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

БЕОГРАД 

ВЈН БР. 06/17 

СЕПТЕМБАР 2017. 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. 613/17 од 21.07.2017 године и Решења о образовању Комисије 

бр. ИН бр. 614/17 од 21.07.2017. године, припремљена је следећа:     

 

ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке ВЈН бр. 06/17 

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ, 

САОБРАЋАЈНИЦАМА И ИНФРАСТРУКТУРНИМ 

ИНСТАЛАЦИЈАМА НА КП 10362/2 И 10362/3 КО 

ЗЕМУН, НА ЛОКАЦИЈИ „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У 

ЗЕМУНУ 
 

Напомена: Све измене у документацији означене су плавом бојом 

 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СА УНЕТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

БЕЗ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА КОЈИ НИЈЕ МЕЊАН 
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ДЕО 1 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 

 
(1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  

Грађевинска дирекција Србије 

Булевар арсенија Чарнојевића 110, Београд     

www.gds.rs 

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

  
(3) Предмет јавне набавке: Извођење радова на партерном уређењу, 
саобраћајницама и инфрструктурним инсталацијама на КП 10362/2 и 10362/3 КО 
Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, у свему према попису и опису 
послова и листама материјала и опреме датих у Делу 3 ове Конкурсне 
документације.  
 
(4) Опис предмета набавке: Обухвата извођење радова на партерном уређењу, 
саобраћајницама и инфрструктурним инсталацијама на КП 10362/2 и 10362/3 КО 
Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, у свему према попису и опису 
послова и листама материјала и опреме датих у Делу 3 ове Конкурсне 
документације у пет фаза извођења радова. 
 

Фазе извођења радова и њихове границе дефинисане су: графичком 
документацијом (Фазе извођења радова), техничким описима, условима за 
извођење и одвојеним предмерима радова за сваку фазу извођења радова детаљно 
датим у Делу 3 – Техничке спецификације ове Конкурсне документације.   

  (5) Назив и ознака из општег речника набавке:  

шифра: 45000000   Грађевински радови 

               

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gds.rs/
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2) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛAНА  75. 

И ДОДАТНИХ УСЛОВА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 

2) 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  

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

регистар; 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

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

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

Потписивањем ове конкурсне документације, односно понуде,  понуђач под 

материјалном и кривичном одговорношћу изјављује  да је при састављању понуде 

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

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 
 

место и датум  

 

М. П. Понуђач 

 

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

ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ, ПОСЛОВНОГ И ТЕХНИЧКОГ 

КАПАЦИТЕТА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

Неопходно је да понуђач раполаже потребним финансијским, техничким и 

кадровским капацитетом. 

2) 2.1 ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

- У складу са чл.76. и 77. ЗЈН - 

 Додатни услови у погледу траженог финансијског капацитета су:  

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

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

3. Да је Понуђач остварио укупан приход од минимум 580. 000. 000,00 РСД  

/петсто осамдесет милиона динара/ у 2016.  години 

Елементи финансијског капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

Важна напомена:  

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

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

тачке 1 и 2 сваки члан групе понуђача понаособ.  

 

место и датум  

 

 

М. П. Понуђач 

 

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

- У складу са чл.76. и 77. ЗЈН - 

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

1.1. Извео радове на изградњи или реконструкцији путева, улица, паркинга и  

тротоара: 

- минималне површине од 40.000 м2 

и 

- укупне вредности од минимум 200.000.000,00 динара на дан испостављања 

окончане или последње привремене ситуације. 

1.2. Извео радове на партерном уређењу тргова, платоа, игралишта, пешачких  

стаза и зелених површина: 

- минималне површине од 10.000 м2 

и 

- укупне вредности од минимум 100.000.000,00 динара на дан испостављања 

окончане или последње привремене ситуације. 

1.3. Извео радове на изградњи водоводне и канализационе мреже 

- минималне дужине од 15.000 м′.  

и 

- укупне вредности од минимум 150.000.000,00 динара на дан испостављања 

окончане или последње привремене ситуације. 

У случају сопственог инвестирања за доказивање вредности изведених радова даје 

се предрачунска вредност из техничке документације која је потврђена од стране 

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

радова.  

За тачност достављених информација о изведеним радовима морално, материјално 

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

Наручилац. 

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

14001, OHSAS 18001 за области из предмета ЈН. 

Пословни капацитет из предходног става Понуђач доказује доставом неоверених 

фотокопија сертификата. 

3. (брисано) 
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Елементи пословног капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

 

Важна напомена: 

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

пословног капацитета испуњавају чланови групе понуђача заједно. 

 

 

 

место и датум  

 

 

М. П. Понуђач 

 

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

- У складу са чл.76. и 77. ЗЈН - 

 

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

лизингу или закупу има минимум: 

 

РБ Опрема Техничке карактеристике ком. 

1 Багер снага: мин. 90 kW 3 

2 Булдозер снага: мин. 110 kW 3 

3 Утоваривач снага: мин. 90 kW 3 

4 Грејдер снага: мин. 80 kW 2 

5 Финишер снага: мин. 120 kW 2 

6 Ваљак маса: 0,75 - 12,0 т 3 

7 Аутодизалица снага: мин. 160 kW 1 

8 Аутопумпа за бетон снага: мин. 90 kW 1 

9 Аутомиксер за бетон снага: мин. 250 kW 3 

10 Шлепер снага: мин. 260 kW 3 

11 Камион кипер носивост: мин. 10 т 10 

12 Приколица нисконосећа носивост: 25,0 - 50,0 т 2 

 

Елементи техничког капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

 

Важна напомена:  

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

заједно испуњавају услове у погледу техничког капацитета. 

 

 

место и датум  

 

М. П. Понуђач 

 

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

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

предмет јавне набавке и његову вредност: 

2) 2.4.1 инжењери са важећом лиценцом ИКС и то: 

 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 400; 

 минимум 2 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 410 или 411; 

 минимум 2 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 412 или 415; 

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

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 470; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 474 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 450; 

 минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 453; 

2) 2.4.2 Неопходно је да Понуђач поседује минимум 120 радно ангажованих лица.  

 

Важна напомена:  

Уколико се ради о заједничкој понуди услове у погледу кадровског капацитета 

треба да испуњавају чланови групе понуђача заједно. 

 

 

место и датум  

 

М. П. Понуђач 

 

_____________  _____________ 
                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
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2)3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА  

  2) 3.1 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ЛИЦА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

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

одговарајућег регистра; 

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

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 

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

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

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

по основу изворних локалних јавних прихода; 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (за ову 

јавну набавку није предвиђена наведена дозвола). 

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

складу са законом. 

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

приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. 

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

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

Конкурсне документације). 

Важна напомена:  

Овај образац се потписује уколико је понуђач правно лице. 

 

 

место и датум  

 

М. П. Понуђач 

 

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

75. ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ 

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

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

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

одговарајућег регистра; 

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

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 

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

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

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

по основу изворних локалних јавних прихода; 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом  (за ову 

јавну набавку није предвиђена наведена дозвола). 

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

складу са законом. 

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

приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. 

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

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

Конкурсне документације). 

Важна напомена:  

Овај образац се потписује уколико је понуђач предузетник. 

 

 

 

место и датум  

 

 

М. П. Понуђач 

 

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

ПОНУЂАЧЕ  У  СМИСЛУ  ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

2) 4. 1.  ДОКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА  

Додатни услови у погледу траженог финансијског капацитета су:  

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

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

3. Да је Понуђач остварио укупан приход од минимум 580. 000. 000,00 РСД  

/петсто осамдесет милиона динара/ у 2016.  години 

Потребни докази: 

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

годину који издаје Агенција за привредне регистре 

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

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

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

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

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

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

580. 000. 000,00 РСД  /петсто осамдесет милиона динара/ у 2016.  години) 

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

пословао без блокаде рачуна. 

Елементи финансијског капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

 

 

место и датум  

 

 

М. П. Понуђач 

 

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

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

РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПУТЕВА, УЛИЦА, 

ПАРКИНГА И ТРОТОАРА 

 

 

ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕ 

 

 

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

изградњи или реконструкцији путева, улица, паркинга и тротоара минималне 

површине од 40.000 м2 и минималне вредности од 200.000.000,00 динара и то: 

  

Локација Врста радова 

 

површина (м2) и 

вредност (дин.)  

изведених радова 

 

Број уговора  и 

Инвеститор 
Доказ у прилогу 

1     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

2     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

3     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

4     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 



Грађевинска дирекција Србије                                                                            ВЈН 06/17       

 Конкурсна документација Део1  страна 14 oд 67 
 

 

5     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

6     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

7     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

8     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

 
Важне напомене: 

 У случају сопственог инвестирања за доказивање изведених радова и њихове 

вредности прилаже се Потврда о изведеним радовима на изградњи или 

реконструкцији путева, улица, паркинга и тротоара коју издаје Инвеститор 

(односно Понуђач).  

 За тачност информација датих у Потврди о изведеним радовима на изградњи 

или реконструкцији путева, улица, паркинга и тротоара морално, 

материјално и кривично је одговоран издавалац Потврде о изведеним 

радовима – Инвеститор/Наручилац. 

 Доказе о изведеним радовима приложити за пет највреднијих уговора 

(уколико задовољавају захтеване критеријуме везане за вредност и обим 

изведених радова).  

Уколико пет највреднијих уговора не задовољавају критеријуме везане за 

вредност и обим изведених радова Понуђач може приложити доказе за већи 

број уговора. 

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

уговора уколико исти задовољавају захтеване критеријуме везане за вредност 

и обим изведених радова. 

 

 

Место и датум  М. П.           Понуђач 

 

__________ 

  

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

РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПУТЕВА, УЛИЦА, ПАРКИНГА И ТРОТОАРА 

   

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 достављања понуде), код издаваоца потврде извео 

радове на изградњи или реконструкцији путева, улица, паркинга и тротоара укупне 

површине од ............................ м2 и вредности ................................................ РСД и то: 
 

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

површине ............................... м2, вредности ................................ РСД 

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

површине ............................... м2, вредности ................................ РСД 

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

површине ............................... м2, вредности ................................ РСД 

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

површине ............................... м2, вредности ................................ РСД 

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

површине ............................... м2, вредности ................................ РСД 

Потврда се издаје на захтев Понуђача _______________________________________, 

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

сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 

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

                                                     М.П.                                     Законски заступник 

                                                                                       Инвеститора (Наручиоца) радова 

 

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

 

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

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати ради бржег достављања 

инвеститорима (наручиоцима). 
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2) 5.2 ИЗЈАВА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ  МОДЕЛА ПОТВРДЕ О ИЗВОЂЕЊУ 

РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ТРГОВА, ПЛАТОА, ИГРАЛИШТА, 

ПЕШАЧКИХ СТАЗА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

 

ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕ 

 

 

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

партерном уређењу тргова, платоа, игралишта, пешачких стаза и зелених површина 

минималне површине од 10.000 м2 и минималне вредности од 100.000.000,00 

динара и то: 

  

Локација Врста радова 

 

површина (м2) и 

вредност (дин.)  

изведених радова 

 

Број уговора  и 

Инвеститор 
Доказ у прилогу 

1     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

2     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

3     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

4     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 
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5     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

6     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

7     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

8     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

Важне напомене: 

 У случају сопственог инвестирања за доказивање изведених радова и њихове 

вредности прилаже се Потврда о изведеним радовима на партерном уређењу 

тргова, платоа, игралишта, пешачких стаза и зелених површина коју издаје 

Инвеститор (односно Понуђач).  

 За тачност информација датих у Потврди о изведеним радовима на партерном 

уређењу тргова, платоа, игралишта, пешачких стаза и зелених површина 

морално, материјално и кривично је одговоран издавалац Потврде о 

изведеним радовима – Инвеститор/Наручилац. 

 Доказе о изведеним радовима приложити за пет највреднијих уговора 

(уколико задовољавају захтеване критеријуме везане за вредност и обим 

изведених радова).  

Уколико пет највреднијих уговора не задовољавају критеријуме везане за 

вредност и обим изведених радова Понуђач може приложити доказе за већи 

број уговора. 

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

уговора уколико исти задовољавају захтеване критеријуме везане за вредност 

и обим изведених радова. 

 

 

Место и датум  М. П.           Понуђач 

 

__________ 

  

             _____________ 
                                                                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ МОДЕЛА ПОТВРДЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ 

УРЕЂЕЊУ ТРГОВА, ПЛАТОА, ИГРАЛИШТА, ПЕШАЧКИХ СТАЗА И 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

   

НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):_________________________________ 

СЕДИШТЕ_____________________________________________________________ 

АДРЕСА:_______________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН:_____________________________________________________________ 

МАТИЧНИ БРОЈ: ______________________________________________________ 

ПИБ:__________________________________________________________________ 

 

Инвеститор (Наручилац) 

__________________________________________________ издаје 

ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 

____________________________________________________________________ 

 (уписати назив и седиште понуђача) 

у предходних осам година (до дана достављања понуде), код издаваоца потврде извео 

радове на партерном уређењу тргова, платоа, игралишта, пешачких стаза и зелених 

површина укупне површине од ................... м2 и вредности од  ............................... РСД и то: 
 

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

површине ............................... м2, вредности ................................ РСД 

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

површине ............................... м2, вредности ................................ РСД 

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

површине ............................... м2, вредности ................................ РСД 

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

површине ............................... м2, вредности ................................ РСД 

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

површине ............................... м2, вредности ................................ РСД 

Потврда се издаје на захтев Понуђача _______________________________________, 

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

сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 

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

                                                     М.П.                                     Законски заступник 

                                                                                       Инвеститора (Наручиоца) радова 

 

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

 

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

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати ради бржег достављања 

инвеститорима (наручиоцима). 
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2) 5.3 ИЗЈАВА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ  МОДЕЛА ПОТВРДЕ О ИЗВОЂЕЊУ 

РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

 

 

ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА 

 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕ 

 

 

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

изградњи водоводне и канализациоме мреже минималне дужине од 15.000 м′ и 

минималне вредности вредности од 150.000.000,00 динара и то: 

  

 

Локација Врста радова 

 

дужина (м′) и 

вредност (дин.)  

изведених радова 

 

Број уговора  и 

Инвеститор 
Доказ у прилогу 

1     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

2     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

3     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

4     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 
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5     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

6     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

7     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

8     

Потврда 

Инвеститора/Наручиоца 

изведених радова према 

обрасцу 

 

 

Важне напомене: 

 У случају сопственог инвестирања за доказивање изведених радова и њихове 

вредности прилаже се Потврда о изведеним радовима на изградњи водоводне 

и канализационе мреже коју издаје Инвеститор (односно Понуђач).  

 За тачност информација датих у Потврди о изведеним радовима на изградњи 

водоводне и канализационе мреже морално, материјално и кривично је 

одговоран издавалац Потврде о изведеним радовима – Инвеститор/Наручилац. 

 Доказе о изведеним радовима приложити за пет највреднијих уговора 

(уколико задовољавају захтеване критеријуме везане за вредност и обим 

изведених радова).  

Уколико пет највреднијих уговора не задовољавају критеријуме везане за 

вредност и обим изведених радова Понуђач може приложити доказе за већи 

број уговора. 

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

уговора уколико исти задовољавају захтеване критеријуме везане за вредност 

и обим изведених радова. 

 

 

Место и датум  М. П.           Понуђач 

 

__________ 

  

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

ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ   

 

НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):_________________________________ 

СЕДИШТЕ_____________________________________________________________ 

АДРЕСА:_______________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН:_____________________________________________________________ 

МАТИЧНИ БРОЈ: ______________________________________________________ 

ПИБ:__________________________________________________________________ 

 

Инвеститор (Наручилац) 

__________________________________________________ издаје 

ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 

____________________________________________________________________ 

 (уписати назив и седиште понуђача) 

у претходних осам година (до дана достављања понуде), код издаваоца потврде извео 

радове на изградњи водоводне и канализационе мреже укупне дужине од .......................... м′ 
и вредности од  ................................................. РСД и то: 
 

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

дужине ............................... м′, вредности ................................ РСД 

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

дужине ............................... м′, вредности ................................ РСД 

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

дужине ............................... м′, вредности ................................ РСД 

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

дужине ............................... м′, вредности ................................ РСД 

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

дужине ............................... м′, вредности ................................ РСД 

Потврда се издаје на захтев Понуђача _______________________________________, 

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

сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 

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

                                                     М.П.                                     Законски заступник 

                                                                                       Инвеститора (Наручиоца) радова 

 

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

 

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

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати ради бржег достављања 

инвеститорима (наручиоцима). 
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2) 6 ДОКАЗИВАЊЕ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА  

 

РБ Опрема Техничке карактеристике ком. 

1 Багер снага: мин. 90 kW 3 

2 Булдозер снага: мин. 110 kW 3 

3 Утоваривач снага: мин. 90 kW 3 

4 Грејдер снага: мин. 80 kW 2 

5 Финишер снага: мин. 120 kW 2 

6 Ваљак маса: 0,75 - 12,0 т 3 

7 Аутодизалица снага: мин. 160 kW 1 

8 Аутопумпа за бетон снага: мин. 90 kW 1 

9 Аутомиксер за бетон снага: мин. 250 kW 3 

10 Шлепер снага: мин. 260 kW 3 

11 Камион кипер носивост: мин. 10 т 10 

12 Приколица нисконосећа носивост: 25,0 - 50,0 т 2 

Доказивање траженог техничког капацитета врши се:  

 књиговодственим аналитичким картицама основних средстава (са јасно 

означеним позицијама на којима се налази предметна опрема - подвлачењем 

или заокруживањем предметне позиције); 

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

позицијама на којима се налази предметна опрема - подвлачењем или 

заокруживањем предметне позиције); 

 Уговорима о стицању права својине на средствима или Рачунима; 

 Уговорима о лизингу (уколико се ради о лизингу); 

 Уговорима о закупу (уколико се ради о закупу); 

 Важећим саобраћајним дозволама за возила 

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

може недвосмислено утврдити да Понуђач располаже техничким капацитетом 

одговарајућих карактеристика (дефинисаних овом Конкурсном документацијом). 
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Сви докази морају бити табеларно приказани у Обрасцу 2) 6.1 – Образац – 

табеларни преглед техничког капацитета. 

Важна напомена: 

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

заједно испуњавају услове у погледу техничког капацитета. 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

      Понуђач 

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

РБ 

назив 

основног 

средстава 

карактеристике ком. 

врста приложеног доказа 

(пописна листа, аналитичка 

картица, уговор о стицању 

права својине...) 

позиција из 

пописне листе/ 

позиција из 

аналитичке картице/ 

број уговора... 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

      Понуђач 

__________   _____________ 
                                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 

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

Понуђач изјављује да поседује кадровски капацитет захтеван овом Конкурсном 

документацијом и у том смислу пружа следеће доказе: 

 За инжењере са важећом лиценцом ИКС доставља фотокопије лиценци 

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

која су достављене лиценце и потврде о важењу лиценци (пријаве 

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

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

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

прегледом свих запослених што је доказ о броју запослених. 

Важна напомена: 

Уколико се ради о заједничкој понуди услове у погледу кадровског капацитета 

треба да испуњавају чланови групе понуђача заједно. 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

      Понуђач 

__________   _____________ 
                                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 
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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. 

 Све стране Конкурсне документације понуђач мора оверити печатом, а 

овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне документације 

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

Конкурсној документацији. Уколико понуђач не поступи на описани начин, 

понуда ће бити одбијена због битног недостатка. 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у запечаћеној коверти, 

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

је предата. 

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

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

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

листови или печат. 
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 Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити у запечаћеној коверти на адресу: Грађевинска дирекција Србије 

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

за јавну набавку у отвореном поступку – радови ВЈН бр. 06/17– НЕ 

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

понуђача. 

 Конкурсна документација је  доступна на интернет страни наручиоца и 

Порталу јавних набавки. 

 

3) 3   Партије 

Јавна набавка није обликована у  партије. 

 

3) 4   Понуда са варијантама 

 Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

3) 5   Измена, допуна или опозив понуде 

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

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

питању измена, допуна или опозив понуде.   

 

3) 6   Забрана учествовања у више понуда 

1. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

више заједничких понуда. 

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

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

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

1.  тачка 7. Закона о јавним набавкама. 

3) 7   Подизвршиоци (подизвођачи) 

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

понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвршиоцу, 

а који не може бити већи од 50 %. 

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

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

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

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – за ову јавну 
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набавку није предвиђена, за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача).  

3) 8   Подношење заједничкe понуде 

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

уколико понуду подносе као заједничку, то наведу у својој пријави 

попуњавањем одговарајућег обрасца из одељка 4. Конкурсне документације.   

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

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

обавезно садржи податке о:  

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

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

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

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

предвиђено у овој  конкурсној документацији;  

4. понуђачу који ће издати рачун;  

5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

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

3. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 

солидарно према наручиоцу. 

4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 

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

Конкурсној документацији. 

3) 9   Обилазак градилишта – право Понуђача 

 

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

разгледање локације градилишта, у Након обиласка локације градилишта 

Наручилац ће Понуђачу издати Потврду о обиласку локације градилишта која се 

може приложити уз Понуду. Ово представља право, али не и обавезу 

заинтересованог лица. 

 

3) 10   Финансијско обезбеђење  

 

Трошкове издавања банкарских гаранција сноси понуђач. Све Банкарске гаранције 

предвиђене у конкурсној документацији морају имати следеће карактеристике: 

 поднета Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. 

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

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

одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
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 ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац је дужан да провери 

бонитет те банке код Народне банке Србије.  

Банкарске гаранције/Средства обезбеђења које/а су обавезни део ове Конкурсне 

документације су: 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

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

понуђене цене без ПДВ. 

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

Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса 

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

Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса у року од 5 дана од дана 

закључења овог Уговора, на износ аванса. 

Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса испоставља се посебно за 

сваку фазу извођења радова. Изузетно, уз сагласност Наручиоца, Банкарска 

гаранција за повраћај примљеног аванса може се испоставити за две или 

више фаза извођења радова, осносно може се испоставити за све фазе 

извођења радова. 

Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса  ће важити  до момента 

уредног правдања авансног плаћања кроз испостављене ситуације, односно 

60  дана дуже од уговореног рока завршетка радова. Након њеног правдања 

у целости биће враћена Извршиоцу. Уколико Уговор буде раскинут пре 

потпуног правдања аванса, Наручилац ће (без права протеста Извршиоца) 

део неоправданог аванса наплатити из Банкарске гаранције за повраћај 

примљеног аванса. 

Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење уговорених  

радова / Депозит за добро и квалитетно извршење уговорених  радова  

Извршилац  се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за 

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

ПДВ, а у року од пет (5) дана од дана увођења Извршиоца у посао, сагласно 

овој Конкурсној документацији. Рок трајања ове Банкарске гаранције је 90 

дана дужи од дана завршетка уговорених радова. 

Банкарска гаранција за добро и квалитетно извођење радова испоставља се 

по фазама извођења радова, али, уз сагласност Наручиоца, може се 

испоставити за две или више фаза извођења радова, осносно за све фазе 

извођења радова. 
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Извршилац  као гаранцију за добро и квалитетно извођење радова, уместо 

Банкарске гаранције, прихвата да Наручилац задржава депозит од десет 

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

депозит износи десет процената (10%) од вредности стварно изведених 

радова. 

Средства задржаног депозита за добро и квалитетно извођење радова 

умањена за износ депозита за гарантни период (5% од износа утврђеног 

Кончаним обрачуном) биће враћена Извршиоцу у року од четрнаест (14) 

дана од дана издавања Потврде о завршетку радова / Потврде о завршетку 

радова предметне фазе, а остатак (у износу од 5% од износа утврђеног 

Кончаним обрачуном) биће враћен Извршиоцу у року од две године и 

четрнаест (14) дана од дана издавања Потврде о завршетку радова / Потврде 

о завршетку радова предметне фазе. 

Уколико је изабрано средство обезбеђења за гарантни период Банкарска 

гаранција, средства задржаног депозита за добро и квалитетно извођење 

радова биће враћена Извршиоцу у року од четрнаест (14) дана од дана 

издавања Потврде о завршетку радова и доставе Банкарске гаранције за 

гарантни период. 

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. 

Уколико Извршилац неоправдано касни дуже од петнасет (15) дана на два 

узастопна међурока дефинисана Динамичким планом, у случају да 

Извршилац није поступио сагласно члану 54, тачка 54.1, Дела 2 ове 

Конкурсне документације, а да при том не постоје реалне могућности да 

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

насталу штету због кашњења Извршиоца наплатити трајним задржавањем 

дела депозита за добро и квалитетно извођење радова или активирањем 

Банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење посла. 

Банкарска гаранција за гарантни период / Депозит за гарантни период 

Гарантни период за изведене радове је утврђен позитивним прописом за 

поједине врсте радова и објеката. 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу (као средство обезбеђења за гарантни 

период) достави Банкарску гаранцију за гарантни период у износу од 5% 

вредности извршеног посла по Кончаном обрачуну, у року од пет (5) дана од 

дана од дана потписивања Записника о коначном обрачуну. Важност ове 

гаранције почиње даном издавања Потврде о завршетку радова и траје 2 

године од издавања Потврде о завршетку радова. 
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Извршилац ће да прихвати да Наручилац, уместо Банкарске гаранције за 

гарантни период, задржи депозит од пет процената (5%) од износа утврђеног 

Кончаним обрачуном (као средство обезбеђења за гарантни период). 

Гарантни период почиње да важи  од дана издавања Потврде о Завршетку 

радова и траје до дана завршетка гарантног периода.   

Средства задржаног депозита за гарантни период  биће враћена Извршиоцу  

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

Потврде о Завршетку радова. 

Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно извођење 

радова и као гаранција за гарантни период не подлежу валоризацији и 

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

3) 11   Валута  

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

понуди изрази у Еврима (EUR), у ком случају се за прерачун у динаре 

(РСД), користи средњи курс Народне Банке Србије важећи на дан кад је 

започето отварање понуда.  

3) 12    Начин означавања поверљивих података у понуди  

1. Подаци које понуђач у понуди означи као поверљиве биће коришћени само 

за намене ове јавне набавке  и неће бити доступни ниједном лицу изван 

круга лица укључених у поступак јавне набавке код Наручиоца, нити ће 

бити објављени било приликом отварања пријава било у наставку поступка 

или касније. 

2. Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже податке које 

не садржи ниједан јавни регистар или који на неки други начин нису јавно 

доступни, као и пословне податке који су интерним актима учесника 

означени као поверљиви, а у складу са законом који се уређује пословна 

тајна. Понуђач је дужан да сва поверљива документа из достављене 

документације означи у десном горњем углу документа црвеним великим 

словима речју ''ПОВЕРЉИВО'' испод чега мора стајати потпис лица које 

потписује понуду, односно обрасце из ове конкурсне документације.  

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

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

истом реду, уз десну ивицу документа мора бити исписано црвеним великим 

словима ''ПОВЕРЉИВО'' 

4. Наручилац ће као поверљиве третирати само оне документе и податке у 

оквиру понуде који су означени на напред наведен начин. Наручилац не 

одговара за поверљивост података који нису означени на захтеван начин. 

5. Подаци потребни за оцену понуда у овој  јавној набавци не могу бити тајни.  
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3) 13   Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје наручилац 

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

облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези 

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

уочене  недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 

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

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

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

отвореном поступку ВЈН  број 06/17.“ 

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

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

и на својој интернет страници.   

 

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

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

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

непосредну контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвршиоца у 

документацију која је доказ за испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке. 

2. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 

понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, 

односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или 

неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 

другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.  

3) 15   Исправка рачунских грешака 

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

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 

отварања понуда.  

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

цена.  

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

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

3) 16   Увид у документацију од стране понуђача после отварања понуда 

1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном 

поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно 

одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев 

Наручиоцу.  
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2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у 

документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца 

захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да 

заштити податке о поверљивости у складу са чланом 14. Закона. Неће се 

сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за рангирање понуде. 

3) 17    Начин комуникације у јавној набавци 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно 

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

Наручиоца на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 

Електронска адреса Наручиоца је office@gds.rs“. 

3) 18    Критеријум и додатни критеријум за доделу уговора  

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

У случају исте понуђене цене, предност има понуђач код ког је збир рокова 

завршетка свих фаза извођења радова најкраћи.  

3) 19 Накнада за коришћење патената  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине сноси Понуђач. 

3) 20 Захтев за заштиту права 

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

односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона 

(у даљем тексту: подносилац захтева). 

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

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у 

току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако 

овим законом није другачије одређено.  Захтев за заштиту права којим се 

оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 

конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 

стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда,  без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне 

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

заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149.  став 

3.Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 

рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора, и 
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одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 

десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу од: 250.000,00 динара.  Захтевом за заштиту 

права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 

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

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

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

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

износу.  Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. Закона, прихватиће 

се:  Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из 

члана 156. Закона о јавним набавкама, која садржи следеће: 

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

да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе 

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

датум када је уплата таксе реализована); 

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

број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

шифру плаћања: 153 или 253; 

позив на број: ВЈН 06/17; 

сврха:ЗЗП ;  број или  другa  ознакa јавне набавке на коју се односи поднети  

захтев за заштиту права, као и назив наручиоца; 

прималац : буџет Републике Србије; 

назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

потпис овлашћеног лица Банке. 

налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе 

потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за 

заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне 

таксе. 

3) 21 Наручилац ће организовати обилазак локације извођења радова. 

место и датум  М. П.               Понуђач 

 

__________ 

  

          _____________ 

                                                              

                                                                                                   (потпис овлашћеног лица) 
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВЈН 06/17   
 
4) 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 

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

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

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

може копирати. 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА _________________________________________ 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: _________________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _________________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:__________________________ 

 

ТЕЛЕФОН:___________________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФАКС:_________________________________________________________ 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: _________________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ________________________________________ 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: ______________________________________________ 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ____________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:____________________ 

 

 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

 

 

__________ 

  

 

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

 

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

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

копирати. 

 

 

НАЗИВ ПОДИЗВРШИОЦА ________________________________ 

 

АДРЕСА  ______________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________ 

 

ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________ 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ: ________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ: _______________________________ 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________ 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________ 

 

 

 

Место и датум  М. П. Понуђач 

 

__________ 

  

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

 

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

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

понуда ће бити одбијена због битног недостатка. 

 

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који 

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

 

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

понуде. 

 

 

 

место и датум 

  

 

М. П. 

 

     Понуђач 

__________   _____________ 

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

Укупна уговорена вредност ове јавне набавке, а сагласно овој Конкурсној 

документацији, износи: 

 

Укупна цена:  _____________________динара без ПДВ 

словима:_____________________________ динара 

 

Цену чине: 

-  I ФАЗА извођења радова 

 

_______________________   динара без ПДВ 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 … 07/2017) и члана 2. став 1. Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност тач. 2, 5 и 6 („Сл.гласник РС“ број 

86/2015), сагласно Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство 

шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22) 

Аванс за I фазу извођења радова  износи ___________________ динара, односно 

10% од понуђене цене за радове I фазе. 

-  II ФАЗА извођења радова 

 

_______________________   динара без ПДВ 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 … 07/2017) и члана 2. став 1. Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност тач. 2, 5 и 6 („Сл.гласник РС“ број 

86/2015), сагласно Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство 

шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22) 

Аванс за II фазу извођења радова  износи ___________________ динара, односно 

10% од понуђене цене за радове II фазе. 

-  III ФАЗА извођења радова 

 

_______________________   динара без ПДВ 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 … 07/2017) и члана 2. став 1. Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност тач. 2, 5 и 6 („Сл.гласник РС“ број 
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86/2015), сагласно Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство 

шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22) 

Аванс за III фазу извођења радова  износи ___________________ динара, односно 

10% од понуђене цене за радове III фазе. 

 

-  IV ФАЗА извођења радова 

 

_______________________   динара без ПДВ 

 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 … 07/2017) и члана 2. став 1. Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност тач. 2, 5 и 6 („Сл.гласник РС“ број 

86/2015), сагласно Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство 

шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22) 

Аванс за IV фазу извођења радова  износи ___________________ динара, односно 

10% од понуђене цене за радове IV фазе. 

 

-  V ФАЗА извођења радова 

 

_______________________   динара без ПДВ 

 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 … 07/2017) и члана 2. став 1. Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност тач. 2, 5 и 6 („Сл.гласник РС“ број 

86/2015), сагласно Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство 

шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22) 

Аванс за V фазу извођења радова  износи ___________________ динара, односно 

10% од понуђене цене за радове V фазе. 

Стварна вредност изведених радова добија се као збир производа стварно 

изведених количина радова и уговорених јединичних цена. 

У цену извођења радова су укључени: цена материјала, радне снаге, механизације и 

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

обезбеђење целокупних радова, материјала и опреме у складу са Вендор листама, 

гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове 

потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове 

мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера 

ХТЗ и мере заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних 

радова, градилишне ограде и градилишне табле, режијске и све друге трошкове који 
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се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова, 

до издавања Потврде о завршетку радова и Потврде о завршетку гарантног периода 

и послови по овлашћењу Наручиоца.  

Наручилац ће на Извршиоца пренети овлашћења за послове подношења захтева, 

исходовања свих услова и сагласности, захтева за техничким прегледом и осталих 

докумената потребних за успешно извршење посла. 

Начин плаћања је детаљно дат у Делу 2 Конкурсне документације за ВЈН 06/17 и 

њен је обавезан елемент. 

Рок за завршетак извођења радова I фазе износи _____________ календарских дана 

од дана увођења Извршиоца у посао I фазе извођења радова.  

Рок за завршетак извођења радова II фазе износи _____________ календарских дана 

од дана увођења Извршиоца у посао II фазе извођења радова.  

Рок за завршетак извођења радова III фазе износи _____________ календарских 

дана од дана увођења Извршиоца у посао III фазе извођења радова.  

Рок за завршетак извођења радова IV фазе износи _____________ календарских 

дана од дана увођења Извршиоца у посао IV фазе извођења радова.  

Рок за завршетак извођења радова V фазе износи _____________ календарских дана 

од дана увођења Извршиоца у посао V фазе извођења радова.  

Планирани рок за реализацију целокупног посла (односно завршетка радова на 

свим фазама) је 31.12.2019. године. Овај рок није обавезујућ већ има информативни 

карактер. 

 

Напомена:  

Неопходно је да Понуђач пре попуњавања овог дела Понуде проучи фазе 

извођења радова и њихове границе које су дефинисане: графичком 

документацијом (Фазе извођења радова), техничким описима, условима за 

извођење и одвојеним предмерима радова за сваку фазу извођења радова 

детаљно датим у Делу 3 – Техничке спецификације ове Конкурсне 

документације.   
 

место и датум 
  

 

М. П. 

 

        Понуђач 

 

__________ 

  _____________ 

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

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВРШИОЦУ, КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ 

ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВРШИОЦА 

 
1. Проценат  укупне вредности јавне набавке  који се поверава подизвршиоцу 

износи ______ %, односно _________________ динара  

 

2. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвршиоца јесте  

 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Важне напомене:  

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

јавне набавке. Морају се прецизирати радови по позицијама које изводи 

сваки поједини подизвршилац. 

 Овај образац се може фотокопирати, уколико нема довољно места за 

његово попуњавање. 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

 

__________ 

   

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

 

Под материјалном и кривичном одговорношћу понуђач изјављује да је приликом 

сачињавања ове понуде поштовао обавезе које проистичу из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

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

 

Укупна уговорена вредност ове јавне набавке, а сагласно овој Конкурсној 

документацији, износи: 

 

Укупна цена:  _____________________динара без ПДВ 

словима:_____________________________ динара 

 

Цену чине: 
 
-  I ФАЗА извођења радова 

 

_______________________   динара без ПДВ 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 … 07/2017) и члана 2. став 1. Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност тач. 2, 5 и 6 („Сл.гласник РС“ број 

86/2015), сагласно Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство 

шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22) 

Аванс за I фазу извођења радова  износи ___________________ динара, односно 

10% од понуђене цене за радове I фазе. 

 

-  II ФАЗА извођења радова 

 

_______________________   динара без ПДВ 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 … 07/2017) и члана 2. став 1. Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност тач. 2, 5 и 6 („Сл.гласник РС“ број 

86/2015), сагласно Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство 

шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22) 

Аванс за II фазу извођења радова  износи ___________________ динара, односно 

10% од понуђене цене за радове II фазе. 

 

-  III ФАЗА извођења радова 

 

_______________________   динара без ПДВ 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 … 07/2017) и члана 2. став 1. Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност тач. 2, 5 и 6 („Сл.гласник РС“ број 
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86/2015), сагласно Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство 

шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22) 

Аванс за III фазу извођења радова  износи ___________________ динара, односно 

10% од понуђене цене за радове III фазе. 

 

-  IV ФАЗА извођења радова 

 

_______________________   динара без ПДВ 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 … 07/2017) и члана 2. став 1. Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност тач. 2, 5 и 6 („Сл.гласник РС“ број 

86/2015), сагласно Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство 

шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22) 

Аванс за IV фазу извођења радова  износи ___________________ динара, односно 

10% од понуђене цене за радове IV фазе. 

 

-  V ФАЗА извођења радова 

 

_______________________   динара без ПДВ 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 … 07/2017) и члана 2. став 1. Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност тач. 2, 5 и 6 („Сл.гласник РС“ број 

86/2015), сагласно Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство 

шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22) 

Аванс за V фазу извођења радова  износи ___________________ динара, односно 

10% од понуђене цене за радове V фазе. 

Стварна вредност изведених радова добија се као збир производа стварно 

изведених количина радова и уговорених јединичних цена. 

У цену извођења радова су укључени: цена материјала, радне снаге, механизације и 

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

обезбеђење целокупних радова, материјала и опреме у складу са Вендор листама, 

гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове 

потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове 

мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера 

ХТЗ и мере заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних 

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

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

до издавања Потврде о завршетку радова и Потврде о завршетку гарантног периода 

и послови по овлашћењу Наручиоца.  
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Извршилац је у обавези да послове по овлашћењу Наручиоца обави у име и за 

рачун Наручиоца. 

 

место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                                                                                   
                      (потпис овлашћеног лица) 
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6) МОДЕЛ УГОВОРА 

(попуњава понуђач) 

 
Уговорне стране:  

 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О. 

Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110 

(у даљем тексту: Наручилац) 

коју заступа директор Др Небојша Шурлан,  

са једне стране 

 

и 

 

са друге стране __________________________________________________ 

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

(у даљем тексту: Извршилац) 

а кога заступа директор (овлашћено лице) _________________________________ 

 

Предмет Уговора: Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и 
инфрструктурним инсталацијама на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на 
локацији „Земунске капије“ у Земуну, у свему према попису и опису послова и 
листама материјала и опреме, а све сагласно Конкурсној документацији 
Наручиоца за јавну набавку под ознаком ВЈН 06/17. 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  

Уговорне стране сагласно констатују: 

  

1. да је Наручилац спровео јавну набавку у отвореном поступку ВЈН 06/17; 

2. да је Извршилац, у поступку јавне набавке ВЈН 06/17, доставио понуду која 

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

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

06/17 прихватио понуду Извршиоца. 

ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 

Члан 2. 

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

Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 06/17 –  Речник термина, изузев 

када смисао текста захтева другачије. 
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ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА 

Члан 3. 

Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 

1. Уговор 

2. Део 1 Конкурсне документације 

3. Део 2  Конкурсне документације 

4. Део 3  Конкурсне документације 

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

предметом јавне набавке. 

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

модификују. 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 4. 

Наручилац уступа, а  Извршилац се обавезује да изведе све радове на партерном 
уређењу, саобраћајницама и инфрструктурним инсталацијама на КП 10362/2 и 
10362/3 КО Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, у свему према попису 
и опису послова и листама материјала и опреме, а све сагласно Конкурсној 
документацији Наручиоца за јавну набавку под ознаком ВЈН 06/17. 

Извршилац прихвата да радном снагом, механизацијом и погонском и другом 

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

свему сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 06/17, својој 

понуди  и овом уговору. 

      

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 5. 

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

изведе радове у свему према Конкурсној документацији, техничкој документацији, 

свим допунама и изменама исте, листама материјала и опреме потписаној и 

овереној од стране Извршиоца, усвојеној динамици активности, законима, 

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

Извршилац је дужан да, сагласно овој Конкурсној документацији: 

 изради и преда Наручиоцу План превентивних мера; 

 изради и преда Наручиоцу Пројекат изведеног стања; 

 изврши све друге послове садржане у овој Конкурсној документацији, а 

који се посебно не набрајају. 
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Извршилац ће, без посебних трошкова по Наручиоца, извршити све припремне, 

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

одвојено, али су неопходни за комплетно извршење посла и обезбеђивање 

функционалности изведених радова.  

Члан 6. 

Потписом Уговора Извршилац  потврђује да је упознат са свим битним елементима 

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

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

продужетак рока завршетка уговорених обавеза. 

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

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

документације за јавну набавку ВЈН 06/17. 

Извршилац  је одговоран за квалитет изведених радова и квалитет материјала, 

помоћних грађевинских материјала и опреме, сагласно одредбама Конкурсне 

докуметације за јавну набавку ВЈН 06/17. 

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

благовремено, тако да тиме не омета динамику извођења радова. 

Извршилац  преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до 

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

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

да изведени радови приликом примопредаје буду у потпуности у складу са 

одредбама овог уговора. 

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

Извршилац  је обавезан да на градилишту предузме све прописане мере 

безбедности и здравља на раду. 

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

документације за јавну набавку ВЈН 06/17. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 7. 

Наручилац је дужан да након потписивања Уговора, достави Извршиоцу техничку 

документацију у складу са којом ће се изводити радови. 

Извршилац нема право да документацију из претходног става даје трећем лицу, без 

претходног одобрења Наручиоца у писаној форми. 

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

Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 06/17. 
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Наручилац је обавезан да врши плаћања Извршиоцу у свему сагласно овом уговору 

и Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 06/17. 

 

ЦЕНА  

 

Члан 8. 

Укупна уговорена вредност ове јавне набавке, а сагласно овој Конкурсној 

документацији, износи: 

 

Укупна цена:  _____________________динара без ПДВ 

словима:_____________________________ динара 

 

Цену чине: 
 
-  I ФАЗА извођења радова 

 

_______________________   динара без ПДВ 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 … 07/2017) и члана 2. став 1. Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност тач. 2, 5 и 6 („Сл.гласник РС“ број 

86/2015), сагласно Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство 

шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22) 

Аванс за I фазу извођења радова  износи ___________________ динара, односно 

10% од понуђене цене за радове I фазе. 

 

-  II ФАЗА извођења радова 

 

_______________________   динара без ПДВ 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 … 07/2017) и члана 2. став 1. Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност тач. 2, 5 и 6 („Сл.гласник РС“ број 

86/2015), сагласно Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство 

шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22) 

Аванс за II фазу извођења радова  износи ___________________ динара, односно 

10% од понуђене цене за радове II фазе. 

-  III ФАЗА извођења радова 

 

_______________________   динара без ПДВ 
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ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 … 07/2017) и члана 2. став 1. Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност тач. 2, 5 и 6 („Сл.гласник РС“ број 

86/2015), сагласно Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство 

шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22) 

Аванс за III фазу извођења радова  износи ___________________ динара, односно 

10% од понуђене цене за радове III фазе. 

 

-  IV ФАЗА извођења радова 

 

_______________________   динара без ПДВ 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 … 07/2017) и члана 2. став 1. Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност тач. 2, 5 и 6 („Сл.гласник РС“ број 

86/2015), сагласно Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство 

шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22) 

Аванс за IV фазу извођења радова  износи ___________________ динара, односно 

10% од понуђене цене за радове IV фазе. 

 

-  V ФАЗА извођења радова 

 

_______________________   динара без ПДВ 

ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у 

(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 … 07/2017) и члана 2. став 1. Правилника о 

утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања 

пореског дужника за порез за додатну вредност тач. 2, 5 и 6 („Сл.гласник РС“ број 

86/2015), сагласно Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф Грађевинарство 

шифра делатности 42.11, 42.21 и 42.22) 

Аванс за V фазу извођења радова  износи ___________________ динара, односно 

10% од понуђене цене за радове V фазе. 

Стварна вредност изведених радова добија се као збир производа стварно 

изведених количина радова и уговорених јединичних цена. 

У цену извођења радова су укључени: цена материјала, радне снаге, механизације и 

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

обезбеђење целокупних радова, материјала и опреме у складу са Вендор листама, 

гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове 

потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове 
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мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера 

ХТЗ и мере заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних 

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

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

до издавања Потврде о завршетку радова и Потврде о завршетку гарантног периода 

и послови по овлашћењу Наручиоца.  

Извршилац је у обавези да послове по овлашћењу Наручиоца обави у име и за 

рачун Наручиоца. 

Извршилац ће евентуалне додатне радове вршити у складу са законом и 

Конкурсном документацијом за ВЈН 06/17. 

Уговорне стране сагласно утврђују да је вредност уговорених радова дефинисана  

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

ВЈН 06/17. 

Извршилац својим потписом овог уговора потврђује да упознат са свим 

елементима који се односе на локацију,  њену околину и ограничења и прикупио 

све расположиве информације у вези с тим, да је проценио обим и природу рада и 

материјала потребног за завршетак посла, прилазе до градилишта, смештај који ће 

му можда бити потребан, постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и 

водом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење радова, да је 

упознат са  висином такси, пореза и осталих накнада које су прописане законом и 

другим прописима органа власти и управе, да је прибавио и извршио увид у 

податке из катастра подземних инсталација, као и преглед комплетне Уговорне 

документације, тако да Извршилац потврђује да је у потпуности упознат са напред 

наведеним и да Извршење посла може извести стручно и квалитетно, у уговореном 

року и за Уговорени износ. 

Извршилац је добио све информације које су сваком савесном и искусном 

Извршиоцу/Извођачу потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих 

других околности које могу да утичу или се могу одразити на извршење посла и 

завршетак извођења радова који су предмет овог уговора. 

 

РЕВИЗИЈА ЦЕНЕ 

 

Члан 9. 

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

документације за јавну набавку ВЈН 06/17. 

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

уговарање Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 06/17. под називом "2.8 

Методологија за обрачун разлике у цени". 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 10. 

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

односно авансним уплатама од 10% уговорене цене предметне фазе извођења 

радова, привременим и окончаном/окончаним ситуацијама. 

 

Авансну ситуацију у шест (6) оригиналних и истоветних примерака Извршилац 

предаје Наручиоцу након потписивања Уговора и доставе Банкарске гаранције за 

повраћај примљеног аванса.  

Након што Извршилац достави Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса, 

сагласно Делу 2 Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН  06/17,  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. 

Авансне ситуације испостављају се одвојено за сваку фазу извођења радова.  

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 

заједничку Авансну ситуацију за две или више фаза извођења радова, односно за 

све фазе извођења радова. 

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

Извршилац доставља Надзору на преглед и оверу. Привремена ситуација обавезно 

мора да садржи доказ изведених радова. 

Доказница за изведене радове, уговорене сагласно Делу 2 Конкурсне 

документације за јавну набавку ВЈН 06/17 је, су оверени обрачунски листови 

грађевинске књиге, сачињени за сваки месец.  

Збир производа количине изведених радова и уговорених јединичних цена по 

позицијама даје вредност радова изведених по месечним привременим 

ситуацијама. 

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

извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу 

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

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

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

оверена примерка вратити Извршиоцу путем Надзора, а један (1) оверен примерак 

дати Надзору.  
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Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама Наручилац ће извршити 

у року до тридесет (30) дана од дана овере истих од стране Надзора. 

Привремене месечне ситуације испостављају се одвојено за сваку фазу извођења 

радова. 

Извршилац може, уз предтодну сагласност Наручиоца, испоставити заједничку 

привремену ситуацију за две или више фаза извођења радова, односно за све фазе 

извођења радова (уколико је истовремено уведен у две или више фаза извођења 

радова, односно у све фазе извођења радова). 

Привременим месечним ситуацијама може се фактурисати до 95% вредности 

уговорених радова, односно до до 95% вредности уговорених радова за предметну 

фазу извођења радова (уколико се ситуације испостављају одвојено по фазама 

извођења радова). 

Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест (6) 

оригиналних и истоветних примерака, Извршилац доставља Надзору на преглед и 

оверу.  

Окончана ситуација обавезно мора да садржи доказ изведених радова оверених од 

стране Извршиоца и Надзора, за позиције и/или групе радова које обухвата 

окончана ситуација.  

У року од пет (5) дана од дана пријема окончане ситуације Надзор ће извршити 

преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу исте и свих 

шест (6) примерака доставити Наручиоцу 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.  

Окончане ситуације испостављају се одвојено за сваку фазу извођења радова. 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити заједничку 

окончану ситуацију за две или више фаза извођења радова, односно за све фазе 

извођења радова (уколико је истовремено уведен у две или више фаза извођења 

радова, односно све фазе извођења радова  и уколико је испостављао заједничке 

привремене ситуације за наведене фазе извођења радова). 

АВАНС  

Члан 11. 

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

уплатити Извршиоцу, бескаматне авансе у динарима РСД, у складу са чланом 8. 
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овог уговора и Конкурсном документацијом за јавну набавку ВЈН 06/17.  

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 06/17. 

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

опреме потребних за извођење радова. 

Аванс за I (прву) фазу извођења радова се одређује као износ од 10% вредности те 

фазе извођења радова. Аванс за I (прву) фазу извођења радова не подлеже обрачуну 

разлике у цени.  

У случају да Наручилац уведе Извршиоца у посао наредне фазе/наредних фаза са 

временским размаком већим од 30 (тридесет) дана од дана увођења у I фазу 

извођења радова, аванс се одређује као износ од 10% вредности припадајуће фазе 

извођења радова, увећан или умањен сагласно одредбама из дела 2.8 – 

Методологија за обрачун разлике у цени ових Услова уговарања.  

Уколико се испоставља једна Авансна ситуација за све фазе извођења радова аванс 

се одређује као износ од 10% вредности укупно уговорених радова и не подлеже 

обрачуну разлике у цени.   

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

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

износа уплаћеног аванса. 

На захтев Наручиоца, Извршилац ће омогућити увид и преглед набављених 

материјала и/или опреме. 

У случају да Извршилац није наменски искористио авансна средства, Наручилац ће 

уплаћена средства надокнадити из Банкарске гаранције за повраћај примљеног 

аванса. 

Повраћај примљеног аванса вршиће се кроз привремене месечне ситуације и 

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

ситуацији одбијати постотак уговореног аванса у номиналном износу, односно од 

окончане ситуације износ до тада неоправданог аванса, такође у номиналном 

износу. 

 

РОК 

Члан 12. 

Рок за завршетак извођења радова I фазе износи _____________ календарских дана 

од дана увођења Извршиоца у посао I фазе извођења радова.  

Рок за завршетак извођења радова II фазе износи _____________ календарских дана 

од дана увођења Извршиоца у посао II фазе извођења радова.  
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Рок за завршетак извођења радова III фазе износи _____________ календарских 

дана од дана увођења Извршиоца у посао III фазе извођења радова. 

Рок за завршетак извођења радова IV фазе износи _____________ календарских 

дана од дана увођења Извршиоца у посао IV фазе извођења радова. 

Рок за завршетак извођења радова V фазе износи _____________ календарских дана 

од дана увођења Извршиоца у посао V фазе извођења радова. 

Рокови су битни елементи овог уговора и почињу да теку даном увођења 

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

јавну набавку ВЈН 06/17. 

Извршилац ће своје уговрне обавезе изводити сагласно Динамичком плану 

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

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

за јавну набавку ВЈН 06/17 – Услови за уговарање. 

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

 

Члан 13. 

Извршилац ће у року од десет (10) дана од дана потписивања Уговора, поднети на 

одобрење Наручиоцу предлог Динамичког плана Извршења уговореног посла, у 

свему у складу са чланом 13. Дела 2 Општих услова Конкурсне документације за 

јавну набавку ВЈН 06/17. 

 

ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 14. 

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

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

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

документације за јавну набавку ВЈН 06/17. 

 

УГОВОРНА КАЗНА И ДЕПОЗИТ  
 

Члан 15. 

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

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

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

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

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

обрачуну.  

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

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

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



Грађевинска дирекција Србије                                                                            ВЈН 06/17       

 Конкурсна документација Део1  страна 57 oд 67 
 

 

уговорене вредности радова/услуга из члана. 8 овог уговора за сваки дан 

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

(десет процената) наведене уговорене вредности радова односно услуга. 

Уколико Извршилац прекорачи било који месечни међурок, исказан кумулативним 

износом реализације дефинисане по усвојеном Динамичком плану, Наручилац 

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

Извршилац радова надокнади кашњење Наручилац му враћа депозит у номиналном 

износу преко Окончане ситуације. Уколико је износ обрачунате уговорене казне 

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

уговорену казну. 

Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неуредног или неблаговременог 

испуњавања уговорених обавеза Извршиоца већа од уговорених пенала, Наручилац 

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

казне. 

 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

 

Члан 16. 

Пре почетка извођења радова Извршилац је обавезан да изврши осигурање од 

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

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

укључујући имовину Наручиоца, грађевинској/монтажној опреми или повреду било 

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

чланом 12. Општих услова  Део 2. Конкурсне документације за ВЈН 06/17. 

   

ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Члан 17. 

Гарантни период је дефинисан Законом о облигационим односима и Правилником 

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

садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, 

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

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

изведене радове, а за уграђену опрему према гарантним листовима произвођача и 

тече од издавања потврде о завршетку радова. 

За опрему за коју Извршилац  из објективних разлога није у могућности да достави 

гарантне листове произвођача опреме, важи гарантни период од 2 године који 

почиње да тече од дана издавања Потврде о Завршетку радова. 

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

последица уградње неодговарајућих материјала или неквалитетно изведених 

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

Извршилац отклони уочене недостатке. 
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 18. 

Извршилац  се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за повраћај 

примљеног аванса на износ средстава аванса,  у року од пет дана  по потписивању 

овог уговора, а пре уплате аванса.  

Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса испоставља се посебно за сваку 

фазу извођења радова. Ове гаранције, према условима дефинисаним у делу 2.3. 

Образац Банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса, треба да важе до 

момента уредног правдања авансног плаћања за које су издате, а минимум 60 дана 

дуже од уговореног рока за предметну фазу извођења радова. 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 

заједничку Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса за две или више 

фаза извођења радова. Ова гаранција, према условима дефинисаним у делу 2.3. 

Образац Банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса, важи до момента 

уредног правдања авансног плаћања за предметне фазе извођења радова, а 

минимум 60 дана дуже од уговореног рока за предметне фазе извођења радова. 

Важност трајања овако достављене Банкарске гаранције Извршилац утврђује 

заједно са Наручиоцем, а на основу уговореног рока за сваку од фаза и достављеног 

и од стране Наручиоца усвојеног динамичког плана за извршење целокупног посла. 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 

заједничку Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса за све фазе извођења 

радова. Ова гаранција, према условима дефинисаним у делу 2.3. Образац Банкарске 

гаранције за повраћај примљеног аванса, важи до момента уредног правдања 

авансног плаћања, а минимум 60 дана дуже од уговореног рока. Важност трајања 

овако достављене Банкарске гаранције Извршилац утврђује заједно са Наручиоцем, 

а на основу уговореног рока за сваку од фаза и достављеног и од стране Наручиоца 

усвојеног динамичког плана за извршење целокупног посла. 

Након њеног правдања, Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса, биће 

враћена Извршиоцу у целости. Уколико Уговор буде  раскинут пре потпуног 

правдања аванса, Наручилац ће (без права протеста од стране Извршиоца) део 

неоправданог аванса наплатити из Банкарске гаранције за повраћај примљеног 

аванса. Наручилац ће (без права протеста од стране Извршиоца) део неоправданог 

аванса и у другим случајевима (сагласно закону) наплатити из Банкарске гаранције 

за повраћај примљеног аванса.  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро и 

квалитетно извршење посла у висини од 10% од уговорене цене из члана 8.  овог 

уговора, а у року од 5 дана од дана закључења овог уговора.  

Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење посла може се испостављати 

по фазама извођења радова. Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, 

испоставити једну Банкарску гаранцију за добро и квалитетно извршење посла за 

две или више фаза извођења радова, односно за све фазе извођења радова. 
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Извршилац као гаранцију за добро и квалитетно извршење посла, уместо Банкарске 

гаранције, прихвата да Наручилац задржава депозит од десет процената (10%) од 

вредности сваке привремене ситуације, тако да укупан депозит износи десет 

процената (10%) од вредности стварно изведених радова. 

Средства задржаног депозита за добро и квалитетно извршење посла умањена за 

износ депозита за гарантни период (који износи 5% од износа утврђеног Кончаним 

обрачуном) биће враћена Извршиоцу у року од четрнаест (14) дана од дана 

издавања Потврде о завршетку радова/ Потврде о завршетку радова предметне 

фазе, а остатак (у износу од 5% од износа утврђеног Кончаним обрачуном) биће 

враћен Извршиоцу у року од две године и четрнаест (14) дана од дана издавања  

Потврде о завршетку радова/Потврде о завршетку радова предметне фазе. 

Уколико је изабрано средство обезбеђења за гарантни период Банкарска гаранција, 

средства задржаног депозита за добро и квалитетно извођење радова биће враћена 

Извршиоцу у року од четрнаест (14) дана од дана издавања Потврде о завршетку 

радова и доставе Банкарске гаранције за гарантни период. 

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.  

Уколико Извршилац неоправдано касни дуже од петнасет (15) дана на два 

узастопна међурока дефинисана Динамичким планом, у случају да Извршилац није 

поступио сагласно члану 54, тачка 54.1, Дела 2 ове Конкурсне документације, а да 

при том не постоје реалне могућности да надокнади изгубљено време без обзира 

које би мере предузео, Наручилац ће насталу штету због кашњења Извршиоца 

наплатити трајним задржавањем дела депозита за добро и квалитетно извођење 

радова или активирањем Банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење 

посла. 

Извршилац  се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за  гарантни 

период у износу од 5% вредности извршеног посла по окончаном обрачуну, а у 

року од пет дана од дана обостраног потписивања Записника о коначном обрачуну.  

Банкарска гаранција за гарантни период може се испостављати по фазама извођења 

радова.  Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 

Банкарску гаранцију за гарантни период за две или више фаза извођења радова, 

односно за све фазе извођења радова. 

 Извршилац ће као гаранцију за гарантни период прихватити да Наручилац, уместо 

Банкарске гаранције за гарантни период, задржи депозит од пет процената (5%) од 

износа утврђеног Кончаним обрачуном. 

Средства задржаног депозита за гарантни период  биће враћена Извршиоцу у року 

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

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

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

ће бити исплаћена Извршиоцу у номиналном износу.  

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

траје до дана завршетка гарантног периода.      

Банкарска гаранција за гарантни период издаје се на период од 2 године.   

Истек Банкарске гаранције за гарантни период не ослобађа Извршиоца од обавезе 

отклањања недостатака у радовима, односно објекту и опреми у гарантном периоду 

у складу са прописима, овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну 

набавку ВЈН 06/17. 

 

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 

06/17 и Закону. 

Чланови Групе Понуђача су: 

1._________________________________________________  (назив и седиште) 

2._________________________________________________  (назив и седиште) 

3._________________________________________________  (назив и седиште) 

4._________________________________________________  (назив и седиште) 

5. _________________________________________________  (назив и седиште) 

6._________________________________________________  (назив и седиште) 

7. _________________________________________________  (назив и седиште) 

У Споразуму из претходног става овог члана уговорено је: 

да је лице овлашћено од стране групе понуђача за подношење понуде и заступање 

групе понуђача у јавној набавци Наручиоца  ВЈН 06/17: 

_____________________________________ (име и презиме) 

да је лице овлашћено од стране групе понуђача за потписивање овог уговора: 

_____________________________________ (име и презиме) 

да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача дати Наручиоцу Банкарске 

гаранције у складу са овим уговором: 

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

и окончану ситуацију:  

_____________________________________ (назив и седиште члана групе понуђача)  

 

да је лице овлашћено за комуникацију са Наручиоцем: 

_____________________________________ (име и презиме) 

 

Да је рачун преко кога Наручилац врши плаћање групи понуђача:  

Рачун бр. ___________________________________ који се води код пословне банке 

__________________________________________________________________. 

Група Понуђача је према Наручиоцу неограничено солидарно одговорна за 

извршење свих обавеза преузетих овим уговором.  

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран 

за следеће радове: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран 

за следеће радове: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран 

за следеће радове: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран 

за следеће радове: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран 

за следеће радове: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран 

за следеће радове: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран 

за следеће радове: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Члан групе понуђача који комуницира са Наручиоцем је:  

_______________________________________________________  (назив и седиште). 

НАПОМЕНА:  

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

Члан 20. 

Подизвршиоци су: 

1. _______________________________ (назив и седиште) 

2. _______________________________  (назив и седиште) 

3. _______________________________  (назив и седиште) 

4. _______________________________  (назив и седиште) 

5. _______________________________  (назив и седиште) 

6. _______________________________  (назив и седиште) 

7. _______________________________  (назив и седиште) 

Подизвршилац 1.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 2.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 3.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 4.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 5.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 6.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 7.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

 

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. 
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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 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 ВЈН 

06/17, 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 06/17; 

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

Уколико Наручилац једнострано раскине овај  Уговор из било кога од наведених 

разлога у овом члану, Извршилац нема право да потражује било какав вид накнаде 

штете од Наручиоца. 

 

Члан 22. 

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

споразумно преко својих овлашћених представника. 
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Члан 23. 

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

набавку ВЈН 06/17, примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона 

о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи и других прописа којима је 

регулисана материја овог уговора. 

 

Члан 24. 

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

по 4 (четири) задржава свака уговорна страна. 

За случај спора надлежан је Привредни суд у Београду. 

 
 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

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

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 

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

Наручилац је у обавези да Понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава 

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

понуди. 

 

 

место и датум 

  

 

М. П. 

 

    Понуђач 

 

__________ 

   

_____________ 

       (потпис овлашћеног лица)  
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8) ИЗЈАВА О НEЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Овим изјављујем и потврђујем под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу да је Понуђач ______________________________________________ 

понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.  

Важне напомене:  

 У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној 

понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за 

заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 

конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи 

меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је 

Понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита 

конкуренције.  

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 

године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у 

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

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом. 

 

 

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

    Понуђач 

__________   _____________ 
      (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

НАПОМЕНА:  

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

копирати ако понуду подноси група понуђача. 
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9) КОНТАКТ  НАРУЧИОЦА  
 

Контакт особе Наручиоца су: 

 

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

Мома Калић, дипл.правник, тел. 011/3209-850,  

 

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

 

 

 

место и датум 

  

 

М. П. 

 

     Понуђач 

__________   _____________ 

                                                                                                                                                    

                           (потпис овлашћеног лица) 
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ДЕО 2 

 

УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ, 

САОБРАЋАЈНИЦАМА И ИНФРАСТРУКТУРНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 

НА КП 10362/2 И 10362/3 КО ЗЕМУН, НА ЛОКАЦИЈИ „ЗЕМУНСКЕ 

КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ 

 

ВЈН 06/17 

 

 

 

 

 

септембар, 2017. године 
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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј   Д Е Л А   2: 

 

2.1  ОПШТИ УСЛОВИ  

2.2  ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ НУЂЕЊА 

2.3 ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ ПРИМЉЕНОГ 

АВАНСA 

2.4  ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО И КВАЛИТЕТНО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛA  

2.5  ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

2.6  РЕЧНИК ТЕРМИНА 

2.7  ОБРАЗАЦ ЦЕНА ЗА РАДНУ СНАГУ ПО ГРУПАМА  

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 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ, САОБРАЋАЈНИ-ЦАМА И 

ИНФРАСТРУКТУРНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА НА КП 10362/2 И 10362/3 КО ЗЕМУН, НА 

ЛОКАЦИЈИ „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ 

Општи услови Уговора се у потпуности примењују осим уколико није другачије 

одређено Уговором. 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 

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

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

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

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

Речи које представљају лица запослена на и у вези са извршењем посла, 
обухватају и предузећа која она представљају. 

Члан 2. ЗАКОН И ЈЕЗИК УГОВОРА 

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

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

2.3 Закони и други извори права који ће се примењивати на Уговорну документацију 
и тумачење исте су закони Републике Србије. 
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2.4 На овај Уговор не примењују се посебне узансе о грађењу. 

Члан 3. УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРИОРИТЕТ 

УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА 

3.1 Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 

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

вези са предметом јавне набавке. 

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

3.2 Документа која чине Уговорну документацију треба сматрати међусобним 
објашњењима једног за други.  

Сваку двосмисленост или неслагања у тексту докумената Наручилац ће на 
захтев Извршиоца у писаној форми објаснити, допунити или исправити. 

У случају евентуалног не слагања папирне документације и електронске 
документације по истом предмету, важе одредбе из папирне документације. 

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

3.4 Извршилац ће прегледати Уговорну документацију да би се уверио да је 
Уговорна документација у складу са Законима и подзаконским актима, 
прописима, стандардима и правилима о изградњи и монтажи опреме.  

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. 
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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 

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 надзор од почетка до завршетка 
Извршења посла на извођењу радова који су предмет ове Конкурсне 
документације, а повремени стручни надзор, зависно од потребе, у Гарантном 
периоду све до издавања Потврде о завршетку Гарантног периода. 

Наручилац је дужан да пре увођења у посао, у писаној форми, обавести 
Извршиоца које лице/а је ангажовао и овластио за вршење стручног надзора. 
Решења за лица која обављају послове стручног надзора издаће Наручилац или 
предузеће које је он овластио и са којим је закључио уговор о вршењу стручног 
надзора. 

Ако Наручилац у току Извођења радова замени Надзор, дужан је да одмах, а 
најкасније у року од три (3) дана, о томе обавести Извршиоца у писаној форми. 

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

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

5.4 Наручилац може у писаној форми пренети на Надзор надлежности и овлашћења 
која припадају Наручиоцу и о томе обавестити Извршиоца дајући му један 
примерак овлашћења у писаној форми. Свака инструкција дата у писаној форми 
или одобрење које Надзор буде дао Извршиоцу у границама таквог овлашћења, 
обавезују и Извршиоца и Наручиоца. 

5.5 Уколико Надзор пропусти да забрани неки рад или материјал, Наручиоцу неће 
бити ускраћено право да такав рад или материјал забрани и да нареди рушење, 
одстрањивање материјала или прекид Извођења радова. 

5.6 Надзор може у хитним случајевима, а у сврху заштите живота, материјалних 
добара и Радова, наложити Извршиоцу да изведе све радове и предузме све 
мере које су по његовом мишљењу неопходне за отклањање и спречавање 
опасности, о чему ће обавестити Наручиоца у писаној форми. 

Извршилац је дужан да изврши сваки такав налог Надзора. Наручилац ће 
одобрити средства  за плаћање посебних трошкова (уколико их буде) који се могу 
признати Извршиоцу у складу са Конкурсном документацијом, а у односу на 
извршени рад и у складу са чланом 32. ових Општих услова. 

5.7 Уколико је Извршилац незадовољан одлуком Надзора, има право да се у писаној 
форми обрати Наручиоцу у року од три (3) дана од дана пријема одлуке Надзора. 
Наручилац може да потврди, одбаци или измени такву одлуку у року од три (3) 
дана од дана обраћања Извршиоца. О донетој одлуци Наручилац је дужан да у 
писаној форми обавести Извршиоца. 

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. 
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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, 
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 техничку 
документацију у складу са којим ће се изводити радови. 

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

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

9.1 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. 

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  

Предмет јавне набавке је извођење радова на партерном уређењу, 

саобраћајницама и инфрструктурним инсталацијама на КП 10362/2 и 10362/3 КО 

Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, у свему према попису и опису 

услуга и радова, листама материјала и опреме и послова по овлашћењу 

Наручиоца датих у Делу 3 ове Конкурсне документације. 

Фазе изградње и њихове границе дефинисане су у делу 3 - Техничке 

спецификације ове Конкурсне документације.   

         Извршилац је дужан да: 

 изради и преда Наручиоцу План превентивних мера; 

 изради и преда Наручиоцу Пројекат изведеног стања; 

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

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

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

одвојено, али су неопходни за комплетно извршење посла и обезбеђивање 

функционалности изведених радова.  
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10.2 Извршилац је дужан да  изведе све Радове у складу са уговореним квалитетом и 

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

документацији са извршеном техничком контролом и свим допунама и изменама 

исте, 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.  

10.3 Извршилац је дужан да стручним и квалитетним Извршењем посла обезбеди 

Наручиоцу добијање позитивног извештаја Комисије за технички преглед 

изведених радова и позитивне извештаје ЈКП/ЈП и других надлежних органа.  

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

и изградњи („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 на основу које се изводе радови, тако да благовремено 

не упозорење на присутну ману не може да произведе додатни трошак за 

Наручиоца.  

Извршилац ће 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 
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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 приликом прегледа изведених радова уоче недостаци, трошкови 

и таксе било којих поновних прегледа и добијања дозвола који су последица 

недостатака, биће на рачун Извршиоца. 

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

Извршилац, трошкови отклањања уочених недостатака као и евентуално 

потребних такси, прегледа и дозвола, биће на рачун Извршиоца. 

10.8 Извршилац ће обезбедити све потребне сагласности и платити све обавезе, 

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

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

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

платити према одредбама и прописима надлежних органа и других правних лица 

односно установа чија су имовина и права угрожена или могу бити угрожена 

Радовима на било који начин. 

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

складу са Уговором, 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 извођења радова, а у току извођења радова Оперативне 

планове и Пресеке стања. 

10.11Извршилац је дужан да у писаној форми и на време обавештава Наручиоца о 

започињању појединачних фаза извршења посла.  
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Ниједан Изведени рад неће се покрити или затрпати без претходног прегледа и 

пријема од стране Надзора. Извршилац ће обезбедити Надзору могућност 

испитивања и мерења обима Изведених радова пре него што се Изведени 

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

Изведу стални радови.  

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

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

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

премеравања таквог Изведеног рада. 

Уколико Извршилац изврши покривање или затрпавање било којих Изведених 

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

издати налог Извршиоцу да изврши откривање или отварање Изведених радова 

у циљу обављања прегледа и испитивања. После обављених прегледа и 

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

места. Све трошкове таквих отварања и затварања сносиће Извршилац. 

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

изводи фотографисање изведених Радова, које ће приказити процес Радова у 

изградњи, а све у складу са захтевима Надзора, и/или Наручиоца. Фотографије 

су власништво Наручиоца и Извршилац је дужан да исте доставља у 

електронској форми уз привремене ситуације.  

          Специјалне фотографије које показују посебне делове Извођења радова, 

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

буду захтевали Надзор и/или Наручилац. 

