШИНА ОД БЕЛЕ РИЗЛЕ 
Пројектом се предвиђа застирање белом ризлом сепарације 0,8 до 2 цм. на већ 
припремљену набијену постељицу на коју се полаже геотекстил у циљу спречавања раста 
корова и расипања ризле. Следећи корак је разастирање слоја беле ризле у слоју од 5цм.   
Набавка, транспорт и уградња материјала за застирање - бела ризла (у слоју од 5 цм), уз 
припадајуће радове припреме постељице и постављање геотекстила.   
Укупна површина под ризлом износи : 60,70 м² 
Укупно неопходног материјала :  бела ризла 3,5 м³  Геотекстил 60,70 m² 
Обрачун се врши по m3. 
 
03.03. МАЛЧИРАЊЕ ОРГАНСКИМ МАЛЧОМ 
Пројектом се предвиђа застирање површина под  малчом на већ припремљену набијену 
постељицу на коју се полаже геотекстил у циљу спречавања раста корова, као и малчирање 
кружног простора пречника 1м око садница високих лишћара и четинара.  



Малч се поставља у слоју од 5цм. Пројектом је предвиђено постављање органског малча и 
то комбиновани малч (микс крупног и ситног малча). 
Укупна површина под органским малчом износи : 386,30 м² 
Количина малча : 19,30 м3                   
Геотекстил : 386,30 м² 
Постављање малча 
Средином пролећа малч се поставља када се земљиште довољно загреје и крене раст 
корена биљке. 
У јесен се поставља кад се земљиште охлади. 
Од стабла малч се обавезно одваја 10 цм јер вода око стабла коју малч задржава може да 
доведе до труљења. Око солитерног стабла на травњаку малч се поставља да прекрије 
површину коју обухвата повшину ширења кореновог систем, а то је код дрвећа око 90 - 180 
цм (полупречник око стабла). Дебљина слоја малча је битна ако је циљ задржавање влаге 
и заустављање корова. 
Малч се не поставља у виду купе, него распростире око  посађених биљака. 
Напомена: малч се не поставља преко траве. 
Период потпуне разградње малча је од 3- 5 година, након тога се наносе нови слојеви. 
Стари малч се може прекопати и спојити са земљом јер је компостирао и дјубри земљиште. 
Малч од дрвета није штетан за животиње, човека и биљке. 
Набавка, транспорт и уградња малча за застирање (уз припадајуће радове припреме 
постељице и постављање геотекстила).  Обрачун се врши по м3. 
УРЕЂЕЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ ПРЕ ЗАСТИРАЊА ДЕКОРАТИВНИМ МАТЕРИЈАЛИМА 
Уредјење постељице извршити набијањем контактних површина тако да одговају 
пројектованим котама 10цм. испод нивоа ивичњака. Набијање терена извршити ручно или 
машински оруђима предвиђеним за рад на овој позицији. Позиција се односи на све 
површине под облутком, белом ризлом или малчом. Укупна површина припремљене 
постељице : 525,25 м2 
Обрачун се врши у склопу позиција урађене постељице са уградњом геотекстила и застора 
од декоративних материјала. 
 
04. ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 

 
04.01. УГРАДЊА ЛИМЕНИХ ГРАНИЧНИКА 
Пројектом је предвиђена уградња лимених граничника. Лимени граничници се израђују од 
лимених поцинкованих плоча и постављају се ради добијања „уредне“ линије између 
различитих типова биљака или органског малча, шљунка и травњака. Плоче лима дебљине 
0,6мм сећи у траке ширине 11цм, горњи део савити 1цм тако да коначна ширина буде 10цм 
и да би се избегло могуће повређивање корисника. Доњи оштри део граничника поставити 
у земљу тако да горњи део граничника вири 1цм изнад нивоа тла.  
Ова позиција подразумева набавку, транспорт и постављање металних граничника. 
Површина под малчом  и иберлауфом или белом ризлом  се раздваја  лименим 
граничницима да би се постигла „уредна“ линија. 
Укупна дужина лимених граничника износи : 376м' 
Обрачун се врши по м'  уграђених лимених граничника. 
 
04.02. УГРАДЊА ИВИЧЊАКА ОД ГРАНИТНИХ КОЦКИ 
На западном ободу комплекса, дуж паркинг простора, предвиђена је садња дрвореда 

високих лишћара. Како у том потезу нема формиране зелене површине, предвиђа се ископ 

садних јама кружног пресека пречника 100цм и дубине 80цм. Након припреме за садњу 

(замена земље, односно, насипање и сабијање плодне хумусне земље обогаћене 

тресетним ђубривом) и након садње, неопходно је формирати ободни прстен (у нивоу 

паркинг простора) од убетонираних гранитних коцки димензија 10x10x10цм. 

Укупан број садних јама је 7 ком. 

Укупна дужина ободног прстена износи  3,14м. 

Укупна дужина ивичњака од гранитних коцки износи: 22м. 

Обрачун по метру дужном уграђених ивичњака. 



 

05. ВРТНА ОПРЕМА И ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР 
 

05.01. УГРАДЊА ПАРКОВСКИХ КЛУПА 
Користити парковске клупе са бетонским бочним страницама и са седиштем и наслоном од 
дрвених штафни димензија 200 x 8 x 6 цм које су постављене у непрекинутом низу. 
Штафне морају бити сушене, а затим импрегниране. Импрегнисање  вршити еколошки 
прихватљивим средствима последње генерације, креозотним уљем Тип Ц ( ЕН 13991) и 
растворима неогранских соли. Након импрегнације, неопходно је у два слоја нанети 
завршни премаз висококвалитетном бојом у боји махагонија. Боја мора бити трајна, 
еколошки серификована И отпорна на спољашње утицаје средине. 
Штафне су са високом завршном обрадом И са обореним горњим ивицама. 
Клупе обавезно анкерисати у бетонске стопе. 
Обрачун по комаду уграђене парковске клупе. Укупан број клупа : 12 ком. 
 
05.02. УГРАДЊА КЛУПА У ВИДУ СЕДИШТА ОД ДРВЕНИХ ТАЛПИ ПОСТАВЉЕНИХ НА 

БЕТОНСКОМ ОБОДУ ЖАРДИЊЕРА НАД АБ ПЛОЧОМ   
 

Уградити  клупе  у виду седишта без наслона  од дрвених штафни димензија 200 x 8 x 6 цм 
које су фиксиране на поцинковани носећи метални рам (кутије 4x4цм.). 
Штафне морају бити сушене, а затим импрегниране. Импрегнисање  вршити еколошки 
прихватљивим средствима последње генерације, креозотним уљем Тип Ц ( ЕН 13991) и 
растворима неогранских соли. Након импрегнације, неопходно је у два слоја нанети 
завршни премаз висококвалитетном бојом у боји махагонија. Боја мора бити трајна, 
еколошки серификована И отпорна на спољашње утицаје средине. 
Штафне су са високом завршном обрадом И са обореним горњим ивицама. 
Обрачун по комаду уграђених седишта клупа. Укупан број клупа : 50 ком. 
 
05.03  УГРАДЊА  СЛОБОДНОСТОЈЕЋИХ ЖАРДИЊЕРА ПОСТАВЉЕНИХ НА ТЕРАСИ   

   ПОВУЧЕНОГ СПРАТА  

   

На десетом спрату овог комплекса (повучени спрат) на  ободима тераса смештено је низ 

самостојећих жардињера. Укупна површина ових жардињера износи 23,40 м². У питању су 

два типа жардињера:  

- Округле: унутарњег промера 50цм и дубине 60 цм. укупно 72 ком. 