Уколико Извршилац пропусти да изврши фотографисање по налогу Надзора 

и/или Наручиоца, Наручилац ће сам ангажовати фотографа, а трошкове овог 

ангажовања сносиће Извршилац. 

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

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

Извршилац ће пројекте, цртеже, спецификације и градилишну документацију 

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

законом овлашћеним лицима и/или свакој особи коју Наручилац 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. 
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10.15 Извршилац је дужан да решењем именује кључно особље које ће бити 

ангажовано на извршењу посла, и то:  

 - Руководилац извођења радова (руководилац Пројекта) 

 - Одговорне извођаче радова по струкама 

 - Лице задужено за БЗР 

 који поседују одговарајућу лиценцу ИКС и обезбеди им примерак Уговора о 

грађењу и Уговорну документацију на основу које се објекат гради. 

Извршилац ће 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 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) Израдити Пројекат изведеног стања (или у техничкој документацији јасно 

унети све измене настале током грађења) и другу потребну техничку 

документацију. 

б) Обезбедити важеће атесте акредитованих лабораторија за уграђене 

материјале и опрему и извршити сва потребна испитивања инсталација. 

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

Градилишта и обезбедити истовар и инсталирање све опреме, материјала и 

машина. 

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

намештајем, телефоном, интернетом и компјутерском опремом на 

градилишту, за потребе Надзора и Наручиоца.  

д) Обезбедити присуство својих представника и представника Подизвођача у 

раду комисије за технички преглед изведених радова. 
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ђ) Отклонити све недостатке по Записницима комисије за технички преглед, 

надлежних органа, јавних предузећа и Записницима о примопредаји радова 

Наручиоцу у року који је дат у Записницима. 

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

периоду, с тим да са отклањањем истих почне најкасније четрдесетосам (48) 

часова по добијању писаног обавештења од Наручиоца и/или корисника. 

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

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

радова постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним 

површинама, водотоковима и трећим лицима. 

         и) Уклонити заостали материјал опрему и постројења коришћена при грађењу. 

ј)  Обезбедити праћење пројекта, спровођење процедура и извештавање по  

методологији ПМИ стандарда. Методологију по ПМИ процедурама прописује 

Наручилац.  

к)  Организовати транспорт ископаног и отпадног материјала јавним 

саобраћајницама на прописан начин и вршити одлагање овог материјала 

такође на прописану депонију, без посебне контроле Наручиоца.   

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. 



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ                       

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

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

страна 14 од 70 

 

10.21 Извршилац је одговоран и за поштовање свих обавеза дефинисаних претходним 

тачкама и од стране ангажованих чланова Конзорцијума, Подизвршиоца или 

Подизвођача. 

Члан 11. КОНТРОЛА 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 Извођењем радова, 

у складу са обавезама Извршиоца из ових Општих услова и Уговорне 

документације и о таквом именовању обавестити Наручиоца у писаној форми, 

најкасније до дана увођења Извршиоца у посао.  

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

реализацији посла:  

- Руководилац извођења радова (пуководилац Пројекта) 

 - Одговорне извођаче радова по струкама 

 - Лице задужено за БЗР 

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 кључног особља или другог лица 

ангажованог на извршењу 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 лицем за које добије 

одобрење од Наручиоца. Такво лице може добити, у име Извршиоца, упутства и 

инструкције од Наручиоца. 

Члан 12. ОСИГУРАЊЕ 

12.1 Пре почетка извођења радова Извршилац треба да изврши осигурање од 

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

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

укључујући имовину Наручиоца, грађевинској/монтажној опреми или повреду 

било ког лица, до чега може да дође приликом или због Извођења радова.  
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Такво осигурање треба да буде закључено код неког Осигуравајућег завода и на 

износ и под условима које буде по предлогу Извршиоца одобрио Наручилац, с 

тим да од Наручиоца одобрење неће бити без разлога ускраћено. Кад год је то 

потребно, Извршилац ће у року од 5 (пет) дана од уговарања доставити 

Наручиоцу полису или полисе осигурања и потврде за плаћање текућих премија. 

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

Подизвршиоца или Подизвођача у току читавог периода Извођења радова, док 

су запослени на Градилишту. Извршилац ће обавестити Осигуравајући завод ако 

настану такве околности, о променама у природи, мери или програму за 

Извршење радова и обезбедити адекватност осигурања у било ком тренутку у 

складу са условима Уговорне документације. 

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

претходно наведено у тачкама 12.1 и 12.2, Наручилац може да закључи и 

одржава на снази такво осигурање и плати такву премију или премије како буде 

било потребно у ту сврху. Наручилац ће с времена на време да одбије износ, који 

је тако платио, од новца који је доспео или може да доспе за плаћање Извршиоцу 

или ће исти надокнадити као дуг Извршиоца.  

12.4 Полиса осигурања објеката винкулира се у корист ГДС, а у случају пројектног 
финансирања у корист пословне банке која кредитира извођење радова. Овај 
податак саопштава Наручилац, након потписивања уговора. 

Члан 13. ДИНАМИЧКИ ПЛАН 

13.1 Извршилац ће приликом доставања понуде доставити Прелиминарни динамички 

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

дана потписивања Уговора, поднети на одобрење Наручиоцу предлог 

Динамичког плана Извршења  уговореног посла.  

          Оступање Предлога динамичког плана за извршење уговореног посла од 

Прелиминарног динамичког плана, може бити до 10 %. 

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

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

и приказ динамике извођења радова.   

Извршилац је дужан да дефинише организационе нивое, технологију извршења 

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

финансијски план реализације.  

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

од дана увођења Извршиоца у посао. 
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13.2 Динамички план представља основ за израду Оперативних планова, Пресека 

стања и месечних извештаја. 

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

завршити у складу са одобреним Динамичким планом. Када год то буде тражио 

Наручилац, Извршилац ће припремити, у писаној форми, Оперативни план и/или 

Пресек стања радова. 

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

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

уочених кашњења и приказ мера за њихово отклањање. 

Ако се у било ком тренутку Наручиоцу учини да стварно напредовање Извршења 

посла није у складу са усвојеним Динамичким планом, Извршилац треба да, на 

захтев Наручиоца, припреми ревидирани план који приказује измене у односу на 

одобрени план, са предлогом мера и активности потребних да би обезбедио 

завршетак 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. 

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 међурок наведен у Динамичком плану, за Наручиоца 

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

Члан 14. ТЕХНИЧКА И ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Техничка документација 

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

Градилишна документација 

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

трошкова по Наручиоца, и следећу документацију: 

- решење о грађевинској дозволи; 

- пријаве радова надлежним институцијама; 

- грађевински дневник; 
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- грађевинску књигу; 

- књигу инспекције; 

- решење о именовању одговорних извођача радова са лиценцама и осталог 
кључног особља; 

- решење о именовању надзорних органа са лиценцама; 

- атесте коришћених материјала и опреме; 

- записнике о испитивању радова, уређаја и инсталације; 

- сагласности  надзора на узорке  уграђене опреме и материјала; 

- елаборат о заштити на раду; 

- пројекат организације градилишта; 

- техничку документацију по којој се изводе радови; 

- документацију праћења тока грађења по ПМИ процедурама; 

- пројекат изведеног стања; 

- другу документацију у складу са важећим прописима. 

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

према пропису којим се уређује начин њиховог вођења. 

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

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

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

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

довеле или могле да доведу до прекида или застоја Радова, време трајања 

прекида и поновног почетка Радова и све друго што може утицати на квалитет 

Радова и сигурност објекта, датум завршетка Радова и датум предаје објекта 

Наручиоцу. Грађевински дневник се води у два истоветна примерка од којих 

један (копију) узима Наручилац, а други (оригинал) остаје Извршиоцу. 

         Вођење дневника се окончава даном предаје објекта Наручиоцу. 

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

Наручиоца, а други (оригинал) за Извршиоца. 

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

извршеним Радовима 

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

Наручиоцу и фотокопију налаза и налога инспекције. 

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

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

захтев) све Техничке документације која се израђује у току извођења Радова, 

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

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

материјал, достављени од стране Извршиоца или било ког 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 Извршења 

посла дефинисати Уговором, на основу укупне вредности Извршења посла, из 

преконтролисане Понуде. Стварна вредност изведених радова добија се као 

збир производа стварно изведених количина радова и уговорених јединичних 

цена. 

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

паритетом средњег курса Еура НБС, од 120,6135 динара. 

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

изведе и све Додатне радове, у складу са одредбама дефинисаним за обрачун и 

плаћање Додатних радова у овом делу Општих услова.  

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

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

проценио обим и природу рада и материјала потребног за извршење посла, 

прилазе до градилишта, смештај који ће му можда бити потребан, постојеће 

изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале 

околности које су од утицаја за извршење посла, да се у свему упознао са 

трошковима такси, пореза и осталих накнада које су прописане законом и другим 

прописима органа власти и управе, да је прибавио и извршио увид у податке из 

катастра подземних инсталација, као и преглед комплетне Уговорне 

документације, тако да Извршилац потврђује да је у потпуности упознат са 

напред наведеним и да Извршење посла може извести стручно и квалитетно, у 

уговореном року и за Уговорени износ. Сматраће се да је Извршилац добио све 
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информације које су сваком искусном Извршиоцу потребне у погледу ризика, 

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

одразити на извршење уговореног посла и уговорени рок. 

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

разгледање локације градилишта. Након обиласка локације градилишта 

Наручилац ће Понуђачу издати Потврду о обиласку локације градилишта коју 

Понуђач може приложити приликом подношења Понуде.  

15.4 Понуђена цена у себи садржи вредност извођења радова које обухвата: вредност  

материјала и опреме у складу са листама материјала и опреме, радне снаге, 

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

ископаног и отпадног материјала на одговарајућу депонију, чување и одржавање 

радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације 

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

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

као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације 

истог, трошкове пауза у извођењу радова (имајући у виду чињеницу да се 

грађење врши по фазама), спровођење мера заштите на раду и заштите животне 

средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и 

градилишне табле, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења 

радова и који су потребни за извођење и завршетак радова и послове по 

овлашћењу Наручиоца који подразумевају поношење захтева, пријава, 

сагласности и друге послове неопходне за реализцију предмета набавке 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 препреке, које по његовом мишљењу, не би могао да предвиди искусан 

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

Ако, по мишљењу Наручиоца, такве услове или вештачке препреке не би могао 

да предвиди искусан извођач, онда ће Наручилац платити додатне трошкове 

којима ће Извршилац бити изложен услед извођења радова на елиминисању 

таквих услова или вештачких препрека, укључујући одговарајуће и разумне 

трошкове за: 

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

дати Извршиоцу и 

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

одсуству инструкција од стране Наручиоца, а које Наручилац накнадно 

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

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

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 изведених радова и метода изградње.  

Извршилац је у обавези да радове изведе на најбољи начин, савременим 

методама рада и са материјалом захтеваног квалитета.  

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

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

мера заштите животне средине и сходно томе обезбедити, током извођења 

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

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

обезбедити и запослити на Градилишту: 

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

подизвођаче и руководиоце који су у стању да обезбеде одговарајућу 

контролу над пословима које је потребно контролисати 
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б) оне квалификоване, полуквалификоване и неквалификоване раднике који су 

потребни да би се Изведени радови правилно и на време обавили и 

одржавали. 

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

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

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

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

мере ради заштите изведених радова или ради безбедности и заштите животне 

средине или из других разлога. 

Члан 18. ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА И КООРДИНАЦИЈА РАДОВА 

18.1 Заштита суседних објеката је обавеза Извршиоца. Извршилац ће обезбедити 

Наручиоца од свих губитака и потраживања због повреда или штета нанетих 

било ком лицу или имовини, које могу да се појаве извођењем и одржавањем 

радова и обештетиће га за све рекламације, потраживања, одштете, трошкове и 

издатке настале по том основу, осим ако такве околности нису настале као 

последица Више силе или методом рада коју је наметнуо Наручилац и/или 

Надзор. 

18.2 Обавеза Извршиоца је да координира активности на извођењу радова који су 

предмет ове Конкурсне документације са радовима 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 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 
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Подизвршиоца или Подизвођача, или било ког лица које се налази у његовој 

служби. Посебно ће одабрати улице и користиће одобрена возила, те ограничити 

и распоредити терет, тако да 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. 
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Члан 21. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, ОСКУЛТАЦИЈА И СНИМАЊЕ 

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

инфраструктурних објекта, изврши сва геодетска снимања и на иста добије 

потврду надлежног органа, у свему сагласно важећим законским одредбама.  

Извршилац је одговоран за потпуно и тачно Извођење радова према одобреној 

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

димензија за све делове Изведених радова. 

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

из тачке 21.1 ових Општих услова, све трошкове који настану као последица 

неиспуњења тих обавеза и исправљања насталих грешака падају на терет 

Извршиоца.  

21.3 Било која провера обележавања, оскултације и геодетских снимања од стране 
Надзора 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 да Наручилац одлучи да задржи део тог материјала, трошкове 

транспорта материјала задржаног за потребе Наручиоца 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 
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потребне мере да би спречио своје раднике и/или било која друга лица да уклоне 

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

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

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

ће се извршавање налога обрачунавати и плаћати као Непредвиђени радови.  

Члан 24. ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДИЛИШТА И ПРИВРЕМЕНИ РАДОВИ 

24.1 Извршилац је дужан да изради пројекат организације Градилишта, са 

организацијом извођења припремних, привремених и основних радова, са 

предвиђеним привременим прикључцима на инсталације комуналне 

инфраструктуре, као и са предвиђеном заштитом суседних објеката и пролазника 

оградом градилишта и са мерама БЗР и ППЗ на Градилишту. 

Израђен пројекат организације Градилишта, који укључује и све привремене 

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

обезбеди одобрење пројекта од јавних комуналних предузећа, од Градског 

секретаријата за саобраћај и надлежних општинских органа и да обезбеди 

евентуално заузеће јавних саобраћајница о свом трошку. 

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

и сву опрему и материјал који се не уграђују приликом извођења радова, али су 

потребни за извођење и завршетак извођења радова. 

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

приступних путева, траса доводних и одводних инсталација које служе за 

организацију грађења, одводњавања, лагеровања материјала, одлагања 

отпадног материјала, материјала за грађење, привремених депонија земљаног 

материјала и осталих околности везаних за организацију грађења, у потпуности 

се примењује став Наручиоца (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 и/или Наручилац имају право да током извођења радова захтевају од 

Извршиоца додатна испитивања тла и/или материјала и инсталација. На такав 

захтев Надзора и/или Наручиоца у писаној форми, Извршилац ће набавити 

потребну опрему и потребну радну снагу или ангажовати неко стручно предузеће 

за извршење таквог захтева.  
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Трошкови таквих испитивања, уколико су предвиђени овом Конкурсном 

документацијом, дефинисани прописима, стандардима или другом важећом 

законском регулативом или су налог надлежног органа, падају на терет 

Извршиоца.  

Члан 26. ПОМОЋ ДРУГИМ ИЗВОЂАЧИМА 

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

помоћ за Извршење посла било ком извођачу, радницима Наручиоца и другим 

органима, који су запослени на Извршењу посла или на радовима у непосредном 

окружењу који нису укључени у Уговор. 

26.2 Уколико таква помоћ Извршиоца представља Накнадне радове и захтева 

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

дана за надокнаду истих у писаној форми са детаљним образложењем захтева. 

Наручилац ће Извршиоцу такве трошкове надокнадити, уколико сматра да је 

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

подношења захтева Извршиоца. 

Уколико Извршилац не упути Наручиоцу захтев за надокнаду додатних трошкова 

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

имао. 

Члан 27. ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЦЕ 

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

судских спорова због повреде патентних права, права заштићеног знака или 

имена или других заштићених права као што су жигови, лиценце, нове 

технологије, у погледу било којег грађевинског постројења, машине, рада или 

материјала употребљеног за или у вези са 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.  

Налог за отпочињање радова на бар једној фази извршења посла 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 
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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. 

Наручилац ће Извршиоца увести у посао посебним налозима за сваку фазу 

извођења радова. 

Наручилац може истовремено Извршиоца увести у посао две или више фаза 

извођења радова.  

Наручилац може истовремено Извршиоца увести у све фазе извођења радова.  

Наручилац задржава право да иницира почетак било које фазе у складу са 

својим пословним плановима.   

Члан 29. ПЕРИОД ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

29.1 Период за извршење посла биће дефинисан Уговором. Фазе извршења посла 

дефинисане су у Делу 3 – Техничке спецификације ове Конкурсне документације. 

Наручилац ће Извршиоца увести у посао писаним налогом. Рокови за извршење 

посла почињу да теку даном увођења Извршиоца у посао.  

Под даном увођења Извршиоца у посао, подразумева се испуњење следећих 

услова које обезбеђује Наручилац: 

- решење о грађевинској дозволи; 

- пријава извођења радова надлежним институцијама; 

- уплата аванса или уплата аванса за предметну фазу извођења радова 
(уколико Наручилац Извршиоца уводи у посао фазно);   

- предаја техничке документације по којој ће се изводити радови (обим и 
садржаји сваке од фаза, уколико се Извршилац уводи у посао фазно, 
дефинисани су у Делу 3 ове Конкурсне документације); 

- доношење решење о именовању надзорних органа са лиценцама;  

- предаја градилишта; 

Наручилац задржава право да иницира почетак било које фазе у складу са 

својим пословним плановима.   

Члан 30. ПРОДУЖЕТАК РОКА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

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

-    Пропуштања Наручиоца да Извршиоца уведе у посао; 
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- Изузетно лоших климатских услова, неуобичајених за годишње доба и за 
место на коме се радови изводе, а који онемогућавају Извођење радова; 

- Вештачких препрека или физичких услова које није могао да предвиди 
искусни Извршилац и да их уклони у року од три (3) дана од дана 
обавештавања Наручиоца у писаној форми о истима; 

- Кашњења у издавању налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца 
(у роковима дефинисаним овим Општим условима) који утичу на 
испуњење уговореног рока завршетка, а који нису последица пропуста 
Извршиоца; 

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

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

- Више силе, како је то дефинисано чланом 57. ових Општих услова; 

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

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

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

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

и разлозима тог кашњења или прекида. 

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

разлога наведеног у тачки 30.1 ових Општих услова, он ће упутити захтев 

Наручиоцу у писаној форми, за продужетак рока Извршења посла и/или 

надокнаду насталих трошкова. Извршилац је обавезан да овакав захтев упути 

Наручиоцу у року од 3 (три) дана након што се уверио да ће Извршење посла 

заиста да касни. Наручилац ће такво кашњење узети у обзир приликом 

евентуалног продужења рока за завршетак Извршења посла и/или надокнаде 

насталих трошкова и о томе обавестити Извршиоца у писаној форми у року од 3 

(три) дана од дана пријема захтева Извршиоца. 

Члан 31. КАШЊЕЊА У 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 
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случаја из тачке 30.1 ових Општих услова, Наручилац има право да наплати као 

уговорну казну износ од 5 ‰ (пет промила) од укупне вредности извршеног посла 

по коначном обрачуну за сваки дан прекорачења рока, с тим да износ те казне не 

буде већи од 10% (десет процената) вредности изведених радова по коначном 

обрачуну. 

 Износ казне из претходног става утврдиће уговорне стране Коначним обрачуном. 

31.3 Уколико Извођач 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 Извођач радова надокнади кашњење Наручилац му враћа депозит у 

номиналном износу преко Окончане ситуације. Уколико је износ обрачунате 

уговорне казне већи од средстава задржаног депозита, ова средства се 

урачунавају у укупну уговорну казну. 

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

испуњавања уговорених обавеза Извршиоца већа од уговорне казне, Наручилац 

ће захтевати, поред уговорне 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 и рок 

- Да раскине Уговор 

- Да закључи нови уговор са трећим лицем на трошак Извршиоца 

31.5 Одредбе из предходних тачки (31.1 до 31.4) овог члана примењују се и на сваку 

одговарајућу фазу извођења радова (уколико се радови изводе по фазама). 

Члан 32. ДОДАТНИ РАДОВИ 

32.1 Извршилац се обавезује да изведе све Вишкове радова, све Додатне радове - 

Непредвиђене радове неопходне за функционалност изведених радовa. 

Извршилац се обавезује да изведе и Додатни рад - Накнадни рад било које врсте 

по налогу Наручиоца издатом у писаној форми. 

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

обеснажити.  

Извршилац не може да изврши Додатни рад без претходне сагласности 

Наручиоца у писаној форми.  

За сваки Додатни рад, Извршилац је дужан да достави предлог Наручиоцу, а у 



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ                       

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

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

страна 29 од 70 

 

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. 

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 извођењем радова или са 

оним делом извођења радова који је обустављен. 

Ако тражено одобрење не добије у року од седам (7) дана од дана приспећа 

захтева Наручиоцу, Извршилац може, али није обавезан, да саопшти у писаној 

форми да обуставу сматра одустајањем од дела извршења посла, када се она 

односи само на део извршења посла или одустајањем Наручиоца од Уговора, 

када се односи на целокупно извршење посла. 
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Околности из претходног става не дају право Извршиоцу да наплати 

калкулисану, а овим чином евентуално изгубљену добит. 

Извршилац има право да у потпуности наплати вредност извршеног посла до 

обуставе радова, укључујући и признате трошкове из тачке 33.1. 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  

МАТЕРИЈАЛИ И ИЗРАДА 

Члан 34. КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА 

34.1 Сви материјали и опрема, извођење и монтажа истих морају бити у складу 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, у складу са 

стандардима (како је то назначено у Уговорној документацији) и инструкцијама 

Надзора и/или Наручиоца и биће, с времена на време, подвргавани таквим 

испитивањима, која може да наложи Надзор, на месту израде или производње, 

на градилишту или на неком другом месту/местима (у свему сагласно овој 

Конкурсној документацији и важећој регулативи).  

Трошкове таквих испитивања сноси Извршилац. 

34.3 Извршилац је обавезан да, о свом трошку, пре почетка извођења било ког дела 

радова, обезбеди и преда Надзору све атесте и потврде за материјал и опрему 

која се уграђује у радове, у складу са захтевима Надзора/Наручиоца и надлежних 

органа. 

34.4 Извршилац ће без посебне накнаде, петнаест (15) дана пре почетка уграђивања  

материјала и опреме доставити Наручиоцу узорке материјала и одговарајуће 

каталоге за опрему. 

34.5 Наручилац се обавезује да у року од 3 (три) 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, 
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утицати на уговорени рок извођења радова. 

34.7 Иако Наручилац и/или Надзор изврше прелиминарно прихватање неког 

материјала или дела који се уграђује у радове, они га могу одбити и тражити 

замену, уколико каснија испитивања покажу недостатке. Трошкови који из тога 

проистекну падају на терет Извршиоца.  

 Члан 35. ИНСПЕКЦИЈА И ТЕСТИРАЊЕ 

35.1 Извршилац ће обезбедити такву помоћ, инструменте, радну снагу и материјале 

који су нормално потребни за испитивање, мерење и тестирање било ког рада и 

квалитета, тежине или количине неког материјала и/или опреме која се уграђује. 

35.2 Извршилац ће обезбедити важеће стручне налазе за сво оруђе за рад које 

подлеже периодичном прегледу.  

35.3 Наручилац и Надзор ће имати у сваком тренутку, без додатних трошкова по 

Наручиоца, приступ радовима и свим радионицама и местима где се рад 

припрема или се добијају материјали, произведени артикли или машине за 

радове, а Извршилац ће обезбедити све што је потребно и пружити сваку помоћ 

за такав приступ, односно за добијање права за такав приступ. 

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 Надзор/Наручилац 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. 
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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) трајно или привремено одстрањивање са градилишта (у периоду/периодима 

који буду наведени у налогу) оног материјала и/или опреме који, према 

мишљењу Надзора, није у складу са стандардима, уговорном документацијом 

и листом материјала и опреме и замену одстрањеног материјала и/или 

опреме одговарајућим. 

б) прекид и поновно правилно извођење, без обзира на претходно испитивање 

или плаћање било којег рада који, према мишљењу Надзора/Наручиоца, 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 
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материјале и опрему за објекат, а по основу уговора по којем интерес на то или 

право задржава продавац или се на други начин намеће обавеза Извршиоцу или 

некој другој таквој особи.  

ПЛАЋАЊЕ 

Члан 38. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

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

цене, односно авансним уплатама од 10% уговорене цене предметне фазе 

извођења радова, привременим и окончаном/окончаним ситуацијама, уколико 

није другачије одређено Уговором. 

38.2 Авансну ситуацију у шест (6) оригиналних и истоветних примерака Извршилац 

предаје Наручиоцу након потписивања Уговора и доставе Банкарске гаранције за 

повраћај примљеног аванса.  

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. 

Авансне ситуације испостављају се одвојено за сваку фазу извођења радова. 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 

заједничку Авансну ситуацију за две или више фаза извођења радова. 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 

заједничку Авансну ситуацију за све фазе извођења радова. 

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 изведених радова. 

 Доказница за изведене радове, уговорене по одредбама из члана 15. Општих 

услова, су оверени обрачунски листови грађевинске књиге, сачињени за сваки 

месец.  

Збир производа количине изведених радова и уговорених јединичних цена по 

позицијама даје вредност радова изведених по месечним привременим 

ситуацијама. 

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

извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и 
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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. 

Привремене месечне ситуације испостављају се одвојено за сваку фазу 

извођења радова. 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити заједничку 

привремену ситуацију за две или више фаза извођења радова (уколико је 

истовремено уведен у две или више фаза извођења радова). 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 

заједничку Авансну ситуацију за све фазе извођења радова. 

38.4 Привременим месечним ситуацијама може се фактурисати до 95% вредности 

уговорених радова, односно до 95% вредности уговорених радова за предметну 

фазу извођења радова (уколико се ситуације испостављају одвојено по фазама 

извођења радова). 

38.5 Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест (6) 

оригиналних и истоветних примерака, Извршилац доставља Надзору на преглед 

и оверу.  

Окончана ситуација обавезно мора да садржи доказ изведених радова оверених 

од стране Извршиоца и Надзора, за позиције и/или групе радова које обухвата 

окончана ситуација.  

У року од пет (5) дана од дана пријема окончане ситуације Надзор ће извршити 

преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу исте и 

свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу. 

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

усаглашавање са Извршиоцем и оверу окончане ситуације и три (3) оверена 

примерка вратити Извршиоцу путем Надзора, а један (1) оверен примерак дати 

Надзору.  

Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши плаћање другој 

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

када је Надзор извршио оверу окончане ситуације.  

Окончане ситуације испостављају се одвојено за сваку фазу извођења радова. 
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Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити заједничку 

окончану ситуацију за две или више фаза извођења радова (уколико је 

истовремено уведен у две или више фаза извођења радова и уколико је 

испостављао заједничке привремене ситуације за наведене фазе извођења 

радова). 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 

заједничку окончану ситуацију за све фазе извођења радова. 

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 висини одређеној Уговором.  

Авансне ситуације испостављају се одвојено за сваку фазу извођења радова. 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 

заједничку Авансну ситуацију за две или више фаза извођења радова. 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 

заједничку Авансну ситуацију за све фазе извођења радова. 

Аванс за прву фазу извођења радова се одређује као износ од 10% вредности те 

фазе извођења радова.  

У случају да Наручилац уведе Извршиоца у посао наредне фазе/наредних фаза 

са временским помаком већим од 30 (тридесет) дана од дана увођења у прву 

фазу извођења радова, аванс се одређује као износ од 10% вредности 

припадајуће фазе извођења радова, увећан или умањен сагласно одредбама из 

дела 2.8 – Методологија за обрачун разлике у цени ових Услова уговарања.  

Уколико се испоставља једна Авансна ситуација за све фазе извођења радова 

аванс се одређује као износ од 10% вредности укупно уговорених радова.   

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 овим Општим условима. 

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 
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окончане ситуације износ до тада неоправданог аванса, такође у номиналном 

износу. 

Члан 40.   ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА – ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИЈЕ 

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

од најмање 5% понуђене цене без ПДВ-а. 

Банкарска гаранција за озбиљност Понуде мора да траје 90 дана од дана јавног 
отварања понуда, или до успостављања Банкарске гаранције за добро и 
квалитетно извршење посла. 

40.2 Извршилац ће у року од пет (5) дана након потписивања Уговора, а пре уплате 

аванса, доставити Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса за износ 

обрачунате вредности аванса, издату од банке коју ће одобрити Наручилац.  

Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса испоставља се посебно за 

сваку фазу извођења радова. Ове гаранције, према условима дефинисаним у 

делу 2.3. Образац Банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса, треба да 

важе до момента уредног правдања авансног плаћања за које су издате, а 

минимум 60 дана дуже од уговореног рока за предметну фазу извођења радова. 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 

заједничку Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса за две или више 

фаза извођења радова. Ова гаранција, према условима дефинисаним у делу 2.3. 

Образац Банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса, важи до момента 

уредног правдања авансног плаћања за предметне фазе извођења радова, а 

минимум 60 дана дуже од уговореног рока за предметне фазе извођења радова. 

Важност трајања овако достављене Банкарске гаранције Извршилац утврђује 

заједно са Наручиоцем, а на основу уговореног рока за сваку од фаза и 

достављеног и од стране Наручиоца усвојеног динамичког плана за извршење 

целокупног посла. 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 

заједничку Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса за све фазе 

извођења радова. Ова гаранција, према условима дефинисаним у делу 2.3. 

Образац Банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса, важи до момента 

уредног правдања авансног плаћања, а минимум 60 дана дуже од уговореног 

рока. Важност трајања овако достављене Банкарске гаранције Извршилац 

утврђује заједно са Наручиоцем, а на основу уговореног рока за сваку од фаза и 

достављеног и од стране Наручиоца усвојеног динамичког плана за извршење 

целокупног посла. 

Уколико Уговор буде раскинут пре потпуног правдања аванса, Наручилац ће без  
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права протеста део неоправданог аванса наплати из Банкарске гаранције/ 

Банкарских гаранција за повраћај примљеног аванса.  

Банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса могу се испоставити и 

парцијално по члановима заједничког подухвата, сразмерно вредности 

уговорених послова које су актом о заједничком подухвату додељени његовим 

члановима. 

40.3  Инструменти обезбеђења Наручиоца за добро и квалитетно извршење посла 

могу бити: 

1. Банкарска гаранција у износу од 10% од вредности уговореног посла 

Банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење посла могу се 
испостављати по фазама извођења радова.   

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 

Банкарску гаранцију за добро и квалитетно извршење посла за две или више 

фаза извођења радова. 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 

Банкарску гаранцију за добро и квалитетно извршење посла за све фазе 

извођења радова. 

2. Депозит у износу од 10% од вредности извршене реализације по 
испостављеним привременим ситуацијама. 

Извршилац ће као гаранцију за добро и квалитетно извођење радова 

прихватити да Наручилац задржава депозит од десет процената (10%) од 

вредности сваке привремене ситуације, тако да укупан депозит износи десет 

процената (10%) од стварно изведених радова, односно десет процената 

(10%) од стварно изведених радова за предметну фазу извођења радова 

(уколико се привремене ситуације испостављају по фазама извођења 

радова). 

Извршилац може, уз сагласност Наручиоца, задржани депозит за добро и 

квалитетно извођење радова потраживати у року од четрнаест дана (14) од 

дана доставе гаранције, у случају да обезбеди Банкарску гаранцију за добро 

и квалитетно извођење радова у износу од десет процената (10%) од 

уговореног износа, односно у износу од десет процената (10%) од уговореног 

износа за предметну фазу (уколико се привремене ситуације испостављају 

по фазама извођења радова). 

          Средства задржаног депозита за добро и квалитетно извођење радова умањена 

за износ депозита за гарантни период (који износи 5% од износа утврђеног 

Кончаним обрачуном) биће враћена Извршиоцу у року од четрнаест (14) дана од 
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дана издавања Потврде о завршетку радова / Потврде о завршетку радова 

предметне фазе, а остатак (у износу од 5% од износа утврђеног Кончаним 

обрачуном) биће враћен Извршиоцу у року од две године и четрнаест (14) дана 

од дана издавања Потврде о завршетку радова / Потврде о завршетку радова 

предметне фазе. 

 Уколико је изабрано средство обезбеђења за гарантни период Банкарска 

гаранција, средства задржаног депозита за добро и квалитетно извођење радова 

биће враћена Извршиоцу у року од четрнаест (14) дана од дана издавања 

Потврде о завршетку радова и доставе Банкарске гаранције за гарантни период. 

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. 

Такође, уколико Извршилац неоправдано касни дуже од петнасет (15) дана на 

два узастопна међурока дефинисана Динамичким планом, у случају да 

Извршилац није поступио сагласно члану 54, тачка 54.1 а да при том не постоје 

реалне могућности да надокнади изгубљено време без обзира које би мере 

предузео, Наручилац ће насталу штету због кашњења Извршиоца наплатити 

трајним задржавањем дела депозита за добро и квалитетно извођење радова 

или активирањем Банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење посла. 

Инструменти обезбеђења за добро и квалитетно извршење посла могу се 

испоставити и парцијално по члановима заједничког подухвата, сразмерно 

вредности уговорених послова које су актом о заједничком подухвату додељени 

његовим члановима. 

Дозвољава се могућност да се у току реализације садржаја из предмета уговора 

изврши замена Депозита за добро и квалитетно извршење посла са Банкарском 

гаранцијом за добро и квалитетно извршење посла. 

Замена инструмената обезбеђења за добро и квалитетно извршење посла врши 

се на захтев Наручиоца или Извршиоца сачињавањем протокола којим се 

уређује ова потреба, било од које уговорне стране да је исказана. 

40.4 Инструменти обезбеђења Наручиоца за гарантни период могу бити: 

1. Банкарска гаранција за гарантни период у износу од 5% вредности 
извршеног посла по Кончаном обрачуну. 

Банкарска гаранција за гарантни период може се испостављати по 
фазама извођења радова.   

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити 
једну Банкарску гаранцију за гарантни период за две или више фаза 
извођења радова. 
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Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити 
једну Банкарску гаранцију за гарантни период за све фазе извођења 
радова. 

2. Депозит у износу од 5% вредности извршеног посла по Кончаном 
обрачуну.  

Извршилац ће као гаранцију за гарантни период прихватити да 
Наручилац задржи депозит од пет процената (5%) од износа утврђеног 
Кончаним обрачуном.  

Гарантни период почиње да важи од дана издавања Потврде о завршетку 

радова.  

Гаранција за гарантни период, као средство обезбеђења за гарантни период, 

издаје се на период од 2 године.   

Средства задржаног депозита за гарантни периода биће враћена Извођачу у 

року од две године и четрнаест (14) од почетка гарантног периода.      

Инструменти обезбеђења за гарантни период могу се испоставити и парцијално 

по члановима заједничког подухвата, сразмерно вредности уговорених послова 

које су актом о заједничком подухвату додељени његовим члановима. 

Дозвољава се могућност да се у току реализације садржаја из предмета уговора 

изврши замена банкарске гаранције са гарантним депозитом као и замена 

депозита са банкарском гаранцијом. 

Замена инструмената обезбеђења за гарантни период врши се на захтев 

Наручиоца или Извршиоца сачињавањем протокола којим се уређује ова 

потреба, било од које уговорне стране да је исказана. 

Након потписаног Коначног обрачуна није могућа замена средства обезбеђења 

за гарантни период. 

Средства неопходна за инвестиционо одржавање зелених површина (у износу, 

трајању, обиму и на начин дефинисан у Делу 3 ове Конкурсне документације) 

Наручилац ће задржати Коначним обрачуном као депозит и иста ће бити враћена 

Извршиоцу у року од 30 дана од дана завршетка радова на инвестиционом 

одржавању зелених површина.  

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

Трошкове обезбеђења Банкарских гаранција сноси Извршилац. 

40.6 Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно извођење 
радова, депозита из тачке 31.3 ових услова  и средства као гаранција за гарантни 
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перид не подлежу валоризацији и обрачуну камата, те ће бити исплаћена 
Извођачу у номиналном износу. 

40.7 Уколико се током гарантног периода појаве недостаци у изведеним радовима и 
Извршилац исте не отклони у складу са Уговорном документацијом, Наручилац 
ће отклонити уочене недостатке ангажовањем другог извођача, а тако настале 
трошкове наплатити из задржаног депозита за гарантни период, односно 
Банкарске гаранције за гарантни период. 

Члан 41. РЕВИЗИЈА ЦЕНА 

41.1 Цена из Понуде представља вредност Извршења посла и обухвата:  

а.)   припремне радове; 

б.) извођење радова у које је укључена: цена материјала, радне снаге, 

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

одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала и опреме у 

складу са Вендор листама, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и 

празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све 

таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, 

организације истог, спровођење мера ХТЗ и мере заштите животне средине, 

градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 

табле, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који 

су потребни за извођење и завршетак радова, до издавања Потврде о завршетку 

радова и Потврде о завршетку гарантног периода; 

в.)   вредност послова по овлашћењу Наручиоца.  

Наручилац ће на Извршиоца пренети овлашћења за послове подношења 

захтева, исходовања свих услова и сагласности, захтева за Технички преглед и 

осталих докумената потребних за успешно извршење посла. 

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 ублажиле 

такве промене, а у свему поштујући одредбе важеће законске регулативе. 

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 за прву фазу извођења 

радова не подлеже измени цена по основу разлике у цени, као ни по ком другом 

основу.  

У случају да Наручилац уведе Извршиоца у посао наредне фазе/наредних фаза 
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са временским помаком већим од 30 (тридесет) дана од дана увођења у прву 

фазу извођења радова, динарска вредност авансних средстава за предметну 

фазу/предметне фазе извођења радова подлеже обрачуну разлике у цени 

сагласно методологији датој у делу 2.8 ових Услова за уговарање.  

Уколико Извршилац, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставља једну 

авансну ситуацију за све фазе извођења радова, динарска вредност уговорених 

авансних средстава не подлеже измени цена по основу разлике у цени, као ни по 

ком другом основу.  

Члан 42. МЕРЕЊЕ 

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

Члан 43. ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ 

43.1 Периодична плаћања вршиће се на основу испостављених привремених 

ситуација Извршиоца. Наручилац је дужан да изврши преглед и оверу 

привремене ситуације у року и на начин дефинисан Чланом 38, тачка 38.3 ових 

услова. Наручилац ће извршити плаћање оверене привремене ситуације у 

складу са Чланом 38., тачка 38.3 ових услова и Уговором. Плаћање по 

привременим ситуацијама неће представљати квалитативни и квантитативни 

пријем било којих радова извршених у складу са Уговором. 

Привремене ситуације Извршилац ће испостављати Наручиоцу путем Надзора. 

Саставни део привремене ситуације су доказнице за изведене радове - оверени 

обрачунски листови грађевинске књиге.  

Збир производа количине изведених радова и уговорених јединичних цена по 

позицијама даје вредност радова изведених по месечним привременим 

ситуацијама. 

 Привремене месечне ситуације испостављају се одвојено за сваку фазу 

извођења радова. 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити заједничку 

привремену ситуацију за две или више фаза извођења радова (уколико је 

истовремено уведен у две или више фаза извођења радова). 

Извршилац може, уз предходну сагласност Наручиоца, испоставити једну 

заједничку Авансну ситуацију за све фазе извођења радова. 
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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. 

Привремене месечне ситуације могу се испоставити и парцијално по члановима 

заједничког подухвата, сразмерно вредности уговорених послова које су актом о 

заједничком подухвату додељени његовим члановима. 

43.2 Ако плаћање треба да се врши за материјал или опрему која није уграђена, већ је 

испоручена и ускладиштена на градилишту или неком другом месту за које 

постоји договор у писаној форми, услов за такво плаћање биће да Извршилац 

поднесе рачуне о куповини или на други начин установи право Наручиоца на 

такав материјал или опрему, односно заштити интерес Наручиоца, укључујући 

одговарајуће осигурање, транспорт до градилишта, истовар и складиштење. 

  Сви радови, материјали и опрема, обухваћени захтевом за плаћање, било да су 

уграђени у радове или не, власништво су Наручиоца. 

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

материјал или услуге од стране подизвођача, 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 Извршиоца; 

б) недостатака који се не могу поправити; 

в) основане рекламације Представника органа власти која је поднета или 

разумног доказа да ће такве рекламације бити поднете, о чему је 

Извршилац обавештен, а није доказао да је таква рекламација 

неоснована или се о томе није изјаснио; 
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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. 

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. Констатацију да прихватањем коначног обрачуна и потписивањем 
Записника о коначном обрачуну Извршилац одустаје од свих захтева, па и 
оних који су већ раније поднети у писаној форми, а остали су 
нерегулисани. 
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9. Датум завршетка коначног обрачуна. 

44.3 За евентуалне неотклоњене или трајне недостатке по Записнику о примопредаји 

радова, Извршиоцу ће се, при Коначном обрачуну, трајно одбити њихова 

вредност у износу који сигурно обезбеђује њихово отклањање преко другог 

Извршиоца у моменту израде Коначног обрачуна радова. 

44.4 По издавању Потврде о завршетку радова и извршеног Коначног обрачуна, 

Извршилац ће испоставити окончану ситуацију.  

Наручилац је дужан да изврши 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 

дефинисаном у тачки 44.4 овог члана. 

Прихватање Коначног обрачуна значиће да Извршилац одустаје од свих захтева, 

па и оних који су већ раније поднети у писаној форми, а остали су нерегулисани. 

44.6 Коначни обрачун се може радити по фазама извођења радова. 

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 Извршења посла наступе такве околности на основу којих 

Извршилац сматра да има право на додатна плаћања он мора: 

- Да Наручиоцу најави своју намеру да затражи додатна плаћања у року од 

петнаест (15) дана након свог сазнања за те околности са наведеним 

разлозима за такво потраживање у писаној форми. 

- Да након најаве, у најкраћем року, а најкасније пет (5) дана од најаве, у 

писаној форми, достави захтев за потраживање са образложењем истог, 

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. 

ПРИХВАТАЊЕ РАДОВА И ОДРЖАВАЊЕ 

Члан 48. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Послови по овлашћењу Наручиоца 

48.1 Приликом обављања послова по овлашћењу Наручиоца, Извршилац ће 
Наручиоцу достављати све добијене примерке докумената добијених током 
Извршења посла. 
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Извођење радова 

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

У року од пет (5) дана пошто прими од Извршиоца потврду о обавезивању да ће 

завршити све заостале послове или извести радове пре почетка Гарантног 

периода, Наручилац ће обавестити Извршиоца о датуму прегледа изведених 

радова од стране Наручиоца и/или Надзора.  

Извршилац ће дозволити Наручиоцу и/или Надзору да прегледа изведене 

радове, у присуству Извршиоца, да би заједнички проверили учинак Извршиоца и 

утврдили позиције које треба завршити или поправити.  

Пропуст Наручиоца и/или Надзора да укључе било који рад у своје примедбе 

неће ослободити одговорности Извршиоца да рад заврши у складу са Уговорним 

документима. 

Одсуство Извршиоца приликом прегледа Наручиоца и/или Надзора није 

препрека да преглед буде извршен. 

Члан 49. ТЕСТОВИ ПО ЗАВРШЕТКУ 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. 
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Члан 50. ПРЕУЗИМАЊЕ ДЕЛА ИЗВРШЕНОГ ПОСЛА 

50.1 Наручилац може да преузме делове извршеног посла по фазама у свему у 

складу са чланом 48. ових Општих услова 

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 ће по добијању позитивног става комисије за технички 

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

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

сагласност, 

ђ) да ли је предат пројекат изведеног стања и сва градилишна и друга 

документација, 

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

употребу, 

ж) да ли је предата сва документација коју је Извршилац исходовао у име и 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. 

 Потврда о завршетку радова може се издати и парцијално сагласно члану 50. 

ових Општих услова. 

51.5 Од почетка извођења радова, па до датума који је наведен у Потврди о 

завршетку радова у складу са тачком 51.4 ових Општих услова, Извршилац 

преузима пуну одговорност за изведене радове. 

У случају да дође до било какве штете или губитка на изведеним радовима или 

било ком њиховом делу, из било ког разлога осим разлога Више силе, док је 

Извршилац одговоран за њих, Извршилац ће, о сопственом трошку, да их 

поправи и доведе у исправно стање, у складу са захтевима из ових Општих 

услова. 

У случају било које штете или губитка на изведеним радовима, који су последица 

Више силе, како су дефинисани у члану 57. ових Општих услова, Извршилац ће 

их, ако и у мери у којој то тражи Наручилац, поправити и довести у исправно 

стање о трошку Наручиоца.  

Извршилац ће бити одговоран за било какву штету на изведеним радовима, 

проузроковану са његове стране у току било каквих радова које је вршио у циљу 

завршетка заосталих радова или испуњења обавезе према одредбама члана 32. 

ових Општих услова. 

51.6 Након извршене примопредаје, а пре издавање Потврде о завршетку радова, 

Извршилац је дужан да рашчисти и уклони са градилишта сва грађевинска 

постројења, вишак материјала, опрему, отпатке и привремене радове сваке 

врсте и да остави читаво градилиште и изведене радове чисте. 
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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 утврђен 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 који почиње да тече од 

дана издавања Потврде о завршетку радова. 

Уколико се за време Гарантног периода уоче недостаци изведених радова, који 

су последица уградње неодговарајућих материјала или неквалитетно изведених 

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

пошто Извршилац отклони уочене недостатке. 

52.2 Извршилац ће о свом трошку извести и све радове који су, према мишљењу 

Надзора, потребни да се изведу због тога што материјал и израда нису били у 

складу са Уговорном документацијом или због немарности или изричитог или 

посредног пропуста Извршиоца да испуни неку своју обавезу према Уговорној 

документацији.  

Ако је, према мишљењу Надзора, такав рад, за чије извођење Извршилац треба 

да добије сагласност Наручиоца у писаној форми, потребан из неког другог 

разлога, вредност таквог рада ће бити процењена и плаћена као да је то 

Накнадни рад. 

52.3 Ако Извршилац пропусти да уради неки такав рад како је претходно наведено 

или ако је такав рад хитне природе, а Извршилац се није одазвао на позив 

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 
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трошку, у складу са Уговорном документацијом, онда Наручилац има право да 

надокнади све трошкове, који из тога проистекну или се на њега односе, од 

Извођача или из задржаног депозита за гарантни период, односно Банкарске  

гаранције за гарантни период. 

52.4 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 посла, 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 Извршилац у обавези да 

отклони, о чему ће обавестити Извршиоца у писаној форми. 

Уколико Наручилац, у року од шездесет (60) дана од истека гарантног периода, 

не изда Потврду о завршетку гарантног периода и не обавести Извршиоца о 

недостацима које је Извршилац у обавези да отклони у току таквог периода, 

сматраће се да је Потврда о завршетку гарантног периода дата. 

ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ И РАСКИД УГОВОРА 

Члан 54. ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ 

54.1 Неиспуњавање било које од уговорних обавеза и непоштовање било ког дела 

Уговорне документације од стране Извршиоца и Наручиоца може довести до 

раскида Уговора, како је то ближе одређено у Члановима 55. и 56. ових Општих 

услова. 
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Члан 55. РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 

55.1 Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извршиоцем 

покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или ако Извршилац пренесе 

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

Извршилац : 

- одустао од Уговора; 

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

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

- 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 
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 ВЈН 
06/17, 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 06/17; 

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

Наручилац може из било ког разлога наведеног у овом члану, пошто је 

Извршиоцу дао обавештење у писаној форми седам (7) дана унапред, да 

одстрани Извршиоца са извршења посла или дела посла, а да тиме не повреди 

Уговор, не ослободи Извршиоца неке од његових обавеза или одговорности 

према Уговорној документацији, не утиче на права и овлашћења која је 

Извршилац пренео на Наручиоца и сам заврши посао или запосли неког другог 

извођача да га заврши. 
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Уколико Наручилац једнострано раскине овај  Уговор из било кога од наведених 

разлога у овом члану, Извршилац нема право да потражује било какав вид 

накнаде штете од Наручиоца. 

55.2 Наручилац ће, у сарадњи са Надзором, после одстрањивања Извршиоца, 

утврдити који износ је, ако га има, у тренутку одстрањивања оправдано зарадио 

Извршилац за стварно изведене радове према Уговорној документацији, као и 

вредност било којих неискоришћених или делимично искоришћених материјала, 

грађевинских постројења и монтажне опреме. 

Наручилац има право да на градилишту задржи, ако сматра да је то потребно у 

циљу завршетка извођења радова, привремене радове, неискоришћене 

материјале, грађевинска постројења и опрему и да то надокнади Извршиоцу, с 

тим да тај износ не прелази суму која би била платива Извршиоцу да је правилно 

завршио извођење радова. 

55.3 Ако Наручилац одстрани Извршиоца, он ће задржати сразмеран део плаћања 

Извршиоцу према процењеном износу свих трошкова које због тога Наручилац 

може да има (трошкови извођења и одржавања, штете због кашњења у 

завршетку и сви други трошкови). 

Ако такав износ буде прелазио суму која би била платива Извршиоцу да је 

правилно завршио Извођење радова, онда ће Извршилац, платити Наручиоцу на 

његов захтев износ таквог вишка и то ће се све до не извршеног плаћања 

сматрати дугом који Извршилац треба да надокнади Наручиоцу. 

55.4 Наручилац има право да у сваком тренутку раскине Уговор и без кривице 

Извршиоца дефинисане тачком 55.1 ових Општих услова. У том случају 

Наручилац ће исплатити Извршиоцу износ, који је у тренутку раскида, оправдано 

зарадио за стварно извршени посао, било којих неискоришћених или делимично 

искоришћених материјала, грађевинских постројења и монтажне опреме (без 

евентуално изгубљене добити, које Извршилац оправдано има због таквог 

раскида Уговора). 

Члан 56. РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ ИЗВРШИОЦА 

56.1 У случају да Наручилац: 

а) пропусти да, у року од два (2) месеца, плати Извршиоцу износ који му дугује, 

уз било који одбитак на који Наручилац има право према Уговорној 

документацији; 

б) у писаној форми извести Извршиоца да, услед непредвиђених разлога, 

економске дислокације, није у могућности да даље извршава Уговорне 
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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 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 
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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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2.2  Банкарска гаранција за озбиљност нуђења  

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се 

обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, 

Грађевинској дирекцији Србије д.о.о. из Београда, Булевар Аренија Чарнојевића 110 (у 

даљем тексту: "Наручилац"), у име [пун назив понуђача  и пуна адреса] (у даљем 

тексту: "Понуђач"), за износ од [5% од нето вредности понуде], који представља 

вредност гаранције за озбиљност Понуде за извођење радова на партерном уређењу, 

саобраћајницама и инфрструктурним инсталацијама на КП 10362/2 и 10362/3 КО 

Земун, на локацији „Земунске капије“ у Земуну, у свему према попису и опису услуга и 

радова, листама материјала и опреме и послова по овлашћењу Наручиоца. Ова 

гаранција је безусловна и наплатива на први позив Наручиоца достављен у писаној 

форми. 

Важност ове Гаранције почиње [датум истека рока за подношење понуда] и траје 90 

дана од дана јавног отварања понуда, или до успостављања банкарске гаранције за 

добро и квалитетно извршење посла.  

Уколико од Наручиоца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена 

или не.  

Наручилац је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да 

му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Понуђача, као и изјаву 

да је Понуђачева Понуда прихваћена и да је Понуђач тада пропустио да потпише 

Уговор, према одговарајућој Понуди. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 

 

_______________________ 

         (место и датум)                                                       M.П. ________________________        

                                           потпис 

                                                                                                   ________________________ 

                                                                                                                име и презиме 

                                                                                                   ________________________ 

                                                                                         Гарант (пун назив банке и адреса) 

  



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ                       

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

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

страна 57 од 70 

 

2.3  Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса  

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се 

обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, 

Грађевинској дирекцији Србије д.о.о. из Београда, Булевар Аренија Чарнојевића 110 (у 

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

тексту: "Извршилац"), за износ уплаћених авансних средстава за фазу [број фазе] 

извођења радова од [вредност аванса] у складу са Уговорном документацијом 

Наручиоца и Извршиоца за извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама 

и инфрструктурним инсталацијама на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији 

„Земунске капије“ у Земуну, у свему према попису и опису услуга и радова, листама 

материјала и опреме и послова по овлашћењу Наручиоца. Ова гаранција је 

безусловна, дељива и наплатива на први позив Наручиоца достављен у писаној 

форми. 

Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Наручиоца и 

Извршиоца, или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати 

утицај на ову Гаранцију. 

Важност ове Гаранције почиње [датум уплате авансних средстава] и траје 60 дана 

дуже од уговореног рока грађења фазе [број фазе] извођења радова. 

Уколико од Наручиоца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена 

или не.  

Наручилац је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да 

му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Извршиоца, као и 

изјаву да је Извршилац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору и да Наручилац 

има право, према одредбама поменутог Уговора, на повраћај аванса који је платио. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 

_______________________ 

         (Место и датум)                                                      М.П. ________________________ 

           потпис 

________________________ 

                                                                                                     име и презиме 

________________________ 

              Гарант (пун назив банке и адреса)                                             
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2.4  Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење посла 

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се 

обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, 

Грађевинској дирекцији Србије д.о.о. из Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића 110 

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

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

[број фазе] извођења радова од [вредност 10% уговореног износа за предметну 

фазу] у складу са Уговорном документацијом Наручиоца и Извршиоца за извођење 

радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфрструктурним инсталацијама на 

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

попису и опису услуга и радова, листама материјала и опреме и послова по 

овлашћењу Наручиоца. Ова гаранција је безусловна, дељива и наплатива на први 

позив Наручиоца достављен у писаној форми.  

Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Наручиоца и 

Извршиоца, или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати 

утицај на ову Гаранцију. 

Важност ове Гаранције почиње [датум увођења Извршиоца у посао предметне фазе 

извођења радова] и траје 90 дана дуже од уговореног рока за предметну фазу. 

Уколико од Наручиоца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена 

или не.  

Наручилац је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да 

му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Извршиоца, као и 

изјаву да је Извршилац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору и да Наручилац 

има право, према одредбама поменутог Уговора. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 

______________________ 

        (место и датум)                                                        М.П. ________________________ 

          потпис 

________________________ 

              име и презиме 

________________________ 

              Гарант (пун назив банке и адреса) 
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2.5  Банкарска гаранција за гарантни период  

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се 

обавезујемо да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, 

Грађевинској дирекцији Србије д.о.о. из Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића 110 

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

тексту: "Извршилац"), за износ средстава за гарантни период од [5% од вредности 

изведених радова] у складу са Уговорном документацијом Наручиоца и Извршиоца за 

извођење радова [редни број фазе] фазе на партерном уређењу, саобраћајницама и 

инфрструктурним инсталацијама на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији 

„Земунске капије“ у Земуну, у свему према попису и опису услуга и радова, листама 

материјала и опреме и послова по овлашћењу Наручиоца. Ова гаранција је 

безусловна, дељива и наплатива на први позив Наручиоца достављен у писаној 

форми. 

Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Наручиоца и 

Извршиоца, или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати 

утицај на ову Гаранцију. 

Важност ове Гаранције почиње [датум издавања Потврде о завршетку радова] и 

траје 2 године и 14 дана од издавања Потврде о завршетку радова, или у складу са 

чланом 52. став 1. 

Уколико од Наручиоца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа 

до горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена 

или не.  

Наручилац је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да 

му износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Извршиоца, као и 

изјаву да је Извршилац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору и да Наручилац 

има право, према одредбама поменутог Уговора. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три 

(3) радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 

____________________ 
      (место и датум) 

М.П. ________________________ 
                                                                                                  потпис 

        _______________________ 
                                                                                               име и презиме 

   ________________________ 
              Гарант (пун назив банке и адреса) 
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2.6  Р Е Ч Н И К      Т Е Р М И Н А 

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

2. "Банкарска гаранција" значи гаранција банке :  

- за озбиљност Понуде 
- за повраћај примљеног аванса 
- за добро и квалитетно 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 
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које  Наручилац потврди да имају квалитет који се захтева за стамбено-
пословни објекат, сагласно техничкој документацији, стандардима, 
нормативима, правилима струке и Уговорној документацији. Пријем радова 
биће потврђен Потврдом о завршетку радова.  

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

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

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

Потврду квалитета изведених радова обезбеђује Извршилац, брижљивим 

одабиром материјала и опреме, као и испитивањем одговарајућег броја 

узорака узетих на лицу места или места производње у свему како то налажу 

прописи и/или методом случајног избора, а према упутству Надзорног органа 

и/или Наручиоца. 

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-Извршиоца и комплетну Понуду, односно Уговорни 
документ за реализацију Радова. 

19. "Мањкови радова" значи разлику количина уговорених и изведених радова 
без обзира колико та разлика износи. 

20. "Мерења, испитивања и тестирања" значе проверу димензија, 
карактеристика, пројектованих параметара и функционалности инсталација и 
опреме, која се врши у складу са важећим законима, прописима и правилима 
струке. 

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



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ                       

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

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

страна 62 од 70 

 

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 Извшрилац треба да изврши по налогу Наручиоца, а 
сагласно процедури дефинисаној Делом  2. Општих услова. 

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

25. "Наручилац" значи Грађевинска дирекција Србије д.о.о., улица Булевар 
Арсенија Чарнојевића 110, односно страна наведена у овој Конкурсној 
документацији и Уговору, која ће закључити Уговор са Извршиоцем о 
извођењу радова, односно која финансира извођење радова који су предмет 
Уговора. Наручилац ће у овој Конкурсној документацији и Уговору понекад 
бити означен као "Уговорна страна". 

26. "Непредвиђени радови" значи радове који нису уговорени, али их је 
неопходно извести за испуњење Уговора ради обезбеђења стабилности и 
функционалности објекта, а сагласно процедури дефинисаној Делом 2.9 ових 
Услова уговарања – Образац обрачуна Додатних радова.  

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

28. "Оперативни план" значи детаљан Динамички план активности везаних за 
реализацију појединих радова и за одређени временски период, који 
Извршилац доставља на захтев Наручиоца. 

29. "Опрема" значи сва опрема по прописима и техничкој документацији 
неопходна за употребу и функционалност објекта. 

30. "Општи услови" садрже опште одредбе којим се регулишу административни, 
финансијски, правни и технички услови Уговора, а све у циљу завршетка 
радова на потпуно задовољство Наручиоца  и Извршиоца. 

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

32. ,,ПМИ процедуре", значе примену одредби стандарда Пројект менаџмент 
института за управљање пројектима. 
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33. "Подизвођач" значи специјализовано правно лице и/или стручњаке за 
извођење радова, испоруку робе, материјала или пружање услуга које 
ангажује Извршилац уз претходну сагласност Наручиоца. 

34. "Понуђач" представља правно лице које подноси Понуду за извођење радова 
који су предмет ове Конкурсне документације, са циљем да буде изабран за 
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 Извршилац доставља на захтев Наручиоца. 

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

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

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

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

42. "Професионалне услуге" значе било коју и све услуге инжењера различитих 
струка или специјалности, проценитеља, давалаца оцене, пројектаната и 
сличних саветника и консултаната, било да их је Наручилац директно 
запослио или су на други начин одређени од стране Наручиоца, а у вези са 
радовима. 

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



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ                       

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

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

страна 64 од 70 

 

44. "Рокови" значе рок за завршетак радова како је то одређено Уговором и 
динамичким планом извођења радова. "Међурокови" значе рокове 
завршетка појединих фаза радова и набавке, допреме и уградње опреме, како 
је то одређено динамичким планом извођења радова. 

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

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

47. "Техничка документација" обухвата Пројекат, све спецификације, цртеже, 
техничка решења и детаље којима се разрађују технички, технолошко-
производни и експлоатациони аспекти предметног пројектног решења. 

48. "Уговор" значи писани споразум Уговорних страна којим се једна страна – 
Извршилац обавезује да другој страни – Наручиоцу, према техничкој 
документацији са извршеном техничком контролом, у складу са Законским и 
подзаконским актима, прописима и правилима струке, у уговореном року и за 
уговорену вредност изведе радове.  

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

50. "Уговорна казна" значи износ одређен у овој Конкурсној документацији који 
Наручилац наплаћује за сваки дан прекорачења уговореног рока извођења 
радова или неизвршење уговорних обавеза у уговореним роковима, узрокован 
кривицом Извршиоца/Извођача. 

51. "Уговорни износ" значи износ наведен у Уговору, уз додавања или одбитке 
који могу бити извршени у складу са овом Конкурсном документацијом и/или 
Уговором. Наручилац ће платити Уговорни износ за радове који буду стварно 
изведени на начин дефинисан Уговорном документацијом. 

52.  "Цртежи" значе графичке и сликовне делове уговорне документације, који 
приказују објекат или неки његов део, а углавном обухватају планове, 
висинске коте, пресеке, детаље, листе и дијаграме и слично. 

  



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ                       

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

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

страна 65 од 70 

 

 

2.7 ОБРАЗАЦ ЦЕНА ЗА РАДНУ СНАГУ ПО ГРУПАМА 

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 

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

Напомена: Све цене дати без урачунатог ПДВ-а  

 

ПОНУЂАЧ: 
  
                                                           (М.П.)            ________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
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2.8 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУН РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ  

Обрачун разлике у цени врши се на вредност радова која подлеже обрачуну разлике у 

цени по испостављеним привременим ситуацијама. 

2.8.1 На бескаматна авансна средства у динарима у процентном уговореном 

номиналном износу, која се уплаћују за прву фазу извођења радова, не врши се 

обрачун разлике у цени. 

2.8.2 Обрачун разлике у цени не врши се и на остала авансна средства ако је њихов 

износ уплаћен истовремено са износом средстава за прву фазу извођења радова или 

за авансна средства оне фазе извођења радова / фаза извођења радова за које је 

Наручилац увео Извршиоца у посао у року од 30 (тридесет) дана од дана увођења у 

прву фазу извођења радова.  

2.8.3 Обрачун разлике у цени врши се на авансна средства која нису обухваћена 

тачкама 2.8.1 и 2.8.2. дела 2.8 - Методологија за обрачун разлике у цени ових Услова 

уговарања, односно у случају да Наручилац уведе Извршиоца у посао наредне фазе / 

наредних фаза са временским помаком већим од 30 (тридесет) дана од дана увођења 

у прву фазу извођења радова. У том случају аванс се одређује као износ од 10% 

вредности припадајуће фазе извођења радова, увећан или умањен сагласно 

одредбама из дела 2.8 – Методологија за обрачун разлике у цени ових Услова 

уговарања.  

2.8.4 Обрачун разлике у цени вршиће се по методологији: 

  Рц = К x В 

Где је: 

Рц – разлика у цени по основу промене курса EВРА. 

В – вредност радова по ценама из базног месеца,  

К – коефицијент разлике у цени који се израчунава применом следеће методологије: 

К =[ EВРO/(EВРO)b  ] -1,00   (>/<0,00) 

ЕВРО  - Вредност Eвра на датум 25. у обрачунском месецу,  

односно на датум 25. у месецу који предходи уплати аванса (за авансна 

средства на која се примењује обрачун разлике у цени) 

(ЕВРО)b - Базна вредност 1 ЕВРО = 120,6135 РСД 

Вредност EВРА на датум 25. у обрачунском месецу је средња вредност ЕВРА по курсу 

Народне банке Србије. 



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ                       

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

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

страна 67 од 70 

 

Поступак за обрачун разлике у цени је следећи: 

Вредност разлике у цени у динарима за обрачунски месец у односу на базну вредност 

добија се множењем вредности за исплату по привременој ситуацији за месец у којем 

се врши обрачун, а по базним ценама, са израчунатим коефицијентом сагласно 

уговореној методологији. 

Уговорене стране стичу право на разлику у цени за Радове који се изврши у 

уговореним месечним међуроковима и крајњем року дефинисаним детаљним 

Динамичким планом уз Уговор, ако дође до промене вредности ЕВРА у односу на 

базну вредност 1 ЕВРО = 120,6135 динара.  

Обрачун разлике у цени врши Извршилац и доставља као саставни део привремене 

месечне ситуације, за стварно изведене радове у том месецу. 

Обрачун разлике у цени врши се месечно. 

Уколико кривицом Извршиоца дође до кашњења у реализацији планираних позиција 

радова  у односу на уговорене месечне међурокове или крајњи рок, обрачун разлике у 

цени се замрзава на планираном - уговореном нивоу, сагласно Динамичком и 

Финансијском плану, без обзира колико износи то кашњење. 

Наручилац одобрава исплату износа по захтеву за наплату разлике у цени, 

оверавањем привремених месечних обрачуна разлике у цени унетих у привремене 

месечне ситуације, а коначна вредност се утврђује коначним обрачуном. 

 

            

                       ПОНУЂАЧ: 

(М.П.)  __________________________ 

       (потпис овлашћеног лица) 
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2.9 ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ДОДАТНИХ РАДОВА 

Обрачун Додатних радова (Накнадни и Непредвиђени) вршиће се на следећи начин: 

- Извршилац доставља допис (предлог) Надзору за Додатне радове. 

- Надзор разматра предлог Извршиоцу и даје мишљење. 

- Наручилац покреће поступак јавне набавке за Додатне радове, са потребним 
образложењем (поступак се спроводи по одредбама Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 са извршеним изменама и допунама Закона).  

- Комисија, формирана Решењем Наручиоца за ову јавну набавку, обавештава 
Извршиоца да достави Понуду. 

- Извршилац доставља Понуду формирану на следећи начин:   

а) Накнадни и Непредвиђени радови 

Јединичне цене се формирају према следећем обрасцу: 

   Ц = М1 + М2 + Р 

Где су: 

Ц – јединична цена за Накнадни и Непредвиђени Рад 

М1, М2, Р – директни трошкови по јединици мере и то: 

М1 – коштање потребног материјала по јединици мере установљеног на 
основу норматива из одговарајућих норми и јединичних цена материјала из 
Понуде. 

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

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

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

             ПОНУЂАЧ: 

 

(М.П.) __________________________ 

      (потпис овлашћеног лица) 

  



            ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ                       
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ВЈН 06/17 - ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

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

страна 69 од 70 

 

 

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 Извршиоца извршити примопредаја радова: 

1. Наручилац ће у року од седам (7) дана након прегледа радова образовати 
Комисију и донети Решење за примопредају радова. Комисију чине представници: 

- Наручиоца 
- Надзора 
- Извршиоца 

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 изведеним 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 радове, 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 и/или 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 

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

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ  Бул. Арсенија Чарнојевића бр 110,  Нови Београд издајe 

ПОТВРДУ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ГРАДИЛИШТА 

ПО ПРЕДМЕТУ 

 ВЈН бр. 06/17  НА ЛОКАЦИЈИ – „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ 

Представници потенцијалног Понуђача .........................................................., кога по  

                                                                                                                         / назив фирме  / 

овлашћењу број ............................................. чине ова ова лица ...................................  

                                    /заводни број/ 

..................................................... извршили су увид у локацију будућег градилишта и  

  / име и презиме /       

стекли све потребне информације за сачињавање понуде по предмету ВЈН 06/17 Наручиоца 

– Грађевинске дирекције Србије. 

Ова потврда се након обиласка локације, издаје у једном оригиналном примерку 

овлашћеном представнику Понуђача и може се приложити у документацију приликом 

нуђења. 

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

    

                                                                        ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ 

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

                                                                                        / потпис задуженог лица /              

 
 ПОНУЂАЧ: 

(М.П.) __________________________ 

     (потпис овлашћеног лица) 
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ДЕО 3 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ, 

САОБРАЋАЈНИЦАМА И ИНФРАСТРУКТУРНИМ 

ИНСТАЛАЦИЈАМА НА КП 10362/2 И 10362/3 КО ЗЕМУН 

ЛОКАЦИЈА „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ 

 

ВЈН 06/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар, 2017. године 
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ВЈН 06/17 - ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
страна 2 од 180 

 

 

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј   Д Е Л А   3: 

I. ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ 
 
II. ТЕХНИЧКИ ОПИС 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ, САОБРАЋАЈНИЦАМА И 
ИНФРАСТРУКТУРНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА НА KП 10362/2 И КП 10362/3 KO ЗЕМУН, 
НА ЛОКАЦИЈИ „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ 
 
1. ТО - Пројекат саобраћајница 

2. ТО - Пројекат спољашње водоводне мреже 

3. ТО - Пројекат спољашње канализационе мреже 

4. ТО - Пројекат баштенске хидрантске мреже и одводњавања слободних површина 

5. ТО - Пројекат спољашњих електроенергетских инсталација 

6. ТО - Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 

7. ТО - Пројекат саобраћаја и и саобраћајне сигнализације 

8. ТО - Пројекат партерног уређења и озелењавања 
 
III. УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 
1. Технички услови за извођење саобраћајница 

2. Технички услови за извођење водовода и канализације 

3. Технички услови за извођење електроенергетских инсталација 

4. Технички услови за извођење телекомуникационих и сигналних инсталација 

5. Технички услови за извођење саобраћаја и саобраћајне сигнализације  

6. Технички услови за извођење партерног уређења 

7. Технички услови за извођење радова озелењавања са нумеричком документацијом 

 
IV. ЛИСТЕ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 
 
1. Листа материјала и опреме - водовод и канализација 

2. Листа материјала и опреме - електроенергетске инсталације 

3. Листа материјала и опреме - партерно уређење 

 
V. ПРЕДМЕР 
 
1. Предмер свих радова  - Фаза I 

2. Предмер свих радова  - Фаза II 

3. Предмер свих радова  - Фаза III 

4. Предмер свих радова  - Фаза IV 

5. Предмер свих радова  - Фаза V 

6. Збирна рекапитулација 
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ВЈН 06/17 - ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
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VI. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
- 0.1. Фазе извођења радова 
- 0.2. Синхрон план  
- Графичка документација уз Пројекат саобраћајница 

- Графичка документација уз Пројекат спољашње водоводне мреже 

- Графичка документација уз Пројекат спољашње канализационе мреже 

- Графичка документација уз Пројекат баштенске хидрантске мреже и одводњавања   

  слободних површина 

- Графичка документација уз Пројекат спољашњих електроенергетских инсталација 

- Графичка документација уз Пројекат саобраћаја и и саобраћајне сигнализације 

- Графичка документација уз Пројекат партерног уређења и озелењавања 
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ВЈН 06/17 - ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
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I. ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ, САОБРАЋАЈНИЦАМА 
И ИНФРАСТРУКТУРНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА НА 

KП 10362/2 И КП 10362/3 KO ЗЕМУН 
ЛОКАЦИЈА „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ 

 
  



                                                                                

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
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ЛОКАЦИЈА: 
 
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ (КП 10362/2 И  
КП 10362/3 КО ЗЕМУН) 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ, САОБРАЋАЈНИЦАМА И 

ИНФРАСТРУКТУРНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА НА КП 10362/2 И 10362/3 КО ЗЕМУН, НА 

ЛОКАЦИЈИ „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ. 

Обавеза Наручиоца је да Извршиоцу достави пројектно-техничку документацију - 
Пројекте за извођење (ПЗИ) радова на партерном уређењу, саобраћајницама и 
инфраструктурним инсталацијама на КП 10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији 
„Земунске капије“ у Земуну. 
 
Наручилац је дужан да Извршиоцу достави Грађевинску дозволу по којој ће се 
изводити радови који су предмет ове Конкурсне документације. 

Наручилац је дужан да обезбеди стални стручни надзор од почетка до завршетка 
Извршења посла на извођењу радова који су предмет ове Конкурсне документације, а 
повремени стручни надзор, зависно од потребе, у Гарантном периоду све до издавања 
Потврде о завршетку Гарантног периода. 

Обавезе Наручиоца детаљно су дефинисане у Делу 2 – Услови за уговарање ове 
Конкурсне документације. 

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

Извршилац је дужан да, без посебних трошкова по Наручиоца, изврши све припремне, 
грађевинске, занатске, инсталатерске и друге радове, који се не наводе одвојено, али 
су неопходни за почетак радова. 

Извршилац је дужан да радове изводи у складу са фазама дефинисаним у овој 
Конкурсној документацији. 

Фазе извршења посла дефинисане су: Графичком документацијом и одвојеним 
предмерима за сваку фазу понаособ.  

Наручилац ће Извршиоца увести у посао посебним налозима за сваку фазу извођења 

радова.  

Наручилац може истовремено Извршиоца увести у посао две или више фаза 

извођења радова, односно у све фазе извођења радова. 

Извршилац је упознат са чињеницом да Наручилац има право да иницира почетак 

било које фазе у складу са својим пословним плановима. 
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Извршилац је у обавези да, уколико је уведен у посао извођења радова на две или 

више фаза, радове изводи паралелно (истовремено) у складу са уговореним роковима 

и потребама Наручиоца. 

Извршилац је дужан да изради Пројекат изведеног објекта (ПИО), у случају да је 
приликом извођења радова дошло до одступања од Пројекта за извођење. 

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

извршењу посла.  

Обавезе, овлашћења и одговорности Извршиоца детаљно су дате су у Делу 2 – 
Услови за уговарање ове Конкурсне документације. 
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II. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ, 
САОБРАЋАЈНИЦАМА И ИНФРАСТРУКТУРНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА НА 

KП 10362/2 И КП 10362/3 KO ЗЕМУН 
ЛОКАЦИЈА „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

УЗ 2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА 

Општи део 

За потребе изградње стамбених објеката Ц, Д и E, планиране су ПДР-ом 

саобраћајнице унутар комплекса са припадајућим паркинзима и тротоарима. Положај 

саобраћајница је дефинисан ПДР-ом. 

Предмет техничке документације је израда Пројекта за извођење саобраћајница са 

припадајућим паркинзима на катастарским парцелама К.П.10362/2 и К.П. 10362/3 К.О. 

Земун у оквиру партера- на терену. 

Пројекат је урађен на основу: 
 

- Грађевинске дозволе и Пројекта за грађевинску дозволу 

- Геотехничког елабората за потребе израде техничке документације за 

добијање грађевинске дозволе 

- Пројектног задатка Инвеститора 

- Топографског плана постојећег терена 

- Важеће законске регулативе, правилника, стандарда и техничких норматив 

Ситуациони план  

Овим пројектом обухваћене су саобраћајнице Осовина 1, Осовина 2, Осовина 8 и 

Интерна саобраћајница као и делови саобраћајница Осовина 3 и 4 који припадају 

партеру и то: 

- Осовина 1 од стационаже км 0+011.435 до км 0+366.110, L=354.675 m 

- Осовина 2 од стационаже км 0+000.000 до км 0+059.754, L=59.754 m 

- Осовина 3 од стационаже км 0+000.000 до км 0+009.563 и   
од стационаже км 0+070.053 до км 0+075.128 , укупно L=14.638 m 

- Осовина 4 од стационаже км 0+000.000 до км 0+009.579 и 

од стационаже км 0+070.079 до км 0+075.164, укупно L=14.664 m 
- Осовина 8 од стационаже км 0+000.000 до км 0+088.903, L=88.903 m 

- Интерна саобраћајница од стационаже км 0+011.479 до км 0+313.040, 

L=301.561 m 

Осовина 1 и Интерна саобраћајница пролазе кроз цео унутрашњи комплекс и повезују 

насеље са јавним саобраћајницама ул. Мостарска, ул Шумадијска, ул. Цара Душана. 
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Саобраћајница Осовина 2 чини попречно везу са саобраћајницом Осовина 1. Осовина 

8 повезује Осовину 1 и ул. Задужбинску.  

Елементи осветљења и других делова пројеката приказани су у синхрон плану који је 
саставни део дела пројекта 9.  ПРОЈЕКАТ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА И 
ОЗЕЛЕЊАВАЊА. 
У оквиру партерног уређења и пратеће инфраструктуре планирано је извођења радова 

по фазама на изради саобраћајних површина укључујући и паркиралишта. 

 

 

Ширина саобраћајница за двосмерни саобраћај износи  2 x 3.0m = 6.0m и служе за 

кретање аутомобила, противпожарног возила и комуналног возила. За потребе 

кретања противпожарног возила обезбеђени су радијуси за проходност ове врсте 

возила.  

У партеру пројектом је планирана пешачка зона у оквиру које су формиране зелене 

површине које се налазе на терену и паркови. Минимална ширина тротоара је 1.5m.  

Између објекта Ф и Парка 2 у ширини од 3.5m предвиђен је пут за кретање 

противпожапног возила. У тој зони је као коловозна конструкција предвиђен  ојачан 

тротоар као и замена материјала у дебљини од око 50cm. Пешачка зона, зона кретања 

противпожарног возила између објекта Ф и Парка 2, зелене површине и паркови су 

обрађени Пројектом партерног уређења и озелењавања. 

У зони објеката  Ц, Д и Е  како би се испоштовала мин. ширина тротоара од 1.5m 

димензије управних паркинг места износе 2.5m х 4.8m, и то у профилима 

саобраћајница Осовина 1 и 2. Остала паркинг места су димензија 2.5m х 5m. За особе 

са посебним потребама паркинг места износе 2.35m х 4.8m односно 2.35m х 5m са 

заједничком траком за излаз од 1.5m.  

Ia Iб Iц

Осовина 1
од км 0+011.435                       

до км 0+169.068

од км 0+325.152                           

до км 0+366.110

Осовина 2
од км 0+000.000                          

до км 0+004.707

од км 0+004.707                            

до км 0+059.754

Осовина 3

од км 0+000.000                       

до км 0+009.563                            

од км 0+070.053                      

до км 0+075.128

Осовина 4

од км 0+000.000                      

до км 0+009.579                        

од км 0+070.079                        

до км 0+075.164

Осовина 8

Осовина Интерна 

саобраћајнице

од км 0+011.479                       

до км 0+155.918

од км 0+155.918                           

до км 0+313.040

Осовина Рампе 1
од км 0+000.000                       

до км 0+009.571

Осовина Рампе 2
од км 0+000.000                        

до км 0+009.587

ФАЗА I                                                                                  

Стационаже осовина

ФАЗА III                

Стационаже осовина

од км 0+169.068                            

до км 0+223.914

од км 0+223.914                            

до км 0+242.495

од км 0+000.000                

до км 0+088.902

ФАЗА V            

Стационаже осовина

од км 0+242.495                                  

до км 0+325.152

ФАЗА IV                     

Стационаже осовина
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У оквиру предметних парцела и објеката укупан остварени број паркинг места 

приказан је у следећој табели: 

Табеларни преглед броја паркинг места  

Саобраћајни капацитет (заобјекте Ц, Д и Е)   

ПОТРЕБНО ПРЕМА  ЛОКАЦИЈСКИМ 
УСЛОВИМА 

  

Потребан број паркинг места за станове (бр. ст. 
х 1.1пм) 

323х1.1=355.3  355 

Потребан број паркинг места за локале (пов. 
локала/60м2) 

467м2/66м2=6.
07 

7 

Укупан број паркинг места потребан за објекте 
Ц, Д и Е 

362 362 

Број паркинг места за особе са посебним 
потребама (5% од укупног броја паркинг места) 

362х0.05=18 20 

ОСТВАРЕНО   

Број паркинг места у оквиру заједничке гараже / 
240пм (од тога 14 за 
инвалиде) 

Број паркинг места на нивоу 0 (кров гараже) / 
62 (од тога 8 за 
инвалиде) 

Број паркинг места у партеру предвиђених за 
потребе објеката Ц, Д и Е 

/ 
60пм (од тога 14 за 
инвалиде) 

Преостали број паркинг места у партеру  / 
60пм (од тога 4 за 
инвалиде) 

УКУПНО ОСТВАРЕНО 
/ 

422 (од тога 40 за 
инвалиде) 

 

Нивелационо решење 

Нивелационо решење саобраћајница  произашло је из архитектуре објеката и кота 

уласка у објекте као и нивелације јавних саобраћајница ван комплекса с тога је као 

минималан подужни пад усвојен нагиб од 0.3%.  

Попречни нагиб коловоза саобраћајнице Осовине 2 износи 2.0%  а осталих 

саобраћајница 2,50%. Попречни нагиб паркинг места у зони објеката Ц, Д и Е  износи 

1% док су остала паркинг места пројектована са попречним нагибом од 2%. Попречни 

нагиб тротоара се креће од мин.0.3% до макс. 2,0%. 

Због услова одводњавања и прихвата атмосферских падавина у систем кишне 

канализације који су условљени постојећим стањем хидротехничких инсталација, на 

Интерној саобраћајници хоризонтална кривина пројектована је у контра нагибу од 
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2.5%, ради формирања додатне ретензије у профилу коловоза и спречавања 

продирања воде у гаражу будућих објеката. 

Подужним и попречним нагибима коловоза решено је ефикасно отицање атмосферске 

воде до сливника. 

Коловозна конструкција 

Као коловозни застор саобраћајница и паркинга у оквиру партера предвиђена је 

флексибилна коловозна конструкција. Дебљине слојева ове конструкције дефинисане 

су на основу процене саобраћајног оперећења произашлог из функције улице у 

локалној мрежи и предвиђеног материјала за израду насипа до нивоа постељице.  

На основу Геотехничког елабората за потребе израде техничке документације за 

добијање грађевинске дозволе дати су следећи услови и препоруке за изградњу 

саобраћајница: 

Општа оцена тла за постељицу је осредња до слаба.  

За случај да се будуће саобраћајнице изводе у зони постојећих саобраћајница, могуће 

је искористити постојеће насипе за ослањање нових саобраћајница, при чему је 

неопходно извршити претходну сатабилизацију завршног слоја постојећег насипа. 

Локално је могућа и потреба замене постојећег насипа, што треба дефинисати 

геотехнички надзор у току градње. 

За случај да се будуће саобраћајнице ослањају на насип изведен за потребе 

нивелације терена у кругу бивше касарне неопходно је предвидети замену материјала 

у дебљини од око 50cm. Замену материјала треба вршити у слојевима дебљине од 20-

30cm уз стабилизацију збијањем, при чему услове збијања и вредности које треба 

остварити треба дефинисати на основу физичко-механичких карактеристика 

материјала којим ће се вршити замена. 

Димензионисање коловозне конструкције урађено је за израду Пројекта за грађевинску 

дозволу ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ И ПРАТЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА  К.П. 10362/2 И 

10362/3 К.О. ЗЕМУН  у насељу  “ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“. 

Коловозна конструкција саобраћајница и паркинга састоји се из следећих слојева: 

- асфалт бетон AB11        5цм 

- битуменизирани носећи слој BNS22sA     7цм 

- дробљени камени агрегат 0-31.5mm     15цм 

- дробљени камени агрегат 0-63mm     20цм 

- замена материјала у постељици од песковитог шљунка  50цм   

         Укупно:47цм +50цм 
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Конструкција паркинга у профилу саобраћајнице Осовина 2 и Осовина 8 састоји се 

из следећих слојева: 

- вибропресоване бетонске плоче                  8цм 

- дробљени камени агрегат 4-8 mm                            4цм 

- дробљени камени агрегат 0-31.5mm     14цм 

- дробљени камени агрегат  0-63mm     20цм 

- замена материјала у постељици од песковитог шљунка  50цм   

         Укупно:46цм +50цм 

Пројектовани тротоари обрађени су Пројектом партерног уређења и озелењавања. 

Конструкција тротоара: 

- вибропресоване бетонске плоче       5цм 

- дробљени камени агрегат 4-8 mm               5цм 

- дробљени камени агрегат 0-31.5mm     10цм 

- дробљени камени агрегат  0-63mm     20цм   

         Укупно:40цм 

Конструкција тротоара који је уједно и противпожарни пут: 

- вибропресоване бетонске плоче                 8цм 

- дробљени камени агрегат 4-8 mm                          4цм 

- дробљени камени агрегат 0-31.5mm     15цм 

- дробљени камени агрегат  0-63mm     20цм 

- замена материјала у постељици од песковитог шљунка  50цм   

         Укупно:47цм +50цм 

Све саобраћајне површине – коловоз и паркинзи у оквиру партера  оивичени су  

префабрикованим бетонским елементима - ивичњаком и то: 

- 18/24cm издигнутим 12 cm у односу на коловоз и 

- 12/18cm утопњен као граница између коловозне конструкције саобраћајнице и 

коловозне конструкције паркинга од бехатон плоча. 
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Напомена: Због технологије извођења без обзира на границу поделе пројеката 
оивичење  ивичњаком 18/24 cm као и део асфалтне коловозне конструкције које се 
налази на крову гараже предмерски ће бити обрађено у овој фази пројектовања.  
У зонама пешачких прелаза ивичњак 12/18 cm оборен је на висину од h=3cm и тиме су 

формиране рампе чиме је омогућено несметано кретање особа са посебним 

потребама. 

Пројектна документација је у свему израђен у складу са Законом о планирању и 

изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и 

правилима струке. У вези безбедносних мера, мера противпожарне заштите и 

еколошке заштите поштована су правила и прописи Републике Србије. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

СПОЉНА ВОДОВОДНА МРЕЖА 

 

Пројекат за Извођење (ПЗИ у даљем) спољне водоводне мреже обухвата 

детаљан приказ хидротехничких инсталација потребних за исправно функционисање 

уличне водоводне мреже будућег стамбено / пословног насеља „Земунске капије“. 

Приликом израде овог  ПЗИ-а пројектанту је на располагању била следећа 

документација: 

 ПДР-а блока између улица Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, 
Мостарске и Шумадијске, градска општина Земун, 

 Катастарско топографски план локације, Р = 1 : 1000,  

 Планирана намена површина 

 Урбанистички параметри (становништво, запослени, заузетост, зеленило, ...) за 
блокове у окружењу Комплекса „Земунске капије“ – Урбанистички завод Београд, 

 Катастар подземних инсталација 

 ПДР простора између улица Цара Душана, саобраћајнице Т6, десног одсека 
Дунава, Земунског гробља и границе регулационог плана старог језгра Земуна – 
Пригревица, општина Земун (јун 2014.) 

 ПДР блокова између улица Цара Душана, Филипа Вишњића, Угриновачке и Лазе 
Јовановића – Порције, градска општина Земун (новембар 2009.), са Идејним 
пројектом фекалне и атмосферске канализације 

 Идејно решење фекалне и атмосферске канализације, Грађевинска дирекција 
Србије, мај 2016. год., број предмета МК 10/16, арх. бр. 2413 

 Услова ЈКП “Београдски водовод и канализација” - водовод бр. В-89/2017,                 
од 14.03.2017. године. 

 Идејни пројекат спољне водоводне мреже унутар комплекса „Земунске капије“, 
Норт инжињеринг & Машинопројект Копринг, април 2017. год. , на који је добијено 
позитивно мишљење од Републичке ревизионе комисије за стручну контролу 
документације од значаја за Републику. 

 Пројекат за грађевинску дозволу спољне водоводне мреже унутар комплекса 
„Земунске капије“, Норт инжињеринг & Машинопројект Копринг, мај 2017. год.  

 Идејно решење водоводне мреже у ободним саобраћајницама планираног насеља 
„Земунске капије“ на КП 10362/3 и КП 10362/2 КО Земун, у Земуну, Град Београд, 
Грађевинска дирекција Србије, мај 2017.године 
 

1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Предметна територија припада I висинској зони београдског водоводног 

система. У сврху изградње стамбено - пословног комплекса „Алекса Дундић“ односно, 

изградње хиротехничких инсталација у оквиру комплекса комплекса, неопходно је 
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предходно изградити и реконструисати водоводну мрежу околним улицама, о чему је 

Инвеститор већ склопио уговор са надлежном Дирекцијом за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда ЈП. Прикључење инсталација уличног водовода у оквиру 

комплекса „Земунске капије“ је предвиђено на четири места. На постојећу водоводну 

мрежу прикључиће се у оквиру раскрснице нове саобраћајнице У1 и улице Цара 

Душана В1Ø150мм. Остале три везе се остварују са планираним водоводима 

В1Ø150мм, на раскрсницам интерних саобраћајница са улицама Задужбинска, 

Мостарска и Шумадијска, свему према Условима ЈКП БВК и решењу из Идејног 

пројекта. 

Радни притисак према Условима ЈКП БВК у постојећој уличној водоводној 

мрежи износи 3,0 - 5,0 bar-а, те минимална кота пијезометра за предметну локацију 

износи 125 m.n.m. Хидрауличким прорачуном у оквиру Идејног пројекта, извршено је 

димензионисање водоводне мреже у Насељу. Пречници водоводних цеви добијени 

хидрауличким прорачуном пречници се задржавају (цела мрежа је Ø150мм) 

2. КРАТАК ОПИС РЕШЕЊА  

Предмет ПЗИ-а је спољашња водоводна мрежа која се пружа 

саобраћајницама стамбеног комплекса „Алекса Дундић“. Прикључење спољашње 

водоводне мреже комплекса предвиђено је на будућу спољашњу водоводну мрежу 

која се пружа улицама Цара Душана, Шумадијска, Мостарска и Задужбинска, у свему 

према Идејном решењу. 

Траса спољашње водоводне мреже комплекса пружа се ивицом саобраћаница 

које се пружају комплексом, на прописаној удаљености од осталих инсталација, 

односно тако да омогуће прикључење свих крајњих корисника комплекса. 

На пројектованој спољашњој водоводној мрежи предвиђен је одговарајући 

број противпожарних хиданата (у свему према прописима), који је усклађен са 

распоредом хидраната у обдним улицама (из Идејног решења водоводне мреже у 

ободним саобраћајницама). 

Предвиђено је да се сви објекати комплекса прикључе на водоводну мрежу, као и 

баштенска хидрантска мрежа на већим зеленим површинама (преко посебних 

водомера – обрађено кроз посебан пројекат). 

Обзиром да је то захтев Инвеститора (тражено је кроз Пројектни задатак), у 

оквиру пројекта спољног водовода ображени су и прикључци објеката за које се још 

увек не ради пројектна документација: А, Б, Ф, Г, Х и КДУ. Тј даће се место 

прикључења и траса прикључка до будућег водомерног шахта (да се неби накнадно 

раскопавао тек урађен коловоз). За објекте Ц, Д и Е је у току израда пројеката за 

извођење, па се њихови прикључци неће овде разматрати – разрађени су кроз порјкте 

Објеката.  
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ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН (преузето из ПГД-а) 

Хидраулички прорачун је рађен за шири обухват, пошто у оквиру инсталација 

водвода у оквиру насеља „Земунске капије“ нема ни једног независног прстена, тј. 

прстена који би се састојао само до цеви у оквиру насеља. 

Анализа потрошње воде на предметном подручју је дата на почетку хидрауличког 

прорачуна, а овде ће се приказати само основни параметри: 

 
Водоводне цеви : 
полиетилен високе густине - ПЕ 100 Ø 160 х 9,5 мм, за притиске до 10 бар-а. 
 
Фазонски комади и арматуре:    
 дуктилни лив за притиске до 10 бар-а 
 
Потрошачи у комплексу: 5200 становника 
  340 запослених 
 270 деце у вртићу 
- специфична потрошња по становнику:             250  l/стан./дан 

- специфична потрошња по запосленом:    50  l/зап./дан 

- специфична потрошња по детету у вртићу:   75  l/дете/дан 

- специфична потрошња по ученику у школи:   15 l/уч./дан 

 

- коефицијент дневне неравномерности,     kd=  1,5 

- коефицијент часовне неравномерности,     kh=  1,6 

- противпожарна заштита (три хидранта по 5 l/s)    15 l/s 

(насеље од 5000 – 10000 становника) 

 

- средња дневна потрошња:     Qsrdn=   15,22  l/s 

- максимална часовна потрошња:     Qmaxh=   36,53  l/s 

- максимална часовна потрошња - пожар:               Qmaxh=   51,53 l/s 

 

 Хидраулички прорачун водоводне мреже урађен је у софтверском пакету 

EPANET. Као почетни подаци се уносе : коте пијезометра на местима повезивања са 

постојећом мрежом – „резервоари“ (фиксне тачке пијезометра), геометрија мреже за 
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коју се ради прорачун (коте терена, дужине деоница, пречници цеви, цевни материјал 

преко коефицијента храпавости, ...), потрошња у чворовима, ... 

 Комплетни резултати прорачуна су дати у прилогу, шематски (прва шема је са 

брзинама у цевима и притисцима у чворовима, а друга је са протоцима кроз цеви и 

притисцима у чворовима) и табеларно ( у првој табели су дате потрошње по 

чворовима и стање притисака, док су у другој приказане деонице са пречником 

цевовода, протицајима, брзинама, ...), тј. у оквиру резултата прорачуна су приказани 

сви улазни подаци. 

 Сам хидраулички прорачун је урађен за два стања потрошње, при минималним 

притисцима у мрежи (3,0 бар-а, што одговара пијезометру од 125 м.н.м.):  

 а) за случај максималне часовне потрошње (36,53 l/s – распоређене по 

чворовима у складу са распоредом потрошача) 

 б) за случај максималне часовне потрошње увећане за пожарну потрошњу 

(51,53 l/s), где је пожарна потрошња додата у три суседна чвора (по 5,00 l/s), који су 

имали најниже притиске.  

 Места уношења пожарне потрошње су на шемама обележена латиничним 

словом П и налазе се изван обухвата овог Пројекта за Грађевинску Дозволу (чворови 

4, 7 и 8 у табеларном прегледу, у оквиру хидрауличког прорачуна, бројеви чворова у 

хидрауличком прорачуну се разликују од ознака чворних места у пројекту – програм их 

аутоматски нумерише). Пројектант је местом уношења пожарне потрошње покушао да 

што верније симулира стварно стање пожара, како је то предвиђено „Правилником о 

техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожра“ („Службени лист 

СФРЈ“, бр. 30/91), тј. распоредио је пожарну потрошњу на три суседна хидранта – 

предвиђено је да стандардни надземни  хидрант обезбеђује 5 l/s, са притиском од 2,5 

bar-а.  

 Обзиром да је ово Пројекат за Грађевинску Дозволу уличног водовода у оквиру 

будућег насеља „Земунске капије“, извршена је додатна провера притисака и протока 

са концентрисаном пожарном потрошњом у једној тачки (дато у оквиру хидрауличког 

прорачуна) и то у чвору Б2 (ознака са шеме из прорачуна) тј. на ситуацији водовода је 

то чвор 5 – НПХ 2. Такође је симуларан квар на цевоводу који пролази кроз улицу 

Филипа Вишњића и почетни део Задужбинске – тј. укинута је та веза. 

Хидраулички прорачун је јасно показао да се задовољавајуће стање притисака и 
брзина воде у цевоводима добија не зависно на којем месту је унесена пожарна 
потрошња у питању. Минимални притисак у мрежи се јавља у случају максималне 
часовне потрошње са пожаром (концентрисана пожарна потрошња у чвор Б2 – НПХ 2) 
јавља се у чвору број 4 (угао саобрачајнице У1 и Шумадијске улице) и износи 2,77 bar-а. 
Максимална брзина воде у цевима се јавља на у деоници број 40 – веза на 
новопројектованој  раскрсници саобраћајнице У1 и улице Цара Душана и износи 2,16 
m/s.  
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3. ЕЛЕМЕНТИ МРЕЖЕ И ОБУХВАТ ПРЕДРАЧУНА РАДОВА 

Инвеститор је кроз пројектни задатак дао налог да се у оквиру пројекта 

уличног водовода обезбеди  прикључење на водовод објеката који се у овој фази не 

изводе. У оквиру предмера радова су дате количине (посебно обележене) које 

омогућују израду прве фазе водоводних прикључака (објекти А,Б,Ф,Г и Х), тј. 

предвиђена је израда огранка и цевне везе до места будућег водомерног шахта, чиме 

се избегава потреба каснијег раскопавања готове саобраћајнице. 

- Траса цевовода 

Укупна дужина новопројектоване водоводне мреже износи: ПЕ Ø150мм 

(ДН160) = 789,0 m, ПЕ Ø80мм (ДН90) = 39,0 m и за будуће кућне прикључке ПЕ 

Ø100мм (ДН110) = 74,0 m. Траса водоводне мреже је је приказана у оквиру графичке 

документације - Ситуациони план. 

- Пречник цевовода 

Цевоводи уличног водовода су сви пречника ПЕ Ø150mm (ДН160), док су 

огранци за хидранте и испуст ПЕ Ø80mm (ДН90). Пречник прикључака за будуће 

објекте је одређен на основу максималног пречника који ЈКП БВК дозвољава на 

оваквој водоводној мрежи, тј. сви су ПЕ Ø100mm (ДН110). 

 - Нивелета цевовода 

Нивелета цевовода прати профил терена, где год је то могуће. Коте дна рова 

и дубине ископа су приказане у подужним профилима водоводне мреже. Минимална 

дубина ископа је 1,30 м, чиме се омогућује да теме цеви буде бар 1,0 м испод 

нивелете саобраћајнице. На траси цевовода постоји један шахт са муљним исустом, 

док за ваздушним вентилима није било потребе.  

- Укрштање са осталим инсталацијама 

Траса новопројектоване водоводне мреже се укршта са пројектованим 

инсталацијама: фекалном и атмосферском канализацијом, електро и ТТ 

инсталацијама и топловодом. У оквиру графичке документације дат је карактеристични 

попречни профил са приказом инсталација у њему.  

Ископ се врши машинским путем, сем у делу где не постоје услови за рад 

машине. На могућим местима укрштања са постојећим инсталацијама (пројектоване 

могу постати постојеће зависно од редоследа извођења радова), и на местима 

неприступачним за машину ископ се изводи ручно. 

Препорука је да се пре почетка ископа ископају “шлицеви” на местима 

очекиваних инсталација и да се њихов положај одреди тачно како се инвеститор и 

извођач у току извођења радова не би излагали великим трошковима поправке 

оштећених инсталација (обрађено у предмеру). 
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- Ров 

Пројектована ширина рова за водоводну мрежу пречника Ø160mm је 0,80 m. 

Ако услови на терену и технологија подграђивања захтевају ширина ископа се може 

повећати, уз сагласност Надзорног органа. 

Цеви се полажу на слој песка дебљине 10 cm. На местима где се јаве 

подземне воде пре песка поставља се тампон слој шљунка, гранулације од 1-2 cm, 

дебљина слоја је 10 cm. Цеви се облажу песком и затрпавају песком 30 cm над 

теменом цеви. Затрпавање до коте терена врши се шљунком. 

На целој траси цевовода неопходно је на дубинама већим од 1,0 m извршити 

обострано разупирање рова здравом дрвеном грађом. На дубинама већим од 2 m 

врши се подграђивање дрвеном подградом (обавезан је статички прорачун дрвене 

подграде за дубине веће од 2,0м) или металном оплатом, у свему према важећим 

стандардима и прописима за ову врсту посла уз присуство и сагласност Надзорног 

органа. 

- Чворна места: 

Сви чворови су посебно обрађени у оквиру шема чворова (графичка 

документација), на којима су специфицирани сви потребни фазонски комади и 

водоводне арматуре.  

Чвор V4 -  прикључак спољашње водоводне мреже Комплекса на планирану 

спољашњу водоводну мрежу у Шумадијској улици (затварачи са са 

уградбеном гарнитуром). 

Чвор 5  –  веза Надземног Пожарног Хидранта бр. 2 

Чвор 6 –    везе НПХ 3 

Чвор 7 -   лом трасе од 30º 

Чвор 8 –   веза НПХ 4 

Чвор 9 -   шахт муљног испуста 

Чвор 4 –  веза цевовода у саобраћајницама у оквиру комплекса (затварачи са 

уградбеном гарнитуром) 

Чвор V22 –  прикључак на постојећу водоводну мрежу Ø150мм у улици Цара 

Душана  - шахт изведба – затварчи са точком 

Чвор 3 -   лом трасе од 60º 

Чвор 2 –   веза НПХ 1 
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Чвор 1 –  веза цевовода у саобраћајницама у оквиру комплекса (затварачи са 

уградбеном гарнитуром) 

Чвор 16 –   везе НПХ 7 

Чвор 15 –   везе НПХ 6 

Чвор 11 –   везе НПХ 5 

Чвор 10 -   лом трасе од 22º 

Чвор V8 -  прикључак спољашње водоводне мреже Комплекса на планирану 

спољашњу водоводну мрежу у Мостарској улици (затварачи са са 

уградбеном гарнитуром). 

Чвор V17 -  прикључак спољашње водоводне мреже Комплекса на планирану 

спољашњу водоводну мрежу у Задужбинској улици (затварачи са са 

уградбеном гарнитуром). 

Прикључаци објеката 

 Објекат А       – уз ул. Цара Душана 

 Објекат Б, западна ламела    – чвор 21 

 Објекат Б, средишне ламеле               – из ул. Цара Душана 

 Објекат Б, источна ламела    – чвор 22 

 Објекат Ц       – чвор 12 

 Објекат Д       – чвор 13 

 Објекат Е       – чвор 14 

 Објекат Ф, северна ламела    – чвор 23 

 Објекат Ф,  средња ламела    – чвор 28  

 Објекат Ф, источна ламела    – чвор 24 

 Објекат Г, северозападна ламела   – из ул. Мостарске 

 Објекат Г, обе јужне ламеле    – из ул. Задужбинска 

 Објекат Г, североисточна ламела   – чвор 25 

 Објекат Х, југозападна ламела    – из ул. Задужбинске 

 Објекат Х, северозападна ламела   – чвор 26 

 Објекат Х, североисточна ламела    – чвор 27 

 Објекат Х, југоисточна ламела    – чвор 29 

 КДУ        – чвор 30 
 

- Хидранти на мрежи 

У оквиру комплекса пројектовани су надземни противпожарни хидранти 

обележени у оквиру графичке документације пројекта, који својим положајем у 

потпуности задовољавају потребе протипожарне заштите новопројектованих објеката. 

хидранти су распоређивани водећи рачуна о распореду хидраната у обдним 

саобраћајницама (преузето из идејног решења водовда у ободним саобраћајницама – 

приказано на ситуацији са уличног водовода). 
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Расположиви притисци на хидрантима су већи од прописаног минимума који 

износи 25 mVs (2,5 bar-а). те у потпуности задовољавају услове прописане 

Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара                                      

(“Сл. Лист СФРЈ”, бр. 30/91). 

- Цевни материјал и водоводна арматура 

Усвојени материјал за новопројектовану мрежу је HDPE, тип PE-100, класе 

SDR 17 (S-8) за NP 10 bar-а. 

Полиетилен високе густине је високог квалиета са добрим механичким и 

хемијским карактеристикама. Предности полиетилена као материјала за цевовод су 

следеће: мала маса, флексибилност (савитљивост), хемијска отпорност, чврстоћа и 

жилавост и дуготрајност. Материјали од полиетилена су отпорни на већину хемикалија 

које се обично користе. Полиетиленски цевоводи су јефтинији од цевовода базираних 

на металним материјалима.  

За транспорт цеви треба одабрати такво возило да се цеви у транспорту не 

могу деформисати нити оштетити. За време транспорта је потребно да цеви леже 

целом својом дужином . Посебну пажњу треба посветити приликом утовара и истовара 

како не би дошло до гребања цеви о површину транспортног средства. При 

постављању цевовода потребно је обратити пажњу на опште позната правила технике 

полагања. Од посебне важности је брижљиво и стручно руковање са цевима приликом 

транспортовања, складиштења и полагања. Постављање цевовода се може поверити 

само овлашћеним предузећима за градњу цевовода која располажу  кадровима који су 

стручно обучени за рад са полиетиленском цевима у сагласности са прописима из ове 

области. 

Спајање цеви је предвиђено да се оствари машинским сучеоним заваривањем 

или електрофузионим заваривање, а са арматуром од дуктилног лива преко туљака са 

летећом прирубницом. Основне предности електрофузионог заваривања су следеће: 

висок квалитет добијеног споја (елиминисање грешака услед људског фактора), 

аутоматско алармирање у случају појављивања грешке, велика брзина монтаже, ниска 

цена извођења радова, лако руковање, аутоматско одређивање параметара који утичу 

на рад машине(температуре, времена заваривања, времена хлађења, врста 

материјала) на основу бар-кода и сензора машине, праћење рада, евиденција и 

меморисање изведених варова.  

Процес сучеоног заваривања је аутоматизован и након хлађења остаје 

хомоген и чврст спој.  

Водоводна арматура и фазонски комади су од дуктилног лива, NP 10 bar-a, 

пластифицирани споља и изнутра. Фазонски комади и водоводна арматура се спајају 

преко прирубничког споја, помоћу шрафова, матица и дихтунг гуме. 
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- Кућни прикључци будућих објеката  

Потреба Инвеститора је да се објекти у оквиру насеља „Земунске капије“ 

изводе фазно и да се у складу са завршавањем радова на објекатима, завршавају и 

делови партера, са припадајућом инфраструктуром, чиме би се створили услови за 

исходовање употребне дозволе. Оваквим начином изгадње, долази се у ситуацију да 

је за израду прикључака на водовод и канализацију објеката неке касније фазе, 

потребно раскопати тек урађену саобраћајницу. 

Да би се избегло накнадно раскопавање нових саобраћајница, Инвеститор је 

кроз Пројектни задатак наложио Пројектанту да предвиди и испројектује прикључке 

будућих објеката (чије пројектовање још није ни почело). На нивоу ПГД-а, предвиђене 

су количине радова за израду прикључака на водоводну мрежу, тј. усвојено је да ће 

капацитет прикључака бити једнак максималном који ЈКП БВК дозвољава, што је у 

овом случају Ø100 мм, одређен број прикључака и оријентационе дужине. 

 У оквиру ПЗИ-а детаљно су разматрани сви објекти које треба прикључити на 

водовод (свак ламела посебно) и одређено је погодно место за смештање водомерног 

шахта. Повезивањем водомерног шахта са уличним водоводом (под правим углом, без 

ломова, у складу са условима ЈКП БВК-а) добијено је место прикључења и тачна 

дужина цеви. Нормално, овим пројектом није обухваћен и водомерни шахт, већ само 

веза на улични водовод, која се сатоји од: ТØ150/100, засун Ø100, ПЕ цев и ХØ100 за 

привремено блиндирање прикључка, са потребним туљцима са летећом прирубницом. 

 У списку чворова су побројани сви приључци потребни за снабдевање водом 

планираних стамбенопословних објеката у оквиру насеља „Земунске капије“, од тога 

се 10 прикључака напаја са водоводне мреже која је предмет овог пројекта (побројани 

су у списку чворова – бр. 21 до 30). Девет прикључака је за  стамбено-пословне 

објекта и један прикључак за Комбиновану Дечију Установу. Количине радова за кућне 

прикључке су посебно приказане у оквиру предрачуна радова. 

 Прикључци баштенске хидрантске мреже су обрађени у оквиру посебног депа 

пројекта хидротехничких инсталација и овде се неће разматрати (има их 4, од чега се 

три повезују на водоводну мрежу унутар насеља, а један на водоводну мрежу у 

ободној улици – Задужбинска улица). 

- Фазност извођења  

 Потреба је инвеститора да се радови на инфраструктури изводе фазно, 

извршена је подела уличне водоводне мреже у складу са редоследом – фазама 

изградње стамбено – пословних објеката и партера (саобраћајнице, слободне 

површине, озелењавање, ...). Од инвеститора је добијена ситуација партера на којој су 

обележене фазе израде инфраструктуре,  везано за потребу усељаваља појединих 

стамбених и стамбено/пословних објеката (саобраћајнице, зеленило, водовод, 

канализација,...), са детаљним описом за сваку врсту инсталација. 
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 При подели мреже спољног водовод у оквиру комплекса на фазе изградње, 

Пројектант је водио рачуна и о противпожарној заштити објеката које треба ставити у 

функцију, тј. да се обезбеди прстенасто снабдевање водом. 

  Фаза 1 – Објекти Ц, Д и Е 

 Потребно је обезбедити затварање прстена водоводне мреже око објеката прве 

фазе : израда водовода у Шумадијској и Мостарској улици су у надлежности Града тј. 

ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“ , док се у оквиру 

комплекса се морају извести цевоводи у саобраћајници У1 и интерној саобраћајници 

средином зоне С8 (погледај скицу у прилогу). 

 Водовод у интерној саобраћајници У1 : од везе у Шумадијској улици - чвор V4, 

преко чворова 5, 6, 7, 8, 9 и 4 до чвора V22 - веза на постојећи водовод у улици Цара 

Душана, изводи се комплетно. 

 Водовод у интерној саобраћајници средином зоне С8. У делу : од везе у 

Мостарској улици - чвор V8, преко чворова 10, 11, 12, 13, 14, и 15 до места прикључка 

Баштенске Хидрантске Мреже парка између објеката Е и Ф, изводи се комплетно. 

Други део ове саобраћајнице : од прикључка БХМ, преко чворова 16, 1, 2 и 3 до чвора 

4, изводи се делимично (надземни делови ће се извести у складу са динамиком 

израде саобраћајнице : хидранти, уградбене гарнитуре и уличне капе), тј. сви 

подземни делови се изводе у оквиру ове фазе (заједно са прикључцима будућих 

објеката). 

 Фаза 2 – Објекат Г 

 Потребно је извршити затварање прстена водоводне мреже око објекта : 

водовод у Задужбинској улици је у надлежности Града тј. градске дирекције, а у оквиру 

комплекса се морају извести цевовод у интерној саобраћајници између објекта Х и 

комбиноване дечије установе. 

 Водовод у интерној саобраћајници између објекта Х и будуће дечије установе : 

од чвора 1 до  од везе у Мостарској улици - чвор V17 изводи се делимично (надземни 

делови ће се извести у складу са динамиком израде саобраћајнице : хидранти, уличне 

капе, ...). 

 Завршетком радова фазе 2 изведена је комплетна водоводна мрежа унутар 

насеља „Земунске капије“, тј. за фазе 3,4 и 5 је преостало само да се монтирају сами 

хидранти (подземни део је завршен) и поставе уградбене гарнитуре са уличним 

капама на раније монтиране вентиле на мрежи. 

 Фаза 3 – Објекат Х 

Монтажа надземног хидранта NPH 7 и уградбених гарнитура за хидрант и кућне 

прикључке број 26, 27 и 28. 

 Фаза 4 – саобраћајница између објекта Х и КДУ 

Монтажа уградбених гарнитура за вентиле у чвору број 1 и кућни прикључак број 29. 

 Фаза 5 – Објекат Ф 
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Монтажа надземног хидранта NPH 1 и уградбених гарнитура за хидрант и кућни 

прикључак број 30. Завршетак комплетног пројекта изведеног стања – цела мрежа у 

оквиру комплекса. 

 

ЗАКЉУЧАК 

У оквиру израде овог пројекта за извођење, ни у чему није одступљено од решења 

датог Пројектом за грађевинску дозволу. Предвиђени материјали за израду водовода 

су стандардни, проверени временом које су већ у употреби. 

Увођењем вишефазне изградње може доћи до поскупљења радова, јер предрачуном 

није обухваћена мобилизација механизације, трошкови праћења напредовања радова 

у фазама 3, 4 и 5, да би се у правом тренутку монтирале уградбене гарнитуре, 

хидранти и уличне капе. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

СПОЉНА АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Предмет овог Пројекта су инсталације атмосферске и фекалне канализације, потребне 

за исправно функционисање будућег стамбено / пословног комплекса „Земунске 

капије“, у оквиру зоне С8. 

Приликом израде овог Пројекта за Извођење, пројектанту је на располагању 

била следећа документација: 

 Урбанистичко идејно решење блока између улица Цара Душана, Филипа 
Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, градска општина Земун, 

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

 Катастарско топографски план локације, Р = 1 : 1000,  

 Катастар подземних инсталација 

 ПДР простора између улица Цара Душана, саобраћајнице Т6, десног одсека 
Дунава, Земунског гробља и границе регулационог плана старог језгра Земуна – 
Пригревица, општина Земун (јун 2014.) 

 ПДР блокова између улица Цара Душана, Филипа Вишњића, Угриновачке и 
Лазе Јовановића – Порције, градска општина Земун (новембар 2009.), са 
Идејним пројектом фекалне и атмосферске канализације 

 Идејно решење фекалне и атмосферске канализације, Грађевинска дирекција 
Србије, мај 2016. год., број предмета МК 10/16 

 Локацијски услови издати од стране Републике Србије – Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Број предмета: ROP-MDIG-2688-
LOC-1/2017, заводни број: 350-02-00020/2017-14, од 17.03.2017. године 

 Услова ЈКП “Београдски водовод и канализација” - канализација бр. K-73/2017, 
од 14.03.2017. године. 

 Идејни Пројекат „Хидротехничких инсталација у оквиру комплекса „Земунску 
капије“, на парцели С8“,  свеска 3.3 Идејни Пројекат „Спољне атмосферске и 
фекалне канализације“, Норт Инжињеринг, Суботица, април 2017. 

 Пројекат ѕа Грађевинску Дозволу „Хидротехничких инсталација у оквиру 
комплекса „Земунску капије“, на парцели С8“,  свеска 3.2 Пројекат за 
Грађевинску Дозволу „Спољне атмосферске и фекалне канализације“, Норт 
Инжињеринг, Суботица, мај 2017. 

 Пројектни задатак Инвеститора – Грађевинска дирекција Србије 

 Листа материјала из конкурсне документације – вендор листа 

 Подаци из ПЗИ-а саобраћајних површина и партерног уређења са 
озелењавањем, који су у изради. 
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У претходним фазама пројектовања детаљно су анализирани услови 

одбођења атмосферских и фекалних вода целокупне даље и ближе околине. Идејно 

решење је дефинисало генералне реципијенте и места прикључења на њих. Одређени 

су правци одвођења кишних и фекалних вода и резервисани коридори за вођење 

канализације до прикључка на реципијент .  

Идејни пројекат је рађен за ограничено подручје – зону С8, у оквиру будућег 

комплекса „Земунске капије“, али је хидрауличким прорачуном обухваћено комплетно 

подручје из Идејног решења. Мада инсталације кишне и фекалне канализације изван 

зоне С8 нису разрађиване до нивоа идејног пројекта, дефинисана су места 

повезивања канализације у оквиру зоне С8 са планираном канализацијом у околним 

улицама, као и коте дна канала на тим местима, чиме су створени услови за даљу 

разраду инсталација атмосферске и фекалне канализације на подручју зоне С8. 

Пројектом за грађевинску дозволу атмосферске и фекалне канализације зоне 

С8, у оквиру насеља „Земунске капије“, разрађен је положај ревизионих силаза у циљу 

омогућења прикључења свих будућих корисника на шахтове, распоређени су улични 

сливници (у складу са нивелацијом саобраћајница) и повезани на атмосферску 

канализацију. На паркингу са западне стране објекта Е су додате две деонице 

атмосферске канализације, у циљу бољег одводњавања истог.  

ПГД-ом су на захтев Инвеститора обраћени и прикључци будућих објеката 

(чије пројектовање још увек није започето), да би се спречило накнадно раскопавање 

новоизведених саобраћајница. Ови прикључци су у ПГД-у обрађени само на нивоу 

процене инвестиције, док ће се у ПЗИ-у дати тачан положај и количине радова. ПГД је 

рађен за подручје – зону С8, али је вођено рачуна и о потребама зоне М5, које треба 

да задовољи канализација у саобраћајници У1 (прихват скоро свих фекалних 

прикључака објеката А и Б и прихват атмосферских вода из партера зоне М5). 

1.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И РЕЦИПИЈЕНТИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

Предметна територија припада Централном канализационом систему, у делу 

на коме је према Генералном решењу предвиђено каналисање сепарационим 

системом одвођења атмосферских и употребљених вода. 

Главни реципијент атмосферских вода је кишни колектор Б 220/194 цм, који се из 

правца Банатске улице улива у реку Дунав. Непосредни одводници су планирана 

инсталације атмосферске канализације у Задужбинској, Шумадијској и Мостарској 

улици. 

Реципијент за употребљене воде је фекални колектор АБ ФК 100/160 цм у 

Угриновачкој улици, тј. његов огранак у Призренској улици – АЦ ФК 300 мм. 

Непосредни одводници су планиране инсталације фекалне канализације у 

Задужбинској, Шумадијској и Мостарској улици. 



                                                                                

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
страна 27 од 180 

 

1.1. Постојећа и раније пројектована фекална канализација 

На територији зоне 8, комплекса „Земунске капије“ и непосредном окружењу, не 

постоји фекална канализација. Постојећи објекти су парцијално решавали проблем 

одвођења употребљени вода, септичким јамама или непрописним прикључивањем на 

кишне колекторе и канале.  

Идејним решењем кишне и феклане канализације предвиђена је израда нове 

фекалне канализације која почиње од реципијента у Призренској улици, којом се води 

до Задужбинске и даље кроз Мостарску и Шумадијску улицу, чиме је подручје будућег 

комплекса обухваћено са јужне и западне стране. 

Идејним пројектом кишне и фекалне канализације зоне С8, у оквиру комплекса 

„Земунске капије“, разрађене су трасе фекалне канализације кроз интерне 

саобраћајнице Комплекса, као и места повезивања са планираном фекалном 

канализацијом у ободним улицама. Проверене су дубине укопавања канализације, 

тако да се омогући прикључење свих стамбених / пословних етажа новопројектованог 

комплекса. Положај канализационих шахтова је одређен на основу максимално 

дозвољених међусобних растојања.  

ПГД-ом је извршена разрада решења из идејног пројекта. Прецизно је 

дефинисан положај канализационих шахтова, тако да се омогући прикључење свих 

будућих објеката на шахтове фекалне канализације. Сами прикључци (будућих 

објеката) нису разрађивани, али су предмером обухваћене потребне количине радова 

за прикључке. 

1.2.  Постојећа и раније пројектована атмосферска канализација 

Постојећа кишна канализација у улици Цара Душана (канали АБ 400 мм и АБ 

250 мм) је ограниченог капацитета и доста оптерећена нелегалним прикључцима 

фекалне канализације. Планирано је да се капацитети који су остали слободни 

рушењем објеката касарне искористе за прихват атмосферских вода са објеката зоне 

М5.  

Капацитет постојећих кишних каналих у улицама  Костолачкој и Призренској је 

искоришћен, а за каналу у лици Филипа Филиповића већ постоји Идејни пројекат којим 

се његов капацитет потпуно искоришћен.   Узевши уз све ово у обзир и то да је ће се 

изградњом планираних канализација потпуно исцрпети капацитет колектора у 

Угриновачкој улици АЦ 600 мм, једихо преостало решење је прикључење на кишни 

колектор у Банатској улици.  

Идејним решењем кишне и фекалне канализације предвиђена је израда 

колектора кроз Војвођанску улицу и повезивање на постојећи кишни колектор АБ 

220/194 цм у Банатској улици. Мрежом канала кроз Мостатаску, Шумадијску и 

Задужбинску улицу обухватиће се подручје комплакса „Земунске капије“, а каналима 

кроз комплекс извршити прихват атмосферских вода. 
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У оквиру идејног пројекта кишне и фекалне канализације зоне С8, у оквиру 

комплекса „Земунске капије“, разрађене су трасе атмосферске канализације кроз 

интерне саобраћајнице Комплекса, као и места повезивања са планираном 

атмосферском канализацијум у околним улицама. У оквиру овог пројекта провериће се 

дубине укопавања канализације, тако да се омогући прикључење свих стамбених / 

пословних етажа новопројектованог комплекса. Положај канализационих шахтова је 

одредђен потребама за прикључењем корисника и дозвољеног међусобног растојања 

ревизионих силаза (сви прикључци су у ревизионим силазима).  

У Пројектант ПГД-а је на основу нивелације саобраћајница распоредио уличне 

сливнике и повезао их на ревизионе силазе. Извршена је провера положаја 

ревизионих силаза, чији је распоред усклађен са потребама прикључења објеката и 

одводњавања саобраћајница - уличних сливника. Такође је урађен даодатни 

хидраулички прорачун, који је потврдио раније добијене пречнике. 

2. ОПИС РЕШЕЊА  

Укупна површина комплекса „Земунске капије“ је око 6,1 хектара, са 

планираном популацијом од 5200 становника, 300 запослених и вртићем са 40 

запослених и 270 деце. Зона С8 са саобраћајницом У1 је површине од око 4,3 хектара, 

са 4031 становника и 32 запослена. Површина зоне М5 је површине 1,4 хектара, а у 

њој је 1169 становника и 268 запослених. Дечија установа је планирана на посебној 

катастарској парцели КП 10362, површине 0,4 хектара. Планирани капацитет дечије 

установе је 270 деце и 40 запослених. 

Правци одвођења атмосферских и употребљених вода су разрешени кроз 

Идејно решење, Идејни пројекат и ПГД, тако да је предмет ПЗИ-а разрада раније 

усвојеног решења у погледу тачности података о количинама радова, координата 

ревизионих силаза, детаља потребних за извођење, ... 

Канализација је пројектована по сепарационом систему, а поделу на сливове 

је условила топографија терена, распоред постојеће и пројектоване  канализације и 

места планираног повезивања на реципијенте. 

Комплетна канализација у оквиру насеља „Земунске капије“ је од тврдог 

полиетилена – PVC KG SN8, производње „Пештан“ Аранђеловац. Ревизиони силази су 

од армиранобетонских монтажних елемената, унутрашњег пречника Ø1000 mm, 

производње „Бетоњерка“ Чачак. Ревизиони силази се завршавају растеретним 

прстеновима, који оптерећење саобраћаја преносе на околни терен – у свему према 

детаљу ЈКП БВК, датом у пројекту. Шахт поклопци су од композита, производње 

Polieco, Италија.  

2.1. Фекална канализација 

Димензионисање фекалне канализације је урађено у оквиру ПГД-а, хидрауличким 

прорачуном. Комплетна мрежа фекалне канализације  је пречника Ø250 mm, са 
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падовима од 1,0 % до 1,5 %, у највећем делу је 1,0 %. Укупна дужина фекалне 

канализације у оквиру зоне С8 је 678,80 m. 

Распоред објеката и саобраћајница у оквиру будућег комплекса „Земунске 

капије“, као и планирана места повезивања на канализацију изван комплекса, 

условили су поделу фекалне канализације на три слива.  

Слив 1 обухвата источни део комплекса. Ова грана канализације почиње у 

саобраћајници У1, између објеката А и Ф, одакеле пружа на исток (поред објекта А), 

скреће у интерну саобраћајницу која води средином зоне С8 (у даљен Интерна 1) и 

скреће у интерну саобраћајницу између објекта Х и парцеле дечије устонове (у дањем 

Интерна 2), којом доспева до прикључне шахте (Ф-9ПР) на спољну канализацију, на 

углу улица Задужбинске и Призренске. На овом сливу постоји мањи огранак који са 

доње прихвата преостале воде објекта Ф и део воде објекта Х, па их саобраћајницом 

Интерна 1 доводи до шахта на углу са Интерном 2. Овај слив прихвата све 

употребљене воде објеката А и Ф, већи део вода од Објекта Х и воде које ће стизати 

од дечије установе Прихватају се употребљене воде од 1829 становника, 103 

запослена и 270 деце. Mаксимланa количинa упоитребљене воде Qmax = 9,74 l/s. 

Целокупна канализација је пречника Ø 250 мм, укупне дужине 366,8 м. Брзине воде у 

канализацији су у границама дозвољеног ( v = 0,45 – 0,98 m/s). 

Слив 2 обухвата северни део комплекса, канализација овог слива се пружа 

собраћајницом У1, од објекта  Е према западу, до улива у ободну канализацију у 

Шумадијској улици (Ф-21ПР). Овај слив прихвата скоро све употребљене воде са 

објекта Б (цео објекат осим дела поред Шумадијске улице) и северне ламеле објеката 

Ц, Д и Е. Прихватају се употребљене воде од 890 становника и 169 запослена. 

Mаксимланa количинa упоитребљене воде Qmax = 5,05 l/s. Целокупна канализација је 

пречника Ø 250 мм, укупне дужине 144,0 м. Брзине воде у канализацији су у v = 0,38 – 

0,68 m/s, тј. у почетној деоници је потребно повремено испирање. 

Слив 3 се протеже средишном интерном саобараћајницом – Интерна 1, од објекта Д 

на запад, до улива у ободну канализацију на углу са Мостарском улицом (Ф-18ПР). Овај 

слив прихвата по две ламеле из објеката Ц, Д и Е, као и по једну ламелу објеката Х и 

Г. Прихватају се употребљене воде од 1161 становника и 11 запослених. Mаксимланa 

количинa упоитребљене воде Qmax = 6,06 l/s. Целокупна канализација је пречника Ø 

250 мм, укупне дужине 188,0 м. Брзине воде у канализацији су у границама 

дозвољеног ( v = 0,45 – 0,74 m/s). 

Анализом распореда објеката и ламела у оквиру љих, уочава се да поједине ламеле 

објеката у оквиру комплекса „Земуске капије“ и саме зоне С8 немају прикључке у 

оквиру уличне канализације у самој зони. Разлог је у географији терена и положају 

објеката, тј. ове ламеле се морају прикључити на уличну канализацију у ободним 

улицама (Шумадијској, Мостарској и/или Задужбинској). 
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Распоред ревизионих силаза је такав да је омогућено да се прикључци свих корисника 

изведу у скалду са уловима ЈКП БВК (нема прикључака „на косу рачву“, сви прикључци 

су „на шахт“). 

2.2. Атмосферска канализација 

Комплетно сливно подручје новог насеља је у оквиру Идејног Решења и 

Идејног пројекта подељено на два сливна подручја : објекти поред улице Цара Душана 

(у оквиру зоне М5) се прикључују на постојећу атмосферску канализацију у тој улици, а 

атмосферске воде из преосталог, много већег дела насеља (цела зона С8 и део 

партера М5), се прикупљају системом канала и кроз Војвођанаску улицу одводе до 

реципијента - колектора у Банатској улици.  

Димензионисање атмосферске канализације је урађено у оквиру ПГД-а, 

хидрауличким прорачуном по рационалној методи. Комплетна мрежа атмосферске 

канализације је пречника Ø300 mm и Ø400 mm, са падовима од 0,5% до 2,0 %, у 

највећем делу је 1,0 %. Укупна дужина атмосферске канализације у оквиру зоне С8 је 

734,30 m, од чега је 573,80 m пречника Ø300 mm, a 160,50 m пречника  Ø400 mm . 

Распоред уличних сливника је преузет је из пројектанта саобраћајнице. 

Пројектант саобраћајнице је водио рачуна заштити рампи за силазак у подземне 

гараже гаражу од појаве атмосферских вода већих од капацитета уличне канализације 

(формирање попречног пада саобраћајнице на страну која није поред рампе, 

постављање оборених ивичњака на почетку рампе и сл.). 

Распоред објеката и саобраћајница у оквиру будућег комплекса „Земунске 

капије“, као и планирана места повезивања на атмосферску канализацију изван 

комплекса, условили су поделу на три под-слива, према месту прикључења. 

Слив 1 је слив саобраћајнице У1, тј. обухваћене су све површине које 

гравитирају према овој саобраћајници (саобраћајнице, партер, кровови објеката). Већи 

део кровова објеката из зоне М5 није обухваћен, јер је предвиђено да се вода са њих 

одводи у атмосферску канализацију у улици Цара Душана, али су обухваћене 

слободне површине поред њих. Канализација из саобраћајнице У1 се улива у ободну 

канализацију у Шумадијској улици, у шахту К-23ПР. Овај слив прихвата атмосферске 

воде са површине од око 1,44 хектара, а просечан коефијент отицаја је Ψ = 0,59. 

Укупна дужина атмосферске канализације овог слива је 306,30 m, од чега је 261,80 m 

пречника Ø300 mm, a 44,50 m пречника  Ø400 mm . 

Слив 2 је слив интерне саобраћајнице која пролази средином зоне С8, у 

даљем тексту зваћемо је „Интерна 1“. Обухвата све гравитирајуће објекте, 

саобраћајнице и слободне површине. У оквиру овог слива су је парковска површина са 

фонтаном, као и више паркинга изнад подземних гаража (који се преко сепаратора 

прикључују на уличну канализацију). Канализација ове саобраћајнице се улива у 

ободну канализацију у Мостарској улици, шахт К-8ПР. Овај слив прихвата атмосферске 

воде са површине од око 1,95 хектара, а просечан коефијент отицаја је Ψ = 0,73. 
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Укупна дужина атмосферске канализације овог слива је 354,30 m, од чега је 229,30 m 

пречника Ø300 mm, a 116,00 m пречника  Ø400 mm . 

Слив 3 је слив интерне саобраћајнице између објекта Х и дечије установе. 

Слив 3 прихвата воде са саме саобраћајнице, дела објекта Х и парцеле са будућом 

дечијом установом. повезује се на ободну канализацију у Задужбинској улици, шахт К-

18ПР. Овај слив прихвата атмосферске воде са површине од око 0,66 хектара, а 

просечан коефијент отицаја је Ψ = 0,57. Укупна дужина атмосферске канализације овог 

слива је 73,70 m и цео је пречника Ø300 mm. 

 

3. ОПИС ИНСТАЛАЦИЈА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ И ФЕКАЛНЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ПАРЦЕЛЕ С8  

 

За све инсталације кишне и атмосферске канализације, које су у оквиру зоне 

С8, тј. које су предмет овог пројекта за грађевинску дозволу, проверена је дубина 

укопавања са гледишта могућности прикључења објеката (није предвиђено 

гравитационо повезивање подрумских етажа). Све трасе канализације су у јавним 

саобраћајним површинама (по 60 цм лево и десно од осе саобраћајнице – предвиђена 

је изградња у „двојном рову“). Предмер и предрачун радова за атмосферску и фекалну 

канализацију су дати као посебне целине, али је вођено рачуна о томе да је превиђена 

израда у заједничком рову, нпр. у обрачуну подграде у атмосферској канализацији 

рачуната је подргада само са једне стране, јер је друга страна обрачуната у фекалној 

канализацији, посебно су обележењне деонице где је нема двојног рова и тд. 

Укрштање са осталим инсталацијама на траси новопројектоване 

канализационе мреже. Препорука Пројектанта је да се у оквиру извођења радова у 

партеру новог насеља, прво положе инсталације атмо0сферске и фекалне 

канализације, чиме се избегавају знатни проблеми са укрштањима са плићим 

инсталацијама. 

Ископ се врши машинским путем, сем у делу где не постоје услови за рад 

машине. На могућим местима укрштања са постојећим инсталацијама (пројектоване 

могу постати постојеће зависно од редоследа извођења радова), и на местима 

неприступачним за машину ископ се изводи ручно. 

Препорука је да се пре почетка ископа ископају “шлицеви” на местима 

очекиваних инсталација и да се њихов положај одреди тачно како се инвеститор и 

извођач у току извођења радова не би излагали великим трошковима поправке 

оштећених инсталација. 

Ров за полагање канализационе мреже. Предвиђено је да се атмосферска и 

фекална канализација полажу у заједничком рову, са две висине ископа дна. 

Појединачне ширине рова су директна функција пречника цеви, подграде и потребног 

простора за рад. За цеви Ø250-300 мм, ширина рова је 1,00 м, док је за цеви Ø400 мм 
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предвиђена ширина рова од 1,20 м. Код шахтова се раде проширења (обрађено у 

доказници количина). 

Цеви се полажу на слој песка дебљине 10 cm. На местима где се јаве 

подземне воде пре песка поставља се тампон слој шљунка, гранулације од 1-2 cm, 

дебљина слоја је 10 cm. Цеви се облажу песком и затрпавају песком 30 cm над 

теменом цеви. Затрпавање до коте терена врши се шљунком. 

На целој траси цевовода неопходно је на дубинама већим од 1,0 m извршити 

обострано разупирање рова здравом дрвеном грађом. На дубинама већим од 2 m 

врши се подграђивање дрвеном подградом (обавезан је статички прорачун дрвене 

подграде за дубине веће од 2,0м) или металном оплатом, у свему према важећим 

стандардима и прописима за ову врсту посла уз присуство и сагласност Надзорног 

органа. 

Ревизиони силази - шахтови атмосферске и фекалне канализације су 

распоређени водећи рачуна о максиманом дозвољеном међусобном растојању и 

потребама прикључења будућих објеката. Сви прикључци и улични сливници су 

повезивани на ревизионе силазе (нема прикључења на цев).  

Шахтови су од монтажних водонепропустних армиранобетонских елемената 

(производње „Бетоњерка“ Чачак), који се међусобно повезују специјалним 

вододржљивим малтерима, који омогућују комплетну вододржљивост шахта и 

канализације као целине. Вододржљивост канализације је у овом случају веома битна, 

јер се цело насеље налази на лесној заравни, а позната је остељивост леса на воду.  

Предвиђени су шахт поклопци од композита, носивости 400 kN – за тешко 

оптерећење (производње „Polieco“, Италија), који се монтирају у растеретни армирано 

бетонски прстен, којим се оптерећење преноси на околни терен. Поклопци на фекалној 

канализацији су са отворима за вентилацију – евакуацију гасова.  

У прилогу техничког описа, дата је табела са геодетским координатама свих 

ревизионих силаза. 

Изабрани цевни материјал за атмосферску и фекалну канализацију је тврди 

PVC KG SN8 (производње „Пештан“, Аранђеловац), који се изврсно показао у погледу 

вододржљивости и хидрауличких карактеристика. Међусобно повезивање цеви је „на 

муф“ са гуменим дихтунгом. Веза цеви са армиранобетонским ревизоним силазима се 

остварује преко уводника за цеви – тзв. „КГФ“ комада, који омогућује мања независна 

слегања цеви и шахта, без пуцања цеви. 

Каскаде. За денивелације до 0,40 м нису предвиђене каскаде, вода слободно 

пада у кинету, од 0,40 до 1,50 м изводе се каскаде са косом каскадном цеви, а од 1,50 

до 3,00 м са вертикалном (у свему према приложеном детаљу). Све каскаде су са 

спољне стране шахтова, цеви су обложене армираним бетоном.  
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Прикључци будућин објеката 

За објекте за које се тренутно изводе пројекти за извођење – Ц, Д и Е, уцртани 

прикључци су преузети из пројеката унутрашњих инсталација водовода и канализације 

Објеката.  

Инвеститор је пројектним задатком наложио да се пројектом уличне 

канализације обухвате прикључци објектата који се у оквиру ове фазе неће изводити / 

пројектовати, тј. канализационе прикључе за објекте А, Б, Ф, Г, Х и Дечију Установу, да 

неби било накнадног раскопавања тек урађених саобраћајница када се ови објекти 

буду прикључивали на канализацију.  

Обзиром да за објекте А, Б, Ф, Г и Х, посебно за Дечију Установу, не постоје 

довољно разрађени подаци, који би омогућили довољно квалитетно одређивање 

места првих шахтова канализационих прикључака – Граничних Ревизионих Силаза 

(шахт са каскадом и ревизијом), Пројектант је на основу стеченог искуства проценио 

где су места будућих прикључака и то приказао на ситуационом плану кишне и 

фекалне канализације. На основу тако одређених места прикључења, урађен је 

обрачун радова на прикључењу будућих објеката а у оквиру предмера и предрачуна 

радова радова резервисао потребне количине / средства за израду потребних 

прикључака.  

Све прикључне цеви су ПВЦ Ø200 мм, у паду од 2,0%, прикључују се на 

улични шахт у висини банкине (у свему према условима ЈКП БВК). ГРС се не изводе у 

овом тренутку, већ се канализациона цев по уласку у зелену површину прописно 

блиндира (крај цеви је са муфом у који се поставља оригиналан чеп за цев, иза кога је 

бетонски анкер блок) на око 1,0 м од линије коловоза / тротоара / краја паркинга. 

Количине радова потребних за израду будућих прикључака су посебно исказане у 

оквиру предмера. Напомиљем, да прикључци објеката не спадају пројекат уличне 

канализације и да су овде обухваћени на захтев Инвеститора, да би се избегла 

потреба за накнадним раушењем и раскопавањем тек урађене саобраћајнице. 

Приликом израде кинета у канализационим шахтовима, обавеза Извођача 

уличне канализације (атмосферске и фекалне) је да кинете изведе у складу са 

прикључцима будућих објеката (који су описани у претходном пасусу). 

3.1. Фекална канализација 

 Комплетна фекална канализација је пречника Ø 250 мм од ПВЦ-а за спољну 

канализацију, носивости SN8. Цеви се повезују муфом са гуменим дихтунгом. Скоро 

цела канализација је у паду од 1,0 % , осим три деонице у интерној саобраћајници 

између објекта Х и парцеле дечије установе, које су у паду од 1,5 % (прате пад 

терена).  

На фекалној канализацији постоје две каскаде. Једна је на месту прикључења 

слива 1 на канализацију изван комплекса у Задужбинској улици, каскада је уз 

ревизиони силаз Ф-9ПР , висине hk = 1.31 м. Друга каскада је на истом сливу, на 
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раскрсници интерних саобраћајница, прикључење деонице Ф25 – Ф15, каскада је уз 

ревизиони силаз Ф15, висине hk = 1.04 м. Обе каскаде су спољне, са косом каскадном 

цеви. 

Прикључење објеката каснијих фаза извођења је обухваћено кроз предмер 

фекалне канализације – дате су процењене количине радова, по захтеву Инвеститора. 

Будући објекти се на фекалну канализацију најчешће повезују преко класичног кућног 

прикључка (свака ламела посебно), осим у случају средишљих ламела објекта Б, из 

зоне М5 (која није предмет овог пројекта). 

Узевши у обзир велику удаљеност средишњих ламела објекта Б (из зоне М5) 

од феклане канализације у саобраћајници У1 (од 45 до 70 м), предвиђено је да се кроз 

интерне саобраћајнице (поред објекта Б) изведе улична фекална канализација, која ће 

прихватити ове торошаче. Због тога је предвиђена израда два „прикључака“ 

неуобичајено великог пречника – Ø250 мм, тј. то нису прикључци већ почетни делови 

уличне канализације, који се изводе са падом од 1%, а у прикључне шахтове повезују 

„у кинету“. Ови прикључци се завршавају муфом, на који се поставља чеп – блинда за 

канализацију, која се мора додатно фиксирафи бетонским анкером. Укупна дужина ова 

два прикључка је око 18.50 м. 

За прикључци објеката Ц, Д и Е су обрађени у оквиру ПГД-а унутрашњих 

инсталација водовода и канализације за саме објекате, овде их не разматрамо. 

Узевши у обзир непостојање пројектне документације за будуће објекте А, Б, 

Ф, Г , Х и вртић (КП 10362/4), па самим тим ни хидрауличког прорачуна фекалне 

канализације којим се одређује пречник прикључка, Пројектант се (из разлога 

сигурности обезбеђења пропустне моћи) определио за прикључне цеви ПВЦ У 

Ø200мм, са падом од 2%. Предиђено је да ови прикључци „полазе“ са котом која је 20 

цм виша од коте дна цеви уличне шахте, а воде се до изласка из тротоара / паркинга 

бар за 1,00 м, где се завршавају муфом и чепом, који се фиксира бетоном. Изовђач је 

у обавези да геодетски снимак свих прикључака достави Инвеститору. Предвиђено је 

укупно 18 прикључака, укупне дужине око 125,00 м. 

Комплетна улична фекална канализација је ПВЦ У Ø250 мм, укупне дужине 

678,80 м, дубине укопавања од 5,20 до 2,50 м. 

Предрачунска вредност фекалне канализације је 14.168.010,15 динара, од 

чега је 1.550.064,75 динара за прикључке будућих објеката. 

3.2. Атмосферска канализација 

 Минимални пречинк атмосферске канализације је Ø 300 мм, а највећи пречник 

који се користи у оквиру зоне С8 је Ø 400 мм. Комплетан цевни материјал ишних 

канализационих колектора је од ПВЦ за спољну уградњу, носивости SN8, као и за 

сивничке везе које су пречника Ø 160 мм, осим за сливнике са две решетке, где је 

сливничка веза Ø 200 мм.  
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На атмосферској канализацији постоје три каскаде. Једна је на месту 

прикључења слива 2 на канализацију изван комплекса у Мостарској улици. Каскада је 

уз ревизиони силаз К-8ПР , висине hk = 2,10 м. Друга каскада је на истом сливу, на 

раскрсници интерних саобраћајница, прикључење деонице К25 – К1 (одводњавање 

паркинга поред објекта Ц), каскада је уз ревизиони силаз К1, висине hk = 1.67 м. Трећа 

каскада је у оквиру слива 3, на месту повезивања овог слива на канализацију изван 

комплекса у Задужбинској улици. Каскада је уз ревизиони силаз К-18ПР , висине hk = 

0,54 м.  Све три каскаде су спољне, две су са вертикалном каскадном цеви (висине 

2,10 и 1,67 м), а трећа је са косом каскадном цеви. 

 Распоред сливника је одређен у сарадњи са пројектантом саобраћајнице, тј. 

пројектант саобраћајнице је распоредио сливнике, док их је пројектант уличне 

канализације повезао на мрежу атмосферске канализације. По налогу Инвеститора, на 

појединим местима су предвиђени сливници са две сливничке решетке (уместо 

обичних), да би се обезбедио поузданији прихват атмосферских вода, јер су у близини 

објекти или делови објеката који би били угрожени нефункционисањем сливника (нпр. 

силазне рампе у гараже, депресије и сл.).  