- Правоугаоне: димензија 80x40x50цм.   
Обрачун по комаду уграђених седишта клупа.  
 
Жардињере су са металним улошком од топло поцинкованог лима 0,6мм и оплатом од 
дрвених летвица дебљине 5x6 цм. Летвице морају бити сушене, а затим импрегниране. 
Импрегнисање  вршити еколошки прихватљивим средствима последње генерације, 
креозотним уљем Тип Ц ( ЕН 13991) и растворима неогранских соли. Након импрегнације, 
неопходно је у два слоја нанети завршни премаз висококвалитетном бојом у боји 
махагонија. Боја мора бити трајна, еколошки серификована И отпорна на спољашње 
утицаје средине. 
Летвице су високе завршне обраде И са обореним спољним ивицама. 
Материал који одговара овој намени по својим карактеристикама је композитно дрво „SILVA 
DECK“. 
Летвице се на округлим жардињерама постављају усправно И везане су за поцинковани 
носећи рам торбан шрафовима у боји бакра. 
 
Летвице  на правоугаоним жардињерама постављају се хоризонтално И везане су за 
метални поцинковани носећи рам (кутије 4x4цм) торбан шрафовима у боји бакра. 
 
 



05.04. УГРАДЊА СЛОБОДНОСТОЈЕЋИХ ЖАРДИЊЕРА ПОСТАВЉЕНИХ НА ПЛАТОУ 
ПАРТЕРА 

 
У партеру овог комплекса  у близини улаза из Нехруове улице смештено је четири 

самостојећих жардињера. Укупна површина ових жардињера износи 2,40 м². У питању  су 

жардињере правоугаоне: димензија 80x40x50цм.  

 Обрачун по комаду уграђених  жардињера. Укупно 4 ком. 

 

Жардињере су са металним улошком од поцинкованог лима о,6мм и оплатом од дрвених 

летвица дебљине 5x6 цм. Летвице морају бити сушене, а затим импрегниране. 

Импрегнисање  вршити еколошки прихватљивим средствима последње генерације, 

креозотним уљем Тип Ц ( ЕН 13991) и растворима неогранских соли. Након импрегнације, 

неопходно је у два слоја нанети завршни премаз висококвалитетном бојом у боји 

махагонија. Боја мора бити трајна, еколошки серификована И отпорна на спољашње 

утицаје средине. 

Летвице су високе завршне обраде И са обореним спољним ивицама. 

Материал који одговара овој намени по својим карактеристикама је композитно дрво „SILVA 

DECK“. 

 

Летвице се постављају хоризонтално И везане су за поцинковани носећи рам (кутије 

4x4цм.) торбан шрафовима у боји бакра. 

 

05.05 ПАРКОВСКЕ ЂУБРИЈЕРЕ 
 

Предвиђене су ђубријере кружног пресека унутарњег пречника 35-40цм и висине од 70цм 
са металним улошком од поцинкованог лима 0,6мм и оплатом од дрвених летвица дебљине 
5x6 цм.  
Летвице морају бити сушене, а затим импрегниране. Импрегнисање  вршити еколошки 
прихватљивим средствима последње генерације, креозотним уљем Тип Ц ( ЕН 13991) и 
растворима неогранских соли. Након импрегнације, неопходно је у два слоја нанети 
завршни премаз висококвалитетном бојом у боји махагонија. Боја мора бити трајна, 
еколошки серификована И отпорна на спољашње утицаје средине. 
Летвице су високе завршне обраде И са обореним спољним ивицама. 
Летвице се  постављају усправно И везане су за поцинковани носећи рам торбан 
шрафовима у боји бакра. 
Материал који одговара овој намени по својим карактеристикама је композитно дрво „SILVA 
DECK“. 
 
Ђубријера је фиксирана на бетонску кружну стопу (бетон са каменим гранулатом) пречника 
60цм И дебљине 10цм. са обореном горњом ивицом. 
Обрачун по броју уграђених ђубријера. Укупан број ђубријера износи 48 ком. 
 
05.06. ПАРКИНГ ЗА БИЦИКЛЕ – „P PROFIL“  
Предвиђена је уградња „П профила“ као паркинг места за бицикле. На слободној зеленој 
површини има укупно 7 комада и у склопу унутарњег партера (у близини простора за игру 
деце) 3 ком. 
„П профил“ је израђен од прохромског челика Ø80мм. 
 
Висина оваквог држача је  80 цм. ,ширина износи 60цм И са заобљеним је вертикалним 
спојевима. Анкеришу се у подлогу преко челичне прохромске кружне стопе Ø20цм. 
Обрачун по броју уграђених П профила 
Укупан број „П профила“ износи : 10 ком. 
 



0.6  ФОРМИРАЊЕ ТРАВЊАКА 
  

06.01. ЗАСЕЈАВАЊЕМ СМЕШЕ СЕМЕНА ТРАВЕ ЗА ОСУНЧАНЕ ТЕРЕНЕ 
Најпогодније време за подизање травњака је пролеће или јесен, али и свако друго време 
вегетационог периода уколико постоје реалне могћности за његово редовно одржавање, 
пре свега заливање. 
Терен на коме се травњак заснива мора бити припремљен у складу са описом радова и 
општим условима озелењавања.  
Након  извршене фине нивелације, потребно је извршити ђубрење минералним ђубривом 
НПК у количини од минимум 20 гр/м² на целокупној површини од 1.873,65 м², што износи 
37,50кг ђубрива. 
Сетву смеше травног семена за осунчане терене извршити ручно омашком из два правца 
– унакрст  или колицима за разастирање семена са регулацијом количине и то по мирном 
времену без ветра. Количина смеше семена траве за засејавање : 40гр/м². 
По извршеној сетви, извршити грабуљање терена, а након грабуљања семе утиснути у 
земљу гвозденим јежом, а потом поваљати баштенским дрвеним ваљком и извршити 
обилно заливање.   
Травњак се свакодневно залива у раним јутарњим и касним послеподневним часовима до 
пуног поника траве, а након тога наставити даље заливање до првог кошења.  Уколико 
поник траве није равномеран, обавеза је да се изврши подсејавање семена траве како би 
се постигла уједначена густина поника на целокупној површини. Стога се предвиђена 
количина семена увећава за 25% 
Прво кошење обавити након поника од 10цм и пожељно је да се кошење обави ручно на 
висину од 5 до 6 цм.  
Након тога се обавља машинско кошење на висину од 4 цм. 
 
Обавеза је да се приложи сертификат за смешу семена траве. 
Сетва се обавља у количини од 40 гр/м². Уз ивице стаза сејати гушће. 
Укупна површина под травњацима овог типа износи : 1.873,65 м² 
Укупна количина смеше семена траве : 94 кг. (75 + 19) 
Укупна количина минералног ђубрива : 37,50 кг.  
 
Обрачун се врши по м² формираног травњака. Укупно травњака : 1.873,65 м². 
 

06.02. БУСЕНОВАЊЕМ 

На травнатим површинама предвиђеним за бусеновање (валови, жардињере над АБ 

плочом унутар комплекса објекта), након формирања свих припадајућих слојева у 

жардињерама и насипања супстрата, на површинама предвиђеним за бусеновање 

разастрти танки слој песка од 1цм дебљине и фино га нивелисати, као подлогу испод 

бусена. Поставити бусен траке које су просечне дужине 1-1,20м, ширине 30цм дебљине 3-

5цм. При слагању бусена по површини водити рачуна да они буду добро повезани 

попречним и уздужним саставима укосо засеченим. Испод сваког бусена који није раван, са 

доње стране обавезно нанети слој песка и земље са носећег слоја. Након постављања, 

добро поваљати и обилно залити до првог кошења.  