 Улични сливници су стандардни бубањ сливници (бетонска цев Ø400 мм, 

прикључак цеви је на 100 цм, а таложница је дубине још 100цм – производње 

„Бетоњерка“, Чачак) али са решетком од композита, носивости 400 kN (производње 

„Polieco“, Италија). Сливничке везе су од тврдог ПВЦ-а за спољну уградњу, повезују се 

муфом са гуменим дихтунгом, са подужним падом од 2%. У оквиру насеља је 

предвиђено : укупно 41 бубањ сливник, од чега је 38 са једном, а 3 са две сливничке 

решетке. Укупна дужина сливничких веза је око 270,00 м, од чега је ПВЦ У Ø200мм – 

13,00 м и ПВЦ У Ø160мм – 257,00 м. 

Прикључење објеката каснијих фаза је приказано на ситуационом плану 

атмосферске и фекалне канализације, а кроз предмер атмосферске канализације – 

дате су процењене количине радова, по захтеву Инвеститора. Будући објекти се на 

атмосферску канализацију најчешће повезују преко класичног кућног прикључка (свака 

ламела посебно), осим у случају интерне саображајнице – паргинга поред објекта  Б, 

из зоне М5 (која није предмет овог пројекта). 

Узевши у обзир велики габарит паркинга поред објекта Б (из зоне М5), што би 

изазвало недозвољено дугачкер везе сливника са овог паркинга, од 45 до 70 м, 

предвиђено је да се кроз интерне саобраћајнице (поред објекта Б) изведе улична 

атмосферска канализација, која ће обезбедити квалитетно одводњавање. Из овг 

разлога ја је предвиђена израда два „прикључака“ неуобичајено великог пречника – 

Ø300 мм, тј. то нису прикључци већ почетни делови уличне канализације, који се 

изводе са падом од 1%, а у прикључне шахтове повезују преко спољних каскада, 

висине 1,45 и 1,15 м (изведба са косом цеви). Ови прикључци се завршавају муфом, 

на који се поставља чеп – блинда за канализацију, која се мора додатно фиксирафи 

бетонским анкером. Укупна дужина ова два прикључка је око 22,00 м. 
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За прикључци објеката Ц, Д и Е су обрађени у оквиру ПГД-а унутрашњих инсталација 

водовода и канализације за саме објекате, овде их не разматрамо. 

Узевши у обзир непостојање пројектне документације за будуће објекте А, Б, Ф, Г , Х и 

вртић (КП 10362/4), па самим тим ни хидрауличког прорачуна атмосферске 

канализације којим се одређује пречник прикључка, Пројектант се (из разлога 

сигурности обезбеђења пропустне моћи) определио за прикључне цеви ПВЦ У 

Ø200мм, са падом од 2%. Предиђено је да ови прикључци „полазе“ са котом која је 20 

цм виша од коте дна цеви уличне шахте, а воде се до изласка из тротоара / паркинга 

бар за 1,00 м, где се завршавају муфом и чепом, који се фиксира бетоном. Изовђач је 

у обавези да геодетски снимак свих прикључака достави Инвеститору. Предвиђено је 

укупно 15 прикључака, укупне дужине око 100,00 м. 

Укупна дужина уличне атмосферске канализације је 734,30 м, од чега је ПВЦ У Ø400 

мм – 160,50 м, а ПВЦ У Ø315 мм – 573,80 м. Дубина укопавања је од 5,60 до 2,50 м. 

Процењена вредност атмосферске канализације је 16.649.773,10 динара, од чега је 

1.142.612,20 динара за прикључке будућих објеката. 

4. ФАЗНОСТ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 Обзиром на потребу инвеститора да се радови на инфраструктури изводе 

фазно, извршена је подела уличне мреже атмосферске и фекалне канализације у 

складу са редоследом – фазама изградње стамбено – пословних објеката и партера 

(саобраћајнице, слободне површине, озелењавање, ...). Од инвеститора је добијен 

синхрон план из Идејног пројекта, на коме су обележене фазе израде инфраструктуре, 

везано за потребу усељаваља појединих стамбених и стамбено/пословних објеката 

(саобраћајнице, зеленило, водовод, канализација, ...), са детаљним описом за сваку 

врсту инсталација.  

 Пројектант канализације је на достављеном опису фазности канализације унео 

измене у скалду са изврешеним изменама у оквиру израде Пројекта за Грађевинску 

Дозволу (ознаке равизионих силаза, локација уличних сливника, и сл.). Фазе израде 

атмосферске и фаекалне канализације се не поклапају у целости са фазама израде 

саобраћајница, јер се неки делови морају ставити у функцију пре израде 

саобраћајнице у чијем трупу се налазе. У тим деловима канализација се изводи на 

следећи начин: 

- Фекална канализација: изводи се главна канализациона цев, сви прикључци 
будућих објеката и ревизиони силази, али се на силазе не уграђују растеретни 
прстенови и поклопци, већ се постављају привремени (бетонски поклопци). 
Канализација ће се завршити паралелно са израдом коловозне конструкције 
саобраћајнице (уградиће се растеретни прстенови и поклопци од композита). 

- Атмосферска канализација:  исто као фекална канализација, само што се уз 
израду саобраћајнице изводе и сливници са сливничким везама. 

 У оквиру израде предмера и предрачуна радова, како за атмосферску, тако и за 

фекалну канализацију, посебна пажња је обраћена на фазност израде, тј. у првим 
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коломнама је дата укупна вредност радова, да би се онда посебно разрадиа фазност 

извођења. Ради прегледности, количине и вредности радова по фазама су приказане 

порфед укупних количина радова. 

 Графички приказ фазности је у целости преузет из ПГД-а. 

 Фаза 1 – Објекти Ц, Д и Е 

 Ови објекти имају прикључке атмосферске и фекалне канализације на две 

стране, тј. на саобраћајницу У1 и интерну саобраћајницу средином зоне С8.  

Саобраћајница У1 се у овој фази изводи комплетно, од Шумадијске улице до улице 

Цара Душана.  

Деонице атмосферске канализације које се изводе (од шахта до шахта): К23ПР – К1 – 

К2 – К3 – К3’ – К4 – К5 – К6 – К7 – К8 – К9 – К10 изводи се комплетно 

Деонице фекалне канализације које се изводе (од шахта до шахта): Ф21ПР – Ф1 – Ф2 – 

Ф3 – Ф4 – Ф5 – Ф6 ; Ф24 – Ф23 – Ф22 – Ф21 – Ф20 – Ф19 – Ф18 изводи се комплетно, 

осим шахта Ф18, који остаје са привременим бетонским поклопцем. 

Интерна саобраћајница средином зоне С8 се изводи комплетно од Мостарске до иза 

објекта Д. 

Деонице атмосферске канализације које се изводе (од шахта до шахта): К8ПР – К11 – 

К12 – К13 – К14 – К15 – К16 – К17 – К17’ изводи се комплетно, осим шахта К17’, који 

остаје са привременим бетонским поклопцем и без сливника на тој деоници. 

Деонице фекалне канализације које се изводе (од шахта до шахта): Ф18ПР – Ф7 – Ф8 – 

Ф9 – Ф10 – Ф11 – Ф12 изводи се комплетно 

Паркинг са западне стране објекта Ц се изводи комплетно. 

Деонице атмосферске канализације које се изводе (од шахта до шахта): К11 – К25 – 

К26 изводи се комплетно. 

 Фаза 2 – Објекат Г 

 Овај објекат има прикључке атмосферске и фекалне канализације на две 

стране, тј. интерну саобраћајницу средином зоне С8 (прикључци су урађени и оквиру 

фазе1) и улице Мостарска / Задужбинска (инсталације у овим улицама изводи ЈП 

„Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда).   

 Нема радова на кишној и фекалној канализацији у оквиру насеља. 

 Фаза 3 – Објекат Х 

 Овај објекат има прикључке атмосферске и фекалне канализације на три 

стране, тј. интерну саобраћајницу средином зоне С8, интерну саобраћајницу између 

објекта Х и парцеле дечије установе и Задужбинске улице (инсталације у овој улици 

изводи ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда). 

 Раније изведене канализације са завршавају у складу са напредовањем израде 

саобраћајница. 
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Интерна саобраћајница средином зоне С8 се изводи комплетно од обејкта Е до иза 

објекта Х. 

Деонице атмосферске канализације које се изводе (од шахта до шахта): К17’ – К18 – 

К19 изводи се комплетно, осим шахта К19, који остаје са привременим бетонским 

поклопцем и сливника на тој деоници. 

Деонице фекалне канализације које се изводе (од шахта до шахта): Ф25 – Ф15,  шахт 

Ф25 изводи комплетно, док се на шахт Ф15 ставља привремени бетонски поклопац. 

Интерна саобраћајница између објекта Х и парцеле дечије установе се изводи целом 

дужином, али се не изводи и саобраћајница. 

Деонице атмосферске канализације које се изводе (од шахта до шахта): К24 – К23 – 

К22 – К18ПР изводи се делимично, на све шахтове се стављају привремени бетонски 

поклопци, а сливници ће се изводити у оквиру израде саобраћајнице. 

Деонице фекалне канализације које се изводе (од шахта до шахта): Ф15 – Ф14 – Ф13 – 

Ф9ПР, на све шахтове се стављају привремени бетонски поклопци. 

   

 Фаза 4 – Интерна саобраћајница поред објекта Х и парцеле ДУ 

 Потребно је извести део канализације, док се „не изађе“ из подручја на коме се 

изводи ова саобраћајница.  

 Раније изведене канализације са завршавају у складу са напредовањем израде 

саобраћајница. 

Интерна саобраћајница средином зоне С8  

Деонице атмосферске канализације које се изводе (од шахта до шахта): К19 – К20, 

шахт К19 се завршава, а шахт К20 остаје са привременим бетонским поклопцем и без 

сливника на тој деоници. 

Деонице фекалне канализације које се изводе (од шахта до шахта): Ф16 – Ф15,  шахт 

Ф15 се завршава, док се на шахт Ф16 ставља привремени бетонски поклопац. 

 Фаза 5 – Објекат Ф 

 Потребно је комплетно завршити све радове на уличној канализацији. 

Преостало је да се изведу доле побројане деонице и комплетира канализација на 

раније изведеним деловима. 

Интерна саобраћајница средином зоне С8  

Деонице атмосферске канализације које се изводе (од шахта до шахта): К20 – К21, 

комплет. 

Деонице фекалне канализације које се изводе (од шахта до шахта): Ф16 – Ф17 – Ф18,  

комплет 
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5. ЗАКЉУЧАК 

 У оквиру израде овог пројекта за извођење, ни у чему није одступљено од 

решења датог Пројектом за грађевинску дозволу. 

 Предвиђени материјали за израду канализације су стандардни, проверени 

временом које су већ у употреби, осим у делу шахт поклопаца и сливничких решетки, 

где је предвиђен материјал који је релативно нов на нашим инсталацијама, али се већ 

годинама користи у Европској Унији.  

Укупна предрачунска вредност атмосферске и фекалне уличне канализације на 

подручју зоне С8 је 30.971.783,25 динара, од чега је 2.692.676,95 динара за прикључке 

будућих објеката. Вредност радова по фазама је дата у рекапитулацији предмера и 

предрачуна. 

Битно је напоменути да ће фазна израда изазавати додатне трошкове, који нису 

обрачунати у оквиру предмера и предрачуна радова (нпр. привремени бетонски шахт 

поклопци су обрачунати али није обрачуната вишекратна 

мобилизација/демобилизација механизације, радне снаге и сл). Цене рада и 

материјала коришћене за овај предрачун радова, преузете су из „ценовника“ 

Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

БАШТЕНСКA ХИДРАНТСКА МРЕЖА СА ОДВОДЊАВАЊЕМ СЛОБОДНИХ 

ПОВРШИНА И НАПАЈАЊЕМ И ОДВОДЊАВАЊЕМ ФОНТАНЕ 

 

Простор будућег стамбеног комплекса припада средњој зони целина Горњи 

Земун и ограничен је улицама Цара Душана, Задужбинском, Мостарском и 

Шумадијском. Идејним пројектом партера са озелењавањем је обрађено уређење 

терена између објеката, и то : 

 Стазе око објекта са степеништем (на бочним фасадама објеката) које 
служе за приступ ка главним предњим улазима; 

 Стазе поред приступних саобраћајница 

 Веће слободне зелене површине – Парк 1, Парк 2 са пешачким стазама, 
мањим трговима, воденим површинама, дечијим игралиштима, просторима 
за одмор и пратећим урбаним мобилијаром. 

 Зеленило у жардињерама 

Предмет овог пројекта је обезбеђење заливања већих слободних зелених 

површина (Парк 1, Парк 2, зеленило са североисточне стране објекта Ф, зелени појас 

између објеката Ц, Г и Х и ободних улица и жардинијере са зеленилом на паркинзима 

изнад гаража објеката). Такође се обезбеђује посебно напајање за   рад фонтане, 

почетно пуњење и допуњавање у току рада (Парк 2). Што се тиче одводњавања 

слободних површина, оно се своди на прихват  воде из фонтане и тротоара од 

„декинга“ који се поставља око фонтане (пражњење пред зимски период и прелив), све 

остале стазе и платои пројектовани без високих ивичњака (оивичење је од гранитних 

коцки које су у нивоу штампаног бетона од кога су стазе), тако да атмосферске воде 

прихвата зеленило. 

Подлоге за израду техничке документације су: 

1. План Детаљне Регулације (ПДР) блока између улица Цара Душана, Филипа 

Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, градска општина Земун – 

„Службени лист града Београда“ бр. 115/16. 

2. Локацијски услови издати од стране Републике Србије – Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Број предмета: ROP-MDIG-2688-LOC-

1/2017, заводни број: 350-02-00020/2017-14, од 17.03.2017. године. 

3. Услови ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба техничке документације, 

услови водовода, бр. В-89/2017 од 14.03.2017. год.  

4. Услови ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба техничке документације, 

услови канализације бр. К-73/2017 од 14.03.2017. год.  
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5.  Услови ЈКП  Зеленило Београд, бр. 5841/1 од 07.03.2017. године 

6.  Пројектни задатак Инвеститора - Грађевинска дирекција Србије 

7.  Пројект за Грађевинску дозволу партерног уређења и озелењавања комплекса 

„Земунске капије“, Норт инжињеринг & Машинопројект Копринг, мај 2017. год. 

8. Пројекат за грађевинску дозволу спољне водоводне мреже унутар комплекса 

„Земунске капије“, Норт инжињеринг & Машинопројект Копринг, мај 2017. год.  

9. Пројекат за грађевинску дозволу спољне канализационе мреже унутар комплекса 

„Земунске капије“, Норт инжињеринг & Машинопројект Копринг, мај 2017. год.  

10. Ситуациони план из Пројекта за Извођење партерног уређења и озелењавања, 

подаци о планираној уличној водоводној и канализационој мрежи из Пројеката за 

извођење уличног водовода и уличне атмосферске и фекалне канализације у оквиру 

насеља“Земунске капије“ (који су паралелно у изради) 

11.  Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09 и 81/09) и сви важећи 

закони, правилници, нормативи и стандарди.  

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Водовод 

Предметна територија припада првој висинској зони водоснабдевања и оивичена је 

улицама Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинском, Мостарском и Шумадијском. 

У широј зони локације постоје: 

 Ø 38 mm, у Задужбинској улици 

 Ø 80 mm, у улицама Шумадијској, Скопљанској, Војвођанској и Призренској 

 Ø 400 mm, Ø150 mm и Ø80mm , у улици Цара Душана 

 Ø 300 mm и Ø80mm , у улици Филипа Вишњића 

У оквиру планиране изградње насеља „Земинске капије“ предвиђена је и израда 

уличног водовода, како у оквиру насеља, тако и у ободним улицама, на који ће се 

прикључити баштенска хидрантска мрежа, као и фонтана – слободна водена 

површина у оквиру Парка 2. Према условима ЈКП "БВК" притисци у водоводној мрежи 

у широј зони комплекса се крећу у следећим границама од Пмин  3,0 бар-а до Пмакс 5,0 

бар-а, па се као меродаван притисак, у прикључним шахтовима рачуна са минималном 

притиском од 3,0 бар-а, тј. са 30 мВС. 

За потребе водоснабдевања објеката стамбено-пословног насеља „Земунске 

капије“ пројектована је прстенаста мрежа, спољног пречника 160mm од 

полиетиленских цеви ПЕХД  100, за називне притиске НП 10 бара (SDR11), на коју ће 

се прикључити баштенске хидрантске мреже и фонтана. 
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Канализација 

Предметна територија припада територији Централног канализационог система, 

где је заступљен сепарациони ситем каналисања. На самој територији комплекса и 

ближој околини нема релевантинх реципијената кишне и фекалне канализације, осим 

у улици Цара Душана у којој постоје два кишна канала, чији су капацитети довољни 

само за прихват атмосферске воде из будућих објеката са парцеле М5, непосредно 

поред улице Цара Душана.  

У оквиру планиране изградње новеих саобраћајница у оквиру комплекса „Земинске 

капије“ предвиђена је и израда уличне атмосферске и фекалне канализације. 

Архитектонским решењем стаза и платоа обезбеђено је одвошење атмо0сфетских 

падавина у површине са зеленилом – не постоји потреба за прихват падавина 

каналима и сл. За пражњење фонтане и прихват воде са прелива предижен је локални 

систем атмосферске канализације, који се преко граничног шахта (са каскадом од мин. 

60цм) прикључује на најбижу шахту планиране атмосферске канализације – тј. овај 

прикључак се третира као прикључак објеката на јавну канализацију (услов ЈКП БВК). 

За потребе прихвата употребљених и атмосферских вода са стамбено-пословног 

комплекса пројектована је улична канализација по сепарационом систему. 

Хидрауличким прорачуном атмосферске канализације обухваћен прихват 

атмосферских вода са свих површина под зеленилом, па и парковских површина, које 

су предмет овог пројекта.  

ПРОЈЕКТОВАНО РЕШЕЊЕ 

Баштенска хидрантска мрежа и напајање фонтане 

У оквиру насеља „Земунске капије“ планиран је већи број површина са јавним 

зеленилом, од којих је за највеће, Парк 1, Парк 2, зелене површине са североисточне 

стране објекта Ф и зелени појас између објеката Ц, Г и Х и обдних улица, треба 

обезбедити воду за заливање системом баштенске хидрантске мреже, док се за 

зеленило у жардинијереама на паркинзима изнад гаража објеката обезбеђује 

прикључак са кога ће пројектант објекта развести мрежу до места потрошње. 

Слободне зелене површине ће се заливати из баштенских хидраната великог 

капацитета – Ø40 мм, док су за заливање жардинијера предвиђени баштенски 

хидранти са вентилима мањег пречника – Ø25 мм (мање су и површине које се 

заливају. 

Распоред објеката и површина са зеленилом у насељу „Земунске капије“ 

условио је начин обезбежђивања воде за заливање зеленила. Баштенска хидрантска 

мрежа се састоји од четири независне целине: 

Парк 1 (водомерни шахт V2) – се налази између објеката Г и Х. Снабдева се 

водом из планираног водовода у Задужбинској улици. Овај прикључак обезбеђује воду 

за заливање комплетног Парка 1 - пет баштенских хидраната (цевовод ПЕ ДН 65 – 
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Ø50мм, са хидрантима Ø40мм), зелене површине између објекта Х и Задужбинске 

улице, где напаја шести баштенски хидрант на овој мрежи (БХ11). Код БХ 11 се мења 

пречник цеви, која постаје ПЕ ДН 32 (Ø25мм) и продужује до средине објекта Х, где се 

завршава у шахту за прикључење заливног система жардинијера на гаражи објекта Х 

(обрадиће се кроз пројекат објекта Х).  

Парк 2 (водомерни шахт V1)  – се налази између објеката Е и Ф. Сабдева се 

водом из пројектованог уличног водовода у интерној саобраћајници која пролази 

средином зоне С8. Овај прикључак обезбеђује воду за заливање Парка 2, жардинијера 

на крову гараже између објеката Ц, Д и Е, а преко посебног водомера се снабдева 

фонтана. У Парку 2 је пет баштенских хидраната, а посебна линија (ДН 32 – Ø25мм) у 

тотоару поред објеката Ц, Д и Е доводи воду до два прикључна шахта заливних 

система жардинијера на крову гараже. 

Баштенска хидрантска мрежа зелених површина поред објеката Ц и Г 

(водомерни шахт V3)  (између објеката и ободних улица) – се снабдева водом преко 

водомерног шахта који је постављен поред улаза у паркинг поред објекта Ц, а повезан 

је на улични водовод у интерној саобраћајници која пролази средином зоне С8.  

По изласку из водомерног шахта, мрежа се дели на две гране. Једна грана 

пролази средином зелене површине поред паркинга поред објекта Ц. Ова грана има 

три баштенска хидранта. Друга грана прелази на другу страну интерне саобраћајнице, 

где се грана на крак (ДН 65 – Ø50мм) који обилази око објекта Г и преко четири 

хидранта обезбеђује воду за заливање површина кроз које пролази, док је други крак 

мањег пречника (ДН 32 – Ø25мм) и пружа се, кроз тротоар испред објекта Г, до 

прикључног шахта за заливни систем на крову гараже објекта Г. 

Заливање зелених површина североисточно од објекта Ф (водомерни шахт V4) 

обезбеђено је преко четвртог водомерног шахта у систему баштенске хидрантске 

мреже. Водомерни шахт се налази у зеленој површини поред источне ламеле објекта 

Ф, а повезан је на пројектовани водовод у  интерној саобраћајници која пролази 

средином зоне С8. Од водомерног шахта, цевовод прати травнате површине, пролази 

испод рампе за силазак у гаражу и обухвата коплетну травнату површину поред 

игралишта за децу (које је изнад гараже објекта Ф).  

Прикључци баштенске хидрантске мреже урађени су на бази услова ЈКП "БВК". 

Постоје четири водомерна шахта (шетири дела баштенске хидрантске мреже), од којих 

су три са по једним водомером, а један са два - у водомерном шахту Парка 2 налазе 

два водомера (један за баштенску хидрантску мрежу, а  други за фонтану) . 

Димензионисање прикључка и водомера одређено је на бази хидрауличког 

прорачуна и према графику и табели 2 из услова ЈКП "БВК". Хидраулички прорачун 

налази се у посебном прилогу.  

Траса цевовода се пружа дуж зелених површина и по потреби пресеца пешачке 

комуникације, укршта се другим инсталацијама : канализације, осветљења. Цевовод за 
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напајање фонтане се већим делом води паралелно са цевоводом баштенске 

хидрантске мреже, тако да је предвиђено да тај део рова буде ширине 1,00м (зобг 

полагања 2 цевовода), док се на свим другим местима изводи ров ширине 0,80м. 

Просечна пројектована дубина цевовода је 1,30 м у односу на пројектовану 

нивелету, и на тај начин избегнуте су колизије са осталим инсталацијама.  Пре почетка 

зимске сезоне предвиђено је обавезно испуштање воде из целокупног система 

баштенске хидрантске мреже, да не би  дошло до мржњења воде у хидрантима. 

Предвиђено је да се цевовод полаже на тампон слој песка (10цм) и по 

завршеном хидрауличком испитивању затрпава песком до 10цм изнад темена цеви. 

Ров се дање затрпава материјалом из ископа, осим у делу прикључка где је предвиђен 

шљунак и оправка коловоза. Вишак ископа се одовози на Градску депонију. 

Усвојен је цевни материјал од полиетилена високе густине ПЕХД за називне 

притиске НП 10 бара .  Спајање цеви се врши сучеоним заваривањем, фазонским 

комадима за електрофузионо варење или одговарајућим спојкама и фазонским 

комадима (за све материјале се пре уградње мора доставити атест, на одобрење од 

стране Надзорног органа пре) 

Предвиђени су баштенски хидранти БХØ40mm, на прописном међусобном 

растојању од максимум 30m ( прилагођени дужини црева којима располаже ЈКП 

Зеленило) и распоређени тако да су све зелене површине у зони млаза воде. Сам 

хидрант се састоји од ЛГ кућишта – овалне ливоногвоздене уличне капе (раније 

коришћене за смештај уличних подземних хидраната) у које су смештени : месингани 

вентил са испустом (на дну) и хидрантски вентил близу поклопца (у свему према 

приложеном детаљу). Повезивање баштенског хидранта, на мрежу, изводи се 

полипропиленским термофузионим цевима ДН 50 (Ø40мм). 

Конструкција баштенских хидраната које ће пројектан стамбено-пословних 

објеката распоредити за заливање зеленила у жардинијерама је идентична са 

баштенским хидрантима који су распоређени на слободним површинама, само су 

напојни цевовод и вентил баштенског хидранта мањег пречника ДН32 (Ø25 мм). 

На доњем делу Парка 2 је предвиђена „слободна водена површина“ тј. 

фонтана, која ће касније бити детаљно обрађена. За снабдевање водом фонтане 

(пуњење на почетку сезоне и допуњавање у току рада), планирана је максимална 

количина од једног литра у секунди, што омугућује да се свака фонтана радне 

запремине до 10 кубика напуни за три сата. 

На местима прикључења на градски водовод предвиђени су дуктилни „Т“ 

комади Ø150/80mm, редукције „FFR“ Ø80/50mm, затварачи ЕУРО Ø50mm са 

уградбеном гарнитуром и ПЕ туљци са летећим ЛГ прирубницама, одговарајућег 

пречника.  
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Водомерни шахтови :  

 3 водомерна шахта су унутрашњих димензија 1.20  x 1.50 x 1.70m ( смешта се 
један водомер Ø32mm), 

 1 шахт је унутрашњих димензија 1.50 х 1.50 х 1.70m ( смештају се два 
водомера: Ø32mm – баштенска хидрантска мрежа и Ø20mm – фонтана). 

Темељи, зидови и горња плоча шахтова су од армираног бетона, премазани са 

унутрашње стране пенетратом за обезбеђење водонепропусности. Поклопци су од 

композита, за тешки саобраћај – 400kN. У  шахту се постављају  пењалице на 

вертикалном растојању од 0.30м, осовински  смакнуте по 0.05м од осовине отвора. 

Шахтови су опремљени са комплетном арматуром и фазонским комадима, приказаним 

у спецификацији материјала која је усаставу детаља водомерних шахтова (графичка 

документација). У шахтовима су предвиђени фазонски комади за челичне поцинковане 

цеви, одговарајући месингани затварачи, хватачи нечистоће. Цео развод у 

водомерним шахтовима је од челичних поцинкованих цеви, за радне притиске НП 10. 

Предвиђено је постављање баштенских хидраната на највишим местима у 

мрежи, који имају и функцију ваздушних вентила (за испуштања ваздуха). За 

испирање, дезинфекцију и пражњење мреже у току пробног испитивања и приликом 

интервенција на цевоводу, користи се вентил са испустом, у шахту водомера. Где је то 

потребно, предвиђени су шахтови испуста (мрежа поре објекта Г)  

Анкерни блокови се, као бетонски ослонци који учвршћују цевовод, постављају 

на местима где цевовод мења правац и где се цев завршава.  

Нивелета цевовода је у константном успону од водомерног шахта на даље (из 

разлога пражњења и пуњења мреже), а где је то могуће, прати нивелету пројектованог 

терена из пројекта партерног уређења са озелењавањем јавних површина. 

Предмер радова дат је за сваки део мреже посебно, а у оквиру предмера је 

назначено који радови се изводе у оквиру које фазе уређења партера, све према 

плану фаза које је одредио Инвеститор. . 

Подела радова по фазама 

Фаза 1 – објекти Ц, Д и Е 

Изводе се прикључци на водовод и водомерне шахте за:  Парк 2 (водомерни 

шахт V1 са два водомера) , зелене површине поред објеката Ц и Г (водомерни шахт 

V3) и зелене површине североисточно од објекта Ф (водомерни шахт V4). 

Од развода баштенске хидрантске мреже, изводи се: 

  од водомерног шахта V1, до прикључних места за заливне системе изнад 
гараже објеката Ц, Д и Е. 

  од водомерног шахта V3, део мреже поред објекта Ц и цевовод испод интерне 
саобраћајнице, са огранком за паркинг објекта Г. 
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Фаза 2 – објекат Г 

Продужује се израда баштенске хидрантске мреже са водомера V3, јт. полаже 

сецевовод у зеленим површинама око објекта Г, са чиме се комплетно завршава овај 

део мреже. 

Фаза 3 – објекат Х 

Изводи се комплетна инсталација Парка 2 – водомерни шахт V1. 

Фаза 4 – саобраћајница између објекта Х и КДУ 

Нема активности на баштенској хидрантској мрежи и фонтани. 

Фаза 5 – објекат Ф 

Осим прикључака и водомерних шахтова (који су у фази 1) изводе се комплетне 

инсталације за Парк 2 (баштенска хидрантска мрежа у парку, напајање фонтане и 

сама фонтана) и зелене површине поред објекта Ф. 

Предвиђено је  ОБАВЕЗНО пражњење мреже пре зимске сезоне када нема 

заливања, тј. када фонтана не ради (сами цевоводи су довољно дубоко положени, али 

може доћи до пуцања делова инсталације који су близу површине – вентили у 

баштенским хидрантима, ...). 

При изградњи објеката обухваћених овим пројектом потребно је придржавати 

се мера заштите на раду према важећим прописима за ову врсту радова.Пројекат је 

израђен уз примену свих важећих законских аката, норми и прописа који се односе на 

ову врсту радова, уз усаглашавање са трасама осталих инсталација из синхрон плана. 

У оквиру пројекта је дат детаљан предмер предрачун радова, за сваку површну 

посебно (кумулативно и по фазама) и кумулативно за све радове 

Одводњавање слободних површина 

Као што је већ напред изложено, на подручју зоне С8, нема потребе за 

калсичним одводњавањем слободних површина (воду са стаза и платоа прихватају 

зелене површине око њих), чиме се одводњавањ слободних површина свело на 

прихват воде од фонтане у Парку 2. 

Пројектом фонтане, који је саставни део овог пројекта, предвиђено је да се 

изврши прихват воде са прелива фонтане и прихват воде од пражњења фонтане. 

Диспозиција фонтане и њеног машинског шахта, као и услов да шахт поклопци не буду 

у стазама од штампаног бетона, одрадили су начин прихватања воде од преливања и 

пражњења фонтане. 
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Прикључак за прихват воде из фонтане и стезе око фонтане је урађен на бази 

услова ЈКП "БВК", који га третира као да је у питању објекат, нпр. Стамбена зграда. 

Хидраулички прорачун за димензионисање канализације за прихват воде из 

фонтане није рађен, јер је из разлога одржавања предвиђена цевна мрежа пречника 

PVC Ø 160 mm, чија је пропустна моћ већа од максимално могуће количине воде која 

стиже са пумпе за пражњење фонтане – 1,0 литара у секунду.  

Провера пропустне моћи канализације. 

Усваја се меродавна количина која је 5 пута већа од капацитета пуме, тј.  

Qфонтанее = 5,00 l/s.  

Прикључне деонице су PVC Ø 160 mm, са падом од 2%, чија је максимална 

пропустна моћ (пуњење 100%) QPP = 21.90 l/s (тј. висине пуњења на прикључку су 

између 0,4 и 0,5 пречника канала).  

Обзиром  да пропустна моћ цевовода PVC Ø 160 mm, са падом од 0,5% износи 

QPP = 10,90 l/s, oчигледно је да нема потребе за димензионисањем развода у оквиру 

зелених површина. 

Посечна пројектована дубина канализације је око 1.40 м у односу на 

пројектовану нивелету, осим у делу прикључка на уличну канализацију, чија је 

нивелета условљена правилником ЈКП БВК. 

Предвиђено је да се цевовод полаже на тампон слој песка (10цм) и по 

завршеном хидрауличком испитивању затрпава песком до 10цм изнад темена цеви. 

Ров се дање затрпава материјалом из ископа, осим у делу прикључка где је предвиђен 

шљунак и оправка коловоза. Вишак ископа се одовзи на Градску депонију. 

Усвојен је стандардни цевни материјал PVC цеви класе носивости SN8, које се 

међусобно повезују муфом са гуменим дихтунгом. Прикључни шахт (са каскадом) је од 

армиранобетонских монтажних елемената пречника 1000 мм (у складу са условима 

ЈКП БВК), док су интерни ревизиони отвори од полиетилена, пречника 600 мм 

(олиетиленско ревизионо окно "Compact KIT" произвођача Valrom – према листи 

материјала коју је условио Инвеститор). На прикључни шахт се поставља поклопац за 

тешко оптерећење – класе D 400 kN (у армиранобетонском растеретнмо прстену), док 

се на ревизионе отворе интерне канализације постављају шахт поклопци за пешачки 

саобраћај – класе A 15 kN. Шахт поклопци су од композита. 

Приликом ископа за ровове потребно је извршити разупирање рова по целој 

дубини, обострано, водећи рачуна да се обезбеди несметан рад, сигурност радника и 

самог ископа. Предвиђена је подграда од здраве дрвене грађе, осим у делу 

прикључака, где се предлаже метална подграда (предлог пројектанта је подграда типа 

као Кrings-Verbau или слично). Обавеза је Извођача да приликом избора начина 

подграђивања, провери стабилност подграде и прилагоди је геолошким параметрима 

околног терена и осталим условима на терену.  
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Ревизиони шахтови су пројектовани на свим хоризонталним и вертикалним 

ломовима трасе цевовода, прописаном растојању на правим деоницама, а у 

зависности од нивелационог решења и распореда пешачких стаза.  

За одводњавање стазе / платоа од „декинга“, око фонтане, предвиђена је 

израда четири сливника у бетноској подлози за израду „декинга“. Сливници су 

распоређени у договору са пројектантом партера (бетонска подлога је падирана у 

правцу сливника), а сливници су повезани на канализацију фонтане. 

Предмером и предрачуном радова су обухваћени радови на канализационој 

мрежи која прихвата воду са фонтане, али не и радови на изради фонтане, који су 

приказани у посебном делу овог пројекта.  

 Подела радова по фазама 

Фаза 1 – објекти Ц, Д и Е 

Изводи се прикључак одводњавања фонтане на уличну канализациону мрежу, 

комплет са каскадном шахтом. 

Фаза 2 – објекат Г 
Нема активности на одводњавању. 

Фаза 3 – објекат Х 

Нема активности на одводњавању. 

Фаза 4 – саобраћајница између објекта Х и КДУ 

Нема активности на одводњавању. 

Фаза 5 – објекат Ф 

Изводе се сви преостали радови на одводњавању фонтане. 

При изградњи објеката обухваћених овим пројектом потребно је придржавати 

се мера заштите на раду према важећим прописима за ову врсту радова. Пројекат је 

израђен уз примену свих важећих законских аката, норми и прописа који се односе на 

ову врсту радова, уз усаглашавање са трасама осталих инсталација из синхрон плана. 

У оквиру пројекта је дат детаљан предмер предрачун радова, кумулативно и по 

фазама. 

ФОНТАНА 

Предмет овог пројекта су инсталације фонтане у оквиру комплекса. Објекат 

фонтане се састоји из два дела, један део је сама фонтана са базеном и то је бетонски 

објекат димензија 1,8x6,6x0,6 m и подземне бетонске шахте, која се налази у 

непосредној близини фонтане димензија 3x3 m и светле висине шахте 2,20 m. 
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У шахту фонтане која је се налази укопана у земљи, и чије су унутрашње 

димензије 2,6x2,6x2,2 m, смештена је следећа опрема: пешчани филтер са пумпом, 

омекшивач воде, ув систем, дозир пумпа, муљна пумпа, магнетни вентил, шестополни 

вентил, разводни и управљачки ормани. У шахти су планирани следећи продори који 

служе за повезивање шахте где је смештена опрема са безеном фонтане: продор за 

усис пешчаног филтера, који је планиран да буде изведен од цеви ПЕ Д63 која је 

спојена са базеном фонтане, други продор је цев ПЕ Д63 и служи да пречишћену воду 

преко пешчаног филтера враћа у базен фонтане – повратни вод, трећи продор је цев 

ПЕ Д32 и служи да се преко ње врши допуна воде у базену фонтане, четврти и пети 

продор су цеви ПВЦ ДН 110 које служе за провлачење управљачких и напојних 

каблова ел. енерије од управљачког ормана до пумпи које се налазе у самом базену 

фонтане. Друга врста продора у шахт са опремом су продори довода воде од градског 

водовода пречник цеви ПЕ Д32 која служи за допуну воде у базену фонтане, одвод 

дренажне воде од муљне акцидентне пумпе, која се налази у удобљењу у ћошку 

шахта димензија и чије су димензије 50x50x50 cm, продор за сигнални кабел за 

анемометар који се налази поред продора електро кабла којим се доводи ел. енергија 

до главног разводног ормана. Шахт је опремљен и једним вентилатором који 

константно извлачи ваздух из шахта, и на тај начин стара услове да опрема буде на 

сувом и вентилираном простору унутар шахта. Отсис ваздуха из шахта преко 

вентилатора је остварен преко луле која се налази на висини од цца 50 cm од земље.  

Снабдевање водом фонтане је предиђено повезивањем фонтане на градску 

мрежу водовода цеви ПЕ Д32, а утрошак воде се региструје преко водомера који је 

смештен у заједничку шахту са осталим водомерима. 

Одвођење дела површинских вода у близини фонтане као и отпадних вода из 

шахта фонтане и самог базена фонтане предвиђена је повезивањем цевовода 

пречника ПВЦ цеви Дн 110 на јавну градску канализациону мрежу. Прелив из базена 

фонтане је такође повезан са градском канализационом мрежом, а за потребе зимског 

пражњења фонтане у средини базена фонтане се налази чеп који је повезан на 

градску канализациону мрежу.   

Базен фоnтане је армирано бетонска грађевина унутрашњих димензија 

1,8x6,2 m, дубине базена 60 cm, дебљине зидова 20 cm. Базен фонтане је предвиђен 

да буде од водонепропусног бетона са заштитним премазом изнутра. У базену 

фонтане планирано је постављање 9 пумпи са млазницама повезане на управљачки 

систем у шахту фонтане и то у односу 5 : 4. Пумпа је типа “Oase” Varionaut 150/DMX/02 

снаге 130 W са подводним ЛЕД дриверому на коју се директно монтира млазница типа 

“Оase” Comet 10-14 T Silver са рефлектором Profi Plane ЛЕД и решетастим носачем 

рефлектора, која захтева количину воде од 60 л/мин за формирање млаза од 2 m 

висине. Допуњавање изгубљене количине воде из циркулационог система као и 

појединачно пуњење фонтане је аутоматски. Цевовод за аутоматско пуњење фонтане 

је прикључен на градски водовод преко водомерног шахта. На цевоводу се налази 

електромагнетни вентил МВ 1/24, који је сигналним кабелом повезан са сондом нивоа 

воде типа “Оасе” 20-3 смештеног у базену фонтане. На цевоводу за пуњење фонтане 
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водом се поставља “заобилазни вод” са механичким вентилом и вентилом за испуст, 

овај део опреме се поставља у шахт фонтане. Електроника преко које функционише 

аутоматско допуњавање фонтане водом је у управљачком ормару. Одвођење вишка 

воде из фонтане, услед атмосферских падавина остварено је помоћу преливног 

елемента типа “Оase” смештеног у зиду фонтане, наспрам сливника који је са својим 

цевоводом повезан на шахт градске атмосферске канализационе мреже. Ван сезоне је 

предвиђено пражњење целокупног система помоћу сливника од бакра са чепом типа 

“Оase” BА 100Т, који је смештен у средини дна фонтане. Сливник је са својим 

цевоводом од цеви ПВЦ ДН110 повезан са атмосферским шахтом градске 

канализационе мреже. Цевовод се завршава пљоснатим вентилом који онемогућава 

намерно или неконтролисано пражњење воде из фонтане. Песак, прашина и остале 

прљавштине се сакупљају у фонтани и преко сливника за филтер типа “Оase” BAS 70Т 

и цевовода од ПЕ цеви Д63 се одводи до филтера са песком произвођача “АСТРАЛ”  и 

пумппм типа “АСТРАЛ ВИКТОРИА ПЛУС” од 430 W. На усисном цевоводу се поставља 

заобилазни вод са механичким вентилима и УВ пумпом типа “ХЕЛИО УВ ЛП 10ПЕ”. 

Пречишћена вода са филтера се враћа у фонтану преко повратног цевовода од ПЕ 

цеви Д63 и две повратне млазнице  типа “Оase” ЕСД 15Е. На повратни цевовод у 

шахти фонтане, иза пешчаног филтера се повезује дозир пумпа “АСТРАЛ” од 5 бар-а 

са пловком за хлорне таблете. Линија пречишћавања воде представља посебан 

систем циркулације воде са сврхом заштите млазница и пумпи. Укупна запремина 

воде у базену фонтане је 12,5 m3, радно време филтрације је 8 часова на дан. 

Потребан број измена воде је два пута на дан. Отпадне и евентуалне подземне воде 

из шахта фонтане се евакуишу помоћу дренажне пумпе типа “Грундфос” од 1,1 Kw, 

која се смешта у оствљеној рупи димензија 50x50x50 cm у углу дна шахта фонтане и 

која је преко цевовода ПЕ Д63 спојена на јавну градску атмосферску канализациону 

мрежу.  
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

СПОЉНЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Увод 

Спољне електроенергетске инсталације у комплексу обухватају следеће: 

- коридоре (трасе) кабловских водова 1kV од трафостанице ТС-1 до кабловских 

прикључних кутија на ламелама објеката Ц, Д и Е; 

- трасу кабла од ТС-1 до измештеног мерног ормана (ИМО) за гаражу испод поменутих 

објеката; 

- трасу кабла од измештеног места мерења за гаражу до ормана јавног осветљења 

РО1-ЈО 

Израда пројеката наведене 1kV кабловске мреже обавеза је оператора 

дистрибутивног система (ЕПС дистрибуција).  

Oвај пројекат обухвата 1 kV кабловску мрежу која није у надлежности дистрибутивног 

система (ЕПС дистрибуција), а то је : 

- инсталацију дизел-електричног агрегата и напајања гараже испод објеката Ц, Д и Е 

почев од места мерења за гаражу (ИМО) па до кабловске прикључне кутије за гаражу, 

која је постављена на фасади ламеле Ц1. 

- напајање партерне фонтане. 

- инсталацију спољашњег осветљења комплекса.  

У оквиру овог дела пројектне документације обрађује се трасе спољних, подземних, 

кабловских водова 1kV од трафостанице ТС-1 до кабловских прикључних кутија на 

ламелама објеката Ц, Д, Е и Гараже испод наведених објеката у складу са „Условима 

за пројектовање и прикључење“ које је издала „ЕПС Дистрибуција“, бр. 52046/3-17 од 

22.05.2017. год. Такође је дата и инсталација дизел електричног агрегата и 

дистрибуција мрежног или агрегатског напајања за потребе подземне гараже.  

Израда пројеката трафо станица, 10kV и 1kV кабловске мреже обавеза је 

оператора дистрибутивног система (ЕПС дистрибуција).  

Напајање објеката из мреже 

За напајање потрошача у објектима „Ц“, „Д“ и „Е“ потребно је изградити ТС-1 10 /0,4 kV 

капацитета 1000 kVA са уграђеним трансформаторoм снаге 1000kVA, а све у складу са 

са „Условима за пројектованје и прикључење“ које је издала „ЕПС Дистрибуција“, бр. 

9/17, 1275/17 од 27.02.2017. год..  
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Од будуће ТС 10/0,4 kV (ТС-1) из тачке 2.1.1. предвиђена је изградња по једног 1 kV  

подземног вода до сваке ламеле у објектима„Ц“, „Д“, „Е“, као и до измештеног места 

мерења преко којег ће се напајати гаража испод поменутих објеката. Орман јавне 

расвете напојити из поменутог измештеног места мерења преко којег ће се напајати  и 

гаража. 

 У свакој ламели предвиђена је посебна КПК преко које ће се напајати лифт. 

Прикључење објеката је предвиђено подземним кабловима типа XP00 AS 3x150+70 

mm2, 1kV како се захтева за подручје надлежне дистрибуције.   

Каблови се прикључују у разводној НН ћелији у наведеној ТС-1 помоћу 

термоскупљајуће кабловске завршнице за четворожилне каблове за пресек 150 mm2 и 

завршавају се у КПК  које су постављене на фасади објеката  тако да средина КПК 

буде на висини од 1m изнад стајалишта 

Израда пројеката трафо станица, 10kV и 1kV кабловске мреже обавеза је 

оператора дистрибутивног система (ЕПС дистрибуција).  

Резервно напајање – дизел електрични агрегат (ДЕА) 

У гаражи постоје следећи сигурносни системи:  

- систем за аутоматско гашење пожара (спринклер);  
- вентилација одимљавања гараже; 
- надпритисна вентилација у тампон зонама између гараже и степеништа стамбених 

делова објеката; 
- пумпе хидрантске, противпожарне, воде; 

 

Сви ови системи морају радити у случају пожара, па због тога морају имати резервно 

напајање, које се остварује из дизел-електричног агрегата лоцираног у непосредној 

близини трафостанице. Сви ови системи ће се напајати из разводног ормана гараже, 

ГРОС-Гж. Разводни орман гараже, ГРО-Гж, састои се из два дела, одвојена оемана: 

први део, ГРОС-Гж, служи за напајање сигурносних система, док други део, ГРОА-Гж, 

служи за остале системе у гаражи. Предвиђено је, без обзира на сигурносне системе, 

да се оба разводна ормана гараже, па самим ти и сви потрошачи гараже напајају са 

дизел-електричног агрегата (ДЕА), као резервног извора напајања.  

Из ГРОС-Гж ће се напајати: 

- осветљење (опште, сигурносно и противпанично); 
- сигурносни системи (системи који су у погону за време пожара) као што су 

спринклерска пумпа, одимљавање гараже (кровни вентилатори и ЈЕТ вентилатори 
у гаражи), натпритисна вентилација за предпросторе између гараже и степеништа 
по свим ламелама, пумпе за повећање притиска воде у хидрантској мрежи (пумпе 
противпожарне воде) и противпожарна централа; 

- телекомуникациони системи (ТК центар у приземљу ламеле Ц3); 
- противпожарна централа;  
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Из ГРОА-Гж ће се напајати 

- Остали потрошачи у гаражи који не спадају у сигурносне системе као што су. 
дренажне пумпе, подизне рампе, ел. грејни каблови камера видео надзора, цеви 
шпринклреске мреже, калорифери са ел. грејачем у тех. просторијама, компресори 
у вентилској шпринклерској станици и сл. 

- детекције угљенмоноксида; 

Овде треба истаћи да се приликом избијања пожара у гаражи искључују сви 

потрошачи који се напајају из ормана ГРОА-Гж, тј. искључује се сам орман сигналом са 

ППЦ. Ово је учињено због тога да се омогући дизелелектричном агрегату да лакше, па 

самим тим и поузданије стартује у пожару. 

ДЕА ће бити смештен у звучно-изолованом кућишту које је отпорно на атмосферске 

услове и омогућава тих рад. Биће постављен поред новопројектоване ТС-1 код објекта 

Ц на за то избетонираној површини.   

Бројило гараже ће бити смештено у слободностојећем орману (ИМО) уз ТС-1. Каблови 

од овог ормана до гаражног КПК смештеног на фасади ламеле Ц1 ће се водити у 

земљи (у зеленој површини), испод тротоара и у заштитним ПВЦ цевима на преласку 

испод саобраћајница, а на делу кроз гаражу објекта на регалу у ватроотпорном каналу, 

ватроотпорности 120минута.. Кабл од ИМО до гаражне КПК је типа XP00-ASJ 

3x150+70mm2 а кабл од гаражне КПК до ормана РО-Гж је типа  NHXHX-Ј FE180/Е90 

4х150mm2 и поставља се на ватроотпорном регалу. 

Дизел електроагрегат (ДЕА ) се састоји од Турбо дизел мотора са електронским 

регулатором броја обртаја, хладњаком 40°Ц са сигурносном заштитом и трофазног 

синхроног алтернатора са једним лежајем, заштите ИП22 на робусном раму са 

антивибрационим ослонцима између рама, мотора и алтернатора. Резервоар горива је 

интегрисан у основни рам агрегата. Грејач мотора и пуњач стартне батерије 

обезбеђују сигуран старт мотора и при ниским температурама. 

Дигитални аутоматски контролни орман са комплетном контролом, надзором и 

управљањем агрегатом је монтиран на бази агрегата. Заштитна склопка главног ел. 

кола (circuit breaker) се такође налази на бази агрегата. Аутоматска преклопка 

напајања АТС  (Automatic Transfer Switch) смештена је у одвојеном орману преклопне 

аутоматике и обезбеђује аутоматско пребацивање напајања са мреже на агрегат и 

обрнуто.  

Из ДЕА полази напојни и сигнални каблови који се повезује на АТС. Орман АТС 

смештен је поред ормана ИМО. У АТС орману смештени су командно контролни 

модул и генераторски и мрежни контактори  који су међусобно блокирани, тј. када је 

један укључен други мора бити искључен.  

Укључење у погон  дизел мотора врши се аутоматски при колебању или нестанку 

напона у дистрибутивној мрежи. Укључење и искључење генератора је аутоматско, 
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као и заштите мотора и генератора. Сигнализација стања кварова је  аутоматска и 

налази се на контролном панелу агрегата. 

Проверавањем оптерећења гараже у нормалним и пожарним условима рада, 

закључено је да снага ДЕА треба да буде 175 kVA/140kW. Приликом анализе снаге 

ДЕА пошло се од тога да се потрошачи у гаражи у случају пожара укључују у 5 корака: 

1/ осветљење и ТК системи су погону у тренутку избијања пожара, 2/ одимљавање и 

натпритисна вентилација; 3/пумпа шпринклерског постројења; 4/Џет вентилатори и 

5/пумпа хидрантске воде. Ови степени упуштања сигурносних система проистекли су 

из против пожарних захтева, који су имплементирани у пројекту електромоторног 

погона гараже. 

Остали потрошачи, који не припадају сигурносним системима, принудно се искључују 

сигналом са противпожарне централе. На овај начин дошло се до тога да се највећа 

полазна струја јавља у петом кораку и износи 250,27А што је чак мање од номиналне 

струје ДЕА (253А), па је агрегат добро изабран. Што се тиче снаге потрошача у 

нормалном раду гараже, оно је мање од снаге сигурносних система, па ДЕА и тада 

добро стартује.  Када се упоређују снаге потрошача и снага ДЕА види се да је снага 

агрегата већа од снаге потрошача који се са њега напајају, што такође значи да је ДЕА 

добро изабран. 

Јавно осветљење 

Опште 

Овим делом пројекта обухваћено је спољашње осветљење саобраћајница, паркинга и 

простора између објекта на новооформљеној парцели С8 где се планира изградња 

стамбеног насеља са шест стамбено-пословних објеката: Ц, Д, Е, Ф, Г и Х. 

Извођење радова на основу пројекта јавног осветљења биће подељено у пет фаза: 

Прва фаза радова обухвата следће линије јавног осветљења: 

 Стубови од бр.1 до бр.6 (интерна саобраћајница између објеката Ц, Д и Е са једне 
стране и будућих објеката Г, парка 1 и дела објекта Х са друге стране 
саобраћајнице, све на К.П. 10362/3; 

 Стубови од бр.7 до бр.22 (паркинг између улице Шумадијске и објекта Ц;  нтерна 
саобраћајница између објеката Ц, Д, Е, парка 2 и објекта Ф са једне стране и К.П. 
10362/1 са друге стране саобраћајнице, све до изласка на улицу Цара Душана; 

 Стубови од бр.23 до бр.33 (паркинзи, изнад подземне гараже, а између објеката Ц 
и Д;  Д и Е; и пешачке комуникације између објекта Е и парка 2, све на К.П. 
10362/2; 

Друга фаза радова обухвата следће: 

 Стубови од бр.35 до бр.40 (паркинг омеђан објектом Г и интерном саобраћајницом 
на К.П. 10362/3; 
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Трећа фаза радова обухвата: 

 Стубови од бр.41 до бр.50 (парк 1);  

 Стубне парковске светиљке, висине 1m (парк 1); 

 Стубови од бр.51 до бр.53 (дуж интерне саобраћајнице на К.П. 10362/3 и будућег 
објекта Х; 

 Стубови од бр.54 до бр.59 (паркинг омеђан објектом Х и интерном саобраћајницом 
на К.П. 10362/3; 

 

Четврта фаза радова: 

 Стубови од бр.70 до бр.73 (дуж интерне саобраћајнице између будућег објекта Х и 
К.П. 10362/4; 

 

Пета фаза радова: 

 Стубови од бр.74 до бр.76 (дуж интерне саобраћајнице између будућег објекта Ф и 
К.П. 10362/4; 

 Стубови бр. 34 и од бр.60 до бр.66 (парк 2);  

 Стубне парковске светиљке, висине 1m (парк 2); 

 Подне парковске светиљке (парк 2); 

 Стубови од бр.67 до бр.69 (дечје игралиште на платоу са зеленом површином 
испред будућег објекта Ф према К.П. 10362/1; 

 

Постојеће јавно осветљење 

Према Техничким условима ЈКП „Јавно осветљење“ потребно је извршити укидање 

постојећег јавног осветљења  унутар зоне планираних радова и заменити је новом 

инсталацијом јавног осветљења. Постојећи стубови  јавног осветљења са пратећом 

инсталацијом  се уукидају и демонтирају.  За време  извођења радова и након 

завршетка радова, сваки део постојећих саобраћајница (које се налазе у зони 

планираних радова и као и у њеној непосредној близини) морају бити адекватно 

осветљени. 

Напајање јавног осветљења 

Прикључење новопројектованог осветљења извршиће се из РО-ЈО (типски 

слободностојећи разводни ормани за јавно осветљење (РОР-6п), израђени од 

армираног полиестера у заштити IP 65. 

 Орман се израђује од материјала следећих карактеристика: 

 незапаљив, 

 нехигроскопан, 

 отпоран на механичка оштећења, 

 отпоран на хемијска дејства атмосферских агенаса. 
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Темељ, начин анкерисања и уводи/изводи каблова у орману ЈО морају бити 

типизирани, ради могућности примене и замене ормана ЈО разних произвођача. 

Орман је опремљен са 6 трофазних извода и др. опремом према условима Ј.О. 

Новопројектовано осветљење се напаја из три разводна ормана: РО1-ЈО, РО2-ЈО и 

РО3-ЈО. Oрмани ЈО напаја се енергијом из дистрибутивне мреже 1 kV из измештеног 

места мерења које је предвиђено и за гаражу. Мерење ел.енергије изведено је 

директном мерном групом 5-60А која је уграђена у основном разводном орману РО1-

ЈО. Командовање осветљењем предвиђено је аутоматски преко МТК пријемника или 

фото релеа са могућношћу ручног командовања у случају потребе. Разводни орман 

РО-ЈО се напаја из трафостанице каблом XP00-A 3x150+70мм2. Напајање спољашњег 

осветљења биће изведено каблом PP00-А 4x25 mm2, по систему улаз-излаз у 

стубовима. Каблови се полажу делом слободно у земљу, а делом у заштитним 

цевима. Парковске декоративне подне и стубне светиљке,висине 1m, напајаће се 

бакарним каблом типа PP00 4x4mm2. 

Новопрoјектовано осветљење 

Осветљење саобраћајница и паркинга планирано је са светиљкама на стубовима 

висине 10м. Светиљка се поставља на лиру дужине 1м. 

Стубови: 

Новопројектовани стубови су  

o Челични, округли, сегментни, стуб  висине 10 м, са лиром дужине 1 м за 
монтажу светиљки еквивалентне типу AMPERA MIDI 32 LED / 5102 / 71W / 700 
mA / NW.  Стуб је еквивалентан типу CRS-А 10/60  са анкерплочом. Висина 
стуба и снага сијалица од 71 W одређена је према прорачуну. 

o челични  округли, сегментни, стуб  висине 10 м, са лиром дужине 1 м за 
монтажу светиљки еквивалентне типу  AMPERA MIDI 48 LED / 5139 / 106W / 700 
mA / NW.  Стуб је еквивалентан типу КRS-А 10/60 са анкерплочом. Висина стуба 
и снага сијалица од 106 W одређена је према прорачуну. 

 

Осветљење парковских простора планира се са светиљкама на стубовима висине 5м 

и парковским декоративним стубним светиљкама висине 1m и подним уградним 

светиљкама: 

Новопројектовани стуб: 

  челични  висине 5 м, за монтажу светиљки еквивалентне типу CALLA 28 LED / 
2241 / ASYM/ 46W / 500 mA / NW. Стуб је челични, конусни еквивалентан типу 
KRS-A А 5/60 са анкерплочом. Висина стуба и снага сијалица од 46W одређена 
је према прорачуну 

 

Парковске стубне светиљке, висине 1м, су еквивалентне типу: 
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 CITRINE MIDI  10LED / 2289/ASYM/ 6W / 250mA / NW  
 

Уградне подне светиљке су еквивалентне типу: 

 PONTO 1LED / 2.5W / marking / ground lighting / NW  

 TERRA MIDI 16LED /6324/ WW/27W/ medium beam/Fix/500mA 

 TERRA MIDI 16LED /6326/ WW/27W/ medium beam/Fix/500mA 

 TERRA MIDI 16LED /6327/ WW/27W/ medium beam/Fix/500mA 
Начин фундирања стубова: 

Бетонски темељ са анкерима (детаљ дат у  прилозима) димензија: 

 за стуб висине 5м - 0,7х0,7х1,0м 

 за стуб висине 10м  - 1,1х1,1х1,4м 
 

Геометрија инсталације: 

ТИП 1: Стубови висине 10 м са светиљкама еквивалентним типу AMPERA MIDI 32LED, 

постављени на растојању до 30 м поред саобраћајница . Светиљке се поставља на  

лире дужине 1м (детаљ дат у  прилозима). 

ТИП 2: Стубови висине 10 м са светиљком еквивалентне типу AMPERA MIDI 48LED, 

постављени на растојању до 30 м, између  паркинга. Светиљке се поставља на  лире 

дужине 1м (детаљ дат у  прилозима). 

ТИП 3: Стубови висине 5 м са светиљком еквивалентне типу CALLA 28 LED,  

постављени на 0,5 м од ивице тротара на растојању до 15 м. Светиљка се поставља 

дирекно на стуб  (детаљ дат у  прилозима). 

Према изгледу дрвећа на терену изабрати тип подне светиљке који је дат у предмеру.. 

Потребно је поставити две светиљке по дрвету, Упредмеру су предвиђене светиљке 

за осветљење 16 стабала. Тачну микролокацију свертиљки одредити на лицу места у 

зависности од стања на терену (дебљине стабла, облика крошње...) 

Распоред светиљки дат је у графичкој документацији, а прорачун осветљења дат је у 

прилогу овог пројекта.  

Заштита кабловских водова од кратког споја и оптерећења 

Заштита кабловских водова јавног осветљења предвиђена је у ROR-у осигурачима 

NV250/25А. 

Заштита кабловских веза од прикључне плочице до светиљке предвиђена је 

једнополним топљивим осигурачем, типа FRA, номиналне струје 6A. Када су 

постављене две светиљке на стубу онда се на прикључниј плочи налазе и два 

осигурача FRA/6A  
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Начин полагања каблова: 

Каблови се полажу у слободном терену на дубини од 0.8м. 

Траса новопројектованих кабловских водова јавног осветљења, дата је на 

ситуационом плану 

Везе и прикључци 

Прикључак светиљки на мрежу предвиђен је на принципу улаз-излаз, проласком 

напојних кабловских водова кроз темељ и кроз доњи сегмент стуба. 

У доњем сегменту налази се трофазна прикључна плоча за могућност прикључења, 

типа „улаз-излаз+одвојак“. На прикључној плочи су смештене стезаљке типа VS за 

прикључак 2 или 3 кабла  PP00-A 4x25 мм2,а од прикључне плоче до светиљке(и) 

поставиће се кабл типа PP-Y 3x1.5мм2. 

Командовање са осветљењем: 

Врши се путем система МТК 

Заштита од превисоких напона додира: 

Заштита од превисоког напона додира у мрежи јавног осветљења предвиђена је TN-C 

системом. 

Спајање нултог проводника кабла са металним деловима предвиђена је у металним 

стубовима, према важећим прописима. 

Уземљивач се изводи на задњем стубу сваког радијалног огранка у виду прстена 

радијуса 1м око стуба од округле поцинковане жице Ø10мм.   

Нулти проводници улазног и излазног кабла биће пресовани у заједничку папучицу и 

залемљени, ради обезбеђења непрекидности вођења нуле. 

Нулти проводник везати на здружено уземљење напојне ТС.  

У разводном орману за јавно осветљење и стубовима јавног осветљења видно 

упозорити да је као заштитна мера примењено TN-C систем одговарајућим таблицама. 

Заштиту извести према Правилнику о техничким нормативима за заштиту 

нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница )“Сл лист СФРЈ бр.13/78 и 

Сл.лист СРЈ бр.37/95.”) 

Све поклопце на стубовима опремити стрелицом, знаком опасности. Стубове 

обележити редним бројевима, према пројекту. 
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Фонтана 

Овим пројектом обухваћенa јe фонтанa, која се налази у партеру у парку 2 иза објекта 

Е (између објекта Е и објекта Ф). Предвиђено је да се фонтана напаја преко 

измештеног места мерења ел.енергије, које ће, као и напојни кабл разводног ормана 

фонтане, бити дефинисано у Техничким условима „ЕПС Дистрибуције“. Фонтану, 

комада 1, ће испоручити и поставити за то овлашћена и специјалоиована фирма, 

комплет са електричним командним орманом, који служи за управљање радом 

фонтане. Орман ће се налазити у шахту поред фонтане.  

Овим пројектом дат је и енергетски орман у шахту фонтане из кога се осим командног 

ормана фонтане напаја и остала пратећа опрема у фонтани, за коју је у овом пројекту 

дата инсталација прикључниц, осветљења и уземљења. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

 

Пројекат је урађен у свему у складу са техничким условима за прикључење комплекса 

издатих од стране Телекома Србија, број 74219/2-2017 од 13.03.2017. 

Предмет овог пројекта је телекомуникациона инфраструктура.  

У оквиру телекомуникационе инфраструктуре предвиђена је изградња: 

- приводне телекомуникационе канализације са окном ТК01 за увод каблова оператера 

телекомуникационих услуга до ТК центра у објекту Ц, ламела 3. 

- телекомуникационе канализације за везу ТК центра и објеката Ги Х.  

- телекомуникационе канализације према објектима А и Б. 

У оквиру приводне канализације предвиђена је изградња кабловских окана ТК01, ТК02, 

ТК03 и ТК04 и полагање ПВЦ цеви између.  

Од окна ТК01 до увода у објекат Ц3 и ка објектима А и Б предвиђено је полагање 

2хПВЦ110мм.. 

У делу телекомуникационе канализације за везу ТК центра и објеката Г и Х 

предвиђана је изградња кабловских окана ТК02 и ТК03 и ТК04 испод улице У1.  

Предвиђено је полагање 2хПВЦ110мм од ТК02 до увода у гаражу испод објекта Д, као 

и од ТК02 до ТК04. 

Кабловска окна су армирано бетонска окна димензија, 1,1х1,8х1,9м са металним 

поклопцем 0,6мх0,6м (цртеж 03). 

ПВЦ цеви се полажу у земљаном рову на дубини ~0, 8м. Испод саобраћајница дубина 

полагања је 1,1м испод нивоа асфалта. Ширина рoвa је 0,45м. (цртеж 04). 

При трасирању се мора водити о местима укрштања са енергетским кабловима (цртеж 

05). 

Пројектом је предвиђен ископ земље за окна и ров у земљи 3.кат, израда подлоге, 

израда окна,  полагање цеви, затрпавање, полагање корубе и упозоравајуће траке, као 

и одвожење вишка земље.  
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

1.1 Увод 

На основу Пројектног задатка и конкурсне документације , идејног пројекта и 
извештаја Републичке ревизионе комисије за стручну контролу техничке 
документације за објекте од значаја за Републику Србију, Локацијских услова бр. ROP-
MSGI-2688-LOC-1/2017 које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре 17.03.2017, услова ЈКП који су саставни део Локацијских услова и 
перманентних договора са представницима Стручног тима Инвеститора урађен је 
Пројекат за грађевиску дозволу (ПГД) за уређење партера са пратећом 
инфраструктуром на к.п. 10362/2 и 10362/3 К.О. Земун, у насељу „Земунске капије“. На 
парцели 10362/2 је предвиђена изградња интерне саобраћајнице која повезује 
Шумадијску улицу и Цара Душана. 

Архитектонско - урбанистичким решењем, на парцели 10362/3 планирана је 
изградња стамбеног насеља са 4 стамбена објекта Ц,Д,Г,Х и 2 стамбено-пословна 
објекта Е и Ф. Испод свих објеката је предвиђена изградња подземних гаража.  
Локацијским условима на парцели 10362/3 дозвољена је фазна изградња.  Овом 
техничком документацијом обухваћено је уређење партера са пратећом 
инфраструктуром и озелењавањем парцеле. 

Основ за пројектовање чине: 

 Локацијски услови бр.  ROP –MSGI-2688-LOC-1/2017 и Идејним 
решењем које је њихов саставни део; 

 Идејни пројекат и извештај Републичке ревизионе комисије за стручну 
контролу техничке документације за објекте од значаја за Републику 
Србију 

 Грађевинске дозволе и Пројекта за грађевинску дозволу 

 Извршеног геодетског снимања 

 Услови јавних предузећа : 

o ЈКП “Зеленило Београд” бр. 5841/1 oд 9.03.2017.,  
o ЈКП „Градска чистоћа“ бр. 2998 од 24.02.2017. 

 Пројектом саобраћајне сигнализације и опреме обрађене су саобраћајнице у 

стамбено пословном комплексу „Земунске капије“ у Земуну, а који обухвата 

катастарске парцеле 10362/2 и 10362/3 К.О. Земун.  

Предметна парцела к.п.10362/3 се налази између улица Задужбинске и 

Шумадијске. На предметној парцели налазили су се слободностојећи објекти 

некадашње касарне Алекса Дундић, који су срушени. На локацији се налазе остаци 

објеката у нивоу терена, темељи објеката, асфалтиране и бетониране 

површине,инсталациони шахтови и сл.   
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Колски приступ парцели је остварен из улица Цара Душана и Шумадијске преко 

нове интерне саобраћајнице на парцели 10362/2 у правцу северозапад – југоисток.  

Комплекс, предметна парцела  је подељена на две целине новом интерном 

саобраћајницом која представља приступну саобраћајницу комплексу. Објекти Ц,Д,Е 

лоцирани су у северном делу парцеле , и налазе се између две интерне 

саобраћајнице.  Две инетрне саобраћајнице повезане су интерним саобраћајницама 

другог реда а које се налазе између објеката Ц, Д и Е и представљају приступ 

надземним паркинзима организованим на „крову“ гараже и заједничкој подземној 

гаражи. Посебном пројектном документацијом обрађене су саобраћајне површине које 

припадају објектима Ц, Д и Е. 

 Идејним решењем комплетног насеља, а на основу кога су исходовани 

локацијски услови, било је неопходно испоштовати нормативе паркирања и 

обезбедити довољан број паркинг места, што је и учињено. Од укупног броја паркинг 

места 5% паркинг места је обезбеђено за особе са посебним потребама 

 На паркиралишту и у гаражи је предвиђена ортогонална шема паркирања, са 

паркинг местима димензија 5,0х2,50 m или 4,8 х 2,5. За особе са посебним потребама 

паркинг места износе 3.7m х 4.8m односно 3.7m х 5m са заједничком траком за излаз 

од 1.5m. Саобраћајне површине обрађене овим пројектом градиће се фазно, а 

фазе градње приказане су на ситуационом плану у прилогу овог пројекта. 

1.2 Основне подлоге 

Пројекат саобраћајне сигнализације рађен је на основу Пројекта архитектуре, 

Пројекта саобраћајница, постојећег стања и увида на терену. 

1.3 Опис пројекта 

Пројектом саобраћајне сигнализације и опреме обрађено је комплетно 

спољашње уређење (све интерне саобраћајнице унутар комплекса које припадају 

парцелама 10362/2 и 10362/63 осим партерног уређења изнад гараже објеката Ц, Д и Е 

који су обрађени посебном пројектном документацијом). Саобраћајна сигнализација 

која припада простору изнад гаража објеката Ф, Г и Х ће бити обрађено посебним 

пројектима у оквиру пројекта за ове објекте. 

 На захтев инвеститора предвиђено је да се радови изводе фазно те су 

површине које су обрађене овим пројектом предмерски подељене у више фаза, које су 

приказане на ситуационом плану који је саставни део овог пројекта. 

 Пројекат садржи општу документацију, технички опис и ситуациони план. 

 На ситуационом плану уцртани су елементи сигнализације и опреме, односно 

представљени симболима објашњеним у легенди. Положај и диспозиција 

саобраћајних знакова у овом пројекту су дати концептуално, а њихова даља разрада 

ће уследити кроз даље токове разраде техничке документације. 
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 Режим кретања на саобраћајним површинама на терену је двосмеран. Поједине 

паркинг ламеле израђене су од асфалтне подлоге и на њима је извршено 

обележавање паркинг места хоризонталном сигнализацијом. На појединим местима 

(Ососвина 2 и Осовина 8) паркинг места су израђена од префабрикованих елемената 

и није их потребно обележавати 

 2.  ЕЛЕМЕНТИ  САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 

2.1. Саобраћајни знакови 

Примењена саобраћајни знакови састоје се од стандардних знакова.  

Стандардни знакови усаглашени су у погледу изгледа и положаја са Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима, Правилником о саобраћајној сигнализацији и 

Српским стандардима. На комплексу су усвојени знакови следећих димензија  круг 

пречника 60 цм,  осмоугао са пречником уписаног круга 60 цм, троугао основице 90 цм, 

квадрат странице 60 цм. 

Фолија које се користи при изради саобраћајних знакова треба да буде I класе 

(engineer grade) у складу са рангом пројектоване саобраћајнице. 

Примењена сигнализација је стандардног типа у свему према важећем Закону о 

безбедности саобраћаја на путевима, Службени гласник Р. Србије бр. 41/09, 

Правилнику о саобраћајној сигнализацији, Службени. гласник Р.Србије бр. 134/14, као 

и СРПС стандардима за ову врсту радова 

2.2. Ознаке на коловозу 

Ознаке на коловозу у предметном пројекту усаглашена је са Законом о основама 

безбедности саобраћаја на путевима, Правилником о саобраћајној сигнализацији и 

Српским стандардом  SRPS U.S4.221, 222 i 225. 