Укупна површина под бусеном износи : 41,35 м² 

Потребан материјал :  бусен у количини од 41,35 м², песак у количини од 0,4 м³ 

 
Обрачун се врши по м² формираног травњака бусеновањем. 
 
07. САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 
Садњу садница извршити у јесен по завршетку , или у пролеће пре почетка вегетационог 
периода. 
Садни материјал вадити из расадника  и транспортовати непосредно пре садње на стално 
место примене. Саднице морају бити са прописано балираним бусеном. 
Садне јаме копати кружног пресека и цилиндричног облика,димензија  : 
 



- саднице лишћара и четинара:   Р =   0,80  м, х =   0,80   м. 
- саднице шибља :  Р=   0,50  м, х =  0.50  м. 
 
Приликом копања садних јама, горњи хумусни слој издвојити од осталог дела земљишта , 
како би се приликом садње стављао уз жилни систем садница. 
 
Приликом садње , саднице оријентисати према обележеној страни света – север , онако 
како је расла у расаднику у циљу обезбеђивања правилног даљег пораста. 
 
Ђубрење обавити органским ђубривом (супстрат од тресета ) и то у количини од 5л. за  
саднице високих лишћара и четинара и 3л. за саднице шибља. Ђубрење обавити тако што 
се ђубриво измеша са хумусним слојем одвојене земље и приликом садње уграђује око и 
изнад кореновог система. 
 
Саднице високих лишћара неопходно је анкеровати са два анкера (окоране дрвене мотке  
дужине 2,5 м. и дебљине 6 – 8 цм. ), које се постављају у садну јаму пре затрпавања бусена 
уз вођење  рачуна да не оштете коренов систем биљке. Анкери се постављају управно на 
правац дувања доминантних ветрова , што је у нашим условима правац Исток – Запад. 
Саднице се за анкере везују јутаном траком на прсној висини , на такозвану  „осмицу“, уз 
обавезну примену гумене обујмице на самом деблу саднице 
Саднице високих  четинара се анкерују из три правца помоћу кочића , везују се жицом или 
канапом око гумених обујмица постављених око дебла. 
 
Приликом садње неопходно је у слојевима од 20 цм. добро угазити земљу како би се 
истиснуо ваздух и омогућило непосредно приањање земље уз коренов систем и бусен. 
 
Дубина засађивања – положај кореновог врата мора бити на 5 цм. испод нивоа на коме је 
био приликом „школовања“  у расаднику , рачунајући при том на слегање земље након 
заливања. 
 
Након садње обавезно је од земље формирати чанак у виду благо удубљеног левка око 
саднице са уздигнутим ободом, ради обезбеђивања правилног натапања водом  и обилно 
их залити. 
Ова позиција подразумева набавку, транспорт и садњу садница различитих категорија 
зеленила. Садњу обавити према Плану садње и  у складу са Детаљем садње у графичким 
прилозима и у складу са Општим условима озелењавања.  
 
ОПШТИ УСЛОВИ КВАЛИТЕТА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 
САДНИЦЕ ВИСОКИХ ЛИШЋАРА 
 
Саднице треба да буду : 
- расаднички однеговане – школоване, 
- без фитопатолошких обољења и оштећења ентомолошке природе 
- са прописаним уверењем о здравственој исправности садница, 
- старости 5 до 7 година, 
- правилно развијене са правим деблом и развођем крошње на висини од минимум 2 м. 
-      висине 3м. 
-      прсног пречника стабле од 8 до 10 цм. 
- са орезаном – редукованом и формираном крошњом, 
- правилно извађене из расадника, са прописно балираним  бусеном пречника 60-80 цм.  
 
САДНИЦЕ СРЕДЊИХ ЛИШЋАРА 
 
Саднице треба да буду : 
- расаднички однеговане – школоване, 
- без фитопатолошких обољења и оштећења ентомолошке природе 



- са прописаним уверењем о здравственој исправности садница, 
- старости 4 до 6 година, 
-   висине 2 до 2,5м. 
- правилно развијене са правим деблом и развођем крошње на висини од минимум 1,5 м. 
-    прсног пречника стабле од 5 до 8 цм. 
- са орезаном – редукованом и формираном крошњом, 
- правилно извађене из расадника са бусеном пречника 50-60 цм. 
- са прописно балираним бусеном. 
 
САДНИЦЕ ДЕКОРАТИВНОГ ШИБЉА 
 
Саднице треба да буду : 
- расаднички однеговане – школоване, 
- без фитопатолошких обољења и оштећања ентомолошке природе, 
- старости 3 до 5 година, 
-      висине минимум 60цм. И пречника 50цм. 
- правилно развијене, формиране са 4 подједнако развијена избојка И формираним   
       хабитусом карактеристичним за дату врсту, 
- правилно извађене из расадника са балираним бусеном или у контејнерској 

производњи у  кесама запремине 0,05 литара. 
- са прописаним уверењем о пореклу и здравственој исправности. 
 
САДНИЦЕ ВИСОКИХ ЧЕТИНАРА 
 
Саднице треба да буду : 
- расаднички однеговане – школоване, 
- без фитопатолошких обољења и оштећења ентомолошке природе, 
- старости 4 до 6 година, 
- са прописаним уверењем о пореклу и здравственој исправности, 
- правилно развијене са хабитусом карактеристичним за дату врсту, 
- висине 1,5 до 2,0 м. 
 
 
08. ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 

 
У току прве године (један вегетациони период) након садње садница, подизања жбунастих 
врста, покривача тла и травних површина и коначне обраде зелених површина, потребна 
је интензивна нега и одржавање, које ће помоћи садницама да се боље и лакше прилагоде 
новој средини, које ће обезбедити брз пораст и биолошки снажну вегетацију. Да би се 
задовољиле потребе садница и да би оне достигле свој естетски и биолошки максимум, 
неопходно је учинити: 
- Редовно орезивање шибља. Прво орезивање извршити средином зиме, када се врши и 
скидање, односно уклањање свих осушених делова биљкака, а замена осушених стабала 
и шибља почетком пролећа. 
- Окопавање украсног шибља. Прво окопавање извршити почетком пролећа, након 
одмрзавања земље, а друго након месец дана. Наредних месец дана све до првих мразева 
окопавање обављати једанпут месечно. 
-  Прихрањивање садница обављати три пута годишње и то: прво прихрањивање извршити 
у марту, друго крајем априла,и треће крајем маја. За прихрањивање садница користити 
искључиво растворе коприве.   
-  Чишћење, односно плевљење корова и редовно грабуљање, кошење и ваљање 
травњака. 
-  Заливање садница. Након садње саднице заливати баштенским цревом свакодневно до 
истека два месеца. После истека тог рока заливање редуцирати на три пута недељно (по 
потреби). Период заливања траје 2 године док биљке не стасају, након чега се престаје са 
заливањем. 



Мере неге су потребне током целе године јер само у том случају зеленило које се подиже 
одговориће сврси због којег се и заснива. 
Одржавање  - заливање, вршити са баштенске хидрантске мреже. Рачуни за уторшену 
воду, који буду испостављени на адерсу Инвеститора у року заснивања и одржавања 
зелених површина, потребно је да буду префактурисани ка  изводјачу. 
За све ове радове у току једне године потребно је 20% од укупне вредности за садњу 
садница. 
  
 
09. ОБРАЧУНСКЕ ТАБЕЛЕ 
 
 
A. 

ТАБЕЛА 1 

Укупне површине K.P. 3347/70 

  
Код површине Површина (m²) 

Незастрте травне површине  

T1 4 

T2 4 

T3 4 

T4 4 

T5 4 

T6 9,5 

T7 29,65 

T8 8,9 

T9 25,95 

T10 17,45 

T11 17,5 

T12 19,2 

T13 8,7 

T14 44,3 

T15 17,6 

T16 61,1 

T17 33,3 

T18 33,4 

T19 45,4 

T20 48,5 

T21 12,4 

T22 27 

T23 42,7 

T24 2,8 

T25 22,45 

T26 81,45 

T27 13,7 

T28 42,8 



T29 81 

T30 17,5 

T31 38,2 

T32 15,85 

T33 9,5 

T34 12,7 

T35 23,7 

T36 9,3 

T37 14,85 

T38 30 

T39 8,3 

T40 5,5 

T               УКУПНО: 952,15 

стазе од беле ризле на незастртим 
зеленим површинама 

314,77 

T + R    УКУПНО 1.266,92 

    

ЗАСТРТЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ   

Z1 28,4 

Z2 26,35 

Z3 5,1 

Z4 22,45 

Z5 20 

 Z6  27,25 

Z 7 23,7 

Z8 13,25 

Z9 23,7 

Z10 73,8 

Z11 14,6 

Z12 73,8 

Z                УКУПНО: 352,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. 

ТАБЕЛА 2 

Укупне површине   K.P. 3347/72 I 3347/73 

  
Код површине Површина (m²) 

НЕЗАСТРТЕ ТРАВНЕ ПОВРШИНЕ  

T1 291,5 

T2 59,4 

T3 25,8 

T4 2,8 

T5 26,8 

T6 2,8 

T7 2,6 

T8 2 

T9 2 

T10 2 

T11 2 

T12 2 

T13 2,6 

T14 10,9 

T15 21,55 

T16 28,85 

T17 25,7 

T18 32,45 

T19 57,75 

    

T              УКУПНО: 606,72 
 

 
 



ТЕХНИЧКИ ОПИС МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПОЖАРНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

(ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА И ТОПЛОТЕ ИЗ ГАРАЖЕ) 

(Преузето из радне верзије ПГД ) 

 

1.1 ОПШТЕ 

Гаража стамбено пословног објекта спаде у групу подземних гаража и састоји се од три 

подземна нивоа /ниво-1, ниво -2 и ново -3/.  

Улаз у гаражу предвиђен је преко две улазно излазне рампе које са ниова 

приземља/дворишта воде до нивоа -1, две рампе које воде са нивоа -1 на ниво -2 и две 

рампе које воде са нивоа -2 на ниво -3. 

С обзиром на то да гаража спада у групу  великих подземних гаража, предвиђена је и 

вентилација и одимљавање гараже.  

 

Вентилација је предвиђена системом ЈЕТ вентилатора који су распоређени по таваници 

гараже на сва три нивоа. ЈЕТ вентилатори обезбеђују контролисано кретање ваздушне 

масе и усмеравају је ка вертикалним шахтовима преко којих се отпадни ваздух /или дим/ 

путем кровних вентилатора води до  крова и ван објекта.  

Дозвољени ниво буке простора такође је усвојен према препорукама међународних 

стандарда. 

 

1.2 ПРОТИВ ПОЖАРНА ВЕНТИЛАЦИЈА 

Пројектовани су системи противпожарне вентилације у складу са захтевима из 

Елабрората Заштите од пожара.  

Пројектовани су системи одводне противпожарне вентилације /одвођења дима/ и доводне 

противпожарне вентилације, /надпритисака и надокнаде ваздуха/.   

 

1.2.1 ПРОТИВ ПОЖАРНА ОДВОДНА ВЕНТИЛАЦИЈА 

За гаражу су пројектовани двонаменски системи доводно одводне противпожарне 

вентилације. Вентилација је предвиђена на сва три нивоа подземне гараже и у оба 

вентилациона/димна сектора сваке етаже. 

Пројектовање вентилације гараже је вршено по Правилнику о техничким захтевима за 

заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија чл. 37, па је за количину 

ваздуха за вентилацију, усвојена норма која је предвиђена за гараже са малим улазним и 

излазним саобраћајем од 6m3/h/m2 корисне површине гараже.  

Подрумске гараже се у нормалном раду вентилирају спречавајући повећање 

концентрације угљен моноксида CO и азотдиоксида NО2 /дизел возила/ који производе 

возила, а у пожарном режиму предвиђено је одвођење дима из гараже преко димних 

сектора како би се омогућило ефикасно одвођење дима /одимљавање/ и евакуација људи 

из гараже. 



 

1.2.2 ПРОТИВ ПОЖАРНА ДОВОДНА ВЕНТИЛАЦИЈА 

 

Пројектована је и доводна противпожарна вентилација чији је задатак да обезбеди 

свежим ваздухом путеве евакуације људи и то надпритисцима.  

 

Она је пројектована на основу SRPS EN 12101-6, тачка 6.8.2.4, а предвиђена је у 

сигурносним степеништима, претпросторима и лифтовским шахтовима. 

Надпритисци у сигурносним  степеништима се остварују каналским вентилаторима 

смештеним у сигурносним степеништима, који узимају ваздух из вертикалног шахта 

свежег ваздуха, на свака 3 спрата, четри по језгру, и доводе ваздух у сигурносна 

степеништа, одржавајући фрекфентно регулуисаним вентилаторима надпритисак у 

степеништима од 50Pa.  

За предпросторе сигурносних степеништа предвиђени су независни системи надпритисне 

вентилације који омогућавају да се у предпросторима степенишнта остварује надпритисак 

од 45Pa, тако што се на пожаром захваћеном спрату отвара клапна система за довод 

ваздуха.  

Опрема и канали / шахтови за ове вентилације су предвиђени у складу са против-

пожарним нормама. 

 

1.2.3 ВЕНТИЛАЦИЈА И ОДИМЉАВАНЕ ГАРАЖЕ 

Гаража пословног објекта спаде у групу подземних гаража и састоји се од три подземна 

нивоа /ниво-1, ниво -2 и ниво -3/.  

Улаз у гаражу предвиђен је преко две улазно излазне рампе које са ниова 

приземља/дворишта воде до нивоа -1, две рампе које воде са нивоа -1 на ниво -2 и две 

рампе које воде са нивоа -2 на ниво -3. 

С обзиром на то да гаража спада у групу великих подземних гаража, предвиђена је и 

вентилација и одимљавање гараже. 

За прорачун потребне количине ваздуха за одимљавање коришћен је Британски 

страндард BS 7346-7, који предвиђа 10 измена ваздуха на сат. 

Вентилација је предвиђена системом ЈЕТ вентилатора који су распоређени по таваници  

гараже на сва три нивоа.  

ЈЕТ вентилатори обезбеђују контролисано кретање ваздушне масе и усмеравају је ка 

вертикалним шахтовима преко којих се отпадни ваздух /или дим/ путем кровних 

вентилатора води до  крова и ван објекта.  