На комплексу су примењене следеће ознаке на коловозу: 

 уздужне неиспрекидана разделне линије, ширине 0,12 м 

 уздужне испрекидане разделне линије, ширине 0,12м и растера 3,0 м x 3,0 м 

 уздужна испрекидана линија водиља ширине 0,12 м и растера 1,0 м x 1,0 м 

 пуна линија заустављања ширине 0.50 м 

 пуна линија за обележавање паркинг места ширине 0,10 м, беле и жуте боје 

 обележавање паркинг места за особе са посбним потребама, жуте боје 

 Начин обележавања ознака на коловозу приказан је на ситуационим цртежима 

јер је размера цртежа то дозвољавала а њихов квалитет дефинисан је Српским 

стандардима, и техничким условима за извођење саобраћајне сигнализације.  
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 

 
1.УВОД       

 
На основу Пројектног задатка и конкурсне документације , идејног пројекта и 

извештаја Републичке ревизионе комисије за стручну контролу техничке 
документације за објекте од значаја за Републику Србију, Локацијских услова бр. РОП-
МСГИ-2688-ЛОЦ-1/2017 које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре 17.03.2017., услова ЈКП који су саставни део Локацијских услова, 
грађевинске дозволе бр. РОП-МСГИ-14854-ЦПИ-1/2017,  од 08.06.2017. године, и 
перманентних договора са представницима Стручног тима Инвеститора урађен је 
Пројекат за извођење (ПЗИ) за уређење партера са пратећом инфраструктуром и 
озелењавањем на к.п. 10362/2 и 10362/3 К.О. Земун, у насељу „Земунске капије“. На 
парцели 10362/2 је предвиђена изградња интерне саобраћајнице која повезује 
Шумадијску улицу и Цара Душана. 

Архитектонско - урбанистичким решењем, на парцели 10362/3 планирана је 
изградња стамбеног насеља са 4 стамбена објекта Ц,Д,Г,Х и 2 стамбено-пословна 
објекта Е и Ф. Испод свих објеката је предвиђена изградња подземних гаража . Овом 
техничком документацијом обухваћено је уређење партера са пратећом 
инфраструктуром и озелењавањем парцеле. У графичкој документацији је означена 
граница која одређује обим радова пројекта партера и обим радова изградње објеката. 
Локацијским условима на парцели 10362/3 дозвољена је фазна изградња. Фазе су 
осмишљене као логичке и функционалне целине које прате изградњу објеката: 

 Прва фаза уређења партера обухвата део око објеката Ц,Д,Е ( према 
графичком прилогу где је означена граница између дела који се уређује 
са објектима и део који припада партеру) саобраћајница на парцели 
10362/2  паркинг и тротоар уз саобраћајницу,  саобраћајница са 
осовином 2, део сабраћајнице са осовином 1 и део парка 2.  

 Друга фаза уређења партера прати изградњу објекта Г, обухвата 
уређење терена са западне и јужне страну објекта.   

 Трећа фаза обухвата површину између будућих објеката Г и Х, означено 
као парк 1, и простор уз саобраћајницу-осовина 1, и јужно од објекта Х 
уз Задужбинску улицу. 

 Четврта фаза обухвата источну страну објекта Х,  саобраћајница са 
осовином 8, паркингом уз саобраћајницу и тротоарима уз 
саобраћајницу. 

 Пета фаза уређења парцеле обухвата површину након изградње објекта 
Ф, саобраћајница са осовином 1 , паркинг уз саобраћајницу, тротоари и 
уређење целог парка 2. 

 
Фазе озелењавања 
 
1. фаза: 
- Зелена површина западно од објекта Ц, угао улица Шумадијске и Мостарске; 
- Јужно од објеката Ц, Д и Е, површине уз интерну саобраћајницу од прикључка са 

улицом Шумадијском па до стационаже 0+170 метара. Источно од објекта Е, појас 
ширине 10м, целом дужином будућег Парка 2  између објеката Е и Ф, са стазама, 
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клупама и осталим садржајима уклопљеним са будућим пројектом целог Парка 2, 
постојећом вегетацијом на парцели која се задржава и евентуално пресађеним 
садницама насеља. Евентуално изградња привремене пешачке стазе. 

- Зелене површине уз улицу У1, уз паркинг источно до објекта Ф, са постојећом 
вегетацијом која се задржава. 

2. фаза: 
- Зелена површина западно од објекта Г, уз део Мостарске улице и површине  јужно 

од објекта Г, уз део Задужбинске улице. Све површине су уз објекат Г. 
3. фаза: 
- Зелене површина будућег Парка 1, између објеката Г и Х са свим пратећим 

садржајима, стазама, клупама, игралиштем за децу, жардињерама, перголом, тргом 
и просторима за миран одмор. 

- Зелене површине уз интерну саобраћајницу од стационаже 0+170до стационаже 
0+230 метара, површине северно од објекта Х – уз објекат Х и објекта Г – уз објекат 
Г. 

4. фаза: 
- Зелене површине уз интерну саобраћајницу и пракинг простор источно од објекта Х, 

између објекта и вртића. 
5. фаза: 
- Зелене површине будућег Парка 2, између објеката Е и Ф, са стазама, клупама, 

тргом, фонтаном, жардињерама, просторима за миран одмор и постојећом 
вегетацијом која се задржава или је евентуално пресађена са других делова 
насеља. Ова фаза уређења Парка 2 се функционално уклапа са Фазом 1.  

- Зелене површине  источно од објекта Ф 
- Зелене површине јужно од Објекта Ф уз интерну саобраћајницу и паркинг простор, 

од стационаже 0+230 до стационаже 0+333 метара  
 

Основ за пројектовање чине: 

 Локацијским условима бр.РОП–МСГИ-2688-ЛОЦ-1/2017 и Идејним решењем 
које је њихов саставни део; 

 Идејни пројекат и извештај Републичке ревизионе комисије за стручну контролу 
техничке документације за објекте од значаја за Републику Србију 

 Грађевинска дозвола бр. РОП-МСГИ-14854-ЦПИ-1/2017,  од 08.06.2017. 

 Пројектног задатка 

 Извршеног геодетског снимања 

 Услови јавних предузећа : 

 ЈКП “Зеленило Београд” бр. 5841/1 од 9.03.2017.,  

 ЈКП „Градска чистоћа“ бр. 2998 од 24.02.2017. 
 
2.ЛОКАЦИЈА  
 

Предметна парцела к.п.10362/3 се налази између улица Задужбинске и 

Шумадијске. На предметној парцели налазили су се слободностојећи објекти 

некадашње касарне Алекса Дундић, који су срушени. На локацији се налазе остаци 

објеката у нивоу терена, темељи објеката, асфалтиране и бетониране 

површине,инсталациони шахтови и сл. а који ће бити уклоњени динамиком изградње 

објеката и фазама уређења партера.  
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Колски приступ парцели је остварен из улица Цара Душана и Шумадијске преко 
нове интерне саобраћајнице на парцели 10362/2 у правцу северозапад – југоисток.  
Комплекс, предметна парцела је подељена на две целине новом интерном 
саобраћајницом која представља приступну саобраћајницу комплексу. Објекти Ц,Д,Е 
лоцирани су у северном делу парцеле , и налазе се између две интерне 
саобраћајнице.  Две интерне саобраћајнице повезане су интерним саобраћајницама 
другог реда а које се налазе између објеката Ц, Д и Е . Објекти Г и Х се налазе у 
јужном делу парцеле између интерне саобраћајнице и Задужбинске улице са којих је 
обезбеђен приступ објектима. Објекат Ф је у источном делу парцеле. 

Пешачки приступ локалима и стамбеним улазима у објекте , пословно-

стамбених објеката је са тротоара уз интерне саобраћајнице и паркинге, пешачких 

стаза, а преко улазних степеништа и рампи које су димензионисане у складу са 

Правилником о приступачности са падом који је мањи од 8,3%. 

Спратност објеката Ц,Д,Е је По+Пр+6+Пк. Спатност објеката Ф, Г и Х је 
По1+По2+Пр+6+Пк. 

 У улици Цара Душана евидентиран је двоструки дрворед сачињен од врсте  

Цастанеа сатива. Стабла се налазе на травњацима у регулацији саобраћајнице. У 

Шумадијској постоји дрворед који је делимична двостран, делимично једностран, 

повремено фрагментисан. Обострано се налазе просторни улични травњаци. У 

Мостарској улици налази се делимичо двостран, делимично једностран, повремено 

фрагментисан дрворед. У Задужбинској улици се налази једностран, мешовит дрворед 

такође на уличним травњацима. Све дрвореде чине изузетно квалитетни примерци 

дрвећа. 

 На предметној парцели евидентиране су мање или веће групе дрвећа, где се 
издвајају поједини примерци изузетног квалитета који су уклопљени у планирано 
решење тако да не ремети функционалност будућег стамбеног комплекса.  
 
3.ПЛАНИРАНИ ОБИМ РАДОВА 
 
Пројектом за извођење обрађени  су следећи елементи на задатој локацији: 
 

 Стазе око објекта са степеништем (на бочним фасадама објеката) које 
служе за приступ ка главним предњим улазима; 

 Стазе поред приступних саобраћајница 

 Веће слободне зелене површине парк 1, и парк 2 са пешачким стазама, 
мањим трговима, воденим површинама, дечијим игралиштима, просторима 
за одмор и пратећим урбаним мобилијаром. 

 простори за контејнере 

 конструкције жардињера за потребе формирања зелених површина 
 

Паркинг места  

Пројектовани број паркинг места у партеру износи 120. 
Укупан број паркинг места на парцели к.п. 10362/3 ће бити димензионисан у 

складу са параметрима захтеваним условима секретаријата за саобраћај. Након 
израде пројеката свих објеката на предметној парцели, који нису у овом тренутку 
предмет утврдиће се укупно остварен број паркинг места у гаражама и партеру на 
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нивоу целе парцеле, поштујући све захтеве из Локацијских услова а нарочито 
захтевани проценат зеленила у директном контакту са тлом.  
 

Табеларни преглед потребног броја контејнера за одлагање смећа 

Одлагање смећа (з аобјекте Ц, Д и Е) 
 по Локацијским 
условима 

 Остварено 

Потребан број контејнера  1ком / 800м2   

За објекат Ц,Д,Е 
18.156 
м2/800=22,69 

24 

За све објекте на парцели 79.500/800=99.37 100 

 
У оквиру пројекта спољног уређења планиране су површине за смештај планираног 
броја контејнера за сваки објекат. Након израде свих пројеката за грађевинску 
дозволу, утврдиће се стварни потребан број контејнера на к.п. 10362/3. 
 На предметној парцели је обезбеђена потребна површина зелених површина 
од Пзп= 16,46 % која је ускладу са условима ЈКП “Зеленило Београд” бр. 5841/1 од 
09.03.2017. 
године где је задат услов да се обезбеди мин. 15% зелених површина у директном 
контакту са тлом. 

Према Техничким условима ЈКП Градска чистоћа неопходно је обезбедити 
један суд-контејнер запремине 1100л на габ. димензија: 1.37 х 1.20 х 1.45 м, чији је 
потребан број одређен помоћу норматива: 1 контејнер на 800 м² корисне површине 
сваког објекта понаособ.  Како укупна планирана корисна површина износи 79 500 м² 
планирано је обезбедити 100 контејнера на нивоу парцеле. 
На предметној локацији обезбеђено је 102 контејнера што задовољава нормативе из 
техничких услова. 
 Уз парковске стазе и тротоаре на одговарајућој међусобној удаљености 
планирано је поставити типске корпе за отпатке, путокази - ознаке.  

Приликом уређења пешачких стаза и приступа и прилаза објектима, узета је у 
обзир постојећа нивелација терена. Стазе око објекта су предвиђени у минималној 
ширини од 0,80 м, са неопходним падовима од објекта. Стазе око објеката припадају 
пројектима објеката, али у изузетним случајевима су обрађене и у пројекту партера. 
  
 Тротоари поред саобраћајница унутар насеља 
 Приликом уређења пешачких стаза поред саобраћајница унутар насеља, узета 
је у обзир постојећа нивелација терена. Тротоари су предвиђени у минималној 
ширини од 1.5 м, са неопходним подужним или попречним падовима. На 
раскрсницама и у зони улаза у објекте формиране су веће тротоарске површине. 
Завршна обрада стаза су вибропресоване бетонске плоче  д=5цм, по избору 
Инвеститора, нпр. Semmelrock, модел Домино, комбинована форма, боја сиива или 
одговарајући производ истих карактеристика другог произвођача. Сви тротоари су 
оивичени типским белим ивичњацима. 
  
 Веће слободне зелене површине 
 Веће зелене површине су Парк 1 и  Парк 2, могу се третирати као мањи 
паркови унутар стамбеног насеља. Сходно њиховој намени поседују садржаје које 
испуњавају захтеве стамбеног насеља. Пројектом су предлажени следећи садржаји: 
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дечија игралишта, водене површине, мањи тргови, простори за одмор, рекреацију. На 
улазу у Парк 2 предвиђене су “капије“ симбол назива насеља „Земунска капија“. 
Капија је формирана са два низа по три стуба димензија 50/125цм, висине 6.86м. 
Стубови имају армирано бетонско језгро димензија 25/100цм, обзидани фасадном 
опеком браон боје. У армирано бетонско језгро стуба, на врху стуба, уграђени су 
челични ИПЕ 550 профили тако да су стопе профила у бетону,а видан је само зид 
прифила, те се формира носива конструкција крова изнад стубова. Кров изнад 
стубова је армирано бетонски димензија 3.25 х 11.00м , д=47-50цм, у натур изведби. 
Кров је са горње стране заштићен пластифицираним челичним лимом. 
  
ФАЗА 1 

Прва фаза уређења партера обухвата део око објеката Ц,Д,Е ( према 
графичком прилогу где је означена граница између дела који се уређује са објектима и 
део који припада партеру) саобраћајница на парцели 10362/2  паркинг и тротоар уз 
саобраћајницу,  саобраћајница са осовином 2, део сабраћајнице са осовином 1 и део 
парка 2.  

Паркинг је поплочан вибропресованим бетонским плочама д=8цм, по избору 
инвеститора, Semmelrock, модел  Asti, комбинована форма, више боја, или 
одговарајући производ истог квалитета другог произвођача. Паркинг је оивичен белим 
ивичњацима.  

Тротоари уз саобраћајницу, паркинге и у зони раскрсница су такође бетонски 
вибропресовани елементи д=5цм, по избору Инвеститора, нпр. Semmelrock, модел 
Домино, комбинована форма, боја сива или одговарајући производ истих 
карактеристика другог произвођача.. Тротоари су оивичени белим ивичњацима. 

Бетонски елементи за поплочање се полажу у слој дробљеног каменог агрегата 
гранулације 4-8мм, у дебљини д=3-5цм. Агрегат се полаже на слој каменог агрегата 
туцаника гранулације 0-31мм , дебљине 10 цм,  и туцаник гранулације 0-63мм 
дебљине 20цм. Набијање извести у слојевима, према правилима струке, до збијености 
Мс=60МПа 
 У овој фази је предвиђено да се изведе део парка 2, како би се оплеменио 
простор након изградње објекта Е. Паралелно са објектом Е од ивице парка уређује 
се површина ширине 10м. Предвиђено је да се изводе делови пешачких стаза  
поплочаних гранитним коцкама, које су управне на објекат Е, као и полукружна стаза 
изведена у систему „штампаног бетона“ са обрадом горње површине са изгледом 
дрвених талпи. Подлога штампаног бетона је идентична као и за тротоаре поплочане 
бетонским плочама. Штампани бетон извести са применом водонепропусног бетона 
ултра серије , Лафарге, МБ35. Стазе су ширине 150цм. Све стазе имају оивичење од 
гранитних коцки. Гранитне коцке су димензија 10/10/10цм полажу се у цементни 
малтер. Гранитне коцке су постојеће, са локације. 

Поред стаза предвиђене  су бетонске клупе са горњом површином од дрвених 
гредица. Бетонске клупе су типски производ, или радионичке производње, као 
префабриковани бетонски елемент. Превдиђено је  озелењавање површине, описано 
у делу пројекта озелењавања. 

Простор за контејнере има завршну подлогу од асфалта. Платои који се налазе 
у склопу паркинга, обрађени су у пројекту саобраћајница. У пројекту партера 
обухваћени су платои за контејнере на осталим позицијама, али завршна облога им је 
такође асфалт. 

Око простора за контејнере предиђена је визуелна заштита, обимни зид, 
димензија простора је цца 5,0/4,4м. Конструкција преграде је од ХОП профила дим 
80/80/3мм формирани стубови  висине цца 2,00м, међусобно повезани хоризонталним 
профилом у доњој и горњој зони. Стубови се фиксирају аб темеље на  димензија 
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40/40/60цм, преко анкер плоча. Конструкција се међусобно вари. Антикорозивна 
заштита по правилима струке, завршно се конструкција боји у сиво. На стубове се 
поставља заштитна површина од композитних алуминијумских панела д=4мм 
(алукобонд, перфорирани лим, панел и сл. ) или производ истог квалитета другог 
произвођача, или сличан адекватан производ у укупној ширини до1,50м, ширина 
појединачног елемента цца 30цм. Панел се постваља на висини од 50цм од површине 
платоа. Панел је у боји дрвета са имитацијом шаре дрвета. 
 
ФАЗА 2 

Друга фаза уређења партера прати изградњу објекта Г, обухвата уређење 
терена са западне и јужне стране објекта. На предметној локацији налазе се делови 
зидане ограде од опеке д=25-51цм, која уједно служи и као потпорни зид. Изградњом 
објекта Г, садашњи ниво терена ће се прилагодити нивелацији постојеће улице. 
Уређењем терена, потребно је вишак земље однети са локације и постојећу ограду 
уклонити. Уређењем површине потребно је извршити хумусирање и озелењавање 
травнатих површина.  

Простор за контејнере има завршну подлогу од асфалта. Платои који се налазе 
у склопу паркинга, обрађени су у пројекту саобраћајница. У пројекту партера 
обухваћени су платои за контејнере на осталим позицијама, али завршна облога им је 
такође асфалт. 

Око простора за контејнере предиђена је визуелна заштита, обимни зид, 
димензија простора је цца 5,0/4,4м. Конструкција преграде је од ХОП профила дим 
80/80/3мм формирани стубови  висине цца 2,00м, међусобно повезани хоризонталним 
профилом у доњој и горњој зони. Стубови се фиксирају аб темеље на  димензија 
40/40/60цм, преко анкер плоча. Конструкција се међусобно вари. Антикорозивна 
заштита по правилима струке, завршно се конструкција боји у сиво. На стубове се 
поставља заштитна површина од композитних алуминијумских панела д=4мм 
(алукобонд ) или производ истог квалитета другог произвођача,или сличан адекватан 
производ у укупној ширини до1,50м, ширина појединачног елемента цца 30цм. Панел 
се постваља на висини од 50цм од површине платоа. Панел је у боји дрвета са 
имитацијом шаре дрвета 

Сви тротоари и платои су оивичени типским белим ивичњацима. 
 

ФАЗА 3 
Трећа фаза обухвата површину између будућих објеката Г и Х, означено као 

парк 1, и простор уз саобраћајницу-осовина 1, и јужно од објекта Х уз Задужбинску 
улицу. 
 
Парковска површина- ПАРК 1 

Ова зелена површина налази се између објеката Г и Х. Површине је око 
2000м2. Пројектована је у складу са наменама суседних објеката.  

Поседује подужну, главну стазу чије димензије варирају од 1.5 м - 3.5м у циљу 
постизања проширења-платоа који су намењени мањим окупљањима, са елипсастим 
оазама зеленила као акцентима на стази и попречним стазама које повезују објекте Г 
и Х. Стаза је у подужном нагибу 2%, а попречни нагиб је цца 1%. Проширења  стазе 
садрже места за седење у виду бетонских клупа појединачно или зидова жардињера 
који поред своје примарне функције служе и за седење. Према Задужбинској улици 
формирана је рампа нагиба 5% за савладавање висинске разлике терена, како би се 
олакшао приступ особама са отежаним кретањем. Између два крака рампе 
формирана је и степенаста стаза. За савладавање висинске разлике  формирана су и 
степеништа уз објекте Г и Х.  
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Завршна обрада стаза предвиђена системом „Artevia Eksposed“ Lafarge,или 
одговарајући производ истог квалитета другог произвођача, са горњом површином 
обрађеном природним каменом у пигментираној бетонској маси, узорак АР6, 
комбинација речног  агрегата -облутак са окер/земљаним пигментом у бетонској маси, 
квалитета МБ35, површина која није клизава, отпорна на атмосферилије, УВ зрачење, 
мраз, соли и хабање. Подлогу за стазе извести од каменог агрегата, туцаника, 
гранулације 0-31мм , дебљине 10 цм,  и туцаник гранулације 0-63мм дебљине 20цм. 
Набијање извести у слојевима, према правилима струке, до збијености Мс=60МПа. 
Преко изравнавајућег слоја песка поставити ПЕ фолију (150гр). Бетонирање стазе д= 
12цм, бетоном Артевиа Експосед квалитета МБ 35, Дмах=8мм.ХГ1, Слумп мах 14цм, 
w/ц<0.45 са констатном провером квалитета бетона. Цемент Лафарге ЦЕМ ИИ/А-М (С-
Л) 42.5Р са садржајем портланд-цементног клинкера 80-94% гранулисане згуре и 
кречњака 6-20% и фипс и минерална пунила 0-5% у количини 370 кг/м3.  Равнање 
бетона глетерима, равњачама, ваљком, без употребе пумпе за бетон. На 
припремљену подлогу ( након цца 60мин) наношење активатора ЦХРYСО ДецоЛав П. 
Након 18-20 сати од уградње, испирање активатора водом под притиском, притиска 
100-150 бара. Наношење ЦХРYСО®ФиниСол Мат трајне заштите, одмах након 
испирања. Средство спречава убрзано старење, даје већу отпорност на хабање и 
додатна је заштита од мрља средство се наноси након 7 дана од тренутка уградње 
бетона. Темепература за наношење средства изнад 10 ˚Ц. Сечење дилатација у 
ширини 2.5 мм, дијамантским тестерама. Дубина до 1/3 стазе ( 1-2 дана након 
бетонирања). истовремено усисавање и чишћење муља индустријским усисивачима. 
Чишћење дилатација, уметање сунђерасте траке комплетном дужином и попуњавање 
дилатација ПУ КИТ-ом, трајно флескибилним једнокомпонентним материјалом 
отпорним на УВ зрачење ( 28 дана накн уградње бетона, при влажности мањој од 5%). 
За дебљину бетона д=10 цм, поља величине 2.5 х 2.5м.Стазе су са бочних страна 
оивичене гранитним коцкама димензија 10/10, и местимично пресецане линијама од 
гранитних коцки. Гранитне коцке су постојеће са локације. 

Централно дешавање у овом парку је дечије игралиште, површине цца 185м2. 
Опрема игралишта  је предвиђена за узраст од 1-12 година. Превиђене су справе : 

1. Вишефункционални систем за игру – Брод Вишефункционални систем за 

игру – Брод Playship NOA ( модел MM118 произвођач „tiptiptap“ ), димензија 

10.90 х 7.12  висине 4.05 м, материјал дрво – импрегнирана сибирска 

јеловина са елементима топлоцинкованог челика, пластике заштићена 

влакнима стакла црвене боје, сајле-челичне нити, полиестер.  Основна 

конструкција брода  састоји се од дрвене конструкције направљене од 

дрвета сибирске јеловине импрегниране под високим притиском. На бочној 

страни брода налази се мрежа од сајли – челичне ужади овијене 

полиестером. На левој бочној страни брода, налази се мала мрежа од сајли 

( челична ужад) овијене полиестером. На левој страни брода налази се и 

отворени тобоган. Тобоган има заобљене ивице, стартна и завршна секција 

тобогана је заобљена. На десној страни брода постављен је затворен тунел 

тобоган. На крми брода постављена је стена за пењање, израђена од плаве 

ХПЛ плоче. Брод је постављен на типске бетонске темеље који су на дубини 

од цца 60цм од површине терена. 
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2. Кружна љуљашка за децу „Swing BABY SNAIL (with seat BABY BIRD)” 

(модел K113-1 произвођач „tiptiptap“), димензија 275 х 120цм, висине 171 

цм, материјал гума и топлоцинковани челик. Набавка, транспорт, 

постаљање справе на припремљене, нивелисане и центриране темељне 

стопе према упутству  испоручиоца опреме. 

Основна конструкција је топлоцинковани челик, савијен под углом, са једним 

кружним седиштем. Справа је фиксирана у бетонски темељ,МБ 30, 

димензија 30/30/30цм. 

                                           . 
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3. ДВОСТРУКА ЉУЉАШКА – Swing BELL-FLOWER 2 places, steel 
groundfixings (модел K002 AL, произвођач „tiptiptap“), dimenzija 361 x252 
x 250 cm од топлоцинкованог челика. Набавка, транспорт, постаљање 
справе на припремљене, нивелисане и центриране темељне стопе према 
упутству испоручиоца опреме. 
Основна конструкција састоји се од топлоцинкованих челика, које се 
вертикално, укрштено при врху спојене. Две вертикално поставњене 
укрштене палисаде међусобно су спојене са једном водоравно 
постављеном палисадом. На средини палисаде, налази се 4 карабинера и 
закачаљке од топлоцинкованог челика, на које се каче ланци са седаљкама 
љуљашки. Седишта су од противклизне компактне гуме. Справа се 
поставља на армирано бетонски темељ димензија 40*40*60цм, у свему 
према препоруци произвођача. 
 
 

 
                                                                                

 
 
 
 

4. Балансир Spiral beam SNAKE (произвођач „tiptiptap“)  (модел PVP10 
произвођач „tiptiptap“)димензија 458 / 176цм, висине 35цм. 
Набавка, транспорт, постаљање справе на припремљене и нивелисане и 
центриране темељне стопе према упутству испоручиоца опреме. Основна 
конструкција греде је израђена од топло поцинкованог челика. Плоче за 
ходање су израђене од шперплоча. Шперплоче са боје водозаштитном 
бојом која је отпорна и на УВ зрачења. Спирална греда је причвршћена на 
земљу у 7 тачака преко топло поцинкованих челичних стубова. Темељне 
стопе су од армираног бетона , димензија 30/30/60цм, МБ 30. 
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5. КАРУСЕЛ ЗА ВРТЕЊЕ – Carousel EUROPE (модел KM012  произвођач 

„tiptiptap“) димензија пречник 80цм, висина 78цм, од висококвалитетног 

нерђајућег челика са додацима од пластике. Набавка, транспорт, 

постаљање справе на припремљене, нивелисане и центриране темељне 

стопе према упутству испоручиоца опреме. Полу-кугла жуте боје , има 

обруч- прстен од пластике. Фиксирана је на метални стуб који је под 

нагибом који се монтира на типски метални темељ, у свему према 

препоруци произвођача. 
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ФАЗА 4 
Четврта фаза обухвата источну страну објекта Х, саобраћајницу са осовином 8, 

паркингом уз саобраћајницу и тротоарима уз саобраћајницу. 
Тротоар у зони раскрсницe је поплочан бетонским вибропресованим 

елементима д=5цм, по избору Инвеститора, нпр. Semmelrock, модел Домино, 
комбинована форма, боја сиива или одговарајући производ истих карактеристика 
другог произвођача. Сви тротоари и платои су оивичени типским белим ивичњацима. 

 Паркинг је поплочан вибропресованим бетонским плочама д=8цм, Semmelrock, 
модел  Asti , комбинована форма, више боја, или одговарајући производ истог 
квалитета другог произвођача. Оивичење извести белим ивичњацима. 

Бетонски елементи се полажу у слој каменог агрегата гранулације 4-8мм, д=3-
5цм. Агрегат се полаже на слој каменог агрегата туцаника гранулације 0-31мм , 
дебљине 10 цм,  и туцаник гранулације 0-63мм дебљине 20цм. Набијање извести у 
слојевима, према правилима струке, до збијености Мс=60МПа 

Простор за контејнере има завршну подлогу од асфалта. Платои који се налазе 
у склопу паркинга, обрађени су у пројекту саобраћајница. У пројекту партера 
обухваћени су платои за контејнере на осталим позицијама, али завршна облога им је 
такође асфалт. 

Око простора за контејнере предиђена је визуелна заштита, обимни зид, 
димензија простора је цца 5,0/4,4м. Конструкција преграде је од ХОП профила дим 
80/80/3мм формирани стубови  висине цца 2,00м, међусобно повезани хоризонталним 
профилом у доњој и горњој зони. Стубови се фиксирају аб темеље на  димензија 
40/40/60цм, преко анкер плоча. Конструкција се међусобно вари. Антикорозивна 
заштита по правилима струке, завршно се конструкција боји у сиво. На стубове се 
поставља заштитна површина од композитних алуминијумских панела д=4мм 
(алукобонд ) или производ истог квалитета другог произвођача, или сличана 
адекватан производ у укупној ширини до1,50м, ширина појединачног елемента цца 
30цм. Панел се постваља на висини од 50цм од површине платоа. Панел је у боји 
дрвета са имитацијом шаре дрвета 
 
ФАЗА 5 
Пета фаза уређења парцеле обухвата површину након изградње објекта Г, дела 
саобраћајнице са осовином 1 , паркинг уз саобраћајницу, тротоари и уређење целог 
парка 2. 
   
Парковска површина- ПАРК 2  
 

Ова зелена површина налази се између објеката Е и Ф. Површине је око 1920 
м2. Пројектована је у складу са наменама суседних објеката.  На улазима у парк, са 
северне и јужне стране парка, постављене су „капије“ као симбол насеља „Земунске 
капије“.  

„Капије“ су формиране са по три АБ стуба, висине 6.86 м, постављена 
симетрично у оси главне стазе у парку. Стубови су обложени фасадном опеком 
идентичном као и објекти Ц,Д,Е.  Стубове повезује, наткриљује, настрешница од натур 
АБ, са горње стране покривено, заштићено поцинк лимом д=0,55мм. Веза стуб – АБ 
кров остварена је преко челичних И профила висине 50цм , чије „ножице“ су утопљене 
у бетон, видна је само танка челична површина зида носача.  Кроз капију се улази у 
парк , две капије су повезане главном подужном стазом у парку. Капија је осветљена 
подним  рефлекторима. 
Главна подужна стаза је ширине 3.0м . У средишњем делу парка стаза се благо , са 
нагибом 6% пење и спушта до фонтане. Главна стаза је пресечена са три попречне 
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стазе које повезују објекат Е и Ф. Део стазе који је у нагибу је и у благој кривини, чини 
централни део  Централни део парка , обухвата и две закривљене стазе , које сежу до 
обода парка. Централни део парка је мирна оаза за шетњу, са бујним зеленилом. 
Стазе су оивичене гранитним коцкама и осветљене подним светлом. Главна подужна 
стаза поплочана је вибропресованим бетонским плочама са завршном обрадом 
горње површине са комадићима обојеног природног камена и кварцним песком у жутој 
боји 90% и теракота боја 10%. Плоче су димензија 30/60 дебњине 3,8цм. Плоче се 
полажу у слој  дробљеног каменог агрегата гранулације 4-8мм д =3-5цм. Агрегат се 
полаже на слој каменог агрегата туцаника гранулације 0-31мм , дебљине 10 цм,  и 
туцаник гранулације 0-63мм дебљине 20цм. Набијање извести у слојевима, према 
правилима струке, до збијености Мс=60МПа. У самој стази местимично су предвиђени 
акценти од камених гранитних коцки 10/10/10цм, димензија акцента је 30/30цм. 
 Елипсаста полукружна стаза предвиђена је у систему „штампаног бетона“ са 
обрадом горње површине са изгледом дрвених талпи. Подлога штампаног бетона је 
идентична као и за тротоаре поплочане бетонским плочама. Штампани бетон извести 
са применом водонепропусног бетона ултра серије , Лафарге, МБ35. Стазе су ширине 
150цм. Све стазе имају оивичење од гранитних коцки. Гранитне коцке су димензија 
10/10/10цм полажу се у цементни малтер. Гранитне коцке су постојеће, са локације.  

 
У трећем делу парка налази се подна фонтана. Фонтана је правоугаоног 

облика, са 9 прскалица које су снабдевене и светлосним ефектима. Фонтана је 
димензија 1.80м х 6.70м. Горња површина је од камених плоча димензија 60/60/3цм, 
светле боје (по избору инвеститора), ослоњених на дистанцере. Између камених 
плоча извести „шупље“ фуге, зазоре д=5мм  (простор предвиђен за одвођење вишка 
воде). Подна фонтана има прскалице које бацају и распршују воду у вис од 50-150цм. 
У зимском периоду када фонтана не фукционише преко камених плоча је могуће 
кретање пешака.  

Испод површине фонтане налази се „базен“ дубине 60цм, изведен од 
армираног бетона, дебљина зидова и пода је 25цм. Базен је са унутрашње стране 
хидроизолован двокомпонентним несливајућим заптивачем модификованог 
полимером " "Костер Деуxан Профессионал"/"Костер Деуксан 2Ц" који се апликује 
машинским прскањем под притиском (или ручно-глетарицом). Премаз премошћује 
пукотине до 5мм, има отпорност на топлоту 70ºЦ, издужење код кидања 100%, 
способност спречавања продора воде после потпуног сазревања према  ДИН 
1048.П.5 издржљивост до 5 бара, време сазревања при температури до 20º с око 24 
часа, температура апликације +5°Ц до +35°Ц, температура подлоге  +5°Ц до +30°Ц. 
Подлога се прво премазује дубоко пенетрирајућим прајмером"Костер Полyсил ТГ-
500", а потом се материјал наноси машинским прскањем у два слоја са утапањем 
стаклене мрежице између слојева. Мали холкели дим 2х2 цм на спојевима плоче и 
зида се раде од истог изолационог материјала и они морају бити суви пре наношења 
изолационог слоја.  

Око фонтане извести поплочање од камених плоча димензија 60/60/3цм, тамне 
боје (по избору инвеститора), положених на бетонску површину изведену у нагибу од 
1 % према фонтани. Камене плоче се полажу лепком за спољашњу употребу. Камене 
површине морају бити обрађене у противклизној техници. У близини базена , поред 
попречне стазе предвиђен је шахт  димензија 3*3*2,20м за смештај опреме фонтане, 
који је обрађен у пројекту хидротехничких инсталација. Силаз у шахт је са поплочане 
попречне стазе. Око фонтане изводи се поплочање од композитне даске „декинг“ 
имитације дрвета, нпр. Silvadec, или одговарајући производ истог квалитета другог 
произвођача,у смеђим тоновима. Композитна даска је ширине 138мм, дебљине 
23мм,дужине 4,0м. Поставља се на подконструкцију, гредицу од компзитног 
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материјала димензија 50 х 50мм, која је постављена на „ножице“ са променљивом 
висином 40-60мм ради нивелисања. Подконструкција се поставља на међусобном 
размаку од 40цм. Фиксирање даске стандардним иноџ спојницама. Алтернативно се 
уместо „ножица“ може поставити такође гредица од композитног материјала са 
дистанцерима (кајле). Подлога на коју се поставља подконструкција је лакоармирана 
бетонска плоча у паду ка подужним ивицама уз које је предвиђен канал са по 2 
сливника. Изнад сливника у поду потребно је извести ревизиони отвор, поклопац од 
декинг елемената у оквиру димензија 40/40цм. 
Део терена који се задржава са постојећим дрвећем је оивичено гранитним коцкама 
на насипу.  

Према објекту Ф уз парк, предвиђен је тротоар који је уједно и противожарна 
саобраћајница, ширине 3,50м. Због потребне носивости, предвиђена је замена терена 
шљунчаним материјалом дебљине 50цм, након тога се изводи тампон слој од каменог 
агрегата  гранулације 0-63мм дебљине 20цм, па слој каменог агрегата туцаника 
гранулације 0-31мм , дебљине 15 цм. речни песак као изравнавајући слој поставља се 
у дебљини 4цм.  Набијање извести у слојевима, према правилима струке, до 
збијености Мс=60МПа. Завршна обрада пешачке површине је вибропресованим 
бетонским плочама д=8цм, Semmelrock, модел  Asti , комбинована форма, више боја. 

Простор за контејнере има завршну подлогу од асфалта. Платои који се налазе 
у склопу паркинга, обрађени су у пројекту саобраћајница. У пројекту партера 
обухваћени су платои за контејнере на осталим позицијама, али завршна облога им је 
такође асфалт. 

Око простора за контејнере предиђена је визуелна заштита, обимни зид, 
димензија простора је цца 5,0/4,4м. Конструкција преграде је од ХОП профила дим 
80/80/3мм формирани стубови  висине цца 2,00м, међусобно повезани хоризонталним 
профилом у доњој и горњој зони. Стубови се фиксирају аб темеље на  димензија 
40/40/60цм, преко анкер плоча. Конструкција се међусобно вари. Антикорозивна 
заштита по правилима струке, завршно се конструкција боји у сиво. На стубове се 
поставља заштитна површина од композитних алуминијумских панела д=4мм 
(алукобонд ) или производ истог квалитета другог произвођача, у укупној ширини 
до1,50м, ширина појединачног елемента цца 30цм. Панел се постваља на висини од 
50цм од површине платоа. Панел је у боји дрвета са имитацијом шаре дрвета. 

 
  



                                                                                

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
страна 77 од 180 

 

 
ТЕХНИЧКИ ОПИС 

РАДОВИ OЗЕЛЕЊАВАЊЕ 

 

1.УВОД       

На основу Пројектног задатка и конкурсне документације, идејног пројекта и 
извештаја Републичке ревизионе комисије за стручну контролу техничке 
документације за објекте од значаја за Републику Србију, Локацијских услова бр. ROP-
MSGI-2688-LOC-1/2017 које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре 17.03.2017., услова ЈКП који су саставни део Локацијских услова, 
грађевинске дозволе бр. ROP-MSGI-14854-CPI-1/2017,  од 08.06.2017. године, и 
перманентних договора са представницима Стручног тима Инвеститора урађен је 
Пројекат за извођење (ПЗИ) за уређење партера са пратећом инфраструктуром и 
озелењавањем на к.п. 10362/2 и 10362/3 К.О. Земун, у насељу „Земунске капије“. На 
парцели 10362/2 је предвиђена изградња интерне саобраћајнице која повезује 
Шумадијску улицу и Цара Душана. 

Архитектонско - урбанистичким решењем, на парцели 10362/3 планирана је 
изградња стамбеног насеља са 4 стамбена објекта Ц,Д,Г,Х и 2 стамбено-пословна 
објекта Е и Ф. Испод свих објеката је предвиђена изградња подземних гаража . Овом 
техничком документацијом обухваћено је уређење партера са пратећом 
инфраструктуром и озелењавањем парцеле.   Локацијским условима на парцели 
10362/3 дозвољена је фазна изградња. Фазе су осмишљене као логичке и 
функционалне целине које прате изградњу објеката: 

 Прва фаза уређења партера обухвата део око објеката Ц,Д,Е ( према 
графичком прилогу где је означена граница између дела који се уређује 
са објектима и део који припада партеру) саобраћајница на парцели 
10362/2  паркинг и тротоар уз саобраћајницу,  саобраћајница са 
осовином 2, део сабраћајнице са осовином 1 и део парка 2.  

 Друга фаза уређења партера прати изградњу објекта Г, обухвата 
уређење терена са западне и јужне страну објекта.   

 Трећа фаза обухвата површину између будућих објеката Г и Х, означено 
као парк 1, и простор уз саобраћајницу-осовина 1, и јужно од објекта Х 
уз Задужбинску улицу. 

 Четврта фаза обухвата источну страну објекта Х,  саобраћајница са 
осовином 8, паркингом уз саобраћајницу и тротоарима уз 
саобраћајницу. 

 Пета фаза уређења парцеле обухвата површину након изградње објекта 
Г, саобраћајница са осовином 1 , паркинг уз саобраћајницу, тротоари и 
уређење целог парка 2. 

 
Фазе озелењавања  
 
I фаза: 
- Зелена површина западно од објекта Ц, угао улица Шумадијске и Мостарске; 
- Јужно од објеката Ц, Д и Е, површине уз интерну саобраћајницу од прикључка са 

улицом Шумадијском па до стационаже 0+170 метара. Источно од објекта Е, појас 
ширине 10м, целом дужином будућег Парка 2  између објеката Е и Ф, са стазама, 
клупама и осталим садржајима уклопљеним са будућим пројектом целог Парка 2, 
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постојећом вегетацијом на парцели која се задржава и евентуално пресађеним 
садницама насеља. Евентуално изградња привремене пешачке стазе. 

- Зелене површине уз улицу У1, уз паркинг источно до објекта Ф, са постојећом 
вегетацијом која се задржава. 
- Део површина, ободни ПАРКА 2 – овом фазом планирано је хумусирање и 

затрављивање а V фазом планирана је садња.  
Напомена: у графичкој документацији фазу I  чине фазе Iа, Iб и Iц.  

II фаза: 
- Зелена површина западно од објекта Г, уз део Мостарске улице и површине  јужно 

од објекта Г, уз део Задужбинске улице. Све површине су уз објекат Г. 
 

III фаза: 
- Зелене површина будућег Парка 1, између објеката Г и Х са свим пратећим 

садржајима, стазама, клупама, игралиштем за децу, жардињерама, перголом, тргом 
и просторима за миран одмор. 

- Зелене површине уз интерну саобраћајницу од стационаже 0+170до стационаже 
0+230 метара, површине северно од објекта Х – уз објекат Х и објекта Г – уз објекат 
Г. 

IV фаза: 
- Зелене површине уз интерну саобраћајницу и пракинг простор источно од објекта Х, 

између објекта и вртића. 
V фаза: 
- Зелене површине будућег Парка 2, између објеката Е и Ф, са стазама, клупама, 

тргом, фонтаном, жардињерама, просторима за миран одмор и постојећом 
вегетацијом која се задржава или је евентуално пресађена са других делова 
насеља. Ова фаза уређења Парка 2 се функционално уклапа са Фазом I.  

- Зелене површине  источно од објекта Ф 
- Зелене површине јужно од Објекта Ф уз интерну саобраћајницу и паркинг простор, 

од стационаже 0+230 до стационаже 0+333 метара  
 

Основ за пројектовање чине: 

 Локацијски услови бр.  ROP–MSGI-2688-LOC-1/2017 и Идејно решење које је 
њихов саставни део; 

 Идејни пројекат и извештај Републичке ревизионе комисије за стручну контролу 
техничке документације за објекте од значаја за Републику Србију 

 Грађевинска дозвола бр. ROP-MSGI-14854-CPI-1/2017,  од 08.06.2017. 

 Пројектни задатак 

 Извршено геодетско снимање 

 Услови јавних предузећа : 

 ЈКП “Зеленило Београд” бр. 5841/1 oд 9.03.2017.,  

 ЈКП „Градска чистоћа“ бр. 2998 од 24.02.2017. 
 
2.ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Предметна парцела к.п.10362/3 се налази између улица Задужбинске и 

Шумадијске. На предметној парцели налазили су се слободностојећи објекти 

некадашње касарне Алекса Дундић, који су срушени. На локацији се налазе остаци 

објеката у нивоу терена, темељи објеката, асфалтиране и бетониране 
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површине,инсталациони шахтови и сл. а који ће бити уклоњени динамиком изградње 

објеката и фазама уређења партера.  

У улици Цара Душана евидентиран је двоструки дрворед сачињен од врсте  

Castanea sativa. Стабла се налазе на травњацима у регулацији саобраћајнице. У 

Шумадијској постоји дрворед који је делимична двостран, делимично једностран, 

повремено фрагментисан. Обострано се налазе просторни улични травњаци. У 

Мостарској улици налази се делимичо двостран, делимично једностран, повремено 

фрагментисан дрворед. У Задужбинској улици се налази једностран, мешовит дрворед 

такође на уличним травњацима. Све дрвореде чине изузетно квалитетни примерци 

дрвећа. Ha предметној парцели евидентиране су мање или веће групе дрвећа, где се 

издвајају поједини примерци изузетног квалитета који су уклопљени у планирано 

решење уколико то не ремети функционалност будућег стамбеног комплекса.  

Изласком на терен током априла 2017. констатовано је постојеће стање и израђен 
је мануал валоризације. Сви прикупљени параметри су приказани табеларно и 
приложени су у оквиру нумеричког дела документације.  
 

                                                       
Слика 1 : Juglans sp.            Слика 2 : Platanus sp. 
 

На истраживаном подручју, констатована су стабла четинарског и лишћарског 
дрвећа, у пуној физиолошкој зрелости, њих 177 комада. Поједина стабла су 
солитерна, док је већи број сађен у групе. И то у густе склопове. Од врста присутне су 
бреза, платан, гледичија, кисело дрво, орах, липа, кестен, пајавац, багрем. Од 
четинарских врста у броју комада предњаче тује, а ту су још и борови и  смрче.  
Прсни пречници иду и до 90цм а код једног примерка платана и 100цм. 
Средња оцена виталности и декоратибности је око 3, мада има примерака који су суви 
и неопходно их је уклонити, јер представљају опасност за безбедност. 
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Слика 3: Групација Thuja sp.                          Слика 4: пример лошег здравственог стања 
 
Четинарско дрвеће се углавном налази у склопу, у групацијама, најчешће Thuja sp – 
слика 3.,. Највише забележиних стабала, Thuja sp., се налази на самој граници 
регулације, и углавном су планирана да остану, па је неопходно на њима извршити 
орезивање , и прихрањивање  кроз мере неге.  
На истраживаном подручју уочени су и примерци лоших оцена здравственог стања 
(слика 4). 

Преклапањем постојећег и планираног стања, дошло се до резултата, шта се може 
задржати, ста се пресађује, а шта мора да се исече. Ови коментари су уписани у 
колону ``Напомене`` , у табели мануала а такође су представљени графичким 
прилогом.  
 
Сва стабла која су пречника до 30 цм, планирана су за пресађивање у оквиру 
комплекса. Места за пресађиванје се дефинисана графичком документацијом. 
Изабрана су као потенцијално добра у погледу организације градње, како би одмах 
била пресађена на стално место, а опет да нису угрожена технологијом изградње. 
Према досадашњој пракси инвеститора, дата је преопрука за ову врсту интервенције. 
Да би био што већи проценат примања, стабала, неопходно је обезбедити им добре 
земљишне услове, што подразумева, формирање  садних јама мин 1*1*1м однодно 
дупло веће у односу на бусен / корен, са испуном чисте баштенске земље II категорије, 
која је мешана са песком, глистењаком  и тресетом. Пре пресађивања, потребно је 
ископану садну јаму обилно залити, односно натопити – до потпуног засићења водом. 
Наредног дана наставити пресађивање.У зони корена, потребно је поставити тресет, 
помешан са хидрогелом, који ће обезбедити довољну влагу у земљишту, поспешити 
развој најситнијих коренових жила, а то ће допринети и већој могућности за примање. 
Неопходна ставка приликом ове интервенције, је заливање и то интензивно , односно 
свакодневно до првих јесењих киша. Само пресађивање треба уклопити са 
вегетацијом у зависности од врсте која се пресађује. Планирано је пресађивање 21 
примерака и од тога 4 су лишћарске врсте а 17 четинарске. Потребно је уклонити 62 
примерка, која излазе из параметра за пресађивање а на локацији су будуђег објекта . 
Задржава се 132 стабла , која се уклапају у планирану изградњу односно уређење. 
Пре отпочињања сече, неопходно је да се прибави дозвола за обарање стабала. 
Потребно је поднети захтев градској комисији зе сечу , преко локалне самоуправе. По 
добијању решења о такси и плаћању исте, може се приступити сечи о трошку 
Инвеститора. 
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3.ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ КОМПЛЕКСА 
 
На предметној парцели је обезбеђена потребна површина зелених површина од Пзп= 
16,46 % која је ускладу са условима ЈКП “Зеленило Београд” бр. 5841/1 од 09.03.2017. 
године где је задат услов да се обезбеди мин. 15% зелених површина у директном 
контакту са тлом. 
Изградњом планираног комплекса са подземном гаражом, планиране су слободне и 
зелене површине. Површина комплекса износи 39.671,00 м2. Према задатим условима 
било је потребно остварити 15% под зеленим површинама, а овим решењем 
остварено је 16,46 %  односно 6526,00m2. 
 
Полазни основ за формирање квалитетне зелене површине, јесте стварање повољних 
земљишних услова. 
Према извештају геомеханичког елабората , површински слој је неуједначеног 
квалитета и сатава. На појединим местима је то фини хумусни материјала дебљине 
30так цм, па све до насипа антропогеног порекла који је настао мешањем песка са 
грађевинским шутом . Дебљина насипа варира и креће се од 0,8 – 2,2 м. Ниво 
подземних вода је изузетно дубок а први следећи слој је такође промењивог састава – 
од леса до прашинасто песковитих глина браон жуте боје.. 
 
Због боље носивости тла, пројектом саобраћајних површина је планирано уклањање 
површинског слоја од 60цм. За потребе формирања зелених површина, неопходно је 
да се површински слој у дебњини од 30цм формира од чисте баштенске земље II 
категорије, без органског и неорганског отпада. Дубље слојеве је могуће насипати 
земљом ниже категорије, али добрих водних и ваздушних особина, одговарајуће 
храњивости  и структуре. 
 
Композициони план , је дат  у мешовитом стилу  са углавном линијским засадима 
високих категорија зеленила , док су површине планиране нижим категоријама – ниски 
лишћари четинари, шибље, перене, украсне траве  слободном , пејсажном стилу . Све 
зелене површина су нумерисане са Т1 до Тн и тако приказане кроз графички и 
нумерички део документације. 
  
Зеленило поред саобраћајница и на паркинзима 
Дуж саобраћајница и на паркинг просторима планирани су дрвореди. У делу паркинг 
простора, садна јама је озидана, бетонска, односно планирана је уградња типског 
бетонског елемнта – касете, дубине 80цм, и у основи 100*100цм. Планирана је 
примена вертикалне и хоризонталне заштите ради обостране безбедности и стабала 
и корисника паркинг простора.Дуж саобраћајница су дрворедне саднице у 
комбинацији са шибљем које је нижег пораста или увучено од саобраћајнице како би 
се подржала прегледност и безбедност у саобраћају. 
 
Веће слободне зелене површине 
Веће зелене површине су Парк 1 и  Парк 2, могу се третирати као мањи паркови 
унутар стамбеног насеља. Сходно њиховој намени поседују садржаје које испуњавају 
захтеве стамбеног насеља. Пројектом су предложени следећи садржаји: дечија 
игралишта, водене површине, мањи тргови, простори за одмор, рекреацију. На улазу 
у Парк 2 предвиђене су “капије“ симбол назива насеља „Земунска капија“, где су 
планирани геометријски правилни засади од стубастих форми четинара, какао би се 
нагласио улаз и придодало атрактивности. 
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По ободу парковских површина, смењују се густи засади свих категорија шибља, 
украсне траве и перене. На тај начин се парк ``ограђује`` а ток кретања пешака 
усмерава ка планираним застртим површинама. Опет, унутрашњост парковских 
површина је планиарана под травнјаком као проширење игралишта, платоа . Може се 
користити и за арекреацију, седење на трави...Ту су планирани и засади средњих 
лишћара у одређеном континуитету са повременим акцентима – солитерна стабла 
високих лишћара и четинара. 
 
Планиране врсте биљног материјала су високих естетских особина, отпорне на 
отровне честице у ваздуху и нуспродукте издувних гасова, однеговане у расадницима 
са карактеристикама које одговарају микроклиматским особинама околине. 
За одржавање зелених површина планирана је баштенска хидрантска мрежа, која је 
предмет пројекта ВиК. 
 
4. ЗЕЛЕНИЛО И ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 
Ниво планиране градње и намене грађевинске парцеле, изискује планирање траса 
инсталација , како магистралних водова тако и оних нижег реда у профилу 
планираних саобраћајница, пешачких стаза, зелених површина. Да би се планирано 
зеленило уклопило у планиране трасе инсталација, прикључке, шахтове , неопходно 
је садњу високог  и средњег дендроматеријала планирати на одређеним 
растојањима, која су промењива у односу на врсту и карактер инсталација.  
Планирано зеленило је усклађено са трасма и прикључцима спољних инсталација , 
односно испоштована су растојања : 
Од електро инсталације – 1 м 
Од инсталације слабе струје – 1,5 м 
Од водовода – 2 м 
Од канализације – 3 м 
Од топловода – 4 м 
Од гасовода – 5 м 
 
На местима где није могуће остварити потребну удаљеност, применом против 
коренских фолија и баријера, омогућена је садња на планираним местима. 
Користи се и декоративна расвета, која је у функцији зеленила, ради осветљавања 
појединих крошњи.  
  
5. НЕОПХОДНИ АТЕСТИ И ОСНОВНА ПРАВИЛА ИЗВОЂЕЊА  
 

- Радове озелењавања је неопходно да изводи лице са лиценцом 474 
- Надзор над радовима озелењавања је неопходно да врши лице са лиценцом 

373 или 474, коју је у обавези да именује Инвеститор 
- Сви радови се изводе у складу са датим описима у предмеру и предрачуну и 

како су допунски дефинисана општим условима за извођење радова 
озелењавања 

- Неопходан је атест за квалитет супстрата који се уграђује у смислу да је 
погодан за раст и развој биљака, који је потребан на сваких 100м3 супстрата / 
хумусног слоја 

- Неопходан атест / извештај на присуство коровске биљке - амброзије 
- Неопхотан сертификат о здравственом стању свих садница које се саде 
- Неопходан сертификат за травну смешу – састав и рок клијавости 
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- Радови одржавања крећу од момента позитивног налаза комисије за технички 
пријем објекта ( који се готово никад не поклапа са последњим даном садње, 
него је неки месец после тога) и траје годину дана, после чега престаје рок 
одржавања зеленила, осим ако Инвеститор не пруговори ове радиове и / или 
их другачије ораганизује. 

 
Препорука: Од почетка увести члана за комисију за технички пријем, како би се у 
току извођења отклониле евентуалне примедбе и једноставније дошло до 
примопредаје коначном власнику. 
 
Приликом прављења динамичког плана, узети у обзир д асе радови озелењавања 
НЕ ИЗВОДЕ у јун/септембра, због природе материјала и посла, као ни у децембар 
– фебруар. Ови месеци су померлјиви од године до године и прилагодђавају се 
метеоролошким улоовима и условима земљишта. 
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III. УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ, САОБРАЋАЈНИЦАМА И ИНФРАСТРУКТУРНИМ 
ИНСТАЛАЦИЈАМА НА KП 10362/2 И КП 10362/3 KO ЗЕМУН 

ЛОКАЦИЈА „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ 
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Извршилац је у обавези да пре почетка извођења радова, прегледа и провери 
локацију, њену околину и ограничења и прикупи све расположиве информације у вези 
с тим, да процени обим и природу свих врста активности потребних за завршетак 
изградње објекта. 

Извршилац је у обавези да изврши преглед комплетне Уговорне и техничке 
документације за извођење, те се сматра да је у потпуности упознат са истом и 
сагласан је да целокупан Уговорени посао може извести стручно и квалитетно, у 
уговореном року и по уговореној цени.  

Извршилац је дужан да све радове изведе у складу са уговореним квалитетом и 
роком, у свему према Конкурсној документацији, Техничкој документацији и свим 
допунама и изменама исте, листама материјала и опреме датим у овој Конкурсној 
документацији, усвојеној динамици активности, законима, техничким прописима, 
стандардима и правилима струке. 

Извршилац је дужан да, без посебних трошкова по Наручиоца, изврши све припремне, 
грађевинске, занатске, инсталатерске и друге радове, који се не наводе одвојено, али 
су неопходни за почетак радова. 

Извршилац је дужан да радове изводи у складу са фазама дефинисаним у овој 
Конкурсној документацији. 

Фазе извођења радова и њихове границе дефинисане су: графичком документацијом 
(графичким прилогом бр. 0.1 Фазе извођења радова и другим графичким прилозима), 
техничким описима, условима за извођење и одвојеним предмерима радова за сваку 
фазу извођења радова датим у овом делу Конкурсне документације (Део 3 – Техничке 
спецификације).   

Извршилац је упознат са чињеницом да Наручилац има право да иницира почетак 
било које фазе у складу са својим пословним плановима и да Извршиоца може увести 
у посао две или више фаза истовремено. 

Извршилац је у обавези да, уколико је уведен у посао извођења радова на две или 
више фаза, радове изводи паралелно (истовремено) у складу са уговореним роковима 
и потребама Наручиоца. 

Сматраће се да је Извршилац добио све информације које су сваком искусном 
Извршиоцу потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других 
околности које могу да утичу или се могу одразити на вршење и завршетак целокупног 
уговореног посла. 
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ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ - САОБРАЋАЈНИЦЕ 

   

1. Предходни радови 

 
1.001 Геодетско обележавање 

Опис 

Рад обухвата исколчавање свих елементарних тачака дефинисаних у пројекту, сва 

геодетска мерења у вези са преношењем података из пројекта на терен и одржавање 

исколчених ознака на терену у целом радном процесу од почетка радова до предаје 

свих радова инвеститору. У тај рад се укључује преузимање и одржавање свих 

основних геодетских снимака и нацрта, и потребних података од званичних 

институација, а у циљу прецизног преношења података из пројекта на терен. Обим тог 

рада мора у свему да задовољи потребе градње, контроле радова, обрачуна и других 

разлога. 

Предаја и преузимање трасе 

Инвеститор предаје извођачу елементарне тачке са свим потребним писаним 

податцима. Предаја се врши са записником о преузимању.  

Инвеститор предаје извођачу следеће прилоге: 

- Ситуација 1:1000 (1:500, 1:250...) са свим осовинама, стационажама и нумеричким 

податцима за све елементарне тачке. Координате свих елементарних тачака су дате у 

апсолутном геодетском систему. Извођач је дужан да по завршетку сваког слоја 

поново обнови све елементарне тачке (ситуационо и висински) на основу података из 

пројекта. 

Извођач је дужан да осигура све полигоне тачке и репере. Уколико би се поједини 

податци на терену изгубили, променили (полигоне тачке, репери), извођач је дужан да 

их обнови о свом трошку. Правилност тока обнављања тачака може прегледати и 

проверити надзорни орган. 

Постављање попречних профила 

Извођач и инвеститор имају право, уколико нису задовољни предложеним попречним 

профилима из главног пројекта, да сами поново сниме попречне профиле - линију 

терена, нивелмански или тахиметријски, и да испројектују накнадне попречне 

профиле. 

Контрола за време рада 

Извођач радова је дужан да за сво време изградње води контролу над исколченим 

податцима и стално обнавља све ознаке на терену, без обзира на узрочнике штете. 
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Све податке исколчења извођач је дужан да достави надзорном органу, те да му 

омогући употребу свих исколчења за његове потребе. 

Исколчавање објеката 

Извођач је дужан да на основу података из пројекта исколчи све објекте по свом 

нахођењу и потреби, али мора предходно да предложи надзорном органу нацрт 

исколчења са свим потребним податцима. Постављање попречних профила, 

осигурање исколчене осовине и контрола морају бити прилагођени потреби изградње 

објекта. 

Предаја по завршетку радова 

По завршетку радова извођач је, на захтев инвеститора, дужан да преда коначно 

исколчен цео објекат. О овој процедури ће се сачинити посебан записник. 

Плаћање 

Радови геодетског обележавања и исколчења плаћају се по м’ обележених осовина 

саобраћајница. 

1.002 Чишћење терена 
 

Опис 

Рад садржи ископ и демонтирање саобраћајних знакова, рушење зидова, рушење 

постојећих коловозних конструкција, одстрањивање ивичњака, рушење ограда, или 

других сличних препрека материјала или одпадака који би било како сметали 

извођењу радова, или би остали по завршетку изградње објекта. У рад нису укључена 

разна одстрањивања водова у употреби, као што су:електроводови и каблови високог 

и ниског напона, телефонски водови и каблови, водоводне инсталације.  

Извођење 

Чишћење терена треба извести на свим означеним или одређеним површинама, како 

то одобри надзорни орган, а на којима су потребна чишћења ради извођења 

грађевинских радова, или ради саме естетике непосредне околине пута, као и на свим 

површинама које извођач буде користио у току извођења радова.  

Одстрањивање ивичњака, рушење ограде, зграда и сличних препрека, треба извршити 

такo да се наведене препреке потпуно одстране и не сметају градњи ни квалитету 

радова, нити естетском изгледу пута и околине. 

Одстрањивање делова објекта, разних водова, инсталација, који морају да се ради 

градње пута прераде, а чији су темељи или масивни делови конструкције такви да се 

не дају демонтирати или одрезати да би се одстранили, треба обавити потпуно 

аналогно осталим радовима на одстрањивању, односно чишћењу терена.  
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Начин извођења рада одређује извођач, и исти подноси на одобрење надзорном 

органу, при чему мора поштовати све прописе о сигурности рада и спречити било 

какве штете на поседу туђег власништва. Сва штета, која би настала услед рада, иде 

искључиво на терет извођача. Сав материјал се може употребити за уговорени рад, 

осим материјала који преузима надзорни орган.  

Позиција обухвата сав рад на чишћењу са утоваром и транспортом материјала на 

депонију на даљини до 15км. 

Плаћа се по 1м2 рашчишћеног, утовареног и транспортованог материјала на депонију. 

2. Земљани радови 
 
2.001 Откоп хумуса 
 

Опис, обим и садржај радова 

Рад обухвата површински откоп хумуса добијен при ископу у широком откопу на траси 

, као и испод насипа  дебљине максимално до 40 цм, с транспортом на градилишну 

депонију коју Надзорни орган одреди. Сав рад мора бити изведен у склопу с пројектом, 

овим  техничким условима, односно, СРПС.У.Е1.010. 

Извођење радова 

Површински откоп хумуса у дебљини до 40 цм треба извршити свуда где је то 

потребно ради припреме подтла - темељног тла. 

Хумус треба откопати до подтла - носивог тла, како је предвиђено пројектом и овим 

техничким условима. Сав ископани материјал треба транспортовати на градилишну 

депонију коју одреди Надзорни орган. 

Мерење 

Овај рад се не мери ради плаћања, али се у попречне профиле уцртавају изведене 

дебљине хумусног слоја и исте подносе на одобрење надзорном органу. 

Плаћање 

Ископ и транспорт хумуса на депонију плаћа се по м3 ископаног хумуса. 

 
2.002 МАШИНСКИ ИСКОП НЕКАТЕГОРИСАНОГ МАТЕРИЈАЛА   

Опис 
 
Позиција обухвата ископ у широком откопу који дозвољава слободан приступ 
механичких оруђа као и ручни ископ уз употребу потребне подграде или других 
помоћних средстава, уколико је потребно. 



                                                                                

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
страна 89 од 180 

 

Рад обухвата широке ископе свих врста земљаних материјала који су предвиђени 

пројектом, заједно са одвозом ископаног материјала на градску депонију.  

Све ископе треба извршити према профилима, описаним котама, пројектом 

прописаним нагибима, узимајући у обзир захтеване особине за наменску употребу 

ископаног материјала, а према овим техничким условима и СРПС.У.Е1.010. 

Пре почетка радова извођач је дужан да изврши контролу пројектованих профила и 

да о евентуалним неслагањима извести надзорног органа, који ће са извођачем 

извршити поновну контролу. Потребне исправке имају се унети у профиле и уписати 

у дневник који мора бити потписан, као и профили, од овлашћених представника 

инвеститора и извођача. Тачност ископа треба да буде ±5цм. Овим поступком је 

призната исправност профила за обрачун. 

За извршење радова треба обезбедити следећа механичка средства: 

- булдожер 
- скрепери   
- моторни грејдери 
- утоваривачи 
- камиони кипери 
 
Ископ вршити у свему према пројекту водећи рачуна о техничкој заштити на 

градилишту и позајмишту и општим условима за безбедно обављање локалног 

саобраћаја. 

Обраде појединих делова усека извршити уз консултацију са надзорним органом. 

 

Контрола извршења 

 

Поред контроле начина извршења вршиће се редовна квантитативна контрола на 

бази попречних профила датих у пројекту. 

Пре почетка радова на ископу извођач ће, заједно са надзорним органом, снимити 

стварно стање на терену и унети га у техничку документацију. 

Позиција обухвата и машински ископ са утоваром у транспортна возила и транспорт 

ископаног материјала на депонију на даљини до 10 км. 

Плаћа се по 1 м3 ископаног и класификованог материјала и транспортованог 

на депонију. 

 

2.003 ОБРАДА ПОДТЛА 

 

Подтло је самоникло тло, после уклањања хумуса и другог неупотребљивог 

материјала, на коме се врши темељење (изградња) насипа. Обрада подтла се врши 

у циљу побољшања његових механичких својстава. Рад обухвата збијање и 

евентуално разривање ради сушења или квашења. Дубина до које се уређује 

темељно тло износи мин. 30цм. 

Прописи по којима се контролише квалитет материјала и уграђивања су: 

 СРПС.У.Б1.010 - Узимање узорака 

 СРПС.У.Б1.012 - Одређивање влажности тла 

 СРПС.У.Б1.014 - Одређивање специфичне тежине тла 
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 СРПС.У.Б1.016 -Одређивање запреминске тежине тла 

 СРПС.У.Б1.018 - Одређивање гранулометријског састава 

 СРПС.У.Б1.020 - Одређивање граница конзистенције 

 СРПС.У.Б1.024 - Садржај сагоривих и органских материја 

 СРПС.У.Б1.038 - Одређивање оптималног садржаја воде 

 СРПС.У.Б1.046 - Одређивање модула стишљивости 

Пре почетка радова потребно је прегледати подтло, испитати састав и збијеност 

истог и на основу добијених резултата одлучити се за обраду подтла на један од 

следећих начина: 

- Ако материјал испуњава постављене захтеве, подтло се обрађује механичким 

путем. Материјал у подтлу потребно је предходно грајдером раскопати, 

испланирати и затим вршити набијање глатким или јежевским ваљцима до 

постизања мин 95% од стандардне лабораторијске збијености за насипе до 2м 

висине, а 100% стандардне лабораторијске збијености за насипе преко 2м висине, а 

до дубине 30цм. 

-Ако се потребна консолидација подтла не постиже због велике стишљивости 

самониклог материјала, геомеханичко побољшање подтла до дубине 30цм, 

спровести додавањем песковито - шљунковитог материјала док се сабијањем 

јежевима и вибро ваљцима не постигне носивост изражена преко модула 

стишљивости Мс=20 МN/м2 (плоча Ø30цм). 

-Неутралисање органских материја и просушивање подтла извести лаком обрадом 

са додатком хидратисаног креча 2-3% Cа(ОH)2, односно око 7кг/м2 у дубини од 15 - 

20цм помоћу одговарајуће механизације. Степен постигнуте збијености треба да 

износи мин95% од стандардне лабораторијске збијености. 

-Замена материјала у подтлу (џепови органских муљева, остатци грађевина - 

подруми) извршиће се по упутству надзорног органа, а рад и материјал обрачунаће 

се кроз позиције ископа, односно насипа. 

У току и по извршењу консолидације подтло одржавати у добро дренираном стању. 

На месту слободних зелених површина након ископа материјала, површину је 

потребно фино испланирати и извршити набијање подтла до Мс=15 МN/м2 

Овај рад се плаћа по м2 обрађеног подтла. 

 

2.004 ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

Овај рад обухвата набавку, транспорт и уградњу потребног материјала, насипање, 

разастирање, грубо односно фино планирање, квашење и збијање материјала 

погодним механичким средствима, а у свему према димензијама и котама из 

пројекта. Израда насипа има се обавити у слојевима дебљине 25цм - 30цм. Сав рад 

мора бити изведен у складу са пројектом и овим техничким условима и 

СРПС.У.Е1.010. 

Контрола квалитета материјала у уграђивања врши се по прописима: 

            СРПС.У.Б1.010 - Узимање узорака 

 СРПС.У.Б1.012 - Одређивање влажности тла 
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 СРПС.У.Б1.014 - Одређивање специфичне тежине тла 

 СРПС.У.Б1.016 -Одређивање запреминске тежине тла 

 СРПС.У.Б1.018 - Одређивање гранулометријског састава 

 СРПС.У.Б1.020 - Одређивање граница конзистенције 

 СРПС.У.Б1.024 - Садржај сагоривих и органских материја 

 СРПС.У.Б1.038 - Одређивање оптималног садржаја воде 

 СРПС.У.Б1.046 - Одређивање модула стишљивости 

За израду насипа употребити земљани материјал III категорије из позајмишта. У 

насип се не могу уградити органски отпаци, корење, бусење. 

Рефулисани песак (природни речни песак) треба да има следеће карактеристике: 

- степен неравномерности гранулометријског састава d60/d10    U=2.3 

- честице<0.09mm      1.5% < дозвољено 10% 

- честице<0.02mm       нема < дозвољено 2% 

- органске материје      нема 

- запреминска маса без пора и шупљина                                               ~2.685 t/m3 

- максимална запреминска маса по стандардном Проктору           ~1.620 t/m3 

- CBR (%)          > 9.50% 

 

Пре насипања извршити испитивање материјала који ће се користити за насипање 

како би се одредили најповољнији услови тј. оптимална влажност.  

Довожење и насипање материјала може почети тек пошто је надзорни орган примио 

темељно тло или предходни слој насипа. 

Насипање се врши у слојевима приближно хоризонталним у подужном смислу, или 

највише у пројектованом подужном нагибу. Дебљина појединог слоја мора бити у 

складу са ефектом збијања, врстом материјала за насипање и траженом 

збијеношћу. Збијање сваког слоја се врши при приближно оптималној влажности 

материјала, механичким средствима у пуној ширини. Израда насипа се мора 

прекинути кад због атмосферских услова није могуће постићи задовољавајуће 

резултате (киша, високе подземне воде, поплаве). Замрзнути материјал се не сме 

уграђивати у насип. 

Сваки набијени слој мора се испитати, а следећи само ако је предходни дао добре 

резултате и ако је омогућена добра веза између њих. Контрола се врши 

одређивањем степена збијености или модула стишљивости. 

Критеријуми за контролу квалитета су: 

-за насипе до 2м висине од коте планума, од кохерентних материјала, захтевани 

степен збијености је 100% максималне лабораторијске збијености 

-за насипе од некохерентног материјала и мешаног материјала, где се Прокторов опит 

не може вршити, контрола збијености се врши кружном плочом при чему се захтева 

модул стишљивости минимум Ms=25 MPa. 
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Вредности збијености и модула стишљивости за поједине материјале одређује 

теренска геомеханичка лабораторија. 

 

Готов насип мора имати нагибе косина, ширине и коте са тачношћу ±5цм у односу 

на пројекат. Количина уграђеног материјала мери се у м3 изведеног и набијеног 

насипа, без хумусног слоја на косинама насипа, а укључујући и језгро банкине. 

 

Обрачун и плаћање врши се по м3 изведеног (набијеног) насипа мерено по 

профилима. 

 

2.005 -2.006 Песковито-шљунковити материјали - израда слоја постељице 

Опис и циљ 

Слој постељице представља завршни слој доњег строја од изабраног материјала, који 

се гради у усеку или преко насипа. Зависно од материјала у усеку, постељица може 

бити изграђена од локалног тла или се локално тло неодговарајућих својстава мора 

ископати и заменити са одговарајућим материјалом, уз претходну обраду подтла  у 

усеку.  

Преко слоја постељице гради се доњи носећи слој коловозне конструкције. 

Позиција обухвата набавку материјала одговарајућег квалитета, довоз, планирање и 

збијање према котама и нагибима датим у главном пројекту. У зависности од физичких 

карактеристика материјала, позиција обухвата и евентуално квашење или 

просушивање довезеног и разастртог материјала пре збијања. Позиција такође 

обухвата и замену постељице у усеку, уколико локално тло има неодговарајућа 

физичко механичка својства.  

Локално тло неповољних карактеристика 

На делу трасе где је постељица у постојећем терену у којем се установе, од стране 

теренске геомеханичке лабораторије, локалитети или потези за глиновитом прашином 

униформног гранулометријског састава (U<9) и ниске носивости (CBRlab≤3%), потребно 

је извршити ископ и замену тла дебљине према пројекту. Дно ископа у таквој врсти тла 

испланирати у циљу формирања нагиба пројектованог за постељицу и само лако 

поваљати да би се добила релативно равна површина. Преко такве површине 

положити "филтер пластицу-гео текстил" тип 250 г, према упутствима произвођача. 

Преко гео-текстила насути "методом са чела" материјал за замену постељице.  

За збијање слоја замене постељице, од песка или шљунковитог материјала или 

камене дробине, потребно је применити средства за збијање некохерентног 

материјала (вибро ваљци, вибро плоче, статички ваљци). Потребно је постићи степен 

збијености Sz 95% у односу на модифицирани Прокторов опит. 
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Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у 

односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са 

преклапањем трагова. 

Материјал за изградњу постељице 

Само материјал који се претходно испита и задовољи критеријуме квалитета се може 

применити за израду слоја постељице у насипу или усеку (у постојећем терену) или 

слоја замењене постељице у усеку (у постојећем терену). 

Стандарди испитивања 

Испитивања физичко механичких својстава материјала за постељицу вршити по 

следећим стандардима: 

СРПС У.Б1.010 - узимање узорака 

СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности тла 

СРПС У.Б1.014 - одређивање специфичне тежине 

СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске тежине тла 

СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометријског састава 

СРПС У.Б1.020 - одређивање граница течења и ваљања 

СРПС У.Б1.024 - одређивање садржаја сагорљивих материјала тла 

СРПС У.Б1.038 - одређивање оптималног садржаја воде 

СРПС У.Б1.042 - одређивање калифорнијског индекса носивости. 

 

Испитивања се изводе за сваку промену материјала, односно минимално једном на 

сваких 1000 м2 постељице. 

Критеријуми за оцену квалитета материјала за постељицу 

Локално тло или материјал из позајмишта, од којих ће се градити постељица, треба да 

има следећа физичко механичка својства: 

- максимална запреминска маса по стандардном Проктор-овом опиту 1,60 т/м3; 
- влажност материјала треба да је блиска оптималној влажности (Wopt±2%), односно 

да се при збијању може постићи захтевана збијеност; 
 

- граница течења Wl<55% 
- индекс пластичности Ip<20% 
- степен неравномерности гранулометријског састава U>9 
- садржај органских материја <6% и равномерно распоређен 

- лабораторијски калифорнијски индекс носивости CBR8% при степену 
збијености Sz=100% у односу на стандардни Прокторов опит а бубрење<3 %. 

 

За израду слоја замењене постељице применити песак или крупнозрни 

некохерентан материјал (камена дробина или песковит шљунак) који задовољава 

следеће критерије: 
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* Критеријуми за шљунак и камену дробину 
 

- индекс пластичности прашинастих фракција Ip 6%; 
- степен неравномерности гранулометријског састава U=15-100 за песковит шљунак, 

односно U=15-50 за камену дробину; 
- максимално зрно не сме бити веће од 100 мм; 
- материјал по AASHTO класификацији тла мора одговарати групи А1-а или А1-б; 

- лабораторијски Калифорнијски индекс носивости треба бити CBR20% при 
збијености од 95% у односу на модифицирани Прокторов опит. 

 
Контрола изграђеног слоја постељице 

Контрола материјала  

Контрола материјала донетог и разастртог на траси спроводи се минимално једном на 

1000 м2 по следећим стандардима: 

- природна влажност  СРПС У.Б1.012 

- специфична тежина  СРПС У.Б1.014 

- гранулометријски састав СРПС У.Б1.018 

- граница консистенције  СРПС У.Б1.020 

Материјал мора да одговара критеријумима квалитета и резултатима претходних 

испитивања  наведеним у претходној тачки. 

Контрола збијености 

Контрола збијености се врши испитивањем суве запреминске масе збијеног слоја и 

поређењем са максималном сувом запреминском масом утврђеном Прокторовим 

опитом. Испитивање се не сме вршити на замрзнутом слоју. Ово испитивање се врши 

минимум једном на сваких 30 м' по следећим стандардима: 

- узимање узорка   СРПС У.Б1.010 

- одређивање влажности тла СРПС У.Б1.012 

- одређивање запреминске  

 тежине            СРПС У.Б1.016 

- одређивање модула  

стишљивости  методом  

кружне плоче              СРПС У.Б1.046 

Потребно је постићи степен збијености Sz100% у односу на стандардни Прокторов  

опит у случају ситнозрних-кохерентних материјала, односно Sz95% у односу на 

модифицирани Прокторов опит у случају крупнозрних-некохерентних материјала. 



                                                                                

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
страна 95 од 180 

 

Критеријуми захтевног модула стишљивости се морају утврдити на пробној деоници, 

при чему је потребно утврдити релације између захтеваног степена збијености и 

модула стишљивости, за стварне услове влажности и интеракције слојева. 

Критеријуме за сваки карактеристичан потез, доноси комисија састављена од 

надзорног органа, извођача радова и претставника контролне лабораторије, на основу 

испитивања на пробним деоницама. 

Резултате испитивања са пробних деоница и измене критерија оцене збијености 

надзорни орган уноси у грађевински дневник. 

Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача радова.  

Контрола равности и кота површине изграђеног слоја 

Контрола равности се врши на било којем месту по избору надзорног органа, а 

најмање са учесталошћу опитних места на сваком пројектном попречном профилу. 

При мерењу са летвом дужине 4 м у било ком правцу, максимално одступање испод 

летве може бити 2 цм. 

Контрола кота површине постељице се врши на сваком пројектном поречном профилу 

а осим тога може се контролисати и на било којем месту које одабере надзорни орган. 

Дозвољено одступање изведених кота од пројектованих је -2 цм односно +1 цм, под 

условом да је обезбеђен пројектова попречни нагиб. 

Обрачун радова 

Мерење: 

Извршени рад, претходно контролисан и примљен од стране надзорног органа, 

обрачунава се у м2.  

Плаћање:  

Претходно примљен и обрачунат извршени рад, плаћа се по јединичним ценама из 
уговора за метар квадратни (м2) изграђеног слоја постељице. 
 
3. Коловозна конструкција 

3.001-3.002   Израда носећег слоја од дробљеног камена 0/31 мм  дебљине д= 15 

цм , д=14цм и 0/63 мм  дебљине д= 20цм механички стабилизованог 

Опис 

Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, 

евентуално квашење, те збијање носећег слоја од дробљеног каменог материјала, 

према димензијама датим у пројекту. 
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Израда 

Израда се врши у једном или два слоја зависно од механизације. Материјал се мора 

разастрти у подужном правцу у нагибу једнаком нагибу нивелете. У попречном смислу 

мора имати нагиб постојеће нивелете, односно потребан за одводњавање 

атмосферске воде. 

Слој се мора збијати у пуној ширини (односно ширини возне траке) одговарајућим 

средствима за збијање. Сабијање треба вршити од ниже ивице ка вишој. 

Материјал за носећи слој не сме се уграђивати преко смрзнуте површине, нити се сме 

угрђивати преко слоја снега и леда. 

Контрола квалитета материјала за носећи слој од дрољеног камена 

За израду доњег носећег слоја мора се применити дробљени  камени агрегат. 

Контролу квалитета при претходним испитивањима вршити по следећим прописима: 

СРПС Б.Б0.001 - природни агрегат и камен; узимање  узорака 

СРПС Б.Б8.012 - природни камен, испитивање чврстоће   на притисак 

СРПС Б.Б8.010 -  воде коју упија природни камен 

СРПС Б.Б8.002 - испитивање постојаности камена на мразу 

СРПС Б.Б8.045 - испитивање отпорности камена и каменог агрегата према хабању по 

методи Лос Анђелес 

СРПС Б.Б8.037 -  трошних зрна у крупном агрегату 

СРПС Б.Б8.047 - дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата 

СРПС Б.Б8.048 - испитивање облика зрна каменог агрегата 

СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометријског састава и по тачки 5 одређивање 

честица од 0,02 мм аерометрисањем (или по ЈУС Б.Б8.036) 

СРПС Б.Б8.036 - одређивање честица у агрегату које прола зе кроз сито отвора 0,02 

мм (важи поступак из овог СРПС -а) 

СРПС Б.Б8.038 - 1.5.52 садржај глине и муљевитих састојака 

СРПС Б.Б8.031 - упијање воде агрегата 

СРПС Б.Б8.030 - запреминска маса са порама и шупљинама(у збијеноми растреситом 

стању) агрегата 

СРПС Б.Б8.032 - запреминске масе камена (са порама и шупљинама и без пора и 

шупљина) порозност и густина камена  
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СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности 

СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске масе тла 

         СРПС У.Б1.038 - одређивање оптималне садржине воде 

СРПС У.Б1.042 - одређивање калифорнијског индекса носивости 

Испитивања се врше за сваку промену материјала. 

 Критеријум за оцену квалитета материјала за носећи слој 

Дробљени камени агрегат који се састоји од зрна дробљенца, ситнежи, песка и испуне 

мора задовољити одређене захтеве у погледу: 

 - физичко-механичких и минералошко - петрографских особина саме стене и  

агрегата; 

  - гранулометријског састава укупног материјала; 

  - носивости; 

  - садржаја органских материја и лаких честица. 

Дробљени материјал за механички стабилизоване доње носеће слојеве мора бити 

састављен од зрна која одговарају следећим захтевима: 

Физичко-механичка својства камена 

Средње чврстоће на притисак (MPа) 

- у сувом стању мин 120 

Упијање воде (% масе) 1,0 

Постојаност на смрзавање (на 25 циклуса смрзавања)  

(Камен је постојан на смрзавање ако је пад средње чврстоће на притисак после 

смрзавања до 20% у односу на средње притисне  чврстоће у сувом стању). 

Минералошко-петрографски састав 

Камен може бити еруптивног, седиментног, метаморфног порекла. 

Физичко-механичка својства дробљеног каменог агрегата 

- Облик зрна, удео зрна 

  неповољног облика (3:1) .... ..... макс 40% 

- Упијање воде (СРПС Б.Б8.031).макс 1,6% 
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- Трошна зрна ............................... макс 7% 

- Отпорност на хабање по методи  

  Лос Ангелес .............................. макс 40% 

- Садржај муљевито-глиновитих и 

  органских честица. ..................... макс 5% 

Напомена: На несепарираним каменим материјалима прописане граничне вредности 

за удео зрна повољног облика, трошних-неквалитетних зрна, упијање воде, губитка на 

Na2SO4 израчунавају се у проценту масе на лабораторијским издвојеним фракцијама, 

односно уделу зрна већих од 4 мм. 

На сепарираним каменим материјалима прописане граничне вредности изражавају се 

у проценту масе на испитану - називну фракцију. 

Гранулометријски састав дробљеног каменог агрегата за доњи носећи слој, фракције 

0/31мм, мора се налазити унутар следећих граничних кривих: 

Отвор квадратног сита 

(мм) 

% теж. у односу на укупну тежину 

материјала 0/31 мм 

0,1 

0,2 

0,5 

1 

2 

5 

10 

20 

31,5 

50 

2-9 

5-14 

8-20 

11-30 

15-40 

25-55 

30-65 

60-80 

100 

 

   

Гранулометријски састав дробљеног каменог агрегата за доњи носећи слој, фракције 

0/63мм, мора се налазити унутар следећих граничних кривих: 

Отвор квадратног сита  (мм) % теж. у односу на укупну  тежину 

материјала 0/63 мм 

0,125 

0,25 

0,5 

0,71 

1 

2 

4 

8 

2-15 

5-20 

7-26 

9-30 

11-34 

18-44 

26-56 

36-69 
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16 

22,4 

31.5 

45 

63 

50-85 

59-93 

71-100 

85-100 

100 

 

Поред наведеног критерија, материјал мора задовољити још и следеће захтеве: 

 - садржај зрна мањих од 0,02 мм  не сме бити већи од 3% 

 - степен неравномерности гранулометријског састава,  U=15-50. 

С аспекта носивости агрегат треба да има лабораторијски калифорнијски индекс 

носивости CBR=80% при степену збијености Sz=95% у односу на модифицирани 

Прокторов опит, а оптималну влажност Wopt =7-9%. 

Садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3% теж.  

Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја 

Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја врши се одређивањем степена 

збијености или модула стишљивости на сваких 500 м2. Уколико се паралелно ради 

одређивање степена збијености и модула стишљивости испитивање се обавља на 

сваких 50 м. 

Испитивање се врши по следећим прописима: 

СРПС У.Б1.010 - узимање узорака 

СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности 

СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминска масе 

Планум доњег носећег слоја контролише се у односу на пројектоване коте, а врши се и 

контрола равности. 

Критеријум за оцену квалитета уграђивања 

Зависно од пројектног решења коловозне конструкције, потребно је задовољити 

следеће критерије: 

Дебљина доњег носећег слоја 

дроб.кам. (цм) 

Захтевани степен збијености Sz у односу 

на мод. Прокторов опит, Sz (%) 

30 98% 



                                                                                

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
страна 100 од 180 

 

Код уграђивања овог материјала преко тврде подлоге, потребно је средства за 

набијање, односно вибрације, прилагодити овим условима, како би се агрегат сабио до 

потребне збијености. 

Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача радова. 

Коте планума доњег носећег слоја на произвољном месту могу отступати за ±10 мм.  

Равност планума мери се канапом или крстовима на произвољном месту, а отступања 

од мерне равни могу бити највише 10 мм у било ком правцу. 

Мерење и плаћање 

Плаћа се по м2 стварно обрађеног, збијеног доњег носећег слоја, одобреногод стране 

надзорног органа.  

ЗА ФАЗЕ Ic и IV   

3.003 ИЗРАДА ПОПЛОЧАЊА НА ПАРКИНГУ ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА НА ПОДЛОЗИ 

ОД МЕШАВИНЕ ПЕСАК:ЦЕМЕНТ=3:1  

Позиција обухвата набавку и транспорт материјала и уградњу плоча димензија и боја 

дефинисаних у пројекту. 

Позиција обухвата набавку и транспорт материјала и израду застора паркинга од 

сивих и белих  бетонских плоча, дебљине 8цм, као застора паркинга од бетонских 

плоча димензија 10x20x8цм, са припадајућом подлогом од мешавине 

песак:цемент=3:1, дебљине д=4цм, према детаљима датим у пројекту. 

На слој песка полажу се бетонске плоче димензије по пројекту. Полагање бетонских 

плоча је ручно уз подбијање пешчаног слоја. Равност изведених површина 

контролисати летвом дужине 4 м. Тип бетонских плоча као и начин израде у свему 

према детаљима из пројекта. Фуге између плоча попуњавају се песком или се заливају 

смесом што је дато у пројекту. Уколико се спојнице засипају песком исто треба учинити 

пре вибрирања. Фуге се засипају песком помоћу метле при чему песак треба да је 

величине зрна 0/2 мм. 

Положене бетонске елементе треба уваљати лаким статичким ваљком у два правца. 

Начин уграђивања и врста примењеног материјала треба да је у складу са важећим 

прописима и СРПС стандардима. 

Квалитет материјала 

Песак 

Гранулометријски састав мора 

да одговара задатом подручју: 

Отвор сита   (mm) 

Проценат пролаза 
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0.15 0-10 

0.30 8-30 

0.60 35-59 

1.18 55-90 

2.36 75-100 

5.00 90-100 

 

Песак не може имати више од 3% глине и треба да је направљен од дробљене 

карбонатне стене. Испуна од песка је непластична, сува а максмилна величина зрна је 

1мм. 

Бeтонске плоче 

Геометријске карактеристике 

 дебљина(висина)/дужина>0.25 

 толеранција димензија 2mm 

 

Чврстоћа и отпорност 

 чврстоћа на притисак цилиндричних тела извађених из блока, према СРПС 
У.M1.040 i СРПС У.M1.048 треба бити > 45 Мрaодносно треба бити таква да  
се осим утицаја саобраћајног оптерећења задовоље и остала наведена 
отпорна својства: 

 отпорност на мраз треба бити према СРПС У.М1.016 односно СРПС 
У.М1.055 

 отпорност на хабање брушењем треба бити према СРПС Б.Б8.015  

Способност трења површине блока 

Отпор клизању на мокрој површини овог блока, измерен у лабораторији или на терену 

са уређајем СРТ клатноo према  СРПС У.Ц4.018треба бити СРТ >60 

Обрачун изведених радова врши се по метру квадратном изграђене површине, а 

ценом су обухваћени набавка потребног грађевинског материјала, транспорти и 

уграђивање. 

 
3.003 Израда горњег носећег слоја од битуменизираног агрегата  
 БНС 22СА (Бит 60) дебљине д=7цм 

 

Опис 

 

Позиција обухвата набављање, справљање, уграђивање и збијање мешавине од 

гранулираног минералног материјала и битумена. 
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Основни материјали 

 

За израду горњег носећег слоја од битуменизираног материјала треба применити 

следеће основне материјале: 

 дробљени карбонатни камени материјал 0/4; 4/8; 8/16 и 16/22 ; 22 мм 
 

 камено брашно карбонатног састава; 
 

 везиво Бит 60. 
 

Квалитет основних материјала 

 

Камена  ситнеж 

 

Камена ситнеж треба да је састављена од карбонатне стенске масе која има следеће 

особине: 

 

 чврстоћа на притисак у сувом 
и водозасићеном стању ... мин 140 MPa 
 

 постојаност на мразу, пад средње притисне 
чврстоће после 25 циклуса ... макс 20% 

 

Камена ситнеж треба да задовољи следеће услове: 

 

 хабање по Los Angeles-у  .. макс 30% 

 зрна неповољног облика .. макс 20% 

 садржај прашинастих честица  
испод 0,09 мм ...................... макс 5% 

 обавијеност површине агрегата  
битуменом ....................... мин 100/80 

 упијање воде на фракцији 4/8 мм1,2% 
 

Гранулометријски састав 

 

Крива гранулометријског састав мора бити таква да крива просејавања лежи у 

следећем граничном подручју: 

Квадратни отвори сита, 

мм 

Пролази кроз 

сита у % масе, 

БНС 22с 

Square mesh, mm 

Passing through 

sieve, % mass, 

BNS 22s 

0.09 5-11 
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0.25 8-17 

0.71 13-27 

2.00 24-40 

4.00 34-53 

8.00 50-70 

11.20 61-81 

16.00 75-94 

22.40 97-100 

31.50 100 

Камено брашно 

 

Камено брашно у свему мора одговарати критеријумима датим у ЈУС Б.Б3.045 за I 

класу квалитета. 

Битумен 

 

Битумен може бити Бит 45 или Бит 60. Битумен у свему мора одговарати 

критеријумима датим у ЈУС У.М3.010. 

 

Мешавина 

 

У асфалтној мешавини учешће битумена треба бити оријентационо 4%. Тачан садржај 

битумена утврдиће се у претходном саставу асфалтне мешавине. Линије 

просејавања минералне мешавине треба да леже у границама наведеним у 

претходној тачки 9.3.3.2. 

Особине пробних тела по Маршаловом поступку морају бити следеће: 

 

 садржај шупљина (вл.%) ...... 3-9% 
 

 стабилност (кN)  ................ мин 6,0 
 

 однос стабилност/течење (кN/мм) 2,2 
 

 испуњеност шупљина минералне   
мешавине битуменом ....... 50-70% 

 

 

Технологија извршења 

 

Припрема подлоге 

 

Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају није 

смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро очишћена челичним четкама 

и издувана компресором. После завршеног чишћења подлоге, извођач ће снимити 
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нивелету и равност подлоге. На деловима где површина слоја подлоге одступа од 

прописане висине за више од +15 мм неопходно је да извођач изврши поправку 

подлоге према захтевима траженим пројектним решењем и сходно одобрењу 

надзорног органа, односно: 

 на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба 
поправку извршити повећањем слоја асфалтне мешавине са асфалт бетоном 
- хабајући слој или БНС; 
 

 на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба скинути 
вишак асфалтне масе у подлози фрезовањем. 

 

Справљање и транспорт асфалтне мешавине 

 

Асфалтна база мора да поседује решето отвора 22,4 мм којим ће се одстрањивати 

недозвољена крупна зрна у минералној мешавини. 

 

Температура битумена треба да буде од 150-160C. Температура асфалтне мешавине 

у мешалици треба да се креће у границама 150-170C (изузетно 175C). 

Уграђивање асфалтне мешавине 

 

Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 140C и 

виша од 175C. 

 

Период извршења радова 

 

Горњи носећи слој са спецификацијама из ових техничких услова може се уграђивaти 

искључиво у периоду од 15. априла до 15. октобра, односно у периоду кад су 

температуре ваздуха веће од 5C, без ветра или мин 10C са ветром, осим уколико 

надзорни орган другачије писмено одобри. 

Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица или киша. 

 

Температура подлоге не сме бити нижа од +5C.  

 

Контрола квалитета 

 

Претходна испитивања асфалтне мешавине 

 

Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији 

пројекат преходне асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових техничких 

услова. 

Никакав рад не сме започети док извођач не предложи претходну мешавину на 

сагласност надзорном органу и док надзорни орган не изда званично писмено 



                                                                                

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
страна 105 од 180 

 

одобрење. Атести о основним материјалима и претходној мешавини не смеју бити 

старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним материјалима или се 

промени избор материјала, извођач је дужан да предложи надзорном органу писменим 

дописом предлог за промену усвојене асфалтне мешавине односно да предложи нову 

претходну мешавину на сагласност. 

  

Доказани радни састав асфалтне мешавине 

 

Квалитет претходне асфлтне мешавине доказује се пробним радом с тим да се 

асфалтна мешавина усваја на самом постројењу, а квалитет уграђивања на опитној 

деоници. Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара овим 

техничким условима, извођач је дужан да обезбеди нове квалитетне основне 

материјале. Уколико се дозирање основних материјала, према претходној мешавини, 

не могу задовољити сви прописани захтеви за физичко-механичке особине асфалтне 

мешавине и за уграђени слој, неопходно је извршити корекцију дозирања основних 

материјала и поновити пробни рад. е почетка употребе тих материјала. 

Тек када се пробним радом постигну сви постављени захтеви, надзорни орган усвојиће 

радну мешавину и дати сагласност да се рад настави. 

Доказни радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена лабораторија, 

што подлеже одобрењу надзорног органа. 

Контрола квалитета 

 

За обезбеђење прописаног квалитета у току грађења контролна лабораторија, 

одобрена од стране надзорног органа, вршиће редовна контролна испитивања и то: 

Испитивање битумена 

 

Извођач радова може да набави битумен само под условом да за сваку испоруку 

обезбеди атест произвођача који ће бити одмах достављен на одобрење надзорном 

органу, односно лабораторији. Поред увида у атест произвођача, оперативна 

контролна лабораторија вршиће и редовна испитивања како то наложи надзорни орган 

(ПК, пенетрација и тачка лома) и то: 

 на почетку радова, 

 на сваких 500 т добављеног битумена, и 

 сва остала испитивања како то захтева надзорни орган. 
 

Испитивање филера 

 

Лабораторија ће испитивати гранулометријски састав филера: 

 

 на почетку радова,  

 на сваких 100 т добављеног филера, и 
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 кадгод то захтева надзорни орган. 
 

Испитивање физичко-мехаичких особина асфалтне мешавине и уграђеног слоја 

 

Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија: 

 

 на почетку радова,  

 на сваких 1000 м2, и 

 кадгод то захтева надзорни орган 

  
Узорак афалтне масе узима се из вруће тек разастрте асфалтне мешавине иза 

финишера. Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем "кернова" из 

готовог слоја на истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине. 

 

Критеријуми за обрачун изведених радова 

 

Равност слоја 

 

Мерење врши извођач, и подноси на проверу и одобрење надзорном органу, на 

попречним профилима, с тим да међусобни размак не буде већи од 20 м. 

 

Мерење се врши равњачом 4 м дужине (лево, десно, средина), односно 

Транспрофилографом, континуално целом дужином. 

 

Критеријуми су следећи: 

 

 равност 0-4 мм задовољава и прихватљива је 

 равност преко 10 мм не задовољава или није прихватљива, и површине које нису 
сагласне морају бити поправљене или уклоњене и замењене, како то наложи 
надзорни орган, с тим да све трошкове сноси извођач. 

 

Одступање површине слоја од прописане висине 

 

Мерење се врши на сваком профилу: 

 

- Одобрено одступање површине горњег носећег слоја не сме да премаши ±10 мм у 

односу на пројектовану вредност; 

- одступање преко 10 мм се не прихвата, а површине које нису сагласне морају бити 

поправљене или уклоњене и замењене, како то наложи надзорни орган, с тим да 

све трошкове сноси извођач. 
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Садржај заосталих шупљина у сабијеном Маршаловом узорку 

 

Уколико су заостале шупљине преко границе од 6%, вредност горњег носећег слоја се 

одбија, а површине које нису сагласне морају бити поправљене или уклоњене и 

замењене, како то наложи надзорни орган, с тим да све трошкове сноси извођач. 

Гранулометријски састав минералне мешавине 

 

Уколико гранулометријски сатав екстрахиране минералне мешавине одступа од 

граничне криве у односу на захтеване физичко-механичке особине, горњи носећи слој 

се одбија, а површине које нису сагласне морају бити поправљене или уклоњене и 

замењене, како то наложи надзорни орган, с тим да све трошкове сноси извођач. 

Уваљаност (збијеност) застора 

 

 

За подбачај уваљаности преко 3%, радови се одбијају, а површине које нису сагласне 

морају бити поправљене или уклоњене и замењене, како то наложи надзорни орган, с 

тим да све трошкове сноси извођач. 

Мерење и плаћање 

 

Мерење и плаћање се врши по м2 стварно извршеног асфалтног слоја одређене 

дебљине у свему по овоме опису, техничким условима и сходно одобрењу надзорног 

органа. 

3.004 Израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ 11 (Бит 60) дебљине д=5цм 
 

Опис 

Позиција обухвата набавку, справљање, уграђивање и збијање асфалт бетона у 

дебљини слоја од 5 цм. Коловозни застор се састоји из једног слоја. Основа  за  

израду  теничких  услова  за  ову позицију   је СРПС У.Е4.014. 

 

Основни материјали 

 

 дробљена племенита камена ситнеж 2/4 мм, 4/8 мм, 8/11 мм; 
 

 дробљени песак 0/2 мм (карбонатни) 
 

 камено брашно карбонатног састава 
 

 битумен БИТ 60 (ПК=49-55; Пен=50-70). 
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Квалитет основних материјала 

 

Камена ситнеж 

 

Камена ситнеж треба да је справљена од  стенске  масе  која има следеће особине: 

Особина Услови квалитета 

Притисна чврстоћа мин 160 MPa 

Хабање брушењем макс 12 цм3/50 цм2 

Постојаност према смрзавању добра* 

*/ Пад средње притисне чврстоће после 25 циклуса мржњења и крављења маx 20 % 

 

Камена ситнеж мора да задовољи следеће услове: 

 

1. Гранулометријски састав фракције према СРПС У.Е4.014/90 
2. Хабање по Los Angeles-у  ...... макс 16% 
3. Садржај зрна неповољног облика макс 20% 
4. Садржај трошних зрна  ............ макс 3% 
5. Садржај грудви глине у појединој фракцији  
према СРПС Б.Б8.038  ............ макс 0,25% 
6. Обавијеност површине агрегата битуменом,  
СРПС У.М8.096 ........................ мин 100/90 

 

Песак 

 

За песак се може користити племенити дробљени песак добијен од стенске масе 

карбонатног састава. Гранулометријски састав песка мора да задовољи следеће 

услове: 

Отвори сита у мм 
Пролази кроз сита у % теж. 

Дробљени песак 0/2 мм 

0,09 

0,25 

0,71 

2 

4 

0.09 

0.25 

0.71 

2 

4 

0-10 * 

15-35 

40-85 

90-100 

100 

*/ Уколико песак садржи више од 10% филерских фракција може се користити под 

условом да је еквивалент песка већи од 60% 

Песак мора да задовољи и следеће особине: 

 

1. Еквивалент песка је мин 60% 
2. У песку не сме бити грудви глине 
3. Песак не сме садржати органске нечистоће 
4. У песку се не смеју стварати грудве од слепљених честица 
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Камено брашно 

 

За камено брашно треба применити  карбонатно  камено  брашно I класе квалитета 

према СРПС Б.Б3.045. Није пожељна  примена каменог брашна од  млевене  

доломитске  стене  због  слабије прионљивости за битумен. 

 

Пре почетка радова извођач треба да код овлашћене  лабораторије, на одобрење 

надзорног органа, прибави уверење о квалитету каменог брашна којим ће се бити 

гарантован  квалитет  према стандарду СРПС Б.Б3.045 (I квалитет). 

Битумен 

 

За везиво треба применити БИТ 60  са:  тачком  размекшавања (прстен  и  куглица ПК 

49-55C),  пенетрација 50-70,  индекс пенетрације већи од -1.0, садржаја парафина маx 

2% и  дуктилитета мин 100 цм. Остала својства према СРПС У.М3.010. 

 

Састав минералне мешавине 

 

Учешће основних фракција у минералној мешавини треба подесити тако да линија 

просејавања буде следећа: 

Отвори сита и решета 

Претходна испитивања и пробни 

рад машине 

Пролази кроз сита и решета у % 

теж. 

0,09 

0,25 

0,71 

2 

4 

8 

11,2 

16,0 

0.09 

0.25 

0.71 

2 

4 

8 

11.2 

16.0 

3-12 

8-28 

16-38 

31-54 

49-69 

75-90 

97-100 

100 

 

Састав асфалтне мешавине 

 

Оријентациони састав асфалтне мешавине је следећи: 

 

  филер 0-0,09 мм ..................... 8% 
 

 песак 0,09-2 мм ...................... 25% 
 

 камена ситнеж 2-11 мм.......... 67% 

Свега:                100% 
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 везиво БИТ 60 - количина везива потребна да асфалтна мешавина задовољи 
тражене услове, утврђује се у претходном саставу асфалтне мешавине. 
 

Оптимална количина битумена у асфалтној мешавини не би  требало бити мања од 

5.0%,  како  би  се  спречио  брзи  замор асфалтног бетона. Код камене ситнежи  

пореклом  од  стенских маса које користе малу количину битумена за обавијање, тако 

да би оптимална количина  битумена  била  испод  5.0%  треба применити горњу 

граничну  вредност  линије  просејавања  у подручју филера и песка, а доње граничне 

вредности просејавања у подручју камене ситнежи. 

 

Физичко-механичке особине асфалтне мешавине 

 

Асфалтна мешавина сабијена у Маршалове калупе на 147-153C и минерална 

мешавина од екстрахиране асфалтне  масе  треба  да задовоље следеће услове: 

Ред.бр. 

Врста испитивања 

Услови квалитета 

Претходна испитивања 

и пробни рад  машине 

Контролна 

испитивања 

1. Заостале шупљине (%) 3-6 

 
2.5-7.5 

2. Стабилост (кН) 7 7 

3. Течење (мм) 4 4 

4. Однос С/Т 1.8 1.8 

5. Толеранција одступања линије 

просејавања екстрахиране 

минералне мешавине у односу 

на усвојену мешавину пробним 

радом машине 

 

сито 0,9 мм 

сито 0,25 мм 

сито 0,71 мм 

сито 2 мм 

сито 4 мм 

решето 

>1,0 

>2,0 

>2,0 

>1,0 

>3,0 

>3,0 

6. Толеранција одступања 

количине везива у односу на 

усвојену рецептуру 

 

Утврђује се претходним испитивањем, а 

толеранција је у границама >0,3% од 

вредности утврђене у претходном саставу 

аспхалтне мешавине 
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Особине уграђеног хабајућег слоја 

 

Уграђени слој од асфалтног бетона мора  имати  следеће  особине: 

Ред.

бр. 

Особине Услови квалитета 

1. Заостале шупљине (5) 2.5-7.5 

2. Уваљаност (збијеност) слоја (%) мин 95 

3. Равност слоја под равњачом 4 м макс 6 мм 

4. Одступања површине слоја од  прописане висине макс >3 мм 

5. Одступање од захтеваног попречног пада макс >0,2% 

 

Технологија извршења 

 

Припрема подлоге 

 

Асфалтни слој може се полагати на подлогу  која  је  сува  и која ни у ком случају  није  

смрзнута.  Пре  почетка  радова подлога мора да је добро очишћена челичним 

четкама и издува на компресором. После завршеног  чишћења  подлоге  извођач ће да 

сними нивелету и равност подлоге и поднесе надзорном органу све податке снимања 

на контролу и одобрење.  На  деловима  где површина слоја подлоге одступа од 

прописане висине  за  више од +15 мм неопходно је да извођач  изврши  поправку  

подлоге  према захтевима траженим пројектним решењем и сходно одобрењу 

надзорног органа, односно: 

 на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба поправку 
извршити повећањем слоја асфалтне мешавине са асфалт бетоном - хабајући слој; 

 на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба скинути вишак 
асфалтне масе у подлози фрезовањем. 

 

Справљање и транспорт асфалтне мешавине 

 

Асфалтна машина мора да поседује решето отвора 16 мм којим ће се одстрањивати 

недозвољена крупна  зрна  у  минералној  мешавини. 

Температура битумена треба да буде од 150-165C. Температура агрегата не сме бити 

виша од температуре битумена за више од 15C. 

Температура асфалтне мешавине у мешалици треба да  се  креће у границама 150-

170C (изузетно 175C). 
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Уграђивање асфалтне мешавине 

 

Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 140C и 

виша од 175C. 

 

Период извршења радова 

 

Хабајући слој са спецификацијама из ових техничких услова може се уграђивати 

искључиво у периоду од 15. априла  до 15. октобра, осим уколико другачије одобри 

надзорни орган, односно у периоду  кад  су  температуре  ваздуха  веће од 5C, без 

ветра или мин 10C са  ветром.  Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати 

када је измаглица или киша. Температура подлоге не сме бити нижа од +5C. 

 

Контрола квалитета 

 

Претходна испитивања асфалтне мешавине 

 

Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији, 

одобреној од надзорног органа,  пројекат  претходне асфалтне  мешавине  у свему 

сагласан са захтевима ових теничких услова. 

 

Никакав рад не сме започети док извођач не предложи  претходну мешавину на 

сагласност надзорном органу и надзорни орган не изда формално одобрење у писаној 

форми. Атести о основним материјалима и претходној мешавини не смеју бити старији  

од 6 месеци. Уколико настану промене  у  основним  материјалима или се промени 

избор материјала, извођач је дужан да предложи надзорном органу  писменим  

дописом  предлог  за  промену усвојене асфалтне мешавине односно да предложи 

нову  претходну мешавину на сагласност, пре почетка употребе тих материјала. 

Доказани радни састав асфалтне мешавине 

 

Квалитет претходне асфалтне  мешавине  доказује  се  пробним  радом с тим да се 

асфалтна мешавина усваја на самом  постројењу, а квалитет уграђивања на  опитној  

деоници.  Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара  овим 

техничким условима, извођач је дужан да обезбеди нове квалитетне основне 

материјале. Уколико се дозирање основних  материјала, према претходној мешавини, 

не могу задовољити сви прописани захтеви за физичко-механичке особине асфалтне  

мешавине и за уграђени слој, неопходно је  извршити  корекцију дозирања основних 

материјала и  поновити  пробни  рад.  Тек када се пробним  радом  постигну  сви  

постављени  захтеви, надзорни орган усвојиће радну мешавину и дати сагласност  за 

наставак рада. 

Доказни  радни  састав  асфалтне  мешавине  врши  оперативна овлашћена 

лабораторија одобрена од стране надзорног органа. 
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Контрола квалитета 

 

За обезбеђење прописаног квалитета у току грађења контролна лабораторија, коју 

одобри надзорни орган,  вршиће  редовна контролна испитивања и то: 

Испитивање битумена 

 

Извођач радова може да набави битумен само под условом да за сваку испоруку 

обезбеди атест произвођача који ће бити одмах достављен  надзорном органу, 

односно лабораторији на одобрење. 

Поред увида у  атест  произвођача,  оперативна  лабораторија  вршиће и редовна 

испитивања (ПК, пенетрација и тачка лома) и то: 

 на почетку радова,  

 на сваких 200 т добављеног битумена, и 
кадгод то наложи надзорни орган 

Испитивање филера 

Лабораторија ће испитивати гранулометријски  састав  филера: 

 на почетку радова,  

 на сваких 100 т добављеног филера, и 
кадгод то наложи надзорни орган. 

Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног слоја 

 

Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија: 

 на почетку радова,  

 на сваких 2000 м2, и 

 кадгод то наложи надзорни орган. 
 

Узорак асфалтне масе узима се из вруће тек разастрте  асфалтне мешавине иза 

финишера. Контрола збијености и шупљина  у застору врши се вађењем "кернова" из  

горњег  застора,  на  истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине. 

 

Критеријуми за обрачун изведених радова 

 

Равност слоја 

 

Мерење врши извођач, и подноси на проверу и одобрење надзорном органу, на 

попречним профилима, с тим да међусобни размак не буде већи од 20 м. 

 

Мерење се врши равњачом 4 м дужине (лево, десно, средина), односно 

Транспрофилографом, континуално целом дужином. 
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Критеријуми су следећи: 

 

 равност 0-4 мм задовољава и прихватљива је 

 равност преко 10 мм не задовољава или није прихватљива, и површине које 
нису сагласне морају бити поправљене или уклоњене и замењене, како то 
наложи надзорни орган, с тим да све трошкове сноси извођач. 
 

Одступање површине слоја од прописане висине 

 

Мерење се врши на сваком профилу: 

Одобрено одступање површине горњег носећег слоја не сме да премаши ±10 мм у 

односу на пројектовану вредност; 

одступање преко 10 мм се не прихвата, а површине које нису сагласне морају бити 

поправљене или уклоњене и замењене, како то наложи надзорни орган, с тим да све 

трошкове сноси извођач. 

Садржај заосталих шупљина у сабијеном Маршаловом узорку 

Уколико су заостале шупљине преко границе од 6%, вредност горњег носећег слоја се 

одбија, а површине које нису сагласне морају бити поправљене или уклоњене и 

замењене, како то наложи надзорни орган, с тим да све трошкове сноси извођач. 

Гранулометријски састав минералне мешавине 

Уколико гранулометријски сатав екстрахиране минералне мешавине одступа од 

граничне криве у односу на захтеване физичко-механичке особине, горњи носећи слој 

се одбија, а површине које нису сагласне морају бити поправљене или уклоњене и 

замењене, како то наложи надзорни орган, с тим да све трошкове сноси извођач. 

Уваљаност (збијеност) застора 

За подбачај уваљаности преко 3%, радови се одбијају, а површине које нису сагласне 

морају бити поправљене или уклоњене и замењене, како то наложи надзорни орган, с 

тим да све трошкове сноси извођач. 

Мерење и плаћање 

 

Мерење и плаћање се врше по м2 стварно  урађеног слоја асфалтбетона дебљине 4 

цм у свему по овоме опису и критеријумима, техничким условима и сходно одобрењу 

надзорног органа. 

3.005-3.006  ИЗРАДА БЕЛИХ БЕТОНСКИХ ИВИЧЊАКА 18/24 ЦМ, 12/18/ цм И            

ПРЕЛАЗНИХ ИВИЧЊАКА 

 

Постављање белих бетонских ивичњака   

 
Позиција обухвата набавку белих бетонских ивичњака димензија 18/24 цм од бетона 

МБ 40 и ивичњака димензија 12/18 цм од бетона МБ 35, од реномираног произвођача, 
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и свог осталог потребног материјала, справљање и уграђивање на подлози од бетона 

МБ 20 по котама из Пројекта. 

Пре полагања ивичњака мора се извршити геодетско обележавање ивица коловоза на 

којима се врши постављање ивичњака. Ивичњаке поставити на подлози од бетона МБ 

20 према котама из пројекта. Спојнице ивичњака залити цементним малтером 1:1 и 

извршити фуговање. 

Постављени ивичњаци морају имати правилан положај у ситуационом плану и морају 

бити висински постављени на одговарајуће коте. 

Обрачун по дужном метру постављених ивичњака. 
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ОПШТИ ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА 

НА СПОЉНИМ  ИНСТАЛАЦИЈАМА ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

1) ОПШТИ УСЛОВИ 

Члан 152. (Закон о планирању и изградњи): 

Одговорни извођач радова дужан је да : 

1. изводи радове према техничкој документацији на основу које је издата 

 грађевинска дозвола, у скаду са прописима, стандардима, техничким 

 нормативима и нормама квалитета који важе за поједине врсте радова, 

 инсталације и опрему; 

2. организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, 

 обезбеди несметано одвијање саобраћаја и заштиту околине за све време 

 трајања грађења; 

3. обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине 

 (суседних објеката и саобраћајница); 

4. обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног 

материјала,  инсталација и опреме издат од стране овлашћених организација; 

5. води грађевински дневник и књигу инспекције; 

6. обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току 

 грађења; 

7. обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова; 

8. на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 

 Извођача радова на градилишту и Главни пројекат, односно документацију на 

 основу које се објекат гради. 

Извођач радова обавештава општинску управу на чијој територији се гради објекат о 

почетку извођења радова, најмање осам дана пре почетка и о завршетку израде 

темеља, а за објекте од значаја за Републику, из члана 114. Закона о планирању и 

изградњи, и надлежно министарство. 

Извођач радова писмено упозорава Инвеститора, а по потреби и орган који врши 

надзор над применом одредаба Закона о планирању и изградњи, о недостацима у 

техничкој документацији и о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на 
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извођење радова и примену техничке документације (појава археолошких налазишта, 

активирање клизишта, појава подземних вода и слично). 

Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема обавештења из става 2. овог 

члана, извршиће контролу усаглашености изграђених темеља са Главним пројектом и 

о томе издати писмену потврду. 

2) ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

2.1. Пре почетка радова Извођач мора да изврши снимање и обележавање трасе и 

објеката на њој, постави мрежу привремених репера помоћу којих ће у току градње 

вршити сталну контролу кота и праваца. Извођач нема право да уговорени посао у 

целини или делимично уступи трећем лицу без писмене сагласности наручиоца. 

Радови се морају изводити у свему према овим условима и другим прописима за ову 

врсту радова и санитарне инспекције. Уколико у току извођења, неки од тих прописа 

претрпи измене, допуне или се усвоји нови, Извођач је дужан да по њима поступи без 

накнаде. 

2.2. Материјал за извођење уговорених радова мора одговарати СРПС-у или 

другим признатим прописима за ту врсту материјала. Уз сваку испоруку материјала 

(цеви,  

фазонски комади, итд.) мора се доставити атест да је исти испитан и одговара 

прописима. Извођач је одговоран за сав уграђени и неуграђени материјал и изведене 

радове до коначне предаје, односно добијања употребне дозволе. 

2.3. Радови се морају изводити у свему према пројекту, уговору и овим условима. 

Уколико постоји нека неусаглашеност Извођач је дужан да на време тражи решење од 

Надзорног органа. За сваку евентуалну измену мора да постоји писмена сагласност 

Пројектанта и Надзорног органа. Извођач мора да организује радове тако да 

материјал и ровови не ометају радове других Извођача на градилишту. Дужан је, 

такође, да плати сва закашњења и штету коју својим радовима нанесе другим 

Извођачима. 

2.4. Ископ рова, затрпавање и набијање насипа мора се изводити у свему према 

опису из пројекта. Цеви се могу полагати само на испланирану подлогу и након 

провере кота нивелманским инструментом. Полагање цевовода дозвољава Надзорни 

орган уписом у дневник. Приликом полагања цевовода, кота дна канала сваке цеви се 

мора контролисати инструментом. Спојеве цеви треба тако извести да буду 

непропустљиви. Материјал и начин спајања за сваку врсту цевовода одређен је 

пројектом. Уколико то није тако, Извођач је дужан да тражи решење од пројектанта и 

Надзорног органа. Не сме се почети са затрпавањем рова пре него што се цевовод 

испита на вододрживост. Надзорни орган прегледа положени цевовод, исправност 

спојева, трасу, контролише висинске коте из профила који му извођач доставља и 

дозвољава (уписом у дневник) затрпавање рова. Набијање ровова се мора вршити у  

слојевима до 30cm, а испитивање збијености на сваких 60cm по висини и 20m' по 
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дужини рова. Да би се омогућило насипање и набијање у слојевима до 30cm, оплата 

се мора извлачити тако да се онемогући обрушравање страница рова. 

Ако се деси да је ров прокопан на дубини већој од пројектоване, додавање материјала 

мора бити у слојевима са набијањем механичким средствима до одређене збијености. 

На таквим местима мора се обавезно контролисати збијеност. 

Снижење нивоа подземне воде може се вршити искључиво методом филтрације. 

Забрањено је црпљење воде директно из рова, а нарочито код већ завршених и 

примљених деоница. Цеви се могу полагати само у рововима без воде. 

2.5. Дужност Извођача је да, до коначне предаје, односно добијања употребне 

дозволе, обезбеди инсталације и објекте од механичког оштећења, запушавања, 

бесправног коришћења и слично. 

Испитивање и пражњење довода може се вршити само по упутству Надзорног органа. 

Забрањено је пражњење довода у ископани ров. Све трошкове за прераду спојева или 

поправке неквалитетно изведених радова сноси Извођач. 

Извођач је дужан да уради и све радове (са давањем потребних материјала) који нису 

обухваћени пројектом, ако су исти неопходни за нормално функционисање 

инсталације или усаглашавање са постојећим прописима. Извођач мора да преда 

инсталацију исправну за правилно функционисање. 

На местима укрштања са другим инсталацијама мора се извршити обезбеђење од 

слегања или каснијег оштећења у току експлоатације. 

2.6. Извођач је дужан да обезбеди катастарско снимање инсталација и да на време 

(пре затрпавања) позове представника катастра да изврши снимање.  

Извођач је дужан да цевоводе са објектима на њима преда инвеститору на коришћење 

и одржавање и да достави писмени документ о томе. 

3) ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

3.1.) ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

3.1.1.) Радови на ископу 

Уводне напомене 

Радови на ископу у отвореном обухватају: 

а) ископ рова одговарајућом методом према геомеханичким особинама тла, са 

 утоваром и одвозом; 

б) осигурање бочних страна рова; 

ц) одвођење процедних и подземних вода. 
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Радови се могу изводити према одобреном и овереном: 

а) Главном или Извођачком пројекту (у даљем тексту: пројекту) који садржи 

одговарајуће подужне и попречне профиле са котама и потребним димензијама и 

б) пројекту организације грађења који дефинише: начин ископа укључујући типове 

машина и опрему, организацију транспорта, техничка решења и одобрења за сва 

осигурања и обезбеђења у зони градилишта. 

Ископ ће бити извршен према нагибима и димензијама назначеним у пројекту или до 

нивоа и димензија одобрених од стране Назорног органа. Сваки погрешан ископ неће 

се признавти а радови које услови погрешан ископ пашће на терет Извођача. Сваки 

прекоп или погрешан ископ (ако је нивелета дна канала дубља од предвиђене по 

пројекту) мора се попунити шљунком и добро набити вибросолима а све по упутству 

Надзорне службе. Тек када се овако припреми подлога приступа се следећој фази 

изградње колектора. 

Ископ рова за полагање цевовода може се вршити ручно и машински. Ширина рова 

условљена је пречником цевовода и износи минимум 0.80m. Дно рова мора се извести 

са тачношћу +5cm. Код већих дубина укопавања, преко 1.0m треба предвидети 

подграду рова уколико стабилност терена то захтева. Ископани материјал, којим се 

након завршене монтаже цевовод затрпава, мора се депоновати на једну страну рова, 

осигурати од одроњавања и одбацити од ивице рова минимум 1.0m друга страна рова 

“резервисана је” за депоновање цевног материјала. По правилу сав цевни материјал 

који се угрђује (цеви, спојнице и друго) мора бити комплетиран на траси пре копања 

рова. 

Поред осталог, пројектом организације грађења треба обезбедити скретање 

саобраћаја (на објектима у градским зонама) на незаузети део саобраћајнице. Мора се 

обезбедити приступ свим зградама за случај гашења пожара, спасавања људи, 

испоруке робе и слично. Извођач је обавезан да предузме мере и обезбеди услове да 

се устаљени режим саобраћаја у близини градилишта не ремети дуже од одобреног 

рока. Материјалне и остале последице овог поремећаја саобраћаја пашће на терет 

извођача, уколико се у току грађења не придржава усвојених мера, поступака и 

динамике грађења. 

Извођач радова на изградњи инсталација је у обавези да у програму рада предвиди и 

усклади све пратеће радове, било да их сам изводи или их изводи уз помоћ других 

извођача. 

Носилац основног уговора је одговоран за континуално усаглашавање и извршавање: 

а) главних радова на инсталацијама и 

б) пратећих радова - измештања свих врста инсталација, осигурање објеката, 

 враћање коловоза у првобитно стање и остало. 



                                                                                

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
страна 120 од 180 

 

Приликом ископа рова Извођач мора да води рачуна о могућем одвијању саобраћаја 

који може да проузрокује зарушавање рова и угрози безбедност радника. Извођач је 

обавезан да спроведе посебне мере за потпуну сигурност при раду на свим деоницама 

ископаног рова. 

Уколико се ископ рова врши у зони постојећих инсталација (електроенергетских, ПТТ, 

гасовода, топловода, као и водоводних и канализационих), а њихове трасе нису 

одређене на терену, пре почетка радова на траси мора се утврди положај тих 

инсталација попречним откопавањем. Откривене инсталације снимити геодетски и 

податке доставити организацији која одржава те инсталације, односно извршити 

усаглашавање постојећих и пројектованих инсталација. На провереним деоницама 

приступити ископу рова по усвојеној методи, односно упутству Надзорног органа. 

Без обзира на захтеве према којима Извођач мора добити одобрење за сваки план 

рада, распоред механизације и начин напредовања, једино је извођач одговоран за 

методу рада, квалитетно извршење посла, завршетак посла у уговореном року као и 

за сигурносне и заштитне мере за време извођења радова. 

Овим техничким условима прописане су само важније ставке које прецизирају начин и 

квалитет рада на ископу. За све друго што овде није наведено важе одговарајуће 

техничке норме, стандарди, прописи и правилници. 

Категоризација ископа 

Овим описом усвојена је јединствена категоризација земљишта, као "ископ у меканом" 

и обухвата све ископе у земљи, глини, дробини, речном наносу, распаднутим стенама 

и другим сличним материјалима у којима извођач може обавити ископ применом 

механизације и ручно. Ископ у меканом укључује сво обло камење и чврсте блокове 

који се налазе у самониклом материјалу, а не прелазе запремину од 0,75m3. 

Категоризација се при ископу може договорно утврдити записником уз обавезно 

присуство Надзорног органа - геомеханичара. Надзорни орган - геомеханичар мора 

извршити преглед дна ископаног рова и то оверити уписом у грађевински дневник. 

Подграђивање и осигурање радног профила 

Извођач је дужан да изврши подграђивање и ојачање ископаних површина рова на 

начин како је то дато пројектом и како прописују ови услови. 

Извођач је дужан, у свему према прописма , подградити и разупрти бочне стране рова 

помоћу дасака, греда и клинова за дубине рова веће од 1.0m. Подграђивање треба да 

буде такво да испуњава услове Закона о заштити на раду, односно мора бити 100% 

безбедно по живот радника који раде у рову. Степен осигурања рова зависи од 

материјала у коме се копа ров и од његове чврстоће. Ров се осигурава хоризонталним 

и вертикалним талпама, које се учвршћују бочним гредама и разупиру облицама. 

Оплата мора да “вири“ из рова минимално 0.20m. Избачена земља мора се 

обезбедити од обрушавања. Размак између талпи не сме бити већи од 1.50m. За 



                                                                                

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
страна 121 од 180 

 

силазак у ров морају се користити мердевине а сви ископи морају се осигурати 

оградом. Свакодневно, пре почетка радова, мора се прегледати оплата и одмах се 

одстранити евентуални недостатци. Преглед мора бити детаљан после јаких киша и 

дужих прекида рада. Налаз прегледа треба констатовати у грађевинском дневнику. 

Извођач је дужан да упозори Надзорни орган уколико сматра да одобрени тип 

подграде не одговара условима тла, а Надзорни орган је обавезан да у року од 12 

часова провери и, евентуално, одобри захтев за промену подграде. 

Извођач је одговоран за стабилност објеката и сигурност у раду, те уколико постоји 

опасност од зарушавања мора да предузме одговарајуће мере осигурања. 

Извођач је дужан да контролише, одржава и обнаваља подграду, уколико је то 

потребно или ако то захтева Надзорни орган. 

У зависности од геотехничких и хидрогеолошких услова извршиће се процена у циљу 

одређивања врсте и јачине подграде и максималног времена које се дозвољава од 

тренутка ископа до постављања подграде. 

Тампонски слој 

Ради што бољег налегања цеви, а у циљу равномернијег оптерећења по дужини 

цевовода, неопходна је израда тампонске подлоге. Тампонска подлога мора бити 

пажљиво припремљена и она се изводи од песка који се поставља по целој ширини 

рова И то дебљине d=10cm за цевоводе до 500mm и d=20cm за цевоводе преко 

500mm. У песку не сме бити камења или било којих других предмета који би могли 

оштетити цевовод или изолацију на њему. Збијање тампонског слоја вршити машински 

а тамо где је то немогуће извести радити то стандардним ручним набијањем. 

Депоновање материјала 

Депоновање материјала из ископа вршиће се на локацијама које одреди или одобри 

Надзорни орган. Депоновање материјала мора се вршити на такав начин да депоније 

буду увек оцедне и испланиране. Косине депонија, као и оне саме, морају бити 

стабилне. Депоновање материјала не сме довести до клизања терена на коме су оне 

лоциране нити до клизања околног терена. Уколико дође до клизања околног терена, 

услед непажљивог депоновања материјала, Извођач је дужан да, о вом трошку, 

изврши све санационе мере које одреди надзорни орган. 

Извођач мора вршити и повремено депоновање материјала из ископа на локацијама 

које одреди или одобри Надзорни орган. Извођач је дужан да, накн завршетка 

планираних радова, односно пошто престане потреба за привременим депоновањем 

материјала из ископа, одвезе сав преостали материјал до сталних депонија, а 

локације привремених депонија и планира на начин на који одреди Надзорни орган. 
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Транспорт цеви 

Код преузимања цеви сваку пошиљку треба пажљиво контролисати и установити да ли 

је комплетна и неоштећена. Оштећења на цевима обично су последица непажљивог 

руковања приликом транспорта као и манипулације при истовару. Истовар и претовар 

цеви треба вршити под сталном контролом стручне особе, која је у ту сврху посебно 

одређена. Цеви треба слагати на сасвим равну подлогу и то у облику призме. 

Цеви и све фитинге и спојнице треба складиштити тако да се њихова унутрашњост не 

може запрљати. Треба пазити да се цеви не упрљају: земљом, блатом, уљем, 

масноћом, бојама и сличним материјама. При утовару и транспорту треба пазити се 

цеви вуку преко утоварне површине транспортног возила или преко тла. Извођач 

монтерских радова мора се придржавати упутстава  испоручиоца цеви, како и на који 

начин се поступа приликом транспорта и ускладиштења цевног материјала. 

Приликом складиштења цеви треба слагати тако да леже на равном пуном дужином. 

Редови цеви морају бити са стране подупрти. Испреметаним распоредом наглавака 

постиже се приближно пуно ослањање појединачних слојева цеви. Гумени заптивни 

прстенови не смеју дуже време бити изложени сунчевим зрацима. 

3.1.2.) Радови на насипању око и изнад цевовода 

Радови на насипању обухватају: 

а) преузимање материјала са депоније из ископа или позајмишта и 

б) насипање материјала у рову применом одговарајућих поступака уграђивања. 

Радови на насипању преосталог дела рова изводе се у складу са спецификацијама 

датим у овом поглављу, односно према цртежима или налогу Надзорног органа. 

Спојеви цевовода морају остати незатрпани како би се могли контролисати за време 

испитивања на пробни притисак. Извођач се посебно упозорава да не сме започети 

затрпавање рова пре него што се обаве испитивања на пробни притисак и пре него 

што бетон анкерних блокова и објеката (ревизионих силаза, преливних и других 

грађевина) на цевоводу не постигне захтевану чврстоћу. 

Уколико осигурање преломних или сталних тачака отежава (продужава) извођење 

онда се, на основу одобрења Надзорног органа, дозвољава привремено осигурање 

тих тачака. 

По завршеном испитивању на пробни притисак и осигурање сталних и преломних 

тачака наставити са затрпавањем рова материјалом, у коме не сме бити камења већег 

од 5cm.  

Међупростор између цевовода и зида ископаног рова насипа се песковитим 

материјалом у слојевима дебљине до 25cm са набијањем. Слојеви се наносе и 

набијају машински или другим одобреним методама, наизменично са леве и десне 
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стране цевовода. Збијеност насутог дела мора да одговара прописаним условима 

збијености (посебно на деоницама саобраћајница), а посебно на деоницама у зеленом 

појасу. 

Израда насипа изнад цевовода врши се насипањем у слојевима који нису већи од 

30cm, са одговарајућим набијањем машинским путем. Материјал за насипање узима 

се са депоније ископа или позајмишта уколико одговара условима прописаног 

набијања. Може се употребити само неоргански материјал који не садржи хумус и 

муљевите састојке. Потребно је постићи збијеност од Me=39.2N/mm2. 

Насипање на деоницама саобраћајница извршиће се шљунком, а у складу са 

захтевима израде обновљеног коловоза. Слојеви не смеју бити вечи од 30cm И 

потребно је да се постигне збијеност Me=60N/mm2. Насути слој мора бити разастрт у 

подужном правцу по целој ширини рова и одмах набијен. 

Контролу збијености насутог материјала вршити редовно са регистровањем резултата 

испитивања. 

Збијеност уграђеног материјала мора да одговара прописаним условима збијености, 

како на делу саобраћајница, тако и у зеленом појасу. 

Одвоз вишка материјала из ископа 

Радови на одвозу материјала из ископа обухватају утовар, транспорт ископаног 

материјала на депонију коју назначи Надзорни орган, истовар материјала са 

планирањем на депонији. 

 3.2.) ОДВОДЊАВАЊЕ И ЦРПЉЕЊЕ ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 

За време извођења радова Извођач је обавезан да врши одводњавање и црпљење 

воде тако да осигура несметано извођење радова. Одводњавање темаљне јаме 

односно рова врши се ручним црпљењем или преносним црпкама. Понуђач је дужан 

да  оквиру Идејног пројекта организације грађења, уз понуду, приложи пројекат 

одводњавања. При изради пројекта користити гравитационо одвођење воде где год је 

то могуће. Уколико је то немогуће извести Извођач је дужан да изведе одводне канале 

до шахта (сабирник) и систем пумпи за евакуацију воде из шахта (рова). 

Извођач је дужан да на организационој разради посла предложи систем одводњавања 

и црпљења подземне воде који, пре отпочињања радова, мора бити усвојен од стране 

Инвеститора. 

Количине воде које не прелазе 15l/s на читавој деоници (или на одређеној локацији), 

сматрају се нормалним дотоком и одвођење ових количина воде се не плаћа посебно, 

већ се укалкулише у јединичну цену. 

Количине воде веће од 15l/s, мерене на улазу контролног места, плаћају се по 

посебним позицијама. 
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Извођач је обавезан да одржава инсталације и пумпна постројења тако да у сваком 

тренутку могу уклонити количине воде до 30 l/s. 

3.3.) МОНТАЖНИ РАДОВИ 

Пре истовара потребно је преконтролисати да ли су цеви у исправном стању. 

Истовар али и премештање, убацивање цеви у канал као и полагање мора се обавити 

погодним дизалицама, машином која копа ровове, утоваривачима или уређајима за 

фино дизање (а све у зависности од пречника и материјала од кога је цевовод) чиме 

се искључује оштећење цевовода. Није дозвољено постављање цеви уз цимање или 

пуштање да слободно падају. 

За вешање цеви треба користити сајле и ужад. Цеви не смеју да се истоварују и 

постављају у ров са подужно увученим ужетом или са више цеви и једном захвату. 

Спајање цеви 

Спој цеви са наглавком (муфом) или фалцом заједно са заптивним средством 

(гуменим прстеном) представља конструктивну целину цевовода. 

Заптивни гумени прстен је чврсте структуре и састоји се од материјала отпорног на 

хемикалије и старење. Испоручује се заједно са цевима. 

Приликом спајања и заптивања треба нарочити водити рачуна о следећем : 

- смеју се користити само чисти и суви заптивачи а заптивне површине на 

 наглавку и слободном крају морају да се очисте и осуше, 

- заптивни прстен мора да се постави испављен (неуврнут) и равномерно напет 

на  сам крај слободног краја цеви, 

- цев која виси на уређају за преношење и полагање треба, пре спајања, 

 исправити у хоризонталном и вертикалном смислу (према нивелети цевовода) 

и  пажљиво довести до већ положене цеви (заптивне површине никако не смеју да 

 се оштете). 

Испитивње цевовода на непропусност 

Хидрауличко испитивање канализационе мреже (тј. испитивање цевовода на 

непропусност) обавља се након монтаже цевовода а при делимично затрпаном рову. 

Објашњено је у посебном одељку (види садржај). 

3.4.) ОБЈЕКТИ НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ 

Ревизиони силази изводе се на местима хоризонталних и вертикалних прелома, на 

споју два и више канала и на равним деоницама уколико је њихова дужина већа од  
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прописане. Граде се од армирано бетонских цеви-готових монтажних прстенова (и 

конусног дела L=1.0m на крају) Ø1000mm, са узиданим пењалицама и са армирано 

бетонским прстеном и ливено гвозденим поклопцем.  

Унутрашњи зидови ревизионих силаза малтерисни су цементним малтером и углачани 

до црног сјаја. Дно рев. силаза је у висини најнижег цевовода и на њему се израђују 

кинете за међусобни спој свих цевовода који улазе у дати силаз.  

За постављање ревизионих силаза копа се рупа кружног облика пречника 1.50m. 

Бокови рова морају бити скоро вертикални (5:1) како би се у случају потребе могло 

вршити разупирање ископа. На дно рова насути шљунак у слоју од 10cm а затим 

извести подлогу од мршавог бетона (МБ15) d=10cm. 

3.5.) БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ 

3.5.1.) Бетон 

Опште одредбе 

Услови овог поглавља односе се и примењиваће се на све бетоне и армиране бетоне 

у спољним и подземним конструкцијама, који ће бити употребљени на извођењу 

радова који су предмет ове пројектне документације. 

Стандарди 

Квалитет бетона и његових компоненти мора одговарати захтевима следећих 

техничких прописа и стандарда: 

а) Правилник о техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон (у даљем 

тексту ПБАБ); 

б) Југословенски стандарди (у даљем тексту ЈУС). 

Извођач ће набавити и држати на градилишту један примерак стандарда наведених у 

овим техничким условима. 

Испитивање бетона и његових компоненти 

Сва претходна и контролна испитивања бетона и свих његових компоненти, 

дефинисана овим техничким условима, вршиће Извођач. 

У том циљу извођач ће изградити бетонску лабораторију и опремити је свим 

потребним уређајима, инструментима и инвентаром потребним за испитивање бетона 

на начин и у обиму како се то захтева овим условима, или ће за овај посао ангажовати 

стручну организацију регистровану за ову врсту делатности. Избор овакве стручне 

организације врши Извођач, уз сагласност Надзорног органа. 
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 Дневник бетонских радова 

За све време извођења бетонских радова Извођач је дужан да води дневник бетонских 

радова. 

У дневник бетонских радова уноси се следеће : 

а) подаци о испоруци цемента на градилишту и то : 

 - назив произвођача цемента, 

 - количина цемента и датум приспећа на градилиште, 

 - место где је цемент ускладиштен; 

б)  подаци о испорукама додатака бетону; 

ц)  резултати свих претходних и контролних испитивања бетона, његових 

 компоненти и додатака бетону; 

д)  подаци о температурама ваздуха, воде, цемента, агрегата и бетона, влажности 

 ваздуха и времену; 

е)  подаци о времену почетка и завршетка бетонирања појединих објеката и 

подаци о времену постављања, односно скидања оплате; 

ф)  упутства и примедбе надзорног органа. 

Поред наведених, у дневник бетонских радова ће се уносити и сви остали потребни 

подаци. 

Једну копију дневника бетонских радова Извођач ће достављати Надзорном органу. 

Трошкови претходних и контролних испитивања бетона, његових компоненти и 

додатака бетону, било да се врши на градилишту или у некој другој стручној 

организацији, неће се Извођачу посебно плаћати већ ће их он обухватити јединичним 

ценама бетона понуђеним у предрачуну. 

3.5.2.) Цемент 

Опште одредбе 

За справљање свих врста бетона употребиће се нормални портланд цемент PC 35. 

Није дозвољена употреба различитих врста цемената, нити употреба исте врсте 

цемента коју су произвели разни произвођачи, у истом бетонском елементу. 

Цемент мора да одговара траженом квалитету предвиђеном југословенским 

стандардима за портланд цемент. 
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Уколико резултати контролних испитивања покажу да цемент има тражени квалитет, 

Надзорни орган ће дозволити употребу испитане испоруке цемента. У противном 

случају, такав цемент ће бити одбачен и Извођач ће одбачене количине заменити 

исправним цементом о свом трошку, без икаквог права на накнаду. 

Ако нека количина цемента лежи дуже од 3 месеца у складишту, извршиће се поновно 

контролно испитивање те количине цемента, без обзира на то што је већ испитана по 

допремању на градилиште. 

Извођач ће набавити цемент, допремити га на градилиште и ускладиштити га. 

Коштање цемента, транспорт, ускладиштења и свих радова везаних за манипулацију 

са цементом биће обухваћено јединичним ценама бетона понуђеним у предрачуну. 

3.5.3.) Додаци бетону 

Опште одредбе 

Додаци бетону морају одговарати одредбама чланова 28 до 30 и 132 PBAB. Приликом  

справљања  свих бетона (изузев бетона марке 15) додаваће се адитив за оваздушење 

бетона. 

Адитив ће бити приман на основу атеста произвођача којим се доказује да адитив 

одговара захтеваном стандарду. Одобрење Надзорног органа за употребу адитива, 

дато на основу атеста, неће ослободити Извођача одговорности уколико адитив не 

одговара захтеваном квалитету. 

Количина адитива додата бетону биће таква да обезбеди да количина ваздуха у свеже 

измешаном бетону не буде мања од 3.5% нити већа од 6% у односу на запремину 

бетона када се одстрни агрегат већи од 40mm. 

Раствор адитива биће додаван мешунгу пропорционално количини воде која се додаје 

за справљање бетона. Додавање адитива вршити посебним уређајем који омогућује 

тачно дозирање. 

Извођач ће набавити адитив, допремити га на градилиште и ускладиштити. Коштање 

адитива, транспорта, ускладиштења, испитивања и свих осталих радова везаних за 

употребу адитива биће обухваћено јединичним ценама бетона понуђеним у 

предрачуну. 

3.5.4.) Агрегат 

Камени агрегат који ће се употребити за справљање бетона мора бити довољно чврст 

и постојан, несме садржати земљане и органске састојке нити друге примесе штетне 

за бетон у процентима већим од дозвољених. По свом петрографском саставу агрегат 

не сме да садржи минерале који би утицали на процес очвршћавања цемента или на 

постојаност запремине бетона. За справљање бетона користиће се природни агрегат 

(шљунак) добијен из позајмишта и дробљени камен добијен дробљењем камена из 

одобреног каменолома. 
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Пре одобрења Надзорног органа да се агрегат из неког позајмишта може користити, 

Извођач је дужан да спроведе сва потребна претходна испитивања којима ће доказати 

тражени квалитет агрегата и расположиву количину у позајмишту. 

Квалитет агрегата за справљање бетона мора одговарати одредбама чланова 6 до 20 

и 178 до 180 PBAB. 

На основу резултата испитивања каменог агрегата, Надзорни орган ће донети одлуку 

да ли се испитани агрегат може употребити за справљање бетона. 

У току рада Извођач је дужан да врши редовно, односно на захтев Надзорног органа, 

контролна испитивања агрегата на градилишту. 

3.5.5.) Вода 

Вода која се употребљава за справљање бетона и негу бетона мора бити чиста, без 

икаквих органских и/или неорганских састојака који би могли штетно да утичу на 

процес очвршћавања бетона. 

Квалитет воде за справљање бетона мора одговарати одредбама чланова 25 до 27 

PBAB. Извођач је дужан да изврши претходно испитивање квалитета воде, а Надзорни 

орган ће на основу резултата дати одобрење за коришћење испитане воде. 

3.5.6.) Справљање бетона 

Справљање бетона обавезно ће се вршити механичким путем са тежинским 

дозирањем компоненти. 

Уређај за дозирање мора да буде тачан и да се редовно контролише и тарира од 

стране овлашћеног завода. 

Мешалица треба да има сигнални уређај који обезбеђује једнако време трајања 

мешања. Извођач ће вршити редовну контролу мешања узимањем узорака бетона на 

почетку и на крају пражњења мешалице. 