Гаража је подељена на два димна сектора по нивоу /укупно шест, јер површина 

појединачног димног сектора не сме да буде већа од 2.500m2/. Ниво -1 подељен ја на два 



димна сектора: 1.1, и 2.1, исто важи и за остала два нивоа: -2 на секторе 1.2 и 2.2, а ниво -

3 на секторе 1.3 и 2.3. 

 

За сваки од сектора предвиђен је независни систем извлачења ваздуха, односно дима. 

За сваки сектор предвиђена су два вертикална шахта која воде отпадни ваздух, односно 

дим, на кров објекта. Пошто гаража спада у категорију великих гаража на свакој 

вертикали се налазе по два вентилатора који одводе вездух / дим. Укупна количина 

ваздуха за режим редовне вентилације по вертикали износи 22.266 m3/h, а количина 

дима износи /за највећи сектор/ 38.688 m3/h.  

Сваки од вентилатора ради са половином укупног протока /50%/ у режиму редовне 

вентилације, односно у режиму одимљавања.  

Кровни вентилатори за одвођење дима морају да раде у случају пожара и морају бити 

такве конструкције да могу издржати температуре до 400ºC у трајању од 90 мин. 

Надокнада ваздуха за вентилацију и одимљавање гараже је преко два бетонска шахта. 

Узимање ваздуха за надокнаду је на нивоу приземља, и ваздух се убацује на сваку етажу 

преко решетки. 

За остале секторе  важи исти систем функцуионисања, али са другачијим параметрима, 

сходно величини сектора: 

 

              Димни сектори 1 на вертикали 1: 

Количине ваздуха за режим вентилације: 

ниво -1  /димни сектор 1.1/     7.440 m3/h 

ниво -2  /димни сектор 1.2/    7.386 m3/h 

ниво -3  /димни сектор 1.3/    7.440 m3/h 

Укупно:     22.266 m3/h 

Количине дима за режим одимљавања: 

ниво -1  /димни сектор 1.1/    38.688 m3/h 

ниво -2  /димни сектор 1.2/   36.191 m3/h 

ниво -2  /димни сектор 1.3/   36.456 m3/h 

Укупно /маx/:    38.688 m3/h 

 

               Димни сектори 1 на вертикали 2: 

Количине ваздуха за режим вентилације: 

ниво -1  /димни сектор 2.1/     7.440 m3/h 



ниво -2  /димни сектор 2.2/    7.386 m3/h 

ниво -3  /димни сектор 2.3/    7.440 m3/h 

Укупно:     22.266 m3/h 

Количине дима за режим одимљавања: 

ниво -1  /димни сектор 2.1/    38.688 m3/h 

ниво -2  /димни сектор 2.2/   36.191 m3/h 

ниво -2  /димни сектор 2.3/   36.456 m3/h 

Укупно /маx/:    38.688 m3/h 

 

              Димни сектори 2 на вертикали 3: 

Количине ваздуха за режим вентилације: 

ниво -1  /димни сектор 3.1/     7.440 m3/h 

ниво -2  /димни сектор 3.2/    7.386 m3/h 

ниво -3  /димни сектор 3.3/    7.440 m3/h 

Укупно:     22.266 m3/h 

Количине дима за режим одимљавања: 

ниво -1  /димни сектор 3.1/    38.688 m3/h 

ниво -2  /димни сектор 3.2/   36.191 m3/h 

ниво -2  /димни сектор 3.3/   36.456 m3/h 

Укупно /маx/:    38.688 m3/h 

 

        Димни сектори 2 на вертикали 4: 

Количине ваздуха за режим вентилације: 

ниво -1  /димни сектор 4.1/     7.440 m3/h 

ниво -2  /димни сектор 4.2/    7.386 m3/h 

ниво -3  /димни сектор 4.3/    7.440 m3/h 

Укупно:     22.266 m3/h 

Количине дима за режим одимљавања: 

ниво -1  /димни сектор 4.1/    38.688 m3/h 

ниво -2  /димни сектор 4.2/   36.191 m3/h 



ниво -2  /димни сектор 4.3/   36.456 m3/h 

Укупно /маx/:    38.688 m3/h 

 

У режиму пожара довод ваздуха и одвођење дима врши се само са једног нивоа /који је у 

пожару/, а остала два нивоа се не вентилирају тј. одимљавају. Отпадни ваздух односно 

дим се извлачи при плафону сваког нивоа гараже који се одимљава.  

Да би би се свеж ваздух довео у ниво гараже који је у пожару укључују се аксијални 

вентилатори који се налазе у проширениом делу тог шахта и који доводе ваздух у 

потребан ниво гараже.   

У пројекту за извођење одабрани испоручилац ЈЕТ вентилатора ће бити у обавези да 

уради CFD анализу, и која ће показати све потребне параметре који су потребни за овај 

систем вентилације и одимљавање гараже. 

Геометрија гараже и препоручена диспозиција елемената за довођење и одвођење 

ваздуха урађене је у сарадњи са спејалистима фирме Systemair.  

 

1.2.4 ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН /ЕМП/  

За системе који раде и у пожару предвиђени су посебни ел. ормани за њихово напајање, 

заштиту, управљање и сигнализацију, који се напајају кабловима са бакарним 

проводницима потребног пресека са основном изолацијом и плаштом, ватроотпорни, 

безхалогени, слични типу: NHXHX-FE 180/E90. 

За сваки орман климатизације и вентилације предвиђен је по један сигнал о пожару из ПП 

централе који искључује све системе са тог ел. ормана. Пожар на орману се може 

ресетовати само са ел. ормана, после обиласка припадајућих система који се са њега 

напајају и управљају.  

У склопу ел. ормана решено је и напајање, управљање и сигнализација моторноопружних 

ПП клапни. На орману се сигналише стање сваке ПП клапне (отворена/затворена), а на 

систем ЦСНУ се преноси за сваки систем сигнал да су све ПП клапне отворене и да је 

нека од ПП клапни затворена. Предвиђена је по сваком систему гребенаста склопка за 

локалну пробу ПП клапни.  

При сигналу о пожару све ПП клапне се затварају, а њихово отварање је могуће после 

ручног ресета сигнала о пожару на ел. орману. Ако се у току рада система нека од ПП 

клапни тог система затвори систем престаје са радом до отклањања алармног стања.  

 

Системи пожарне вентилације:  

За потребе безбедне евакуације људи и омогућавања ефикасног гашења пожара у 

објекта у режиму пожара предвиђени су пројектом пожарне вентилације системи за 

одимљавање и системи за надпритиске.  



Неки од система за одимљавање у нормалном режиму рада служе за вентилацију гаража 

у надземном и подземном делу. Надпритисни системи раде у режиму пожара и служе за 

стварање надпритисака на путевима евакуације људи.  

Сви више режимски вентилатори у принципијелно нормалном режиму вентилације раде у 

подешеној брзини /преко фреквентних регулатора. 

Аутоматски рад у нормалном режиму рада спроводи се преко микропроцесорских 

подцентрала, а у случају пожара вентилатори се безусловно обилазе фреквентне 

регулаторе и стартују у маxималној брзини, независно од стања изборних управљачких 

гребенастих преклопки.  

Системи одимљавања који раде у режиму нормалне вентилације и у пожарном режиму 

опремљени су моторноопружним ПП клапнама за нормални режим вентилације, које су 

тада отворене и моторноопружним димним клапнама, које су у нормалном режиму рада 

под напоном и затворене.  