Време мешања ће се одредити на градилишту и утврдиће се оптимално време за 

добро мешање бетона, које несме бити краће од 1.5 минута. Брзину окретања 

мешалице прописује произвођач и није дозвољено мењати је. 

Није дозвољено домешавање бетона ван фабрике бетона, осим у камионима-

мешалицама за време транспорта. Такође, није дозвољено накнадно додавање воде 

бетону. 

3.5.7.) Дозвољена одступања од пројектованих димензија бетонских објеката 

Сврха овог члана је да утврди толеранције димензија бетонских објеката при којима 

објекти могу још одговарати својој конструктивној намени, или намени у погону и  
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експлоатацији. Одступање од утврђених праваца, кота и димензија биће допуштено у 

овде утврђеним границама. Инвеститор резервише право да овде описане 

толеранције смањи, уколико такве толеранције погоршавају функционалност објекта. 

Ако толеранције описане у овом члану не обухватају поједине објекте, за њих ће 

толеранције бити утврђене у сагласности са овим чланом. 

Извођач ће бити одговоран да оплата буде постављена и одржавана тако да 

димензије бетонских објеката буду одржане у границама дозвољених толеранција 

описаних у овом члану. Бетонски објекти чије димензије прелазе границе дозвољених 

толеранција биће поправљени и/или уклоњени и поново избетонирани. 

Све трошкове поправке или рушења и поновног бетонирање таквих објеката сносиће 

Извођач, без икаквог права на накнаду. 

Толеранције димензија бетонских објеката : 

а) одступање од утврђеног правца 25mm 

б) одступање од утврђених кота 10mm 

ц) варијације димензија попречних пресека стубова, плоча, зидова и сличних 

 делова објекта : минус 5mm плус 10mm 

д) варијације димензија стопа у основи: минус 10mm плус 10mm 

е) дозвољени ексцентрицитет 2% од ширине али не више од 20mm 

ф) одступање висине стопа 3% од висине 

г) варијација величина и положаја отвора у зидовима: минус 5mm плус 10mm. 

По сопственом нахођењу надзорни орган може одобрити двоструко веће толеранције. 

3.5.8.) Елаборат технологије бетона 

Извођач је обавезан да уради елаборат технологије бетона са детаљним описом 

справљања, транспорта, уграђивања, контроле и неге бетона, и да га достави 

Пројектанту и Надзорном органу на сагласност. Елаборат технологије бетона мора 

садржати и све податке и прорачуне за оплате и скеле које ће Извођач користити у 

току извођења бетонских радова - члан 195 до 198 PBAB. 

3.5.9.) Челик за армирање 

Опште одредбе 

Квалитет челика за армирање мора одговарати одредбама чланова 64 до 67 PBAB. 

Извођач је дужан да благовремено прибави атесте да арматура, коју ће набавити и 

употребити, одговара траженом квалитету. 
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Пре употребе, бетонско гвожђе мора бити очишћено од прљавштине, рђе, масноћа и 

свих осталих страних материја. Пре наставка бетонирања сви крајеви арматуре који 

вире изван избетонираног дела конструкције морају бити очишћени на исти начин. 

Бетонско гвожђе мора бити исечено, савијено и монтирано у потпуности према 

плановима арматуре. Измене које није одобрио Надзорни орган нису допуштене. 

Приликом монтаже бетонско гвожђе мора бити добро повезано и укрућено, тако да при 

бетонирању задржи пројектовани распоред. 

Арматура се може монтирати и као армо-кош, док се настављање арматуре може 

вршити, осим преклапањем, и чеоним заваривањем. 

Монтирану арматуру у оплати прегледаће надзорни орган, писмено констатовати њен 

пријем, и дати дозволу за почетак бетонирања. 

Сви радови са бетонским гвожђем биће у сагласности са одредбама PBAB чланови 

199 и 200. 

3.6.) ОСТАЛИ РАДОВИ 

За остале радове који нису посебно овде поменути Извођач је такође дужан да се при 

извођењу истих придржава важећих техничких и других прописа, као и  одговарајућих 

норми. 

4) ОБРАЧУН  РАДОВА И ПЛАЋАЊЕ 

Радове на водоводу и канализацији извести у свему према пројекту који је прошао 

техничку контролу и погодбеном предрачуну. Саставни део погодбеног предрачуна је 

комплетан пројекат са спецификацијом материјала, предмером и свим потребним 

детаљима и нацртима. Радове изводити по упутству Надзорног органа, без кога се не 

могу вршити никакве измене као ни изводити значајније фазе (нпр. затрпавање рова,  

испитивање цеви и инсталација и др.). Овај предрачун и услови за уступање и 

извршење радова су саставни део уговора о изводјењу радова. Јединичне цене ових 

позиција радова у предрачуну су продајне цене Извођача и цене обухватају : 

а) Све потребне припремне и завршне радове који обухватају квалитетан и у 

целини завршен посао. 

б) Све издатке за извршење самих радова и то за: радну снагу, материјал са 

растуром, алат, оплате и скеле, фазонске комаде, трошкове монтаже, транспорт, 

режију као и све друге издатке по важећим прописима за структуру цена. 

ц) Извођач је дужан да о свом трошку изврши испитивање цеви, инсталација и 

санитарних објеката по постојећим техничким прописима и то: водовод испитати на 

притисак који одреди Надзорни орган, а канализацију са надпритиском од најмање 1,5 

m. 
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Извођач је дужан да о свом трошку изврши дезинфекцију свих постројења цевовода, 

водовода, као и пробну анализу воде по извршеним радовима, што ће се констатовати 

у грађевинском дневнику, а документацију о анализи воде приложити уз исти, након 

овога може се извршити технички преглед и пријем радова. 

Обавезно је потребно саставити комисијски записник о испитивању водовода и 

канализације у присуству Надзорног органа, односно представника Инвеститора. 

д) У трошкове ископа улазе ископ ровова са парлелним вертикалним отсецањем 

бочних страна и дна рова, сви помоћни радови осигурања од обрушавања и од 

атмосферске воде, црпљење атмосферске или подземне воде, планирање ископа и 

насипа, затрпавање, набијање земље у слојевима од 20 до 30cm, пренос преостале  

земље (до 100m) са разастирањем, а на место које одреди Надзорни орган, набијање 

и планирање исте, обележавање ровова и друго. 

е) Мерење и плаћање бетона биће вршено до линија приказаних на цртежима, и 

на начин описан у овим условима. 

Приликом мерења за плаћање бетона сви отвори чија је површина пресека већа од 

400cm2 биће одбијени. 

Плаћање бетона биће вршено по кубном метру према јединичним ценама понуђеним у 

предрачуну. Ове јединичне цене обухватиће коштање радне снаге, свог материјала, 

употребљене механизације, оплата и скела и све остале директне и индиректне 

трошкове који морају бити учињени да би се извршио рад понуђених позиција, а у 

свему према одредбама ових техничких услова, прописа и стандарда. 

Јединичне цене армираних бетона обухватиће и слој мршавог бетона марке MB15 

дебљине 5cm, који ће бити положен на површине које нису довољно чврсте и равне, а 

на којима ће се бетонирати армираним бетоном. 

Мерењем и плаћањем позиције: набавка и монтажа бетонског гвожђа, биће 

обухваћене само оне тежине бетонског гвожђа које су стварно уграђене у бетон, и у 

сагласности са плановима арматуре или како то одреди Надзорни орган. 

Плаћање набавке и монтаже бетонског гвожђа биће вршено по килограму према 

јединичним ценама понуђеним у предрачуну. Ове јединичне цене обухватиће коштање 

набавке и транспорта бетонског гвожђа, жице за везивање, подметача и осталог 

потребног материјала, чишћење, сечење, савијање, монтажу, заваривање и све 

остале трошкове везане за набавку и монтажу бетонског гвожђа. 

Јединична цена понуђена по тони или килограму за бетонско гвожђе пречника Ø12mm 

обухватиће и шипке чији је пречник Ø12mm. 

Сви радови морају бити извршени како је предвиђено у погодбеном елаборату, 

изведени по техничким прописима и стандардима са квалитетним материјалом и 

квалитетном стручном радном снагом и испитани према постојећим прописима. 
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Неисправан материјал, који не одговара техничким прописима, Извођач је дужан да 

уклони са градилишта, односно да уместо њега угради солидан материјал о свом 

трошку, без икакве надокнаде. 

Уколико се изведу радови са материјалом који не одговара техничким прописима 

пројекта или упутству Назорног органа, извођач је дужан да ове радове изведе поново 

о свом трошку, без икакве надокнаде. 

Уколико је елаборат за извођење непотпун или нетачан, Извођач је дужан да 

благовремено тражи допуну или потребна тумачења. Неопходне преправке или 

рушења која би настала због неиспуњења наведених обавеза извођача у погледу 

пројекта, падају на терет Извођача без права накнаде трошкова и продужења рока. 

Извођач је дужан да после извршених радова, или по упутству надзорног органа у току 

појединих фаза радова, доведе објекат у исправно стање за употребу, као и да затрпа 

и испланира ровове и рупе, очисти све објекте, инсталације и уређаје и делове. 

Сви радови су урачунати у основне позиције и неће се посебно плаћати. 

Извођач је дужан да сачува све изведене и монтиране објекте, инсталације, уређаје и 

делове у исправном чистом стању до примопредаје и обезбеди потребно обезбеђење. 

Ово је урачунато у јединичну цену. 

Сагласно одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике 

Србије" бр. 72/09 од 03. 09. 2009 год.) према члану 153. следи: 

Инвеститор обезбеђује стручни надзор у току грађења објекта, односно извођење 

радова за које је издато одобрење за изградњу. 

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се грађење врши према одобрењу за 

изградњу, односно према главном пројекту; контролу и проверу квалитета извођења 

свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; проверу да 

ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; 

давање упутстава извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења 

детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање 

других питања која се појаве у току извођења радова. 

Стручни надзор може да врши лице које испуњава услове прописане овим законом за 

одговорног пројектанта или одговорног Извођача радова. 

У вршењу стручног надзора на објекту не могу учествовати лица која су запослена у 

предузећу, односно другом правном лицу које је Извођач радова на том објекту, лица 

која врше инспекцију надзора, као и лица која раде на пословима издавања одобрења 

за изградњу у органу надлежном за издавање одобрења за изградњу. 
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УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ EЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
НАСЕЉЕ ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ 

 

Опште 

Све радове на изради електроенергетских инсталација извести у свему у складу са 

грађевинском дозволом, овереном пројектно-техничком документацијом, важећим законима, 

правилницима, прописима и стандардима за ову врсту објеката и инсталација. 

За сву опрему коју планира да угради Извођач радова је дужан да прибави писану сагласност 

Инвеститора. Опрема и материјали који се уграђују морају да буду у складу са Листом опреме и 

материјала датом од стране Инвеститора, а која је саставни део конкурсне документације. 

Извођач је дужан да изради детаљан динамички план извођења радова на електроенергетским 

инсталацијама и да све радове изведе према динамичком плану усвојеном од стране 

Инвеститора. 

Извођач је дужан да радове на изради електроенергетских инсталација усклади са осталим 

радовима у циљу ефикасног и калитетног завршетка радова. 

Извођач је дужан да координира извођење радова на инфраструктури са извођењем радова у 

објекту, као и са радовима који су обавеза надлежних ЈП и ЈКП. 

Извођач радова је дужан да прибави сву неопходну атестну и осталу документацију као доказ 

квалитета за уграђену опрему и материјале, изврши сва неопходна мерења и испитивања 

инсталација и система и обезбеди позитиван извештај Комисије за технички преглед објекта и 

комисије за преглед објекта у погледу примењених мера за заштиту од пожара Министарства 

унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације. 

Извођач је дужан да обезбеди исправност и функционалност инсталација и система током 

гарантног периода. 

Обавеза Извођача је да Наручиоцу достави детаљно упутство о одржавању опреме и 

инсталација. 
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ КАБЛОВСКИХ ВОДОВА ДО 1 kV 

1. Општи услови 

1.1. Сав материјал мора да се контролише приликом пријема, по решењима из пројекта и 

важећим прописима (пре упућивања на градилиште). 

1.2. Радови морају да се изводе према одобреном пројекту, важећим нормативним 

документима и условима надлежних комуналних организација. Уколико се у току 

градње појави оправдана потреба за одступањем и мањим изменама пројекта, извођач 

мора да за сваку измену добије писмену сагласност Надзорног органа. Надзорни орган 

ће по потреби да упозна и пројектанта са предложеном изменом и да тражи његову 

сагласност. 

1.3. За већа одступања од одобреног пројекта, надлежан је одговорни пројектант. 

1.4. Радове на овом објекту може да изводи само овлашћено предузеће које мора да има 

стручан кадар квалификован за ову врсту радова. 

2. Ситуација траса 

2.1. Кабловски водови до 1 kV, који служе за напајање потрошача ел.енергијом, полажу се 

нормално са обе стране улице и прате линију улице. 

2.2. Кабловски водови по правилу заузимају појас ширине 1m на одстојању 50cm од 

грађевинске односно регулационе линије улице. 

2.3. При заједничком полагању кабловских водова до 1 kV са водовима за улично 

осветљење и водовима за више напоне, распоред каблова у рову треба да буде по 

правилу такав да се каблови за више напоне налазе на већем одстојању од зграде. 

Уобичајена ширина зоне за енергетске каблове износи 0.7m. 

2.4. На прелазу преко улице, каблови се полажу кроз кабловску канализацију. Положај 

кабловске канализације је по правилу такав да је њена оса управна на осу улице, а 

правац је наставак правца трасе кабла. 

2.5. Преко слободних површина или нерегулисаних терена, у зависности од месних услова, 

треба тежити да траса кабловских водова буде што је могуће краћа. 

3. Услови за ровове, кабловска окна и кабловску канализацију 

3.1. При слободном полагању кабловски водови се нормално полажу у ров  у земљи чија је 

дубина 0.8m , а чија ширина зависи од броја кабловских водова, који се полажу у исти 

ров. 

3.2. Међусобни размак кабловских водова у рову, треба да буде најмање  7cm. 

3.3. Између кабловских водова 1 kV и оних  за више напоне ако се полажу у заједнички ров, 

обавезно је постављање на кант, тако да њихово међусобно растојање буде 12cm. 

3.4. На целој дужини кабловски водови морају бити положени у благим кривинама, 

змијолико, ради компензације евентуалних померања и температурних утицаја. 

3.5. Каблови се полажу у слоју постељице, дебљине 20cm. Постељица је од ситнозрнасте 

земље или песка. 

3.6. На нерегулисаним површинама изнад кабла полагати две PVC траке за упозорење и 

то: прву траку на 0,3m изнад кабла, а другу на 0,5m изнад кабла. У осталим подручјима 

поставити на 0,4m изнад кабла PVC траку за упозорење. 

3.7. На свим оним местима где се могу очекивати већа механичка напрезања средине и где 

постоји евентуална могућност механичког оштећења, кабловски водови се полажу 

искључиво кроз кабловску канализацију. 

3.8. Кабловска канализација се примењује на прелазима испод коловоза, улице, стаза и 

путева, трамвајских колосека, железничких пруга, кроз дворишта зграда, колских 

прелаза и сл. Ако се кабловска канализација полаже испод коловоза са две одвојене 

траке и са средњом траком ширине 2m или више, у средњој траци се мора израдити 
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кабловско окно. При полагању кабловске канализације, последња кабловица мора ићи 

у тротоар најмање 50cm. 

3.9. 

100mm. 

3.10. У посебним случајевима, ако се кабловска канализација не може извести 

пластичним цевима дозвољава се употреба цементно-азбестних цеви и 

префабрикованих бетонских елемената (кабловица). Изнад цеви се постављају 

упозоравајуће траке. 

3.11. Кабловска окна се по правилу постављају на следећим местима: на преломима 

правца и нивелете трасе  кабловске канализације на местима грањања кабловске 

канализације на правим деоницама кабловске канализације дужине до 40m. 

3.12. Кабловско окно се изводи првенствено у тротоару, а изузетно ако нема друге 

могућности и у коловозу улице. 

3.13. Чисте унутрашње димензије окна су 1.8x1.8x1.8m. Дубина окна може у 

зависности од месних услова да буде и већа, али се не препоручује да пређе 4m. 

3.14. Поклопац окна је од ливеног челика квадратног облика, димензија 65x65cm, и 

заузима један угао у горњој плочи окна. 

3.15. Зидови окна раде се нормално од опеке у продуженом малтеру а унутрашње 

површине окна морају бити дресоване. 

3.16. 

30x15cm, на међусобном растојању од 30cm, а постављају се тако да њихова 

вертикална оса пролази кроз средину једне странице отвора за поклопац. 

3.17. Одводњавање окна се мора посебно предвидети, али је потребно на средини 

пода у окну предвидети дренажни отвор димензија 25x25cm, под окна извести са 

падом према овом отвору. 

4. Приближавање и укрштање са другим објектима и инсталацијама 

4.1. Хоризонтално растојање ТТ кабловских водова и енергетских кабловских водова до 

1kV мора да износи најмање 50cm. 

4.2. У случају да се ово растојање на неким местма не може постићи, на тим местима 

енергетске кабловске водове треба провести кроз цеви од провидног материјала. 

4.3. Полагање енергетских кабловских водова преко ТТ кабловских водова није 

дозвољено. 

4.4. При укрштању енергетских кабловских водова са ТТ кабловима потребно је да угао 

укрштања буде што 

 

4.5. 3Вертикално растојање енергетских водова за напоне 250V према земљи од ТТ 

водова мора да износи најмање 30cm. За напоне изнад 250V према земљи ово 

растојање мора бити најмање 50cm. 

4.6. 3На местима укрштања кабловског вода са железничком пругом, кабл се полаже у 

бетонске или челичне цеви. Дозвoљава се и употреба азбестно-цементних цеви, као и 

цеви од пластичних маса, механички довољно отпорних да заштите кабловски вод. 

4.7. Кабловски вод мора пролазити најмање 1m испод горње ивице железничких шина. 

4.8. Хоризонтално растојање између кабловских водова и водоводних или канализационих 

цеви мора да износи најмање 40cm. 

4.9. Полагање кабловских водова испод водоводних цеви није дозвољено. 

4.10. При укрштању кабловских водова са водоводним цевима или са 

канализационим цевима, мора се обезбедити минимално вертикално растојање од 

30cm (чист размак). 
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4.11. Најмање хоризонтално растојање између кабловских водова и спољне ивице 

канала за топловод мора да износи 100cm. 

4.12. Полагање кабловских водова изнад канала топловода није дозвољено. 

4.13. При укрштању кабловских водова са каналима топловода, минимално 

растојање мора да износи 70cm. Кабловски вод по правилу треба да прелази изнад 

канала топловода, а само изузетно, ако нема других могућности, може прећи испод 

топловода. 

4.14. На местима укрштања кабловских водова са каналима топловода, мора се 

између каблова и топловода обезбедити топлотна изолација од пенушавог бетона или 

сличног изолационог материјала дебљине 20cm. 

4.15. При паралелном вођењу кабла за јавно осветљене и топловода треба 

остварити најмањи размак од 10cm. 

4.16. Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад 

гасовода осим при укрштању. Најмањи размак између кабла и гасовода при укрштању 

и паралелном вођењу треба да буде 0.8m у насељеним местима, односно 1.2m изван 

насељених места. Ови размаци се могу смањити до 0.3m ако се кабл полаже у цев 

дужине најмање 2m са обе стране укрштања, односно комплетном дужином 

паралелног вођења. 

4.17. При укрштању енергетских кабловских водова међусобно, потребно је између 

њих обезбедити вертикално растојање од 30cm (чист размак). 

4.18. Кабловска траса и све промене правца трасе се морају означити видљивим 

спољним ознакама и то: код слободног полагања укопаним бетонским стубићима код 

рова испод бетонске или асфалтне подлоге са бетонским коцкама и месинганим 

плочицама које су утуснуте у бетонску коцку и садрже натпис са правцем кабла, 

напонски ниво. Коцка се тако уграђује да је у нивоу бетонске или асфалтне подлоге. 

4.19. После полагања кабла Извођач радова је дужан да сачини ситуациони план 

стварно изведених инсталација, да напонски испита каблове, изда атест о истим и са 

снимком преда Инвеститору. 

5. Припрема кабла за полагање и полагање кабла 

5.1. За време полагања кабла температура спољног ваздуха мора бити  изнад  5° . За 

каблове са изолацијом од умреженог полиетилена и плаштом од полиетилена 

минимална дозвољена температура полагања кабла је -20°. 

5.2. Кабл се може загревати пропуштањем струје кроз њега чија јачина зависи од пресека, 

трајања загревања и броја слојева на калему. 

5.3. Кабл се може загревати смештањем у просторије при чему дужина загревања  зависи 

од пресека кабла и количине времена током којег је смештен у просторији. 

5.4. Пре почетка полагања треба напонски испитати кабл. Након испитивања одмах 

затворити крајеве кабла. 

5.5. Кабл се полаже ручно, развлачењем са калема и ношењем по целој одмотаној дужини. 

При томе калем остаје све време у месту. 

5.6. На неприступачним и опасним местима препоручује се употреба котурача за 

развлачење. Под опасним местима се подразумевају места са опасношћу од одрона. 

5.7. Не дозвољава се : 

• развлачење кабла моторним возилом 
• вучење по земљи 
• упредање кабла 
• бацање кабла у ров 
• ломљење и савијање преко дозвољене границе (полупр. кривине мора бити 
већи од 15D, D-спољашњи пречник кабла ). 
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6. Паралелно полагање каблова у истом рову 

6.1. Растојање у земљи између паралелно положених каблова мора износити најмање 

70mm под условом да се термички отпoр средине креће око 1K/mW, што је у Београду 

најчешћи случај. 

6.2. Између 1kV каблова у земљи се не ставља опека и зато треба обратити пажњу да се 

не додирују међусобно. 

6.3. Између каблова  1kV и каблова виших напонских нивоа се полаже опека целом 

дужином насатице, на растојању од 1m. 

7. Израда кабловских спојница и завршница  

7.1. Пре почетка израде спојнице потребно је припремити ров тако што се по дну рова 

постави материјал који се користи као постељица за кабл (ситнозрнаста земља или 

песак). 

7.2. Пре почетка монтирања праве спојнице, крајеви каблова формирају се тако да оса 

спојнице не долази у осу рова већ је паралелно помакнута за 0,5m-0,7m, да би се 

спојница обезбедила при провлачењу каблова. 

7.3. Крајеви каблова се нормално преклапају за 0,5 m и не остављају се резерве. При томе 

обратити пажњу да крајеви кабла буду затворени. 

7.4. Пре монтаже обавезно је испитивање изолованости кабловских жила  индуктором  и 

одређивање редоследа фаза. 

7.5. По завршетку се поставља ознака спојнице. 

7.6. Приликом унутрашње монтаже на крајеве каблова се постављају папучице. Код 

спољашње монтаже раде се кабловске завршнице помоћу топлоскупљајућих или 

хладноскупљајућих цеви са нанешеним лепком са унутрашње стране цеви. 

8. Обележавање  

8.1. Каблови се у рову обележавају оловним обујмицама са стандардним подацима: тип, 

пресек, напон кабла, година полагања и бр.кабловског протокола. Обујмице се 

постављају  на сваких 5m. 

8.2. Обујмице се постављају : 

• на улазу и излазу из кабловске канализације  
• на улазу и излазу из кабловског окна  
• на местима где се кабловски вод укршта са другим подземним инсталацијама. 
• на улазу кабла у каб.спојницу 
• на свим местима на којима надзорни орган и извођач постину сагласност да је 
то потребно. 

8.3. Кабловска траса и све промене правца трасе се морају означити видљивим спољним 

ознакама и то: код слободног полагања укопаним бетонским стубићима код рова испод 

бетонске или асфалтне подлоге са бетонским коцкама и месинганим плочицама које су 

утуснуте у бетонску коцку и садрже натпис са правцем кабла, напонски ниво. Коцка се 

тако уграђује да је у нивоу бетонске или асфалтне подлоге. 

9. Земљани радови 

9.1. Скидање тротоара и земљни радови морају се изводити веома брижљиво. Земља 

треба да се по могућству копа и  избацује лопатама и ашовима. 

9.2. Механизацију треба применити за пробијање земљишта испод железничких и 

трамвајских пруга, путева и других места где није дозвољено раскопавање. 

9.3. Специјално механизовани ровокопачи могу да се користе за копање кабловског рова 

ако нема других инсталација на траси и у случајевима кад је на траси потпуно позната 

подземна инсталација.  
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Ови технички услови су саставни део пројекта спољне телекомуникационе кабловске 

канализације и као такви обавезни су за Извођача. 

При извођењу радова Извођач је дужан да води рачуна о већ изведеним радовима, 

као и постојећим подземним и надземним инсталацијама у подручју извођења радова 

на мрежи. Ако током извођења грађевинских радова и монтаже каблова и опреме дође 

до оштећења других објеката или инсталација, трошкове за отклањање настале штете 

сносиће Извођач. 

 

УПУТСТВО ИЗВОЂАЧИМА 

Извођач је дужан да пре почетка радова провери исправност пројекта и усаглашеност 

са осталим пројектима ("синхрон план" спољних инсталација) и да у сарадњи са 

надзорним органом изврши потребне исправке. 

Извођач је дужан да Инвеститору укаже на измене и допуне које би допринеле 

рационалнијем и бољем техничком решењу. Мање измене и допуне у Пројекту може 

извршити надзорни орган. За веће измене и значајнија одступања потребна је 

сагласност Пројектанта. 

Рушење или било какве интервенције на постојећим објектима, подземним или 

надземним, нису дозвољени без присуства надзорног органа и по одобрењу и у 

присуству овлашћеног представника власника дотичног објекта. 

За извођење непредвиђених или значајнијих повећања обима предвиђених радова, 

Извођач је дужан да прибави сагласност Инвеститора и Пројектанта. 

За исправност испоручене опреме и изведених радова Извођач даје гаранцију у 

складу са условима уговора. 

 

КАТАСТАР ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Сва карактеристична места завршене кабловске канализације морају да се вежу за 

геодетску мрежу геодетским мерењем и унесу у катастар подземних инсталација. За 

све карактеристичне тачке одређују се све три координате – географска дужина и 

ширина и надморска висина. Геодетска мерења ради уношења у катастар подземних 

инсталација врши организација овлашћена за геодетска мерења.  

 

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ КАБЛОВСКОГ РОВА 

Пре почетка радова треба извршити трасирање а у свему према Пројекту. Приликом 

трасирања ров и остале објекте везати за сталне односно непроменљиве тачке: 

зграде,  регулационе линије, геодетске сталне тачке... Ров треба да задовољи следеће 

услове: 

- Ров треба да је по могућности праволинијски, само ако прати неку трасу (пут, улицу, 

тротоар) која је у кривини треба да прати  ту кривину. 

-  Ров треба бирати по травњацима, тротоарима, дуж ивице пута итд. 
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- Ров испод коловозних површина треба избегавати а уколико то није могуће, 

поставити цеви од тврде пластике за провлачење каблова - види доле. 

-  Ров кроз приватне парцеле треба избегавати, а уколико то није могуће ићи близу 

ивице парцеле. 

- Траса рова треба да је довољно далеко од корена дрвећа и осталог растиња како не 

би били оштећени. 

-  Траса рова треба да буде најмање 10 m од стубова далековода 110 kV а 15 m од 

стубова далековода 220 kV. 

-  Дубина рова износи 0,8 m а ширина при дну 0,45 m.  

-  Приликом ископа рова земља се избацује само на једну страну и то на око 0,5  m од 

рова. 

-  За затрпавање рова користи се у принципу ископана земља која се приликом 

враћања набија најмање на сваких 20 cm дубине рова. По посебном захтеву у 

пројекту односно по налогу надлежног грађевинског органа, за затрпавање се 

користи шљунак односно песак. Вишак земље се одвози само на за то одређену 

депонију. 

-  Пре полагања цеви дно рова мора бити пажљиво очишћено. На дно рова се 

разастире слој песка или уситњене земље према пројектном решењу дебљине 10 

cm затим се полажу цеви па се затим каблови покривају другим слојем песка 

(уситњене земље) дебљине 10 cm. На овај слој се постављају пластични штитници 

жуте боје у непрекидном низу (ако има више каблова два низа паралелно) или 

опеке. Приближно на средини дубине рова поставља се жута упозоравајућа трака 

са натписом "ПАЖЊА КАБЛ ТЕЛЕКОМ". 

- Површина у којој се налази ров треба након затрпавања да се доведе у претходно 

стање: тротоар и коловоз треба поправити и асфалтирати а травњак поправити 

враћањем бусена на  своје место. 

-  Цеви телекоимуникационе кабловске канализације су од тврде пластике унутрашњег 

пречника Ø100 mm. Увек се постављају најмање две паралелне цеви. Цеви се 

полажу у слој песка или бетона у зависности од оптерећења. Најмања дубина 

полагања цеви је 0,8 m измеђугорње ивице цеви и коте површине. Укрштање са 

препрекама је под углом од 90º а најмањи угао укрштања је 45º. 
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ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

Елементи саобраћајне опреме, обухваћени овим техничким условима су: 

 ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  

 ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

Општи услови: 

А. Технички услови за израду, набавку и постављање појединих елемената 

сигнализације, објашњени су кроз поједине позиције ових радова у предмеру радова 

односно у оквиру ових техничких услова; 

Б. Наручивање елемената сигнализације врши се на основу спецификација у 

пројекту а пре свега на основу предмера радова; 

Ц. Израда појединих елемената саобраћајне и друге опреме врши се на основу ЈУ 

стандарда, односно детаљних цртежа у пројекту, ако је коришћена опрема 

нестандардна; 

Д. Постављање појединих елемената саобраћајне и друге опреме врши се на 

основу ситуационих планова, као и на основу "Правилника о саобраћајној 

сигнализацији", Службени. гласник Р.Србије бр. 134/2014  и других одговарајућих 

стандарда; 

Е. Квалитет примењене опреме треба да одговара стандардима ЈУ квалитета 

односно нормама квалитета ЕУ; 

Елементи вертикалне сигнализације 

 Стандардни саобраћајни знакови 
Величине 1: троугласти 120 cm, округли 90 cm, правоугли 90 са 135 cm, квадратни 90 

cm, допунске табле 90 са 35 cm; 

Величине 2: троугласти 90 cm, округли 60 cm, допунске табле 60 са 25 cm; 

Величине 3: троугласти 60 cm, округли 40 cm, правоугли 40 са 60 cm, квадратни 40 

cm, допунске табле 40 са 15 cm; 

a) Стандардни знакови се у свему израђују према детаљним цртежима у 
српским стандардима, под називом, шифром и са изгледом према 
"Правилнику о саобраћајној сигнализацији", Службени. гласник Р.Србије 
бр. 134/2014 односно СРПС З.С2. од бр. 301 до 309 "Службени лист 
СФРЈ" бр. 48 /1981. 
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b) Стандардни знакови се израђују од материјала и на начин прописаним у 
СРПС З.С2.300 (Технички услови - општи захтеви за израду и 
испитивање). 

c) Постављени знакови морају бити обезбеђени од заокретања и смицања. 

d) Знаци се постављају тако да њихова раван одступа од хоризонтале за 
3°-5° у поље од нормале на осу посматране саобраћајнице или неке 
друге саобраћајне површине. 

e) Положај знака у попречном профилу одређен је на посебном графичком 
прилогу (ситуацији) у оквиру пројекта. Уколико се током извођења 
радова на некој микро-локацији установи потреба за променом положаја 
знака, она се мора посебно евидентирати у пројектној документацији 
(пројекат изведеног стања). 

f) Произвођач мора гарантовати непроменљив квалитет знака најмање на 
две године. 

g) У цену стандардног саобраћајног знака укључена је и испорука и 
допрема до места постављања, сви елементи за причвршћивање на 
носач (појачање, завртњи, манжетне и др.), као и монтажа знака на 
уграђени носач. 

h) На полеђини знака произвођач је дужан да постави етикету са својом 
произвођачком ознаком, логом фирме и годином производње знака. 

i) Произвођач је дужан да на полеђини упакованог знака испише шифру 
знака по "Правилнику о саобраћајној сигнализацији", Службени. гласник 
Р.Србије бр. 134/2014, са садржајем (бројчаним или натписним) у 
загради; уколико се знак ставља у додатни непровидни омот, обавеза 
важи и за омот.  

j) Током транспорта, саобраћајни знаци морају бити обезбеђени од 
оштећења услед померања. Пре уградње (постављања) на терену 
исправност знакова се мора констатовати од стране надзора. 

Према Правилнику о саобраћајној сигнализацији, Службени. гласник Р.Србије бр. 

134/2014, употреба ретрорефлектујућих материјала за израду лица саобраћајног знака 

зависи од категорије пута, и то: 

1) на државним путевима I реда, од материјала класе 3;  

2) на државним путевима II реда, општинским путевима и на главним 
градским саобраћајницама од материјала класе 2, и 

3) на  улицама од материјала класе 1.  

Изузетно од ове категоризације: 

1) на аутопуту и мотопуту, од материјала класе 2 се израђују знакови уз објекте на 
путу: III-58, III-59, III-60, III-61, III-90, III-90.1;  

2) на осталим путевима осим на улицама, од материјала класе 3 израђују се 
знакови: I-32, I-33, I-34, I-34.1, I-35, II-1, II-2, III-5, III-6, III-7; 

3) на улицама од материјала класе 2 израђују се знакови: I-32, I-33, I-34, I-34.1, I-
35, II-1, II-2, III-5, III-6, III-7; 
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4) од материјала класе 3. се увек израђују знакови: III-11, III-28, III-85, III-86, III-89, 
III-89.1, III-89.2. 

 Знакови вођења и специјални знакови 

a) Знакови вођења и специјални саобраћајни знакови израђују се према 
детаљним цртежима у пројекту односно према посебним детаљима; 

b) Знакови вођења и специјални знакови се израђују од материјала и на 
начин прописаним у СРПС З.С2.300 (Технички услови - општи захтеви 
за израду и испитивање). 

c) Табле знакова већих димензија морају имати одговарајућа ојачања 
(укрућења) која обезбеђују компактност њихове површине (лица 
знакова); знак се по правилу учвршћује преко оваквих елемената на 
посебно изведен носач. 

d) Ови знакови се постављају на носаче који се састоје од једног или више 
паралелних вертикалних носача, са или без подупирача односно 
косника, или на специјалне конструкције, према томе како је предвиђено 
пројектом или техничким решењем произвођача знакова. 

e) Постављени знакови морају бити обезбеђени од заокретања и смицања. 

f) Произвођач мора гарантовати отпорност на ветар и непроменљивост 
квалитета најмање на две године. 

g) Знакови вођења и специјални знакови испоручују се заједно са 
одговарајућим носачима и другим прибором који омогућава њихову 
монтажу. 

h) У цену знака вођења или специјалног знака укључена је и цена носача и 
допрема до места уградње, обрада тла и израда темеља, 
причвршћивање носача на темељ и причвршћивање знака на носач. 

i) Произвођач је дужан да на полеђини знака испише шифру знака из 
пројекта, а у случају постојања омота и на њему. 

 Носачи саобраћајних знакова 

a) Стубни цевни и решеткасти носачи израђују се од челичне вучене цеви 
једноличног пресека и дебљине, зависно од броја и врсте знака који се 
постављају на носач, што је назначено у спецификацијама носача у 
предмеру пројекта. 

b) Решеткасти носачи и носачи специјалне конструкције пројектују се и 
изводе посебно, према знаку који носе, а по основним мерама датим у 
пројекту. 

c) Носачи морају бити прорачунати и према дејству ветра у зони у којој се 
налази саобраћајница или раскрсница на којој се знак поставља. 

d) Носачи морају бити заштићени од корозије заштитном бојом од 
вештачких смола или 
пластифицирањем, без накнадног ручног бојења и то у тамносивом 
тону. 

e) Са горње стране стуб мора бити заштићен од кише, тј. затворен 
пластичним чепом или заварен. 
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f) Једностубни цевни носач мора бити обезбеђен од заокретања пречкама 
анкерованим у бетонски темељ. 

g) Стубови се постављају у бетонске темеље, префабриковане или 
изливене на лицу места. 

h) Димензије темеља морају бити одређене и према дејству ветра, 
обзиром на величину и број знакова на носачу (обично према стандарду 
произвођача знакова). 

i) Дужина (висина) носача се одређује из детаља положаја знака а према 
величини и броју знака на њима, потребне дубине темеља и изабраног 
начина причвршћивања знакова на носач. Продужење односно 
скраћење због косине терена, установљава произвођач на терену или 
из пројекта.  

j) У цену носача укључена је испорука и одвоз на место уградње, 
припрема терена и израда темеља, постављање, као и цена прибора за 
везе између елемената носача. 

Елементи хоризонталне сигнализације 

a) Извођење (реализација) хоризонталне сигнализације врши се према 
ситуацијама у пројекту, детаљним цртежима на ситуацијама и посебним 
детаљним типским цртежима. 

b) Евентуална одступања од пројекта се морају посебно утврдити а измене 
унети у пројекат изведеног стања. 

c) Пре извођења елемената хоризонталне сигнализације мора се утврдити 
стање коловозног застора и евентуално потреба за његовим 
одмашћивањем и чишћењем. 

d) Минимално је чишћење одувавањем помоћу млаза ваздуха. 

e) Материјал, технологија извођења и остала својства бојила прописани су 
СРПС З.С2.240. 

f) Цене радова на извођењу хоризонталне сигнализације обрачунавају се 
по (м2) обојене површине. Цена обухвата размеравање на терену, 
чишћење коловоза и бојење. 

g) Цене појединих елемената хоризонталне сигнализације за које је 
претходно обезбедити шаблоне за обележавање истих обрачунавају се 
по комаду. 

h) Квалитет изведених ознака на терену мора бити верификован и 
потврђен од стране надзора. 

i) Извођач ознака мора дати гаранцију на изведене ознаке у виду писмене 
гаранције уз копију спецификације коришћеног материјала. 
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
 

Општи услови извођења радова регулисани су  уговором између Инвеститора и 
Извођача. 

Сви радови морају бити изведени  према „ Условима и обиму извођења радова“, 
које је прописао Инвеститор у оквиру техничких спецификација и конкурсне 
докуемнтације на основу које је уговорено извођење радова, те се извођач радова 
треба упознати са наведени условима и испоштовати их у току извођења радова. 

 
 Ови услови чине саставни део техничке докуметације и њима се регулише 
квалитет материјала и рада, доказивање квалитета, садржај позиција. 
 Квалитет материјала и рада мора одговарати пројекту, одговарајућим 
техничким прописима, стандардима и нормама у грађевинарству. У случају несклада 
између пројекта и понуде меродаван је пројекат. 
 Извођач је пре почетка градње дужан да проучи пројекат, да провери количине 
по позицијама те да писменом изјавом потврди да је сагласан са пројектом. 
 Извођач је дужан да на основу пројекта за извођење уради радионичку 

документацију са извођачким детаљима уз сарадњу и сагласност одговорног 

пројектанта уз сагласност стручног тима инвеститора. У случају неусаглашености 

између појединих делова пројеката дужан је да благовремено затражи упутство од 

надзорног органа и пројектанта. У случају потребе накнадних и непредвиђених радова 

Извођач може исте да изврши тек након писмене сагласности ИНВЕСТИТОРА. 

 Код свих грађевинских и грађевинско – занатских радова условљава се 
употреба одговарајуће радне снаге и квалитетног материјала, који мора одговарати 
постојећим техничким прописима, стандардима и опису одговарајућих тачака радова у 
предмеру. 
 Сва доказивања квалитета уграђеног материјала која су прописана пројектом и 
одговарајућим техничким прописима (атести, прописана мерења и лабораторијска 
испитивања, пробе на градилишту и пробна оптерећења у случају када прописи то 
захтевају) падају на терет Извођача и не плаћају се посебно.  
 У Појединачним ценама поред вредности уграђеног материјала и трошкова 
израде обухватају се и НЕ ПЛАЋАЈУ СЕ ПОСЕБНО и сви остали трошкови везани за 
извршење радова по пројекту и предмеру а то су: 

- сви припремни и завршни радови (рачунајући и израду потребне радионичке 
документације, разних скица, шема, детаља) 

- сав спољашњи и унутрашњи транспорт материјала, елемената до места 
уграђивања осим у случајевима када то предмером није посебно предвиђено. 

- све потребне скеле за унутрашњи транспорт и разношење материјала до 
објекта, по објекту и уз објекат, за бетонирање, монтажу, зидање, унутрашње и 
спољашње малтерисање и занатске радове 

- све мере заштите пролазника (ограде, завесе, пешачки тунели) 
- све технолошке и заштитне мере за извођење радова на ниским и високим 

температурама 
- свакодневно чишћење радне површине од отпадака и шута са одвозом са 

градилишта 
- трошкови осигурања 
- Извођач је дужан да изведене радове чува и по потреби заштити од 

атмосферских утицаја до примопредаје објекта. 
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- завршно чишћење објеката са чишћењем застакљених површина 
 Све фазе радова морају се извршавати координирано и предузети све мере 
заштите урађених фаза радова од могућих оштећења приликом извођења наредних 
фаза. Никакви трошкови поправки оштећених, те штемовања или рушења погрешно 
изведених радова неће се признавати. 
  
Грађевински дневник 
 Грађевински дневник води се у облику увезане књиге с двоструко обележеним 
страницама (оригинал и копија), копија се може из књиге кидати. 
 Грађевински дневник води руководилац радова, или особа коју он одреди, од 
дана увођења Извођача у посао до дана примопредаје након завршетка радова. 
 У грађевински дневник се свакодневно уписују подаци о току и начину извођења 
радова, као и сви они подаци који могу утицати на сигурност и квалитет радова, као 
што су подаци о: свим оним радовима који се у следећим фазама неће моћи 
прегледати (рушења и демонтаже, као и подлоге пре наставка радова, оплата и 
арматура пре бетонирања, постељица пре израде горњег слоја, зидани елементи пре 
малтерисања, инсталације пре затварања изолације, пре затрпавања и сл.), узимању 
узорака материјала за испитивање, испитивањима на градилишту, резултатима 
испитивања и атестирања, одступању од техничке документације, временским 
приликама и температури, евентуалним природним догађајима и удесима, приспећу, 
пореклу и квалитету материјала и опреме који се испоручују на градилиште, висинским 
тачкама, исколчењу и сл. испитивању терена, прегледу градилишта по инспекцијским 
органима и њиховим налазима, као и другим радовима и догађајима од утицаја на 
сигурност и квалитет радова. 
 Уписују се сви они подаци који могу служити као доказ при обрачунавању 
изведених радова као што су подаци о: изменама и допунама пројеката, застојима и 
прекиду радова, радовима који се обрачунавају у режијским сатима, непредвиђеним и 
накнадним радовима, изменама услова рада, броју запослених и њиховој 
квалификационој структури, механизацији на градилишту, о измењеним условима 
рада и др. 
 Надзорни орган и Извођач водиће коресподенцију преко грађевинског дневника 
у вези са наведеним подацима као и другим проблемима, нарочито у вези са 
одржавањем рокова, прибављањем потребне документације, отклањањем уочених 
недостатака, оценом квалитета, исплатом радова итд. посебно путем дневника 
надзорни орган даје Извођачу сва потребна упутства. 
 
Остала документација 
Извођач се обавезује да ће стално на градилишту имати: 

 Локацијске услове , Грађевинску дозволу и пријаву градилишта 

 техничку документацију на основу које је извршена пријава почетка грађења  

 Пројекат за грађевинску дозволу 

 извођачке пројекте с уцртаним изменама и допунама 

 документацију из које се може утврдити да ли се радови изводе према 
постојећим прописима, техничким нормативима и српским стандардима 
(правилници, стандарди, атести, резултати испитивања и др.) 

 извод уписа Извођача у привредни регистар 

 грађевински дневник 

 грађевинску књигу 

 решење о постављању руководиоца градилишта 

 технички опис организације извођења радова 
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 шему организације градилишта 

 динамички план извођења радова 

 елаборат заштите на раду 

 другу документацију ако то захтевају важећи прописи или уговор, односно 
надзорни орган 

  
Дужност Извођача 
Извођач је дужан да: 

 радове изводи на начин одређен уговором, прописима и правилима струке, 
техничким нормативима и српским стандардима 

 организује контролу радова у теренским и погонским лабораторијама, или да 
повери ту контролу стручним организацијама које су за то уписане у судски 
регистар 

 утврди материјал, уређаје и техничку опрему, који одговарају српским 
техничким условима, или еквивалентним стандардима и другим техничким 
прописима 

 врши квалитативни и квантитативни пријем и складиштење материјала који 
обезбеђује Наручилац 

 преузима сву одговорност за преузети материјал 

 квалитет радова, материјала и уређаја који могу утицати на стабилност и 
сигурност објекта и квалитет целокупног објекта, односно радова, документује 
обрађеним резултатима испитивања или исправама издатим у складу са 
законом или прописима о техничким нормативима и српским стандардима или 
испитивањима предвиђеним у техничкој документацији 

 Држи градилиште у уредном стању и омогући лако и безбедно кретање људи и 
возила по градилишту 

 Примењује прописе о заштити животне средине и здравља људи, да ограничи 
негативне ефекте својих активности на градилишту као емисију буке, прашине и 
осталог што може довести до негативних утицаја на окружење градилишта 

 Обезбеди сигурност свим лицима присутним на градилишту 

 Да на градилишту обезбеди присуство захтеваног персонала у току радног 
времена 

Контролна испитивања 
 У току извођења радова, Извођач је дужан да обавља сва потребна претходна 
испитивања и текућа испитивања по врсти, обиму и времену како је то предвиђено 
условима уговора. 
 Резултате испитивања је Извођач дужан да достави Надзорном органу. 
 Надзорни орган спроводи контролна испитивања. За коначну оцену квалитета 
материјала и радова меродавни су резултати контролног испитивања. 
Неквалитетан матријал 
 Уколико резултати контролних испитивања покажу да квалитет употребљених 
материјала, укључујући и материјале које је извођач примио од Наручиоца, и 
изведених радова, не одговара захтеваним условима, надзорни орган је дужан да изда 
налог Извођачу да неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у 
исправно стање. 
 Извођач је дужан да о свом трошку поступи по налогу надзорног органа. 
Обустава радова 
 Ако извођач и поред упозорења и захтева надзорног органа да отклони уочене 
недостатке, настави са неквалитетним извођењем радова, надзорни орган ће 
обуставити радове и о томе ће одмах обавестити Наручиоца. 
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 Ако је на овај начин доведена у питање стабилност грађевине, животи људи 
или суседних објеката, Наручилац има право да захтева да Извођач поруши изведене 
радове и да их поново изведе о свом трошку на начин који је уговорен. 
 Са извођењем радова може се поново наставити када Извођач предузме и 
спроведе одговарајуће мере којима се, према налазу надзорног органа, осигурава 
квалитетно извођење радова 
Трошкови испитивања 
 Трошкове претходних и текућих испитивања грађевинских материјала, 
полупроизвода и готових производа сноси Извођач. 
Радови који се подразумевају 
 Сваки поједини рад који се касније не може контролисати у погледу 
количина и квалитета мора одмах прегледати надзорни орган, а подаци о томе  
уписују се у грађевински дневник и грађевинску књигу. Извођач је дужан да на 
време обавести надзорни орган о постојању таквих радова јер у противном, надзорни 
орган може одбити признање таквих радова или их обрачунати према својим 
подацима или процени. 
 Извођач је дужан да на захтев надзорног органа обави потребна откривања или 
отварања извршених радова, ради накнадног прегледа и испитивања. После 
обављених прегледа и испитивања Извођач је дужан да места на којима су проведена 
откривања и испитивања санира према упутству надзорног органа. 
 Трошкове откривања, санирања и накнадних испитивања радова сноси 
Наручилац у случају из претходног пасуса ако се накнадним испитивањима утврди да 
су покривени радови изведени у складу са уговором, а у противном трошкове сноси 
извођач. 
Одобрење за употребу материјала 
 Извођач је дужан да пре допреме односно употребе одговарајућих 
грађевинских материјала, полупроизвода и готових производа од стручне односно 
овлашћене  институције прибави уверење о претходним испитивањима квалитета и 
подобности материјала, полупроизвода и готових производа које намерава да 
употреби, а Извођач их предаје надзорном органу ради прегледа и давања одобрења. 
 Извођач радова не сме употребљавати грађевинске материјале без одобрења 
надзорног органа, а у случају да их употреби, сноси ризик и трошкове које могу из те 
основе настати. 
Материјали из иностранства 
 Страни Извођач уз сагласност Наручиоца, има право да за потребе извођења 
радова увезе материјале који се не могу набавити у Србији, сагласно прописима о 
увозу робе. Увезени материјал мора бити снабдевен атестом организације која је 
уписана у судски регистар за испитивање материјала и конструкције у Србији, чијим 
атестом се потврђује да материјали одговарају уговорним спецификацијама. 
Одговорност за недостатке 
 Извођач је одговоран за употребу материјала (укључујући и материјал који 
обезбеђује Наручилац) и опреме који не одговарају уговорном или прописаном 
квалитету. 
 Извођач је дужан да упозори Наручиоца на уочене или утврђене недостатке и 
овог материјала и опреме које је Наручилац набавио или изабрао. 
 
Технички преглед објекта од надлежне службе 
 За технички преглед објекта извођач је дужан да благовремено припреми и да 
на увид надзорном органу оргинал, и припреми фотокопије за комисију за технички 
преглед, следећу документацију: 

 Грађевинску дозволу 
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 локацијске услове 

 пројектно-техничку документацију са потврдом о пријави радова и овером 
извођача, инвеститора и надзора да су објекти урађени по том пројекту 

 енергетски пасош 

 уговор о извођењу радова 

 списак подизвођача 

 решење о именовању шефа градилишта (одговорних руководиоца радова) за 
све радове 

 лиценце за све одговорне руководиоце радова 

 решење о именовању надзорних органа са приложеним лиценцама 

 грађевински дневник закључен 

 протокол о обележавању регулационе и грађевинске линије 

 снимак подземних инсталација 

 потврда о контроли усаглашености изграђених темеља и конструкције са  
пројектом за грађевинску дозволу 

 књига грађевинске инспекције 

 извештаји о испитивању уграђеног: бетона, арматуре, малтера, блокова, опеке, 
цемента, креча 

 атести за уграђене материјале: термоизолационе материјале, хидроизолациони 
материјал, челик, гипскартонске зидове 

 атести за вариоце и електроде, списак одговорних лица за челичну 
конструкцију у радионици 

 радионички дневник за челичну конструкцију 

 дневник монтаже челичне конструкције 

 записник о пријему челичне конструкције у радионици, преглед и констатација 
постојања или непостојања грешака, засека, зареза и других оштећења, 
преглед и пријем нанете антикорозивне заштите 

 доказ квалитета за прописане контроле шавова за угаоне и сучеоне шавове 

 преглед и контрола димензија мера елемената и конструкције у целини и 
толеранција мера, записник о примопредаји конструкције 

 записник о испитивању хидрантске мреже 

 атести за уграђени материјал за хидрантску мрежу 

 извештај о испитивању збијености слојева пута 

 геомеханички елаборат 

 решење МУП – противпожарна полиција 

 Геодетски елаборат изведеног објекта и инсталација  
   

НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Табеларни преглед потребног броја контејнера за одлагање смећа 

Одлагање смећа  
 по 
Локацијским 
условима 

 Остварено 

Потребан број контејнера  1ком / 800м2   

За парцелу 10362/3 
79.500м2/800=9
9,375 

100 
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ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА  
СА НУМЕРИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 

 
 

ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ОЗЕЛЕЊАВАЊА 
 
ХУМУСИРАЊЕ  
 
Позиција обухвата завршну обраду свих планираних зелених површина у регулационом појасу 
изградње, са транспортом хумусног материјала. По завршеном планирању слободних 
површина приступити хумусирању свих површина намењених зеленилу у слоју од 50cm. 
Разастрте слојеве хумусног материјала испланирати, лако сабити дрвеним набијачем или 
ваљком, тако да се по завршетку хумусирања добију равне површине и нагиби, према пројекту. 
Јачим слојем хумуса формирати заобљене пресеке, косине насипа са тереном. Материјал за 
завршну обраду слободних површина мора бити од активног хумуса 
Обавеза извођача је да обезбеди потврду о квалитету материјала који се уграђује од стране 

званичне лаобраторије, који се уграђује у смислу да је погодан за раст и развој биљака, који је 

потребан на сваких 100м3 супстрата / хумусног слоја. Доставља се надзорном органу. 
За случај да се хумус у депонији осуши, треба га квасити приликом уграђивања. 
Хумусни слој се уграђује на очишћену површину од органског и неорганског отпада, корова, 
шута.  
Обрачун се врши по м3 уграђене хумусне земље. 
 
ПОДИЗАЊЕ ТРАВЊАКА 
 
Травњаци су важан фактор савремених пејзажних решења у комплексу зелених површина, чија 
је основна санитарно - хигијенска и декоративна функција. Успешно заснивање и одржавање 
травњака у највећој мери зависи од услова станишта, избора трава, односно травних смеша и 
количина за одређено станиште, као и од мера неге. Мерама неге које се огледају у редовном 
кошењу, чишћењу, заливању и прихрањивању, добиће се квалитетан травњак. 
 
ЗАСНИВАЊЕ НОВИХ ТРАВЊАКА – СЕТВОМ СЕМЕНА 
 
При подизању травњака, делови који су намењени озелењавању, пре свега треба да се очисте 
од свих отпадака и крупнијег камења, затим да се изврши прашење земљишта на дубини од 20 
- 25 цм орањем, риљањем или ротокултиватором и унело додатно органско и минерално 
ђубриво. Овим поступком ће се ђубриво измешати са земљом, а и извршити груба нивелација 
до тачности ± 5цм. После тога се површина равна грабуљама, при чему се формира мали пад ( 
до 0.5% ) од центра травњака ка периферији. 
Кроз 5 - 10 дана после припреме земљишта, кад се растресена земља слегла и ако су се у том 
периоду појавили корови, детаљно се оплеве и изврши сетва семена ( ручно или машински). 
Она треба да се спроводи у периоду тихог времена унакрсно ( у два наврата ), а затим се цела 
површина лагано поваља дрвеним ваљком ( тежине 50 - 75кг ), како би семе добило што бољи 
контакт са земљом. Суво земљиште је неопходно полити два дана пре сетве и два дана након 
сетве. Не сме се дозволити исушивање површинског слоја земље до дубине цца 5 - 8 цм. 
Количина воде коју треба унети зависи од саме евапорације. 
 
У првој години после сетве, травњак треба прихрањивати минералним ђубривом. Одмах после 
ницања траве и формирања јачег кореновог система, разбацати амонијум - сулфат или неко 
друго концентровано азотово ђубриво у количини од 300кг/ха или 30гр/м2. Прихрањивање 
треба вршити пре наводњавања да не би дошло до дехидрације биљака. НПК комплекс 
поспешује бокорење трава, појачава пораст, густину и покровност, асимилацију а самим тим 
травњаци постају бујнији и интензивно добијају зелену боју. 
Препоручује се следећа смеша траве у количини од 35,00 gr/m2: 
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 1. Festuca rubra 50% ili 17,50 gr/m2 
 2. Poa pratensis 25% ili   8,75 gr/m2 
 3. Agrostis vulgaris 10% ili   3,50 gr/m2 
 4. Lolium italicum 10% ili   3,50 gr/m2 
 5. Trifolium repens 5% ili   1,75 gr/m2 
 
За сеновите положаје  препоручује се следећа смеша траве у количини од 40 gr/m2: 
 
 1. Festuca arundinaceae 40% ili 16,00 gr/m2 
 2. Festuca rubra commutata 10% ili   4,00 gr/m2 
 3. Festuca ovina duriscula 20% ili   8,00 gr/m2 
 4. Poa pratenzis             15% ili   6,00 gr/m2 
 5. Poa trivialis                         15% ili   6,00 gr/m2 
 
Употребом ђубрива минералног порекла, комплекса НПК побољшаће се раст и развитак 
травњака, а потом ће се изменити флористички састав, односно траве ће бити потенциране а 
коров елиминисан. 
Неопходан сертификат за травну смешу – састав и рок клијавости који се доставља надзорном 
органу. 
 
САДЊА САДНИЦА 
 
Под садњом садница се подразумева садња древћа: лишћара и четинара, садња свих 
категорија шибља: листопадног, зимзеленог и четинарског. 
 
Садња лишћара, лишћарског шибља обавља се у пролеће, док је садњу четинара и 
четинарског и зимзеленог  шибља боље обавити у јесен, по престанку вегетације. 
Саднице које користимо морају бити расаднички добро однеговане и правилно развијене са 
неоштећеним кореновим системом и надземним делом, без оштећења фитопатолошке и 
ентомолошке природе. Свака врста мора поседовати свој карактеристичан хабитус. Саднице 
четинара које користимо из расадника морају се вадити са бусеном, док га лишћари не морају 
имати. 
Садни материјал вадити из расадника и транспортовати непосредно пре садње на стално 
место. Уколико садња није одмах могућа, садни материјал који је транспортован без балираног 
бусена одмах утрапити. Такође, биљке које су затечене, а које желимо да задржимо на 
новопројектованој зеленој површини, потребно је извадити и до њиховог поновног сађења 
утрапити. Трапљење садница се обавља на тај начин што се предходно ископа канал, а 
коренов систем пошто се положи у канал затрпа се земљом. Саднице поставити тако да ветар 
дува од корена према круни саднице, како не би дошло до ломљења грана. Утрапљене 
саднице је потребно свакодневно заливати како не би дошло до изумирања највиталнијих 
делова биљака - жилица.  
Приликом садње, саднице оријентисати према обележеној страни света - север, како је расла у 
расаднику да би се обезбедио правилан даљи пораст садног материјала. Потребно је још у 
расаднику бојом обележити северну страну сваке саднице. 
Пре но што су саднице допремљене из расадника потребно је приступити припреми јама за 
садњу. Дан пре копања јама, уколико је земља иразито сува, потребно је извршити влажење 
земљишта до дубине од ccа 60 - 80 цм. Затим се јаме обележе, а потом се приступа копању. 
Свака јама може имати цилиндричан или квадратан облик са различитим пречником и 
дубином.  
 
У просеку јама треба да је за око 20 цм шира од самог корена/ бусена/ контејнера - у 
зависности у којој форми је биљка набављена. 
 
За поједине категорије зеленила димензије јама су следеће :  
Лишћарско дрвеће (15 цм дубља и  20цм шира од корена/ бусена/ контејнера саднице)  
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Четинарско дрвеће (15 цм дубља и  20цм шира од корена/ бусена/ контејнера саднице). 
 
Пре постављања саднице у јаму потребно је извршити редукцију кореновог система: оштећене 
жилице обавезно прекратити, а лишћарима обавезно обавити редукцију круне до 1/3. Потребно 
је отсећи све сувишне гране како би се успоставила равнотежа између дотицаја сокова и 
испарења путем листова. Корен садница пре садње умочити у раствор хидрогела (1 кг 
прашкастог хидрогела у 80 л воде), или на дно садне јаме ставити 10 гр хидрогела по садници. 
Приликом садње водити рачуна да садница дође на приближно исту дубину на којој је била и у 
расаднику или за 2 - 3 цм изнад, јер ће се земља убрзо после садње слећи.  
Саднице треба поставити у центар јаме на слој растресите земље а земљу која је претходно, 
приликом копања јаме, извађена, измешати са комплексним НПК ђубривом и стављати га око и 
изнад кореновог система саднице. Након насипања првог слоја извршити благо гажење, а 
затим додати остатак земље коју такође добро угазити. После провере сваке саднице 
извршити обилно заливање и чанковање око садница. По једној јами, за средње и ниске 
четинаре потребно је 60-80 гр НПК ђубрива. Ђубрење може да се обави и хумусно тресетним 
ђубривом или добро прегорелим двогодишњим стајским ђубривом, и то на тај начин што се 
одређена количина истог претходно измеша са хумусном земљом и приликом садње стави око 
и изнад кореновог система. 
По садњи извршити обавезно чанковање око садница свих категотија вегетације ради 
обезбеђења правилног натапања водом. Затим извршити анкерисање и то четинарске саднице 
из три правца са кочићима помоћу жице и гумене обујмице постављене око стабла а 
лишћарске из два правца са приткама уз помоћ канапа или гумене обујмице. 
Натапање садница одређеном количином воде извршити ако је садња обављена у пролеће. 
Ако је садња обављена у јесен пре појаве мразева, треба извршити заливање малом 
количином воде уз стабло да би се слегањем земље обезбедио коренов систем од каснијег 
измрзавања. 
 
САДЊА ШИБЉА 
 
Садња шибља је слична садњи дрвећа. 
Старост појединих категорија шибља за садњу треба да буде: 
- четинарско шибље :  како је дато позициојом у предмеру 
- зимзелено шибље :   како је дато позициојом у предмеру 
- листопадно шибље :  како је дато позициојом у предмеру 
 
Садне јаме за листопадно, четинарско и зимзелено шибље треба да буду 15 цм дубља и  10 цм 
шира од корена/ бусена/ контејнера саднице. 
 
Пре садње обавезна је редукција корена и надземног дела. Листопадно шибље прикратити на 
2/3 висине, док за редукцију осталих категорија треба бити умеренији. Корен садница пре 
садње умочити у раствор хидрогела (1 кг прашкастог хидрогела у 80 л воде), или на дно садне 
јаме ставити 5 гр хидрогела по садници. Приликом садње обавезно додати 30гр НПК ђубрива 
по једној јами. Након садње све саднице обилно залити, како би се сва ситнија земља спустила 
до корена и попунила евентуалне шупљине у јами. 
 
САДЊА ПЕРЕНА И УКРАСНИХ ТРАВА 
 
Земља на којој се саде перене и украсне траве треба да буде прекопана до дубине од око 30 
цм, чиста од отпадака, уситњена и нађубрена - обрада земљишта као код заснивања травњака.  
Садња перена и украсних трава врши се у групи  у цик-цак распореду, на размаку у односу на 
величину одрасле биљке. 

 
 

 
 
 



                                                                                

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
страна 152 од 180 

 

 
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 
 
Нарочито у току прве године након садње садница, (један вегетациони период) подизања 
дрвенастих 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 чинити следеће: 
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 и травњака обављати три пута годишње и то: 
  -  прво прихрањивање извршити у марту,  
  -  друго крајем априла 
  -  и треће крајем маја. 
 
За прихрањивање садница користити минерална ђубрива, комплекса НПК и то за свако 
прихрањивање 50гр по стаблици, односно 20гр за шибље. Поред овога извршити још једно 
прихрањивање са азотним ђубривом и то амонијум сулфатом - 50гр за дрвеће и 25гр за 
шибље. 
Чишћење, односно плевљење корова и редовно грабуљање, кошење и ваљање травњака. 
Редовно заливање садница. Након садње саднице заливати у зависности од временских 
услова, а по потреби и свакодневно до истека два месеца. После истека тог рока заливање 
редуцирати на три пута недељно (по потреби), а после у другој години свести на два заливања 
током једне недеље (уколико временски услови то изискују). 
 
Заливање: утрошена вода се фактурише ка Инвеститору, а он тај износ префактурише на 
Извођача. Неопходно је да уговором о извођењу радова, ово буде дефинисано, како би се 
стекао основ за плаћање утрошене воде за заливање. 
 
За све ове радове потребно је 20% по години инвестиционог одржавања од укупне вредности 
за садњу садница и подизање травњака.  
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НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 

9.2.6.1 Мануал валоризације постојећег стања зеленила 
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1 Platanus sp. 12 68 4 8 3 3 Уклања се/V 

2 Juglans sp. 10 21 4 4 4 4 Пресађује се/V 

3 Tilia sp. 12 40 2 5 3 3 Задржава се/V 

4 Platanus sp. 15 66 6 7 3 3 Уклања се/Ib 

5 Platanus sp. 15 76 2 7 3 3 Уклања се/Ib 

6 Tilia sp. 12 38 2 5 3 3 Задржава се/V 

7 Thuja 9 21 5 2 3 3 Пресађује се/Ib 

8 Thuja 6 13/17 / 1 2 2 Пресађује се/Ib 

9 Tilia sp. 12 40 6 5 2 2 Задржава се/V 

10 Thuja 6 29 1.5 1 3 2 Пресађује се/Ib 

11 Thuja 6 20 2 1 2 2 Пресађује се/Ib 

12 Thuja 7 30 2 4 3 3 Пресађује се/Ib 

13 Thuja 7 23/30 / 3 3 3 Пресађује се/Ib 

14 Thuja 7 28 2 3 2 3 Пресађује се/Ib 

15 Thuja 6 24 2 2 2 2 Пресађује се/Ib 

16 Juglans sp. 8 35 2 3 3 3 Уклања се/Ib 

17 Platanus sp. 18 80 3 15 4 4 Задржава 

се 

Објекат ф 

18 Platanus sp. 18 90 3 15 4 4 Уклања се/IV 
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19 Aeculus sp. 13 48 3 7 4 4 Уклања се/V 

20 Tilia sp. 12 29 2 5 3 3 Пресађује се/V 

21 Juglans sp. 10 33 4 6 3 3 Уклања се/V 

22 Aeculus sp. 12 59 2 7 4 4 Уклања се/V 

27 Ailanthus 

sp. 

8 35 4 3 3 3 Уклања се/IV 

28 Tilia sp. 9 40 3 4 3 3 Уклања се/IV 

29 Platanus sp. 15 80 3 10 4 4 Задржава 

се 

ОБЈЕКАТ Х 

30 Platanus sp. 15 80 3 10 4 4 Задржава 

се 

31 Tilia sp. 10 5 3 4 3 3 Задржава 

се 

32 Juglans sp. 8 35 3 6 3 3 Уклања се/IV 

33 Aeculus sp. 10 40/35 / 3 3 3 Уклања се/IV 

34 Thuja 6 20 2 2 3 3 Задржава се/IV 

35 Thuja 3 20 / 1 2 2 Задржава се/IV 

36 Betula sp. 10 40 2 4 4 4 Уклања се/IV 

37 Betula sp. 10 60 4 5 4 4 Задржава се/IV 

38 Betula sp. 8 40 2 4 4 4 Уклања се/IV 

39 Betula sp. 10 50 4 5 3 3 Уклања се/IV 

40 Platanus sp. 15 70 6 10 3 3 Задржава 

се 

ОБЈЕКАТ Х 

41 Platanus sp. 15 80 6 8 3 3 Задржава 

се 

42 Platanus sp. 14 60 6 8 3 3 Задржава 

се 

43 Platanus sp. 12 50 7 4 3 3 Задржава 

се 
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44 Platanus sp. 10 47 7 7 3 3 Уклања се/III 

45 Gleditchia 

sp. 

7 3 2 1 2 2 Уклања се/V 

46 Thuja 5 20/20 / 1 2 2 Задржава се/V 

47 Ailanthus 

sp. 

6 40 2.5 5 4 4 Задржава се/V 

48 Pinus sp. 4 17 / 1 1 1 Уклања се/V 

49 Pinus sp. 5 20 / 1 2 2 Пресађује се/V 

50 Pinus sp. 7 25 / 1 2 2 Пресађује се/V 

51 Picea sp. 7 30 / 3 3 3 Задржава се/V 

52 Picea sp. 5 15 / 1 3 3 Пресађује се/V 

53 Betula sp. 8 35 3 4 4 4 Уклања се/V 

54 Betula sp. 8 25 3 4 4 4 Пресађује се/V 

55 Pinus sp. 10 30 / 2 3 3 Пресађује 

се 

ОБЈЕКАТ Ф 

56 Pinus sp. 9 17 / 2 3 3 Задржава 

се 

57 Pinus sp. 9 25 / 2 3 3 Задржава 

се 

58 Pinus sp. 9 25 / 2 3 3 Задржава 

се 

59 Acer 

negundo 

8 30 2 4 3 3 Задржава 

се 

60 Pinus sp. 9 40 / 5 3 3 Задржава 

се 

61 Acer sp. 10 30 3 6 4 4 Задржава се/V 

62 Ailanthus 

sp. 

11 50 2 6 4 4 Задржава се/V 

63 Picea sp. 6 10 / 1 3 3 Задржава се/V 
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64 Picea sp. 11 20 / 1 3 3 Задржава се/V 

65 Acer 

negundo 

10 40 3 6 3 3 Задржава се/V 

66 Ailanthus 

sp. 

9 30 3 4 3 3 Задржава се/V 

69 Acer 

negundo 

8 50 1.2 4 2 2 Уклања се/Ia 

70 Betula sp. 8 25 2.5 1 1 1 Уклања се/III 

71 Aesculus 

sp. 

12 100 2 8 5 5 Задржава се/III 

72 Betula sp. 10 66 2 6 4 4 Задржава се/III 

73 Pinus nigra 10 20 / 2 2 2 Пресађује се/III 

74 Pinus nigra 10 30 / 2 2 2 Задржава се/III 

75 Betula sp. 12 40 3 5 3 3 Задржава се/III 

76 Juglans sp. 12 40 3 6 3 3 Уклања се/Ia 

94 Betula sp. 10 35 3 5 4 4 Уклања се/Ic 

95 Tilia sp. 12 40 2 4 4 4 Уклања се/Ic 

101 Pinus sp. 8 25 / 2 3 3 Задржава се/Ic 

102 Pinus sp. 6 25 / 2 3 3 Задржава се/Ic 

103 Picea sp. 9 30 / 4 4 4 Задржава се/Ic 

104 Picea sp. 8 20 / 3 4 4 Задржава се/Ic 

105 Tilia sp. 10 40 3 3 4 4 Уклања се/Ic 

106 Thuja 7 15/15/2

0 

/ 2 5 5 Пресађује се/Ic 

107 Thuja 7 15/15/2

0 

/ 2 5 5 Пресађује се/Ic 

108 Thuja 7 15/15/2

0 

/ 2 5 5 Пресађује се/Ic 
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109 Juglans sp. 6 15 1.5 5 4 4 Пресађује се/Ic 

110 Hibiscus 

syracus 

/ / / / / / Šiblje/Укла

ња се 

О
б

је
ка

т 
Г
 

111 Picea sp. 10 30 2 5 3 3 Задржава 

се 

112 Picea sp. 9 20 2 4 3 3 Задржава 

се 

113 Ailanthus 

sp. 