У случају пожара ПП клапне се затварају, а отварају се димне клапне и димни 

вентилатори настављају рад са већом брзином. За сваки систем одимљавања 

предвиђене су по две команде из ПП централе и то пожар и ресет.  

Димни вентилатори са двонаменским режимом рада који служе за вентилацију подземне 

гараже у нормалном режиму рада се укључују на бази сигнала са централе за детекцију 

CO према зонама које покривају и раде у првој брзини.  

При режиму одимљавања из подземне гараже за потребе довођења ваздуха предвиђене 

су моторноопружне жалузине, чије се напајање прекида у режиму пожара, када се оне 

отварају.  

За сваки систем надпритиска предвиђен је посебан сигнал за старт система из ПП 

централе којим се стартује вентилатор и отварају преструјне жалузине, ако их има у том 

систему.  

Стање свих ПП клапни, димних клапни и жалузина за довод свежег ваздуха у пожарном 

режиму (отворена/затворена) сигналише се локално на припадајућем ел. орману и на 

систему ЦСНУ.  

На орманима за напајање система који раде и у пожару предвиђени су тастери за пробу 

рада сваког система понаособ. 

Ел. ормани система пожарне вентилације напајају се системом напајања IT, са уграђеним 

контролницима изолације у орманима, чија се грешка сигналише. 

За сваки вентилатор пожарне вентилације могуће је у аутоматском режиму даљинско 

укључење у првој и другој брзини. Стање гребенастих склопки за избор режима рада за 

сваки вентилатор се сигналише, као и сва хаваријска и радна стања.  

Сви каблови који полазе са ел. ормана за напајање и управљање пожарним системима, 

за које је неопходно непрекидно напајање ел. енергијом у режиму пожара су 

ватроотпорни, безхалогени каблови слични типу NHXHX (-J) FE 180/E90. 



Каблови за ПП клапне и димне клапне су стандардни безхалогени каблови, јер њиховим 

прекидом клапне заузимају пожарни режим рада.  

Пројекат пожарне вентилације је урађен по свим домаћим и страним прописима, страним 

препорукама и у сарадњи са пројектантима осталих фаза. 



ТЕХНИЧКИ ОПИС МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ 

(Преузето из радне верзије ПГД ) 

 

1. УВОД 

Спринклер инсталација која је предмет овог пројекта се предвиђа за имплементацију у нови 

стамбено пословни објекат на Новом Београду. Инсталација ће бити пројектована и изведена у 

складу са SRPS EN 12845 Стандардом за спринклер системе. 

 

2. ОБИМ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА 

У објекту се спринклером штите подземне етаже гараже, локали на приземљу, у оквиру ламела 1, 

2, 3, 4, 5, 6 и пословни део објекта (ламела 6). На поменутим етажама штите се све просторије 

осим електро просторија, пожарно одвојених степеништа и WC-а и сличних мокрих просторија. 

 

3. ОПИС ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Спринклер инсталација спада међу најефикасније инсталације за гашење пожара. То је аутоматска 

стабилна инсталација за гашење пожара распрскавајућим млазом воде, која у припремном 

положају пре активирања има затворене млазнице, које се отварају на одређеној повишеној 

температури и на тај начин започиње аутоматско активирање инсталације. Цевоводи који доводе 

воду до млазница су под сталним притиском воде. Гашење пожара се врши одређеним бројем 

млазница, зависно од брзине ширења пожара. Поред гашења, при активирању спринклер 

инсталације истовремено врши и дојаву пожара давањем алармног сигнала. 

 

4. ТИП ИНСТАЛАЦИЈЕ 

За подземне гаражне етаже -3, -2 и -1 усвојена је сува спринклер инсталација, јер у том делу 

објекта који се штити постоји могућност замрзавања воде у цевоводима. Просторија за смештај 

опреме обезбеђена је од ниских температура. Цевоводи суве спринклер инсталације су стално 

напуњени водом под притиском до клапне спринклер вентила, док је са горње стране клапне 

цевовод под ваздушним притиском. Од тренутка активирања инсталације, почиње да излази 

ваздух, а затим врло брзо долази вода до места где се појавио пожар. 

На свим преосталим етажама усвојена је мокра спринклер инсталација, јер у том делу објекта који 

се штити не постоји могућност замрзавања воде у цевоводима. Уколико буде делова цевовода који 

пролазе кроз негрејани простор, треба предвидети грејни кабл и изолацију. Цевоводи мокре 

спринклер инсталације су стално напуњени водом под притиском. Од тренутка активирања 

инсталације, тренутно долази вода до места где се појавио пожар. 

 

5. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Спринклер инсталација се састоји од следећих елемената: 

- монокомпактно пумпно постројење за повишење притиска у спринклер инсталацији (1 

радна електро пумпа, 1 резервна електро пумпа, 1 џокеј пумпа за одржавање притиска у цевоводу 

спринклер инсталације); 

- спринклер алармни вентил – мокри и суви; 

- компресор; 



- цевна мрежа на којој су постављене спринклер млазнице; 

- спринклер млазница – висећа, стојећа; 

- доводни цевовод; 

- остала пратећа арматура. 

  

6. СПРИНКЛЕР ПУМПНА СТАНИЦА 

Спринклер пумпна станица се налази на нивоу подрума -2, у посебној просторији бр. Т3.  Ова 

просторија је обезбеђена од ниских температура, и представља посебан пожарни сектор.  У овој 

просторији се налазе мокри и суви спринклер вентили са пратећом арматуром и компресорима за 

ваздух. Предвиђена су три сува спринклер вентила, по један за сваку етажу гараже и два мокра 

спринклер вентила, један за локале у приземљу и један за пословни део објекта. 

За повишење притиска у цевоводној мрежи спринклер система предвиђено је монокомпактно 

пумпно постројење које се састоји од 1 електро пумпе (радне), 1 електро пумпе (резервне) и једне 

џокеј пумпе, за одржавање притиска у цевоводној мрежи. 

Рад пумпи: 

- џокеј пумпа (пумпа за одржавање притиска у цевоводној мрежи) се посредством 

аутоматике са пресостатима  укључује  када  притисак  у  инсталацији  достигне  одређену  

вредност,  а  искључује  се аутоматски када се повећа притисак на одређену вредност; 

- електро пумпа (радна) се посредством аутоматике са пресостатима укључује када притисак 

у инсталацији  достигне  одређену  вредност.  Оног  тренутка  када  стартује  ова  пумпа  мора  се 

аутоматски  угасити  џокеј  пумпа.  Рад  електро  пумпе  значи  да  имамо  стање  пожара  па 

аутоматско искључивање рада ове пумпе не сме постојати, тј. рад ове пумпе се може само ручно 

прекинути. Такође не сме постојати ни заштита пумпе од рада "на суво"; 

 

- електро пумпа (резервна) се посредством аутоматике са пресостатима укључује ако радна 

пумпа из било ког разлога није успела да стартује. У тренутку када притисак у инсталацији 

достигне одређену вредност. Рад електро пумпе значи да имамо стање пожара па аутоматско 

искључивање рада ове пумпе не сме постојати, тј. рад ове пумпе може бити само ручно прекинут. 

Такође не сме постојати ни заштита пумпе од рада "на суво". 

 

Сигнали пумпи: 

Сви сигнали, добијени од монокомпактног пумпног постројења, морају бити дати у оквиру система 

за надзор и управљање. 

- џокеј пумпа 

рад џокеј пумпе квар џокеј пумпе 

- електро пумпа (радна) 

спремна за рад неуспели старт 

рад електро пумпе 

- електро пумпа (резервна) спремна за рад 

неуспели старт 

рад електро пумпе 



 

 

7. СИГНАЛИЗАЦИЈА 

Сигнали овалних засуна и лептирастих вентила: 

Сви сигнали добијени од стране микропрекидача на овалним засунима и лептирастим вентилима 

морају бити предвиђени системом за надзор и управљање. Сви овални засуни и лептирасти 

вентили морају бити потпуно отворени. Микропрекидачи на овим овалним засунима треба да дају, 

у оквиру система за надзор и управљање, сигнал ако вентил није у одговарајућем положају. 

Сигнал пресостата мокрог спринклер вентила: 

Пресостат спринклер вентила даје сигнал да је подигнута клапна мокрог спринклер вентила. 

Овакав сигнал значи могућ пожар јер клапна спринклер вентила може бити мало отворена услед 

заглављивања клапне спринклер вентила. Због могућности да се деси таква ситуација, овај сигнал 

се шаље систему за надзор и управљање. Овај сигнал треба да индукује интерни аларм у 

просторији система за надзор и управљање. Акције које морају уследити морају бити адекватне за 

стању пожара, али без извршних функција противпожарне централе (пример: обарање 

противпожарних клапни). 

 

 

Сингал пресостата сувог спринклер вентила: 

Даје сигнал да је подигнута клапна сувог спринклер вентила. Овакав сигнал значи сигуран пожар. 

 

Сигнали индикатора протока: 

Индикатор протока је уређај који услед кретања воде кроз цев (у једном смеру) даје контакт који се 

преноси ка противпожарној централи. Овакав сигнал се третира као сигуран пожар. Извршне 

функције противпожарне централе морају бити адекватне стању пожара. Индикатори протока се 

налазе на доводном цевоводу из спринклер вентилске станице (тачан положај је дат на цртежима). 

 

Прикључак за ватрогасно возило: 

је прикључак који се налази на фасади објекта и он је још једна мера сигурности, која омогућава да 

се ватрогасно возило прикључи на спринклер систем и да на тај начин гаси пожар. Ова додатна 

мера сигурности је предвиђена у случају да у градском водоводу нема воде. 

 

Хидрауличко алармно звоно: 

приликом подизања клапне спринклер вентила, ослобађа се отвор ка хидрауличком алармном 

звону које услед протицања воде даје аларм. 

Технолошком шемом је дат принцип рада целе инсталације са свим својим елементима. Алармна 

сува спринклер станица: 

Садржи  неповратну  клапну  која  је  у  затвореном  положају  услед  једнаких  притисака  узводно  

и низводно од клапне. Ово уравнотежење притисака се обавља компресором са ваздушне стране, 

а путем градске водоводне мреже са водене стране. У случају пожара, ампула спринклер 

млазнице пуца. Притисак изнад клапне (низводно) пада, омогућујући клапни да се отвори и 

пропусти потребну количину воде до спринклер млазница. Детаљније објашњење је дато тачком 

10. Начин рада суве инсталације. 



 

 

 

Алармна мокра спринклер станица: 

садржи  неповратну  клапну  која  је  у  затвореном  положају  услед  једнаких  притисака  узводно  

и низводно од клапне. У случају пожара, ампула спринклер млазнице пуца. Притисак изнад клапне 

(низводно) пада, омогућујући клапни да се отвори и пропусти потребну количину воде до 

спринклер млазница. Детаљније објашњење је дато тачком 11. Начин рада мокре инсталације. 

 

8. МРЕЖА ЦЕВОВОДА 

Мрежа цевовода има основну функцију да спаја спринклер млазнице са извором воде, 

осигуравајући основне потребне параметре - количину воде и притисак. Води се тако да се покрије 

цела површина која се штити. Израђује се од поцинкованих цеви. Цеви већег пречника од ДН 50 се 

међусобно спајају жљебним (гроове) фитингом, цевоводи мањих пречника од ДН 50, спајају се 

навојним фитингом према препорукама СРПС ЕН 12845. Цевоводи суве мреже се воде са нагибом 

према местима испуста, како би се могли испразнити. На крајевима магистралних цевовода 

предвиђене су славине за испирање ДН50. 

Пад износи: 

-0,2% за главне цеви 

-0,4% за разводне цевоводе 

Начин формирања цевне мреже има директан утицај на униформност покривања штићеног 

простора. Практични услови и могућности одредили су распоред цевне мреже и то у зависности од 

конструкције и намене објекта. 

Максимални дозвољени притисак у цевоводу не сме да пређе вредност од пмаx. = 12 бар. 

 

9. СПРИНКЛЕР МЛАЗНИЦЕ 

Спринклер млазнице су важан елеменат спринклер инсталације, јер врше њено активирање. Оне 

се при одређеној температури отварају, а својом конструкцијом омогућавају расипање воде тако да 

она равномерно кваси површину на којој се десио пожар. 

Спринклер млазница се састоји од следећих делова: 

- тела млазнице 

- затварача којег на седишту држи ампула испуњена експанзивном течношћу (ампула пуца 

када температура око млазнице достигне вредност од 68°C) 

-   распршивача учвршћеног на врху тела млазнице 

 

Спринклер млазнице се постављају са дефлектором млаза окренутим горе (стојећа) или доле 

(висећа). Минимално потребни притисак на спринклер млазници износи пмин = 0,35 бар. 

 

10. НАЧИН РАДА СУВЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 



Цела инсталација је напуњена ваздухом под притиском (низводно од клапне спринклер вентила), а 

водом узводно од клапне спринклер вентила. Свака млазница на свом излазном делу има ампулу 

која затвара отвор. Приликом појаве темературе од 68 оЦ, долази до пуцања ампуле на млазници 

услед ширења експанзионе течности која се налази у ампули. На тај начин се отвара излаз води. 

Вода удара у дефлектор и распршава се тако да у кружној лепези покрива површину која се штити. 

У случају да прво активирана спринклер млазница не успе да угаси пожар, па се он прошири, 

отварају се следеће спринклер млазнице у непосредној близини места пожара. 

Услед отварања млазнице пада притисак у горњој комори спринклер вентила, подиже се клапна у 

спринклер вентилу. Вода из градске водоводне мреже протиче ка спринклерским млазницама. 

Преко жлеба у седишту спринклер вентила вода улази у цевовод према хидрауличком  алармном  

звону. Алармно звоно се налази на зиду вентилске станице, на висини приближно 2 метра од пода. 

Приликом кретања воде у цевоводима, пресостат сувог спринклер вентила, даје импулс који се 

преноси на централу за дојаву пожара, а она затим даје алармни сигнал да је инсталација 

прорадила. 

 

11. НАЧИН РАДА МОКРЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Цела инсталација је напуњена водом под притиском. Свака млазница на свом излазном делу има 

ампулу која затвара отвор. Приликом појаве темературе од 68 оЦ, долази до пуцања ампуле на 

млазници услед ширења експанзионе течности која се налази у ампули. На тај начин се отвара 

излаз води. Вода удара у дефлектор и распршава се тако да у кружној лепези покрива површину 

која се штити. У случају да прво активирана спринклер млазница не успе да угаси пожар, па се он 

прошири, отварају се следеће спринклер млазнице у непосредној близини места пожара. 

Услед отварања млазнице пада притисак у горњој комори спринклер вентила, подиже се клапна у 

спринклер вентилу. Вода протиче ка спринклерским млазницама. Преко жлеба у седишту 

спринклер вентила вода улази у цевовод према хидрауличком алармном звону. Алармно звоно се 

налази на зиду пумпне станице, на висини од око 2 метра од коте пода. Приликом кретања воде 

кроз спринклер вентил, индикатор протока даје сигнал да је инсталација прорадила. 

 

13.     СНАБДЕВАЊЕ  ВОДОМ СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ 

За правилан и сигуран рад спринклер инсталације најважнију улогу има сигурно снабдевање 

водом, довољне количине са потребним притиском током времена гашења. Снабдевање водом 

мора бити поуздано и не сме бити угрожено ниским температурама. 

За објекте који спадају у групу пожарне опасности ОХ3, потребно је обезбедити један извор воде. 

Напајање спринклер инсталације водом, врши се директно из градског водовода, будући да је 

према условима водовода обезбеђено прикључење на цевовод ДН150. Са поменутог прикључка се 

добија проток од 25 л/с, чиме се у потпуности задовољава потребна количина воде. 



 

 

 УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
 
СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈА 
 
Све радове на набавци, испоруци и монтажи свог неопходног материјала и опреме 
извести у складу са овом Конкурсном документацијом, овереном пројектно-техничком 
документацијом, пројектом за извођење, важећим стандардима и прописима за ову врсту 
објеката и инсталација, листом материјала и опреме која је саставни део ове Конкурсне 
документације. 
 
Извођач радова је у обавези да: 
 

- за сву опрему и материјал који планира да угради, претходно тражи и добије 
писану сагласност Наручиоца; 

- радове изведе у складу са овереном пројектно-техничком документацијом 
(пројектом за извођење); 

- изврши сва потребна испитивања, мерења, балансирања, атестирања у складу са 
овереном пројектно-техничком документацијом и захтевима ЈКП/ЈП, комисије за 
Технички пријем, Министарства унутрашњих послова и Наручиоца и/или Надзора; 

- обезбеди пробни рад инсталације;  

- изведену инсталацију одржава у функционалном и исправном стању у гарантном 
периоду;  

- прибави сву неопходну атестну и другу документацију, обезбедити позитиван 
налаз Комисије за технички пријем, надлежног ЈКП/ЈП и Министарства унутрашњих 
послова РС; 

- Наручиоцу достави детаљно упуство о руковању и одржавању уграђене опреме, 
инсталација и изведених радова. 

- Изради пројекат изведеног стања 
 
Извођач је дужан да радове усклади са осталим радовима у објекту и гаражи у циљу 
ефикасног и калитетног завршетка радова. 
 
Обавеза Извођача је да приликом извођења радова из своје надлежности врши сталну 
координацију и усаглашавање са представницима других извођача објеката, извођача 
инфраструктуре и ЈКП/ЈП приликом извођења радова из њихове надлежности. 
 
Извођач је дужан да изврши сва потребна обележавања, изради сва упустава за 
руковање и одржавање инсталације.  
 
ВЕНТИЛАЦИЈА И ОДИМЉАВАЊЕ ГАРАЖЕ 
 
Све радове на набавци, испоруци и монтажи свог неопходног материјала и опреме 
извести у складу са овом Конкурсном документацијом, овереном пројектно-техничком 
документацијом, пројектом за извођење, важећим стандардима и прописима за ову врсту 
објеката и инсталација, листом материјала и опреме која је саставни део ове Конкурсне 
документације. 
 
Извођач радова је у обавези да: 
 

- за сву опрему и материјал који планира да угради, претходно тражи и добије 
писану сагласност Наручиоца; 



 

 

- радове изведе у складу са овереном пројектно-техничком документацијом 
(пројектом за извођење); 

- изврши сва потребна испитивања, мерења, балансирања, атестирања у складу са 
овереном пројектно-техничком документацијом, захтевима комисије за Технички 
пријем, Министарства унутрашњих послова и Наручиоца и/или Надзора; 

- обезбеди пробни рад инсталације;  

- изведену инсталацију одржава у функционалном и исправном стању у гарантном 
периоду;  

- прибави сву неопходну атестну и другу документацију, обезбедити позитиван 
налаз Комисије за технички пријем, надлежног ЈКП/ЈП и Министарства унутрашњих 
послова РС; 

- Наручиоцу достави детаљно упуство о руковању и одржавању уграђене опреме, 
инсталација и изведених радова. 

- Изради пројекат изведеног стања 
 
Извођач је дужан да радове усклади са осталим радовима у објекту и гаражи у циљу 
ефикасног и калитетног завршетка радова. 
 
Обавеза Извођача је да приликом извођења радова из своје надлежности врши сталну 
координацију и усаглашавање са представницима других извођача објеката, извођача 
инфраструктуре и ЈКП/ЈП приликом извођења радова из њихове надлежности. 
 
Извођач је дужан да изврши сва потребна обележавања, изради сва упустава за 
руковање и одржавање инсталације.  
 


	DEO 1 - BLOK 63 VJN 05-19
	DEO 2 - BLOK 63 VJN 05-19
	3-0-DEO 3-Naslovna strana
	3-1-0-DEO 3-Projekti zadatak
	01 Lista materijala Arh  2019-02-08
	02 Lista materijala ViK spoljno - 14.08.2019.
	03 Lista materijala ViK unutra - 16.08
	04 Lista materijala i opreme - masinske instalacije
	05 Vendor lista EE instalacije
	06 Vendor Lista VJN 05 19 telekomunikacone instalacije
	3-3-0-DEO 3-Presecna strana-Tehnicki opisi
	3-3-1 ArhTEHNICKI OPIS_PGD-radno
	3-3-2 Gr Tehnicki opis PGD konstrukcija v3.00
	3-3-2 Gr Tehnicki opis
	3-3-2 VIK-Blok 63 Teh-opis 04.04.19. ispravljeno
	3-3-3 Mas TEHNICKI OPIS BLOK 63 termotehnika
	3-3-3 Mas USLOVI ZA IZVOĐENJE - masinske instalacije
	3-3-3-1 Mas Liftovi-L1-L2-to
	3-3-3-2 Mas Liftovi-L3-L4-to
	3-3-3-3 Mas Liftovi-L5-L6-to
	3-3-3-4 Mas Liftovi-L7-L8-to
	3-3-3-5 Mas Liftovi-L9-L10-to
	3-3-3-6 Mas Liftovi-L11-L12-to
	3-3-3-7 Mas E200--Blok63-TO
	3-3-3-8 Mas USLOVI ZA IZVOĐENJE - лифтови
	3-3-4 JS_teh_opis_B63_190403
	3-3-4 SS_teh_opis_telekomunikacione instalacije
	3-3-6 Saobr signalizacija_Pristupne_TEH_OPIS DEO 1
	3-3-6 Saobr signalizacija_TEH_OPIS DEO 2
	3-3-6 Saob-tehnicki opis DEO 1
	3-3-6 Saob-tehnicki opis DEO 2
	3-3-7 Zel Tehnicki opis
	3-3-7 Zel Uslovi ozelenjavanje
	3-3-8 PP ТЕХНИЧКИ ОПИС МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПОЖАРНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
	3-3-8 PP ТЕХНИЧКИ ОПИС МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ
	3-3-8 PP1 USLOVI ZA IZVOĐENJE MAŠINSKIH INSTALACIJA U GARAŽI-SPRINKLER I ODIMLJAVANJE ZAJEDNO BLOK 63 -04.04.2019