12 70 2 8 3 3 Задржава 

се 

114 Picea sp. / / / / / / Задржава 

се 

115 Panj / / / / / / Задржава 

се 

116 Thuja 8 20/15 / 3 4 4 Задржава 

се 

117 Thuja 6 12(10)2

0 

/ 2 3 3 Задржава 

се 

118 Thuja 5 20/15 / 2 3 3 Задржава 

се 

119 Picea sp. 6 15 / 1 3 3 Задржава 

се 

120 Picea sp. 6 15 2 1 3 3 Задржава 

се 

121 Picea sp. 10 25 2 2 3 3 Задржава 

се 

122 Betula sp. 12 25 2 3 4 4 Задржава 

се 

123 Betula sp. 10 30 2 3 4 4 Задржава 

се 

124 Betula sp. 10 40 2 3 4 4 Задржава 

се 

125 Tilia sp. 8 50 2 5 3 4 Задржава 
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се 

126 Tilia sp. 12 30/40  5 3 3 Задржава 

се 

127 Tilia sp. 12 40 3 5 3 3 Задржава 

се 

128 Tilia sp. 10 40 3 5 3 3 Задржава 

се 

129 Tilia sp. 10 50 2 5 3 3 Задржава 

се 

130 Pinus sp. 12 45 2 7 4 4 Задржава се/III 

131 Pinus sp. 10 40 2 5 4 4 Задржава се/III 

132 Pinus sp. 10 30 2 4 4 4 Задржава 

се 

О
б

је
ка

т 
Г
 

133 Picea sp. 5 15 2 1 2 2 Задржава 

се 

134 Picea sp. 9 25 2 4 3 3 Задржава 

се 

135 Picea sp. 8 20 2 4 3 3 Задржава 

се 

136 Picea sp. 10 30 2 4 3 3 Задржава 

се 

137 Pinus sp. 8 30 2 4 3 3 Задржава 

се 

138 Pinus sp. 8 20 2 3 3 3 Задржава 

се 

139 Pinus sp. 8 30 2 4 3 3 Задржава 

се 

140 Tilia sp. 12 50 2 10 4 4 Задржава се/II 

141 Tilia sp. 12 50 2 10 4 4 Задржава се/II 

142 Panj / / / / 1 1 Уклања се/II 
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143 Gleditchia 

sp. 

/ 40 2 / 1 1 Уклања се/II 

144 Thuja 8 20 2 1 2 2 Задржава се/II 

145 Thuja 8 25 2 1 2 2 Задржава се/II 

146 Thuja 7 25 2 1 3 3 Задржава се/II 

147 Thuja 7 20 2 1 3 3 Задржава се/II 

148 Thuja 7 15 2 1 3 3 Задржава се/II 

149 Gleditchia 

sp. 

7 40 2 1 2 2 Задржава се/II 

150 Thuja 7 25 / 1 3 3 Задржава се/8kom./II 

151 Thuja 7 25 / 3 3 3 Задржава се/8kom./II 

152 Ailanthus 

sp. 

6 25 2 2 3 3 Задржава се/II 

153 Thuja 3 20 / 1 2 2 Задржава се/II 

154 Thuja 5 12 2 1 3 3 Задржава се/II 

155 Thuja 12 30 2 2 3 3 Задржава се/II 

156 Thuja 10 20 2 1 3 3 Задржава се/II 

157 Thuja 7 25 2 2 3 3 Задржава се/17 kom./II 

158 Robinia sp. / 40 / / / / Уклања се/II 

159 Platanus sp. 12 40 4 4 4 4 Задржава се/II 

160 Juglans sp. 5 15 2 3 3 3 Задржава се/II 

161 Pinus sp. 6 30 2 3 3 2 Задржава 

се 

Oбјекат Г 

162 Betula sp. 12 40/45 / 6 4 4 Задржава 

се 

163 Ailanthus 

sp. 

Izbojci iz panja Групација 4 kom./Уклања 

се/II 

164 Robinia sp. Izbojci iz panja Групација 4 kom./Уклања 
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се/II 

165 Thuja 5 20 2 1 2 2 Задржава се/II 

166 Prevršen 2 70 / / / / Уклања се/II 

167 Thuja 6 25 2 2 3 3 Пресађује се/II 

168 Prunus sp. 9 40 2 4 3 3 Задржава се/III 

169 Betula sp. 9 45 2 5 3 3 Задржава се/III 

170 Juglans sp. 11 40 2 6 3 3 Задржава 

се 

Oбјекат Х 

171 Prunus sp. 10 40/50/4

0 

/ 4 3 3 Задржава 

се 

172 Thuja 8 30 2 2 3 3 Задржава се 7 ком. 1 ком 

се уклања/III 

173 Acer sp. 10 30 2 2 3 3 Уклања се 4 ком./III 

174 Robinia sp. 15 30 4 3 3 3 Уклања се/III 

175 Thuja 9 15-30 3 2 2 3 Уклања се 17 ком./III и 2 

ком.  IV 

176 Ailanthus 

sp. 

12 35 4 6 4 4 Уклања се/IV 

177 Betula sp. 10 20 5 3 3 3 Задржава се /Парк 2/V 

178 Betula sp. 10 20 5 3 3 3 Задржава се /Парк 2/V 

179 Betula sp. 10 20 5 3 3 3 Задржава се /Парк 2/V 
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9.2.6.2 ИСКАЗ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
ФАЗА I 

 
 
 
 
 

ФАЗА II 

Површине II фазе 

   Ознака  
површине m3 

   
T1 1.066,00 

   T2 38,00 
   

Укупно 1.104,00 
 

УКУПНО ФАЗА II 1.104,00 

 
 
 
 
 
 

Ознака 

површине m2

Ознака 

површине m2

T1 8,00 T1 10,00

T2 18,00 Т2  3 садне јаме

T3 46,00 T3 12,00

T4 26,50 T3a  3 садне јаме

T5 24,00 T4 16,00

T5a 2 садне јаме Укупно 38,00

T6 19,00

T7 26,50

T8 32,00

Ознака 

површине m2

T8a садна јама T1 366,00

T9 12,00 T2 116,00

T3 Паркинг

део Т1 193,00 T4 7,00

део Т3 188,00 T5 11,00

део Т5 98,00 Укупно 500,00

део Т7 119,00

Укупно 810,00 УКУПНО ФАЗА I 1.348,00

Површине Ic фазе

Површине Ia Фазе Површине Ib ФАЗЕ

Парк 2
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ФАЗА III 

Површине III Фазе-ПАРК 1 
и део објеката Г и Х 

   T1 49,00 

   T2 369,00 

   T2а 6,00 

   T2б 20,50 

   T3 367,00 

   T3а 5,00 

   Т4 365,00 

   Т4а 6,50 

   Т4b 5,00 

   Т5 143,00 

   Т6 205,00 

   Т6a 23,00 

   Т7 148,00 

   Т8 10,00 

   Т9 52,00 

   Т10 120,00 

   Т11 14,00 

   Т12 30,00 

   Т13 113,00 

   Т14 17,00 

   Т14a паркинг 

   
Укупно 2.068,00 

 
УКУПНО ФАЗА III 2.068,00 

 
ФАЗА IV 

Површине IV Фазе-источно 
од објекта Х  

  

 
  

T1 10,00 
 

  

T2 124,00 
 

  

Укупно 134,00 
 

УКУПНО ФАЗА IV 134,00 
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ФАЗА V 
 

Површине V Фазе 

Парк 2  
Део фазе 

Ia  

  

Парк 2 и уз објекат Ф 

  

  

T1 76,00 193   

T2 265,00     

T3 83,00 188 
 

 

T4 172,00   
  T5 21,00 98 
  

T6 119,00   
  

T7 51,00 119 
  

T8 173,00   
  

T9 571,00   
  T10 112,00   
  

T11 192,00   
  

T12 25,00   
  

T12a Паркинг   
  

T13 12,00   
  Укупно 1.872,00 598 УКУПНО ФАЗА V 1.872,00 

 
 
РЕКАПИТУАЛЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПОВРШИНА КОМПЛЕКСА 
 
 

Површине м2 

Ia Фаза 810,00 

Ib Фаза 38,00 

Ic Фаза 500,00 

II Фаза 1.104,00 

III Фаза 2.068,00 

IV Фаза 134,00 

V Фаза 1.872,00 

УКУПНО 6.526,00 
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9.2.6.3  Исказ материјала по површинама 
 

 

Озн.

површ.

Површина 

(m2)
број ком. m1 m2

Ds 1

Lz1 8 4

T 4

Ds 1

Lz1 10 5

T 13

Ds 2

Zz1 8 8

T 38

Ds 1

Cz1 27 9

T 17.5

Lz1 24 8

Zz2 8 8

Cz1 24 8

T5a паркинг Ds 2

Ds 1

Lz2 8 4

T 15

Lz1 26 13

Cz1 41 13.5

Ds 1

Zz3 27 9

T 23

Т8а паркинг Ds 1

Ds 1

Zz4 6 6

T 6

Spirea japonica ˊBumaldaˊ

Spirea japonica ˊBumaldaˊ

Aucuba japonica ˊVariegataˊ

Juniperus horizontalis

Cotoneaster horizontalis

Juniperus horizontalis

Hydrangea macrophylla

Spirea japonica ˊBumaldaˊ

Juniperus horizontalis

Површине објекта Ia фаза-ОКО I ФАЗЕ

Врста/материјал

Т1 8

Acer platanoides

Травњак

Т2 18

Acer platanoides

Травњак

Т3 46

Acer platanoides

Травњак

Т4 26.5

Acer platanoides

Травњак

Acer platanoides

Т5 24

Spirea japonica ˊBumaldaˊ

Acer platanoides

Т7

 Lonicera nitida

Т6 19

Acer platanoides

Травњак

26.5

Т8 32

Acer platanoides

Травњак

Т9 12

Acer platanoides

Травњак

Pyrocantha coccinea
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Озн.

површ.

Површина 

(m2)
број ком. m1 m2

Ds 1

T 10

Т2 паркинг Ds 3

Ds 1

Lz2 10 5

T 7

Т3a паркинг Ds 3

Ds 1

Lz2 10 5

T 11

Површине Ib Фазе-ПАРКИНГ КОД ОБЈЕКТА Ф

Врста/материјал

T1 10
Acer platanoides

Травњак

Т4 16

Acer platanoides

Травњак

Acer platanoides

Т3 12

Acer platanoides

Травњак

Acer platanoides

Hydrangea macrophylla

Hydrangea macrophylla

Озн.

површ.

Површина 

(m2)
број ком. m1 m2

Ds 2

Vl1 2

Lz3 30 30

Lz4 36 18

318

T 318

Vl1 3

Zz7 18 18

T 98

Т3 паркинг Ds2 6

Т4 7 Cz2 21 7

Т5 11 Cz2 33 11

Површине Iс Фазе-ЗАПАДНО ОД ОБЈЕКТА Ц

Врста/материјал

Liriodendron styraciflua

Prunus laurocerasus

Carpinus betulus ´Fastigiata´

Juniperus communis ˊBlue carpetˊ

T1 366

Acer platanoides

Место за пресађивање

Травњак

Liriodendron styraciflua

Tamarix pentandra

Hibiscus syriacus

Травњак

116Т2

Juniperus communis ˊBlue carpetˊ



                                                                                

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
страна 166 од 180 

 

 
 
 
 

Површине III Фаза ПАРК 1 и део објеката Г и Х 

Озн. 

површ

. 

Површин

а (m2) 

  Врста/материјал бро

ј 

ком

. 

m1 m2 

T1 49 Ds Acer platanoides 2     

Zz4 Pyrocantha coccinea 7   7 

Cz1 Juniperus horizontalis 18   6 

T Травњак     36 

Т2 369 Vl3 Platanus acerifolia 1     

Sl1 Prunus cerasifera ˊPissardiiˊ 10     

Sl2 Catalpa bignonioides ˊNanaˊ 3     

Lz6 Potentilla fruticosa 57   19 

Zz3  Lonicera nitida 27   9 

Озн.

површ.

Површина 

(m2)
број ком. m1 m2

Ds 3

Vl2 4

Vc1 5

Sl1 11

Nc1 11

Lz4 16 8

Lz5 50 25

Zz2 7 7

Zz4 25 19 6

Cz3 69 23

T 978

Ds 1

Zz1 12 12

26

Acer platanoides

Pyrocantha coccinea

Acer platanoides

Травњак

Површине II ФАЗА - ОБЈЕКТА Г

Врста/материјал

Т2 38

Prunus cerasifera ˊPissardiiˊ

Quercus rubra syn. Borealis

Hibiscus syriacus

Cotoneaster horizontalis

Aucuba japonica ˊVariegataˊ

Juniperus virginiana ˊGrey owlˊ

Pinus walichiana

Forzythia europea

Травњак

1066T1

Juniperus virginiana ˊSkyrocketˊ
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Zz5 Cotoneaster dammerii 60   20 

Cz4 Juniperus horizontalis ˊWiltoniiˊ 93   31 

Ut1 Miscanthus sinensis ˊZebrinusˊ 144   18 

Ut2 Festuca glauca 216   18 

P1 Kniphofia uvaria 144   18 

T Травњак     236 

Т2а 6 P4 Coreopsis grandiflora 33   5.5 

Т2b 20.5 P1 Kniphofia uvaria 60   7.5 

P2 Lavandula officinalis 39   6.5 

P3 Armeria maritima 75   3 

Ut3 Carex comans 21   3.5 

Т3 367 Vc2 Cedrus atlantica 1     

Sl2 Catalpa bignonioides ˊNanaˊ 5     

Lz6 Potentilla fruticosa 42   14 

Lz7 Spirea japonica ˊGolden princesˊ 42   14 

Zz5 Cotoneaster dammerii 81   27 

P1 Kniphofia uvaria 52   6.5 

P2 Lavandula officinalis 27   4.5 

Ut1 Miscanthus sinensis ˊZebrinusˊ 176   22 

Ut2 Festuca glauca 264   22 

Ut3 Carex comans 162   27 

T Травњак     230 

Т3а 5 P3 Armeria maritima 75   3 

Ut3 Carex comans 12   2 

Т4 365 Sl2 Catalpa bignonioides ˊNanaˊ 7     
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Lz7 Spirea japonica ˊGolden princesˊ 105   35 

Zz6 Cotoneaster salicifolius ˊPark Teppichˊ 153   51 

P2 Lavandula officinalis 96   16 

Ut2 Festuca glauca 300   25 

Ut3 Carex comans 90   15 

T Травњак     223 

Т4а 6.5 P4 Coreopsis grandiflora 39   6.5 

Т4b 5 Ut3 Carex comans 30   5 

Т5 143 Vl3 Platanus acerifolia 2     

Sl1 Prunus cerasifera ˊPissardiiˊ 5     

T Травњак     143 

T6 205 Vl3 Platanus acerifolia 1     

Lz8 Kerria japonica 114   57 

Lz9 Jasminum nudiflorum 42   14 

Zz3  Lonicera nitida 48   16 

Zz5 Cotoneaster dammerii 99   33 

Ut1 Miscanthus sinensis ˊZebrinusˊ 136   17 

T Травњак     68 

T6a 23 Vl3 Platanus acerifolia 1     

Zz5 Cotoneaster dammerii 27   9 

Ut1 Miscanthus sinensis ˊZebrinusˊ 112   14 

Т7 148 Sl1 Prunus cerasifera ˊPissardiiˊ 4     

Lz5 Forzythia europea 10   5 

Lz9 Jasminum nudiflorum 84   28 

Zz3  Lonicera nitida 33   11 
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Zz5 Cotoneaster dammerii 60   20 

Cz4 Juniperus horizontalis ˊWiltoniiˊ 72   24 

Ut1 Miscanthus sinensis ˊZebrinusˊ 96   12 

T Травњак     48 

Т8 10 Lz1

0 

Spirea vanhouteii 17   5.5 

Zz7 Prunus laurocerasus 9   4.5 

Т9 52 Zz4 Pyrocantha coccinea 5   5 

Zz7 Prunus laurocerasus 32   16 

T Травњак     31 

Т10 120 Ds Acer platanoides 3     

Lz1

0 

Spirea vanhouteii 40   20 

Zz4 Pyrocantha coccinea 4 4   

Zz7 Prunus laurocerasus 40   20 

T Травњак     80 

Т11 14 Ds Acer platanoides 1     

Lz1

1 

Deutzia scabra 7 7 8 

T Травњак     6 

Т12 30 Lz1

1 

Deutzia scabra 7 7   

Zz8 Berberis candidula 69   23 

T13 113 Ds Acer platanoides 3     

Lz1 Spirea japonica ˊBumaldaˊ 26   13 

Zz3  Lonicera nitida 24   8 

T Травњак     92 



                                                                                

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

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

ВЈН 06/17 - ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
Извођење радова на партерном уређењу, саобраћајницама и инфраструктурним инсталацијама на КП 

10362/2 и 10362/3 КО Земун, на локацији “Земунске капије” у Земуну 
страна 170 од 180 

 

Т14 17 Ds Acer platanoides 1     

Zz4 Pyrocantha coccinea 5 5   

T Травњак     17 

Т14а   Ds Acer platanoides 2     

 

 
 
 

Површине V ФАЗЕ-Парк 2 и уз објекат Ф 

Озн. 
површ. 

Површина 
(m2)   

Врста/материјал 
број 
ком. 

m1 m2 

T1 76 

  Место за пресађивање     102.0 

Nc1 
Juniperus virginiana 
ˊSkyrocketˊ 

15     

Zz8 Berberis candidula 48   24 

Ut1 
Miscanthus sinensis 
ˊZebrinusˊ 144 

  18 

  Травњак     34 

Т2 265 

  Место за пресађивање       

Nc1 
Juniperus virginiana 
ˊSkyrocketˊ 

15     

Zz8 Berberis candidula 62   31 

Ut1 
Miscanthus sinensis 
ˊZebrinusˊ 128 

  16 

T Травњак     218 

Т3 83 

Vl2 Quercus rubra syn. Borealis 1     

Sl3 Koelreuteria paniculata 3     

Zz9 
Euonymus japonicus 
microphyllus 

198   22 

Озн.

површ.

Површина 

(m2)
број ком. m1 m2

Ds 1

Lz1 10 5

5

Ds2 15

Lz1 16 8

Lz12 56 28

Lz13 56 28

Zz4 7 7

T 60

10

Acer platanoides

Травњак

Pyrocantha coccinea

Травњак

Т2 124

Површине IV ФАЗЕ- објекат Х

Врста/материјал

Spirea japonica ˊBumaldaˊ

Symphoricarpos albus

T1 Spirea japonica ˊBumaldaˊ

Carpinus betulus ´Fastigiata´

Symphoricarpos orbiculatus
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Ut4 
Imperata cylindrica ´red 
baron´ 

192   24 

T Травњак     37 

Т4 172 

Vl2 Quercus rubra syn. Borealis 1     

Sl3 Koelreuteria paniculata 3     

Lz14 Cornus alba ´Sibirica´   40   20 

Zz9 
Euonymus japonicus 
microphyllus 

261   29 

Ut4 
Imperata cylindrica ´red 
baron´ 

344   43 

T Травњак     120 

Т5 21 

Vc1 Pinus walichiana 1     

Sl3 Koelreuteria paniculata 1     

Lz14 Cornus alba ´Sibirica´   60   30 

T Травњак     21 

Т6 119 

Vc1 Pinus walichiana 1     

Sl3 Koelreuteria paniculata 1     

Lz14 Cornus alba ´Sibirica´   78   39 

T Травњак     80 

Т7 51 

Vc2 Cedrus atlantica 1     

Nc1 
Juniperus virginiana 
ˊSkyrocketˊ 

14 
    

T Травњак     51 

Т8 173 

Sl3 Koelreuteria paniculata 1     

Nc1 
Juniperus virginiana 
ˊSkyrocketˊ 

15 
    

T Травњак     173 

Т9 571 

Vl1 Liriodendron styraciflua 3     

Vc2 Cedrus atlantica 3     

Sl2 Catalpa bignonioides ˊNanaˊ 4     

Lz6 Potentilla fruticosa   78   26 

Lz9 Jasminum nudiflorum   68   34 

Lz10 Spirea vanhouteii   64   32 

Zz5 Cotoneaster dammerii   225   75 

Lz15 Spirea japonica ˊLitle princesˊ 129   43 

T Травњак     361 

Т10 112 

Sl4 Cotinus coggygria 12     

T Травњак     112 

Т11 192 

Vc3 Pinus nigra 7     

Lz5 Forzythia europea 46   46 

Zz4 Pyrocantha coccinea 20   20 

Т12 25 Ds Acer platanoides 
2     
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Lz1 Spirea japonica ˊBumaldaˊ 16   8 

Zz3  Lonicera nitida 24   8 

T Травњак     9 

Т12а   Ds Acer platanoides 6     

T13 12 

Ds Acer platanoides 1     

Zz4 Pyrocantha coccinea 4 4   

 
 
 
УКУПНА СПЕЦИФИКАЦИЈА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА  количина јед.мере Норма садње 

Дрворедне саднице 
  

Ds 
Acer platanoides 48 ком.   

Ds2 
Carpinus betulus ´Fastigiata´ 21 ком.   

Високи лишћари 
  

Vl1 
Liriodendron styraciflua 8 ком.   

Vl2 
Quercus rubra syn. Borealis 6 ком.   

Vl3 Platanus acerifolia 5 ком.   

Високи четинари 
  

Vc1 Pinus walichiana 7 ком.   

Vc2 Cedrus atlantica 5 ком.   

Vc3 Pinus nigra 7 ком.   

Средњи и ниски лишћари   

Sl1 Prunus cerasifera ˊPissardiiˊ 30 ком.   

Sl2 Catalpa bignonioides ˊNanaˊ 19 ком.   

Sl3 Koelreuteria paniculata 9 ком.   

Sl4 Cotinus coggygria 12 ком.   

Средњи и ниски четинари   

Nc1 Juniperus virginiana ˊSkyrocketˊ 70 ком.   

Листопадно шибље 
  

Lz1 Spirea japonica ˊBumaldaˊ 136 ком. 2ком/м2 

Lz2 
Hydrangea macrophylla 28 ком. 2ком/м2 

Lz3 
Tamarix pentandra 30 ком. 1ком/м2 

Lz4 Hibiscus syriacus 52 ком. 2ком/м2 

Lz5 Forzythia europea 106 ком. 2ком/м2 

Lz6 Potentilla fruticosa 177 ком. 3ком/м2 

Lz7 Spirea japonica ˊGolden princesˊ 147 ком. 3ком/м2 

Lz8 Kerria japonica 114 ком. 2ком/м2 
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Lz9 Jasminum nudiflorum 194 ком. 3ком/м2 

Lz10 Spirea vanhouteii 121 ком. 3ком/м2 

Lz11 Deutzia scabra 14 ком. 1ком/м2 

Lz12 Symphoricarpos albus 56 ком. 2ком/м2 

Lz13 Symphoricarpos orbiculatus 56 ком. 2ком/м2 

Lz14 Cornus alba ´Sibirica´ 178 ком. 2ком/м2 

Lz15 Spirea japonica ˊLitle princesˊ 129 ком. 2ком/м2 

Зимзелено шибље 
  

Zz1 Aucuba japonica 20 ком. 1ком/м2 

Zz2 Cotoneaster horizontalis 15 ком. 1ком/м2 

Zz3  Lonicera nitida 183 ком. 3ком/м2 

Zz4 Pyrocantha coccinea 83 ком. 1ком/м2 

Zz5 Cotoneaster dammerii 552 ком. 3ком/м2 

Zz6 Cotoneaster salicifolius ˊPark Teppichˊ 153 ком. 3ком/м2 

Zz7 Prunus laurocerasus 99 ком. 2ком/м2 

Zz8 Berberis candidula 179 ком. 3ком/м2 

Zz9 Euonymus japonicus microphyllus 459 ком. 9ком/м2 

Четинарско шибље  
  

Cz1 Juniperus horizontalis 110 ком. 3ком/м2 

Cz2 Juniperus communis ˊBlue carpetˊ 54 ком. 3ком/м2 

Cz3 Juniperus virginiana ˊGrey owlˊ 69 ком. 3ком/м2 

Cz4 Juniperus horizontalis ˊWiltoniiˊ 165 ком. 3ком/м2 

Перене   

P1 Kniphofia uvaria 256 ком. 8ком/м2 

P2 Lavandula officinalis 162 ком. 6ком/м2 

P3 Armeria maritima 150 ком. 25ком/м2 

P4 Coreopsis grandiflora 72 ком. 6ком/м2 

Украсне траве   

Ut1 Miscanthus sinensis ˊZebrinusˊ 936 ком. 8ком/м2 

Ut2 Festuca glauca 780 ком. 12ком/м2 

Ut3 Carex comans 315 ком. 6ком/м2 

Ut4 Imperata cylindrica ´red baron´ 536 ком. 8ком/м2 

T 
Травњак 4653 м2   

Садне јаме са хоризонталном и вертикалном заштитом 23 ком. 
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IV. ЛИСТЕ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ, 
САОБРАЋАЈНИЦАМА И ИНФРАСТРУКТУРНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА  

НА KП 10362/2 И КП 10362/3 KO ЗЕМУН 
ЛОКАЦИЈА „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ 
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ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА 

ВРСТА РАДОВА - ИНФРАСТРУКТУРА : ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

РБ Опрема/Материјал 
Изабрани 
материјал/опрема 
(или одговарајући) 

Каталог и/или web 
адреса 

ПРОИЗВОЂАЧ 
(или одговарајући) 

1 

Водоводне цеви од 
полиетилена   
ПЕ 100 за притиске до 
НП 10 бара 

HDPE цеви за воду  PN 10 
PE100 

www.pestan.net PEŠTAN - SRBIJA 

2 
Венац са слободном 
прирубницом, ТУЉАК, 
ПЕ 100 за НП 10 бара 

туљак  PE 100 www.tubi.net 

CENTRALTUBI - 
ITALIJA 

3 
Фазонски комади од 
дуктилног лива 

ВОДОВОДНИ ФАЗОНСКИ 
КОМАДИ 

www.akwa.com.pl AKWA - POLJSKA 

4 
Водоводне арматуре  
Затварач ЕУРО 20 тип 
21, NP10 

ЗАТВАРАЧ  ЕУРО 20   www.akwa.com.pl AKWA - POLJSKA 

5 
Уградбена гарнитура Ø 
65 - 80 мм. 

УГРАДБЕНА ГАРНИТУРА 
СА TELES. ШИПКОМ И 
УЛИЧНОМ КАПОМ 

www.akwa.com.pl AKWA - POLJSKA 

6 
Надземни хидрант Ø 80 
мм, са три прикључка 

ХИДРАНТ НАДЗЕМНИ  
DN80 

www.akwa.com.pl AKWA - POLJSKA 

7 
Шахт поклопац Ø 600 
мм, 125-400kN, од 
композита 

KIO 600  Kn 400 www.polieco.com POLIECO - ITALIJA 

8 

Монтажни ревизиони  
силази  Ø100cm од 
готових монтажних АБ 
елемената.  

МОНТАЖНИ БЕТОНСКИ 
ЕЛЕМЕНТИ Φ1000 

www.betonjerka-
cacak.co.rs 

BETONJERKA - 
ČAČAK 

9 
Сливничке решетке 400 
х 400 mm, 400kN, од 
композита 

KIO 400x400 Kn 400 www.polieco.com POLIECO - ITALIJA 

10 

Монтажно тело уличног 
сливника  Ø40cm од 
готових монтажних 
елемената.  

МОНТАЖНИ БЕТОНСКИ 
ЕЛЕМЕНТИ Φ400 

www.betonjerka-
cacak.co.rs 

BETONJERKA - 
ČAČAK 

11 
PVC  уличне 
канализационе цеви,  
SN 8.  Ø 250 - Ø 400 

PVC  KG SN8 www.pestan.net PEŠTAN - SRBIJA 

12 
Челичне поцинковане 
водоводне цеви, НП 10 
бара навојне 

ПОЦИНКОВАНЕ 
ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ  

www.kan-therm.com KAN  POLJSKA 

13 
Месингани равни 
пропусни вентили, саљ 
и без испуста  

Месингани вентил за воду  www.komak-m.com KOMAK-M  - SRBIJA 

14 Водомери Водомери www.insa.rs INSA - Srbija 

 

 М.П. Понуђач 
   

________________________ 
Потпис овлашћеног лица 

  

http://www.pestan.net/
http://www.tubi.net/
http://www.akwa.com.pl/
http://www.akwa.com.pl/
http://www.akwa.com.pl/
http://www.akwa.com.pl/
http://www.polieco.com/
http://www.polieco.com/
http://www.pestan.net/
http://www.kan-therm.com/
http://www.komak-m.com/
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 ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА - ИНФРАСТРУКТУРА - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  

 

РБ Материјал Изабрана опрема 
Изабрани материјал  
или одговарајући 

1 

Светиљке 
  
LED 
технологија 

Светиљка за осветљење 
саобраћајница, за монтажу на стуб 
висине 10м (директно или на лиру), 
LED технологија 

Ampera, Minel - Schreder 

2 

Светиљка за амбијентално 
осветљење (парк, дечије игралиште), 
за монтажу на конусни стуб висине 
5м, LED технологија 

Calla, Minel - Schreder 

3 
Светиљка за амбијентално 
осветљење (парк, дечије игралиште),  
висине 1м, LED технологија 

Citrine, Minel - Schreder 

4 
Пројекторска светиљка за 
осветљење капијa и високог дрвећа, 
LED технологија 

Terra, Minel - Schreder 

5 
Пoдна светиљка за декоративно 
осветљење пешачких стаза, LED 
технологија 

Ponto, Minel - Schreder 

6 
Дизел 
електрични 
агрегат 

слободностојећи дизел електрични 
агрегат контејнерског типа 

Cummins 

 
 
 

 М.П. Понуђач 
   

________________________ 
Потпис овлашћеног лица 
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ЛИСТА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА 

Листа материјала дефинише квалитет, а сваки производ из листе материјала се може 
усвојити од стране Наручиоца, наведени или одговарајући 

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ 

РБ 
Опрема/ 
Материјал 

Изабрани материјал/опрема 
Каталог и/или  
web адреса 

Фирма 

  

1 
Тротоар  
уз 
саобраћајнице 

Semmerlock бетонске плоче, 
дебљине 5цм, модел: Domino 
комбинована форма, сива боја 

www.semmelrock.hr  
SEMMELROCK - 
NEMAČKA  

2 

Пожарни пут, 
плато испред 
објекта Ф и 
део паркинга 

Semmerlock бетонске плоче, 
дебљине 8цм, модел: Asti 
комбинована форма, више 
боја 

www.semmelrock.hr 

SEMMELROCK - 
NEMAČKA  

3, 
Пешачке 
стазе 

Вибропресоване бетонске 
плоче - Semmerlock Pastella, у 
два тона са завршном 
обрадом горње површине са 
комадићима обојеног 
природног камена и кварцним 
песком у жутој боји 90% и 
теракота боја 10%. Плоче су 
димензија 30/60 дебљине 
3,8цм.  

www.semmelrock.hr  
SEMMELROCK - 
NEMAČKA  

4 
Пешачке 
стазе 

Гранитне коцке 10х10цм 
/постојеће коцке са локације/ 

    

5 
Пешачке 
стазе 

"Artevia Exposed" Lafarge, 
бетонска плоча дебљине 
10цм, агрегат речни шљунак 
ситне агрегације. Подлога 
бојена у тону по избору 
инвеститора 

www.lafarge.rs  LAFARGE 

6 
Пешачке 
стазе 

Завршна обрада стазa 
штампаним бетоном, пигмет 
боја дрвета, са рељефном 
шаром дрвета 

www.lafarge.rs  LAFARGE 

http://www.semmelrock.hr/
http://www.semmelrock.hr/
http://www.semmelrock.hr/
http://www.lafarge.rs/
http://www.lafarge.rs/
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7 
Поплочавање 
фонтане 

Гранитне плоче, италијанске 
производње, 60х60цм 
комбинација светле и тамне 
боје 

    

8 
Поплоча-вање 
око фонтане 

Silvadec композитне даске, 
имитација дрвета, у смеђој 
боји (Brun colorado i Brun 
exotique) ,структурна, 
отпорност на клизање Р11, 
дужина 4мт, ширина 138мм. 

www.silvadec.com  SILVADEC 

9 
Дечије 
игралиште  

Тартан у бојама по пројекту     

10 
Дечије 
игралиште - 
Подлога 

Подлога испод тартана 
Hydromedia, дебљине 

www.lafargeholcim.com  LAFARGE 

11 
Дечије 
игралиште - 
опрема 

Вишефункционални систем за 
игру – Брод 1. MM118 Playship 
NOA 
http://www.tiptiptap.ee/en/produ
cts/playgrounds/theme-
play/playship-noa-mm118 

 
www.tiptiptap.ee  

TIPTIPTAP 

мрежаста љуљашка 2. K113-1 
Swing BABY SNAIL (with seat 
BABY BIRD) 
http://www.tiptiptap.ee/en/produ
cts/playgrounds/swings/swing-
baby-snail-seat-baby-bird- 
-k113-1 

љуљашка K002 Y Swing BELL-
FLOWER 2 places, steel ground 
fixings са седиштима и 
фитинзима 
http://www.tiptiptap.ee/en/produ
cts/playgrounds/swings/swing-
bell-flower-2-places-steel-
ground-fixi ngs- 

балансер PVP10 Spiral beam 
SNAKE 
http://www.tiptiptap.ee/en/produ
cts/playgrounds/balancing-and-
exercise/spiral-beam-snake-
pvp10 

вртуљак седалица 3 
kom  KM012 Carousel EUROPE 
http://www.tiptiptap.ee/en/produ
cts/playgrounds/carousels/carou
sel-europe-km012   

http://www.silvadec.com/
http://www.lafargeholcim.com/
http://www.tiptiptap.ee/
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12 

Канте за 
отпатке у 
овиру зелених 
површина 

Поцинковани челик у боји 
антрацит (РАЛ 7016 односно 
друга по избору9 или инокс. 
Начин сакупљања и 
пражњења - метални уложак. 
Модел 322. 

www.euromodul.rs  EUROMODUL 

13 

Контејнери за 
комунални 
отпад, 1100л, 
дим.137х120х
145 

димензије 1100л, 
дим.137х120х145, лимени са 
полукружним поклопцем, у 
складу са захтевима ЈКП 
Градска чистоћа одговарајући 
возилима за одношење смећа 

  

КОПАОНИК 
БЕОГРАД, 
ТЕХНОПРОМ, 
КОМДЕЛ, 
MIMA 
COMMERCE 

14 

ОБЛОГА 
БОЧНИХ 
ЗИДОВА ЗА 
КОНТЕЈНЕРЕ 

Alu bond у боји дрвета 
дебљине 4мм 

  
 

 
 
 
 
 

 М.П. Понуђач 
   

________________________ 
Потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.euromodul.rs/
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V. ПРЕДМЕР РАДОВА 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ, 
САОБРАЋАЈНИЦАМА И ИНФРАСТРУКТУРНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА  

НА KП 10362/2 И КП 10362/3 KO ЗЕМУН 
ЛОКАЦИЈА „ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ“ У ЗЕМУНУ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



        ПРЕДМЕР РАДОВА 

        ФАЗА I

VJN 06/17 PREDMER RADOVA - FAZA I



ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ И ПРАТЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017У022Г03

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

ФАЗА Ia

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

1.000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

1.001 Геодетско обележавање површина преко детаљних 

тачака ситуационог и нивелационог плана и нормалних 

попречних профила датих у пројекту. Позиција обухвата 

одржавање мреже током трајања извођења свих радова.

м' 303,00

Рашчишћавање терена машинским путем са уклањањем 

растиња, пањева, смећа и разног грађевинског шута. 

Позиција обухвата чишћење са утоваром материјала и 

депоновањем на градску депонију.

Обрачун по м2 . м2 2.368,00

УКУПНО ПРЕТХОДНИ  РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

Машински ископ површинског слоја хумусног материјала 

просечне дебљине д=40цм. Позиција обухвата ископ, 

утовар и транспорт материјала на градску депонију.

Из обрачуна земљаних радова. 

Обрачун по  м3. м3 2.645,00

Ископ машинским путем земљаног  материјала, испод 

саобраћајних, пешачких и зелених површина.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Обрачун по м3.

2.002.1.Машински ископ материјала са гурањем до 20м. 

Ископани материјал се корсити за насипање (види 

поз.2.004) м3 49,00

2.002.2.Ископ,утовар и транспорт материјала из ископа 

на градску депонију.                                             1688,00 - 

49,00 = 1639 м3                                                                                       м3 1.639,00

Машинско набијање подтла на месту израде слоја 

насипа или замене материјала испод будућих 

саобраћајних и пешачких површина, са набијањем до 

Ме=20 МРа.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова и 

планиметрисањем .

Обрачун по м2. м2 3.069,00

Израда насипа од земљаног материјала испод 

саобраћајних површина са одабраним материјалом из 

ископа.Насипање радити у слојевима са набијањем до 

модула стишљивости од Ме=25МРа.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Обрачун по м3. м3 49,00

1.002

2.002

2.003

2.004

2.001
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

Израда насипа од шљунковитог материјала-замена 

материјала--Позиција обухвата набавку материјала, 

транспорт и израду слоја замене материјала у дебљини 

од д=50цм. Израду насипа радити у најмање 2 слоја 

испод: будућих саобраћајних површина. Насипање се 

ради са набијањем од Ме=40МРа.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Обрачун по  м3 изведеног слоја. м3 1.375,00

Фино планирање постељице, саобраћајних површина 

(коловозне и пешачке површине) са тачношћу ±1 цм до 

пројектованих кота и са потребним набијањем. Обрачун 

по м2.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Саобраћајне површине минимум Ме =20МРа м2 2.602,00

Пешачке површине минимум Ме =25МРа м2 379,00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

3.000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

Набавка материјала, транспорт и израда слоја од 

дробљеног каменог агрегата 0-63 мм  испод 

саобраћајних и паркинг површина са потребним 

набијањем минимум Ме=70 МРа. Дебљина слоја износи 

20цм.

Обрачун по м3 слоја. м3 536,00

Набавка материјала, транспорт и израда слоја од 

дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм испод 

саобраћајних и паркинг површина  са потребним 

набијањем минимум Ме=90 МРа. Дебљина слоја износи 

15цм.

Обрачун по м3 слоја. м3 356,00

Набавка материјала, транспорт и израда горњег носећег 

слоја од битуменизираног дробљеног агрегата БНС 22cА 

дебљине д=7цм. Позиција обухвата набавку, израду 

асфалтне масе, транспорт и уградњу. 

Обрачун је добијен планиметрисањем.

Обрачун по м2 изведеног слоја. м2 2.368,00

Набавка материјала, транспорт и израда хабајућег слоја 

од асфалт-бетона АБ11 дебљине д=5цм. Позиција 

обухвата набавку, израду асфалтне масе, транспорт и 

уградњу. 

Површине су планиметрисане.

Обрачун по м2 изведеног слоја. м2 2.368,00

Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака МБ 

40, на подлози од неармираног бетона МБ 20 са 

фуговањем спојница према детаљу из пројекта.

Планиметрисане количине.

Обрачун по м' уграђених ивичњака .

бетонски ивичњак   18/24 цм h=12цм м' 460,00

бетонски ивичњак  12/18 цм h=6цм м' 77,00

бетонски ивичњак  12/18 цм  оборен h=3цм м' 60,00

3.004

3.005

2.006

3.001

3.002

3.003

2.005
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

Набавка, транспорт и уградња бетонских прелазних 

ивичњака МБ 40, на подлози од неармираног бетона МБ 

20 са фуговањем спојница према детаљу из пројекта.

Обрачун по ком уграђених ивичњака. ком 21,00

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНА НЕТО ЦЕНА (РСД):

Цене (РСД) су без ПДВ-а

3.006
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ И ПРАТЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017У022Г03

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

ФАЗА Ib

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

1.000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

1.001 Геодетско обележавање површина преко детаљних 

тачака ситуационог и нивелационог плана и нормалних 

попречних профила датих у пројекту. Позиција обухвата 

одржавање мреже током трајања извођења свих 

радова. м' 196,00

Рашчишћавање терена машинским путем са 

уклањањем растиња, пањева, смећа и разног 

грађевинског шута. Позиција обухвата чишћење са 

утоваром материјала и депоновањем на градску 

депонију.

Обрачун по м2 . м2 1.516,00

УКУПНО ПРЕТХОДНИ  РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

Машински ископ површинског слоја хумусног 

материјала просечне дебљине д=40цм. Позиција 

обухвата ископ, утовар и транспорт материјала на 

градску депонију.

Из обрачуна земљаних радова. 

Обрачун по  м3. м3 1.727,00

Ископ машинским путем земљаног  материјала, испод 

саобраћајних, пешачких и зелених површина.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Обрачун по м3.

2.002.1.Машински ископ материјала са гурањем до 20м. 

Ископани материјал се корсити за насипање (види 

поз.2.004)

м3

6,00

2.002.2.Ископ,утовар и транспорт материјала из ископа 

на градску депонију.                                1415,00 - 6,00 = 

1,409,00 м3                                                                                       
м3

1.409,00

Машинско набијање подтла на месту израде слоја 

насипа или замене материјала испод будућих 

саобраћајних и пешачких површина, са набијањем до 

Ме=20 МРа.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова и 

планиметрисањем .

Обрачун по м2. м2 1.743,00

Израда насипа од земљаног материјала испод 

саобраћајних површина са одабраним материјалом из 

ископа.Насипање радити у слојевима са набијањем до 

модула стишљивости од Ме=25МРа. 

Обрачун је добијен из предмера землајних радова.

Обрачун по м3. м3 6,00

1.002

2.001

2.002

2.003

2.004
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

Израда насипа од шљунковитог материјала-замена 

материјала--Позиција обухвата набавку материјала, 

транспорт и израду слоја замене материјала у дебљини 

од д=50цм. Израду насипа радити у најмање 2 слоја 

испод будућих саобраћајних површина. Насипање се 

ради са набијањем од Ме=40МРа.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Обрачун по  м3 изведеног слоја. м3 847,00

Фино планирање постељице, саобраћајних површина 

(коловозне и пешачке површине) са тачношћу ±1 цм до 

пројектованих кота и са потребним набијањем.  

Обрачун по м2.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Саобраћајне површине минимум Ме =20МРа м2 1.655,00

Пешачке површине минимум Ме =25МРа м2 488,00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

3.000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

Набавка материјала, транспорт и израда слоја од 

дробљеног каменог агрегата 0-63 мм  испод 

саобраћајних и паркинг површина са потребним 

набијањем минимум Ме=70 МРа. Дебљина слоја износи 

20цм.

Обрачун по м3 слоја. м3 343,00

Набавка материјала, транспорт и израда слоја од 

дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм испод 

саобраћајних и паркинг површина  са потребним 

набијањем минимум Ме=90МРа. Дебљина слоја износи 

15цм.

Обрачун по м3 слоја. м3 228,00

Набавка материјала, транспорт и израда горњег 

носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата 

БНС 22сА дебљине д=7цм. Позиција обухвата набавку, 

израду асфалтне масе, транспорт и уградњу. 

Обрачун је добијен планиметрисањем.

Обрачун по м2 изведеног слоја. м2 1.516,00

Набавка материјала, транспорт и израда хабајућег 

слоја од асфалт-бетона АБ11 дебљине д=5цм. 

Позиција обухвата набавку, израду асфалтне масе, 

транспорт и уградњу. 

Површине су планиметрисане.

Обрачун по м2 изведеног слоја. м2 1.516,00

Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака МБ 

40, на подлози од неармираног бетона МБ 20 са 

фуговањем спојница према детаљу из пројекта.

Планиметрисане количине.

Обрачун по м' уграђених ивичњака .

бетонски ивичњак   18/24 цм h=12цм м' 384,00

бетонски ивичњак  12/18 цм  оборен h=3цм м' 7,00

2.005

2.006

3.001

3.002

3.003

3.004

3.005
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

Набавка, транспорт и уградња бетонских прелазних 

ивичњака МБ 40, на подлози од неармираног бетона 

МБ 20 са фуговањем спојница према детаљу из 

пројекта.

Обрачун по ком уграђених ивичњака. ком 4,00

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНА НЕТО ЦЕНА (РСД):

Цене (РСД) су без ПДВ-а

3.006
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ И ПРАТЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017У022Г03

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

ФАЗА Iц

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

1.000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

1.001 Геодетско обележавање површина преко детаљних 

тачака ситуационог и нивелационог плана и нормалних 

попречних профила датих у пројекту. Позиција обухвата 

одржавање мреже током трајања извођења свих радова.
м' 60,00

Рашчишћавање терена машинским путем са уклањањем 

растиња, пањева, смећа и разног грађевинског шута. 

Позиција обухвата чишћење са утоваром материјала и 

депоновањем на градску депонију.

Обрачун по м2 . м2 693,00

УКУПНО ПРЕТХОДНИ  РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

Машински ископ површинског слоја хумусног материјала 

просечне дебљине д=40цм. Позиција обухвата ископ, 

утовар и транспорт материјала на градску депонију.

Из обрачуна земљаних радова. 

Обрачун по  м3. м3 470,00

Ископ машинским путем земљаног  материјала, испод 

саобраћајних, пешачких и зелених површина.
Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Обрачун по м3.

2.002.1.Машински ископ материјала са гурањем до 20м. 

Ископани материјал се корсити за насипање (види 

поз.2.004)

м3

24,00

2.002.2.Ископ,утовар и транспорт материјала из ископа 

на градску депонију.                                              402,00 - 

24,00 = 378,00 м3                                                                                       

м3

378,00

Машинско набијање подтла на месту израде слоја насипа 

или замене материјала испод будућих саобраћајних и 

пешачких површина, са набијањем до Ме=20 МРа.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова и 

планиметрисањем .

Обрачун по м2. м2 545,00

Израда насипа од земљаног материјала испод 

саобраћајних површина са одабраним материјалом из 

ископа.Насипање радити у слојевима са набијањем до 

модула стишљивости од Ме=25МРа. 

Обрачун је добијен из предмера землајних радова.

Обрачун по м3. м3 24,00

1.002

2.001

2.002

2.003

2.004
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

Израда насипа од шљунковитог материјала-замена 

материјала--Позиција обухвата набавку материјала, 

транспорт и израду слоја замене материјала у дебљини 

од д=50цм. Израду насипа радити у најмање 2 слоја 

испод будућих саобраћајних површина. Насипање се 

ради са набијањем од Ме=40МРа.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Обрачун по  м3 изведеног слоја. м3 231,00

Фино планирање постељице, саобраћајних површина 

(коловозне и пешачке површине) са тачношћу ±1 цм до 

пројектованих кота и са потребним набијањем. Обрачун 

по м2.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Саобраћајне површине минимум Ме =20МРа м2 691,00

Пешачке површине минимум Ме =25МРа м2 112,00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

3.000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

Набавка материјала, транспорт и израда слоја од 

дробљеног каменог агрегата 0-63 мм  испод саобраћајних 

и паркинг површина са потребним набијањем минимум 

Ме=70 МРа. Дебљина слоја износи 20цм.

Обрачун по м3 слоја. м3 153,00

Набавка материјала, транспорт и израда слоја од 

дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм испод 

саобраћајних и паркинг површина  са потребним 

набијањем минимум Ме=90МРа. Дебљина слоја износи 

14 и15цм.

Обрачун по м3 слоја. м3 103,00

Позиција обухвата набавку и транспорт материјала и 

израду поплочања са припадајућом подлогом од 

гранулисаног песка (дебљине 4цм) на паркингу путничких 

аутомобила, према плану поплочавања датом у пројекту.

Обрачун по м2 изведеног застора.

сиве бетонске плоче , димензија  10/20/8цм м2 147,00

беле бетонске плоче , димензија  10/20/8цм м2 12,00

Набавка материјала, транспорт и израда горњег носећег 

слоја од битуменизираног дробљеног агрегата БНС 22сА 

дебљине д=7цм. Позиција обухвата набавку, израду 

асфалтне масе, транспорт и уградњу. 

Обрачун је добијен планиметрисањем.

Обрачун по м2 изведеног слоја. м2 535,00

Набавка материјала, транспорт и израда хабајућег слоја 

од асфалт-бетона АБ11 дебљине д=5цм. Позиција 

обухвата набавку, израду асфалтне масе, транспорт и 

уградњу. 

Површине су планиметрисане.

Обрачун по м2 изведеног слоја. м2 535,00

2.005

3.003

2.006

3.001

3.002

3.004

3.005
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака МБ 

40, на подлози од неармираног бетона МБ 20 са 

фуговањем спојница према детаљу из пројекта.

Планиметрисане количине.

Обрачун по м' уграђених ивичњака .

бетонски ивичњак   18/24 цм h=12цм м' 127,00

бетонски ивичњак  12/18 цм  оборен h=3цм м' 6,00

бетонски ивичњак  12/18 цм  утопљен м' 33,00

Набавка, транспорт и уградња бетонских прелазних 

ивичњака МБ 40, на подлози од неармираног бетона МБ 

20 са фуговањем спојница према детаљу из пројекта.

Обрачун по ком уграђених ивичњака. ком 2,00

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНА НЕТО ЦЕНА (РСД):

Цене (РСД) су без ПДВ-а

3.007

3.006
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ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ И ПРАТЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017У022Г03

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

1 ФАЗА Ia

2 ФАЗА Iб

3 ФАЗА Iц

УКУПНО ФАЗА I:

УКУПНА НЕТО ЦЕНА (РСД):

Цене (РСД) су без ПДВ-а

ЗБИРНА   РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ФАЗА I   /ФАЗА Ia+ФАЗА Iб+ФАЗА Iц/

ФАЗА I   /ФАЗА Ia+ФАЗА Iб+ФАЗА Iц/
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Кол.
Јединична 

цена
Укупно

1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ 

Позицијом је обухваћено обележавање

(исколчавање) трасе водовода на терену пре

почетка радова, успостављање реперних тачака дуж

трасе са протоколом обележавања, као и

осигурање, обнављање и одржавање тачака

успостављених на терену током читавог периода

грађења, односно до предаје радова Инвеститору и

сви трошкови преузимања података од стране

овлашћене установе.

Обрачун се врши по m' обележене трасе водовода.

Улични водовод и хидранти m' 763.04

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г ,Х и ДУ m' 71.40

2. УТВРЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ПОДЗЕМНИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 

Позицијом су обухваћени сви трошкови на

обезбеђењу ажурног катастра подземних

инсталација за предметну локацију (од стране РГЗ-

а) и достављање истог надзорном органу пре

почетка радова, као и сви трошкови на прибављању

података о положају постојећих инсталација од

ЈКП-а и других предузећа, испитивање локације

одговарајућим детекторима, "шлицовање"

попречних профила на траси водовода (ручни

ископ, дубине до 1,5 м) и сарадња са надлежним

комуналним и другим предузећима у циљу

благовременог предузимања мера заштите.

Обрачунава се по м1 пројектованог цевовода.

m' 763.04

3. РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

(коловоза, тротоара идр.)

Позиција обухвата обострано машинско сечење

постојећег горњег строја конструкције, за 10 cm

шире у односу на ширину рова са сваке стране,

просечне дебљине d = 13 цм. Након сечења

извршити машинско и ручно разбијање на комаде,

са утоваром и транспортом на градску депонију.

Радове извести у складу са условима и сагласности

Секретаријата за саобраћај и Дирекције за путеве.

Обрачун се врши по m
2
 изведених радова.

Само на прикључцима на мрежу изван насеља

"Земунске капије".
m

2
43.05

ПРЕДМЕР И ПРДРАЧУН РАДОВА СПОЉНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА " ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ", 

ЗОНА С8 - ФАЗА 1

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ФАЗА 1
Опис позиције Мера

ред 

број

I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

улични водовод ФАЗА 1 1



Кол.
Јединична 

цена
Укупно

ФАЗА 1
Опис позиције Мера

ред 

број

4. ОСИГУРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОДВИЈАЊА 

САОБРАЋАЈА

Позицијом су обухваћени сви трошкови на изради

Елабората привременог одвијања саобраћаја у зони

извођења радова, са изменама и допунама

елабората док трају радови; трошкови услова и

сагласности надлежних предузећа за раскопавање;

набавка или изнајмљивање опреме за регулисање

саобраћаја у складу са, од стране Секретаријата за

саобраћај (или Министарства) одобреним

Елаборатом; монтажа, премештање и демонтажа

опреме за регулисање саобраћаја (дефинисане

Елаборатом и условима на терену: саобраћајни

знакови, баријере и др.); материјал и рад за израду

пешачких и колских приступа постојећим

објектима; трошкови таксе за раскопавање и

привремено заузеће саобраћајних површина; као и

сви непоменути трошкови везани за ову позицију.

Обрачунава се паушално.

Прикључци на Цара Душана, Шумадијску и

Мостарску улицу су у првој фази, док је прикључак

на Задужбинску улицу у другој фази. пауш. 1.00

5. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА

Обавеза Извођача ја да одреди једног или више

координатора за безбедност и здравље на раду у

фази пројектовања (у даљем тексту: координатор за

израду пројекта), који ће израдити План

превентивних мера и обављати послове из чл. 11

Уредбе о безбедности и здрављу на раду на

привременим или покретним градилиштима

("Слушбени гласник РС", бр. 14/09 и

95/10).Координатор за израду пројекта ће, услед

настале промене на градилишту, а на захтев

координатора за извођење радова, вршити измене и

допуне Плана превентивних мера.

Обраћунава се паушално.

Обрачунава се комплетно у првој фази.
пауш. 1.00

1. МАШИНСКИ И РУЧНИ ИСКОП

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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Ископ извршити у свему према нагибима,

димензијама и котама назначеним у пројекту или до 

нивоа и димензија одобрених од стране надзорног

органа, односно техничким прописима и

упутствима надзорног органа. Ископ вршити

машински осим на деоницама где се траса укршта

са подземним инсталацијама, односно у завршном

слоју у односу на коту дна рова где ће се ископ

вршити ручно. Приликом ископа рова где дубина

прелази 1,0m одмах треба извршити подграђивање

рова како би се могао несметано и безбедно

обавити рад на ископу, монтажи и испитивању

цевовода. Приликом ископа земљу утоварити у

камион или привремено одложити уз руб ископаног

рова на таквој удаљености на којој неће изазвати

урушавање рова, а најмање 1,0m од ивице рова.

Погрешан откоп извођачу се не признаје, а прекоп

се мора попунити шљунком и добро набити, све о

трошку извођача радова. Позицијом су обухваћени

сви трошкови на ископу материјала за ров са

потребним проширењем ископа за разупирање

рова, проширењем и продубљењем рова у зони

споја цеви, фазонских комада, ископа за шахт.

Обрачун се врши по m
3

ископаног материјала у

сраслом стању.

Ископ рова дубине 0-2 м 891.06

 - машински ископ, 80% m
3

712.85

 - ручни ископ, 20% m
3

178.21

Ископ за шахтове 58.90

 - машински ископ, 80% m
3

47.12

 - ручни ископ, 20% m
3

11.78

Ископ рова дубине 0-2 м

прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г Х и ДУ 84.55

 - машински ископ, 80% m
3

67.64

 - ручни ископ, 20% m
3

16.91

2. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА
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Позицијом је обухваћено ручно планирање дна

рова са тачношћу +/- 1 cm, према пројектованим

котама и нагибима из пројекта са одбацивањем

материјала ван рова. Рад на планирању се обавља

под заштитом подграде. Након планирања дна рова

врши се набијање подтла, механчким средствима

до потребне збијености. Постигнута збијеност

подтла треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку за насипање

преко 2 m, односно 97% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку за насипање до 2 m

(СРПС.У.Б1.038). У случају да се захтевана

збијеност не може постићи, набијање ће се

наставити уз додавање песковито-шљунковитог

материјала док се не остваре захтеване величине

збијености подтла.

Обрачун се врши по m
2

испланираног и набијеног

дна рова.

` Улични водовод и хидранти m
2

610.43

Шахтови m
2

23.56

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
2

57.12

3. ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА И

ЗАТРПАВАЊЕ ЦЕВИ ПЕСКОМ

Позицијом је обухваћено разастирање и планирање

песка за постељицу са тачношћу од +/- 1 cm у

свему према пројектованим котама и нагибима

дебљине d= 10-25 cm, као и затрпавање цеви

песком до на 30 cm изнад темена цеви. Затрпавање

цеви песком се врши након постављања и спајања

цеви и завршеног испитивања цеви на

вододрживост. Збијање постељице и песка око цеви

постићи набијањем слојева ручним или лаким

машинским средствима. Збијеност постељице и

песка око цеви треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

постељице и песка око цеви треба да износи Ms> 15 

MPa (СРПС.У.Б1.046).

Обрачун се врши по m
3

уграђеног и набијеног

песка.

` Улични водовод и хидранти m
3

324.76

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
3

28.46

4. МАШИНСКО И РУЧНО ЗАТРПАВАЊЕ 

ШЉУНКОМ ДО КОТЕ ВРХА РОВА
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Позицијом је обухваћено затрпавање рова

водоводне мреже у слојевима уз квашење и

сабијање материјала и истовремено вађење

подграде рова како би се остварила што боља веза

са околним тлом. Дебљина слоја при набијању мора

одговарати врсти материјала и примењеној врсти

машине за набијање, како би се остварила

могућност постизања тражене збијености по целој

дубини рова. Затрпавање рова почети тек по

одобрењу надзорног органа. Збијање вршити до

пројектом захтеване збијености, а проверава се за

сваки изведен слој на размаку од 50m. 

Затрпавање рова се врши до коте врха рова. Испод

градских саобраћајница збијеност испуне треба да

износи 100% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Ms> 25 MPa

(СРПС.У.Б1.046). Испод пешачких и

бициклистичких стаза, паркинга за путничка возила

и спортско-рекреативних објеката збијеност испуне

треба да износи 98% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Ms> 20 MPa

(СРПС.У.Б1.046). Позицијом је обухваћена набавка

и довоз свог потребног материјала и сав рад на

уграђивању материјала у ров, као и све остале

активности неопходне за потпуни и прописани

завршетак ове позиције радова.

Обрачун се врши по m
3

уграђеног и набијеног

материјала у збијеном стању.

` Улични водовод и хидранти m
3

563.30

Затрпавање око шахтова m
3

29.92

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
3

56.10

5. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт, истовар

и грубо планирање вишка земље из ископа на

депонију одређену од стране надзорног органа или

градску депонију. Количине за обрачун се врше

мерењем стварно извршеног транпортованог

материјала у растреситом стању (коефицијент

растреситости k=1,2).

Обрачун се врши по m
3

транспортованог

материјала.

Улични водовод и хидранти m
3

949.96

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
3

84.55
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1. РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА 

Ради осигурања бочних страна рова од зарушавања,

потребно је извршити двоструко разупирање рова

здравом грађом и челичним лимом, у свему према

техничким прописима за ту врсту радова, тако да се

обезбеди потпуна заштита радника и неометана

монтажа цеви у рову. Позицијом су обухваћени

набавка, транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење

и сортирање оплате. 

Мерење и обрачун је по m
2
 разупрте површине.

` Улични водовод и хидранти m
2

2227.67

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
2

211.38

1. ИЗРАВНАВАЈУЋИ СЛОЈ ОД БЕТОНА 

МБ15, д = 10цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и демонтирање

неопходне оплате, справљање, уградња и нега

водонепропусног бетона MБ15 дебљине d= 10 cm, у

свему према детаљу из пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

1.37

2. ИЗРАДА ДОЊЕ ПЛОЧЕ ШАХТА

МБ30 В6, д = 25 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и демонтирање

неопходне оплате, (исправљање, сечење, савијање

и везивање арматуре се посебно обрачунава),

справљање, уградња и нега водонепропусног

бетона MБ30 В6 дебљине d= 25 cm, у свему према

детаљу из пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

2.90

3. ИЗРАДА ЗИДОВА ШАХТА

МБ30 В6, д = 25 цм

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:

IV БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ
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Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и демонтирање

неопходне оплате, (исправљање, сечење, савијање

и везивање арматуре се посебно обрачунава),

справљање, уградња и нега водонепропусног

бетона MБ30 В6 дебљине d= 25 cm, у свему према

детаљу из пројекта.

Обрачун се врши по m
3 m

3
7.94

4. ИЗРАДА ГОРЊЕ ПЛОЧЕ ШАХТА

МБ30 В6, д = 20 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање, подупирање и

демонтирање неопходне оплате, (исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре се посебно

обрачунава), справљање, уградња и нега

водонепропусног бетона MБ30 В6 дебљине d= 20

cm, у свему према детаљу из пројекта.

Обрачун се врши по m
3 m

3
2.90

5. ИЗРАДА АНКЕР БЛОКОВА

На вертикалним и хоризонталним скретањима

цевовода, на стрмим деоницама (пад већи од 10%),

као подметач у шахтовима испод арматура и

фазонских комада и темељ надзермних пожарних

хидраната, од набијеног бетона МБ 20. Позиција

обухвата потребну оплату, справљање, уградњу и

негу бетона. У свему према детаљима из пројекта.

Обрачун се врши по m3 
m

3
2.50

6. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и

израда унутрашње хидроизолације водоводних

шахтова, пенетратом у три слоја, мокрим

поступком, уз претходну обраду ивица и продора.

Обрачун се врши по m2 m
2

42.35

7. АРМАТУРА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

сечеље, савијање и монтажа арматуре. Арматура

мора бити постављена по пројекту и чврсто

повезана, а заштитну слој бетона обезбеђен према

статичком прорачуну и важећим прописима.

Бетонирање сваке позиције може да почне тек када

надзорни орган прегледа и записнички прими

постављену арматуру.

Обрачунава се по килограму
ребраста арматура РА 400/500 kg 514.25

мрежаста арматура МА 500/560 kg 462.75

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

V  МОНТЕРСКИ РАДОВИ
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1. МОНТАЖА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ  ЦЕВИ

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, развоз дуж трасе,

спуштање у ров и монтажа полиетиленских цеви

велике густине. Цеви се међусобно спајају

сучеоним заваривањем, а веза са фазонским

комадима од дуктил лива остварује се преко туљка

са прирубницом. Монтажу извршити према

важећим техничким прописима и препорукама

произвођача.

Обрачун је по m' уграђене цеви.

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или слично
ПЕХД  ДН160 - Ø150 mm НП10 ПЕ 100 m' 722.09

ПЕХД  ДН110 - Ø100 mm НП10 ПЕ 100

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m' 71.40

ПЕХД  ДН90 - Ø80 mm НП10 ПЕ 100 m' 40.95

2. НАБАВКА И МОНТАЖА АРМАТУРА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж трасе и

монтажа арматуре од дуктилног лива NP10 са

припадајућим заптивним материјалом и

шрафовима. Арматуре морају бити антикорозивно

заштићени.

Обрачун се врши по комаду уграђене арматуре и

фазонског комада за сав рад и материјал.

Произвођач: "AKWA" Пољска или слично
2.1 а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN150 ком 6.00

б) уградбена гарнитура и ЛГ капа ком 4.00

2.2  - Засун ЕУРО 20 NP10 DN150mm

                       са точком ком 5.00

2.3  а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN100 

прик. будућих објеката: А, Б, Ф, Г,Х и ДУ ком 9.00

б) уградбена гарнитура и ЛГ капа

прик. будућих објеката: А, Б, Ф, Г,Х и ДУ ком 5.00

2.4 а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN80mm ком 7.00

б) уградбена гарнитура и ЛГ капа ком 5.00

2.5 - Засун ЕУРО 20 NP10 DN80mm

                     са точком ком 1.00

2.6 - Универзална спојка  DN 150mm ком 2.00

3. НАБАВКА И МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ 

КОМАДА ОД ДУКТИЛ ЛИВА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж трасе и

монтажа фазонских комада од дуктилног лива NP10 

са припадајућим заптивним материјалом и

шрафовима, у свему према детаљу и спецификацији

из пројекта. Фазонски комади морају бити

антикорозивно заштићени.

Нису обухваћени противпожарни хидранти.

Обрачунава се по килограму.

Произвођач: "AKWA" Пољска или слично

` Улични водовод и хидранти кг 931.81

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ кг 334.62
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4. НАБАВКА И МОНТАЖА ПE СПОЈНИХ 

ЕЛЕМЕНАТА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж трасе и

монтажа фазонских комада од полиетилена NP10,

за прелазак на ЛГ фазонске комаде са

прирубницама. У цену је урачунатзаварен венац од

полиетилена или навучена зупчаста спојка,

слободна прирубница, пљосната заптивка,

шрафови, матице и дихтунзи.

Обрачун се врши по комаду уграђенoг фазонског

комада за сав рад и материјал.

Произвођач: "CENTRALTUBI" Иатлија или

слично.
 - PEHD туљак Ø160mm 

са летећом прирубницом DN150mm ком 37.00

 - PEHD туљак Ø90mm 

са летећом прирубницом DN80mm ком 15.00

 - PEHD туљак Ø160mm 

са летећом прирубницом DN150mm

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ ком 21.00

 - PEHD туљак Ø110mm 

са летећом прирубницом DN100mm

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ ком 21.00

5. НАБАВКА И МОНТАЖА НАДЗЕМНОГ 

ПРОТИВПОЖАРНОГ ХИДРАНТА

Набавка, транспорт и монтажа надземних

противпожарних хидраната DN80mm PN10, са три

прикључка (2 х 50 мм, 1 х 75 мм). Ценом су

обухваћен сам хидрант са уградњом. Потребни

фазонски комади на одвајању од цевовода и

припреми за монтажу хидранта обухваћени кроз

позиције 2. 3. и 4. (овог прерачуна): N комад, FF

комад, затварач са уградбеном гарнитуром, FFR

комад, T комад, улична капа за уградбену

гарнитуру. Јединична цена обухвата набавку,

транспорт и монтажу, цену потребног везног

материјала (равне заптивне гуме, као и шрафовски

материјал: комплет вијака, навртки и подлошки (по

две подлошке за пар вијак-навртка).                

Обрачун по комаду уграђеног надземног хидранта.

Произвођач: "AKWA" Пољска или слично

 - надземни противпожарни хидрант 

DN80mm PN10. ком 5.00 

6. ШАХТ ПОКЛОПЦИ ОД КОМПОЗИТА  
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Набавка, транспорт и монтажа равних шахт

поклопаца од композита , Ø625mm, са рамом, за

оптерећење од 400kN . Поклопац уградити на

задату коту поклопца. Поклопац укрутити

цементним малтером, подметачима и бетоном око

0,30 m
3
 бетона MB20. 

Обрачун је по комаду уграђених поклопаца.

Произвођач: "POLIECO"  Италија  или слично ком 2.00 

7. ПЕЊАЛИЦЕ

Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених

пењалица према ДИН-у 1211 у шахтове, на сваких

30 cm висине, наизменично у два реда на

међусобном растојању од 20 cm са ручним

штемовањем рупа и обрадом цементним малтером. 

Обрачун је по комаду уграђене пењалице.

ком 12.00 

8. ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ

Извршити прикључивање ново-пројектованог

водовода на постојећу водоводну мрежу, на

местима предвиђеним пројектом. Прикључке на

постојеће цеви извести на лицу места, у свему

према детаљу из пројекта. Рад и материјал за

уградњу при изради везе је обрачунат у оквиру

позиција : 2 - водоводне арматуре и 3 - фазонски

комади.

Прикључак изводити у договору и уз асистенцију

ЈКП БВК.

Обрачун по комаду ком 3.00 

1. ДОВОЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА У 

ПРВОБИТНО СТАЊЕ

После монтаже, испитивања и затрпавања

цевовода, довести коловоз у првобитно стање у

свему према упутствима надзорног органа и

техничким прописима за ову врсту радова.

Мерење и обрачун је по m
2

стварно извршених

радова. m
2

43.05

2. ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ

МРЕЖЕ

Позицијом су обухваћени сви трошкови на

испитивању положене мреже на пробни притисак у

свему према упутствима надлежне комуналне

организације и техничким условима произвођача,

уз обавезно присуство надзорног органа. Све

евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања

рова.

Мерење и обрачун је по m' испитане мреже.
водоводна мрежа и хидранти m' 763.04

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ m' 71.40

VI  ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ:
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3. ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРАЊЕ

ЦЕВОВОДА

Дезинфекција и прање цевовода према упутству

надлежног водоводног предузећа, санитарне

инспекције и надзорног органа, а према упутству из

пројекта.

Обрачун је по m' испране мреже.
m'

водоводна мрежа и хидранти m' 763.04

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ m' 71.40

4. ОСИГУРАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА

За време извођења радова, на местима укрштања са

трасом цевовода, неопходно је извршити осигурање 

постојећих подземних и надземних инсталација.

Обрачунава се паушално.

Појављује се у првој и другој фази.
пауш. 1.00

5. ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА

Евентуалне подземне, атмосферске, или воде

другог порекла црпети из рова технологијом коју

предложи Извођач радова, на бази своје

опремљености.

Појављује се у првој и другој фази. пауш. 1.00

6. ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ

Позиција обухвата : пријаву снимања РГЗ-у,

снимање водоводне мреже и свих реконструисаних

прикључака, предавање Елабората РГЗ-у на

картирање и добијање потврде да је Елаборат

предат и трошкови картирања измирени.

Обрачунава се по м1.

m' 763.04

Геодтско снимање прикључака будућих објеката

А,Б,Ф,Г и Х. Снимке записнички предати

Инвеститору / Надзорном органу

Обрачунава се по м1.
m' 71.40

7. ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА
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По завршетку изградње комплетног водовода

израдити Елаборат изведеног цевовода и

одштампати га у 6 (шест) примерака + 2 примерка

на компакт диску (у формату: Word, Excel I Acad).

Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове са

уцртаном мрежом и објектима на цевоводу, шему

чворова, цртеже свих шахтова, записнике о

испитивању овенрене од стране Извођача, Надзора

и представника ЈКП БВК, потврду о хлорисању и

бактериолошкој исправности, санитарну сагласност

надлежног градског секретаријатаптврду о

извршеном геодетском снимању од РГЗ-а, потврду

о измереним притисцима у хидрантима,

грађевинску дозволу и др.

Обавеза Извођача је да Елаборат изведеног стања у

3 (три) одштампана примерка и 1 (један)

електронски примерак преда техничкој

документацији ЈКП БВК-а.

Обрачунава се паушално.

Ради се у три дела - због примопредаје, фаза прва,

друга и пета.

пауш. 1.00

I

II

III

IV

V

VI

БЕТОНСКИ РАДОВИ

ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗЕ 1:

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

 СПОЉАШЊА ВОДОВОДНА МРЕЖА, ФАЗА 1 - УКУПНО:

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

МОНТЕРСКИ РАДОВИ
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Кол Цена Укупно

I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Позицијом је обухваћено снимање и обележавање

(исколчавање) трасе канализације на терену пре

почетка радова, успостављање реперних тачака

дуж трасе са протоколом обележавања, као и

осигурање, обнављање и одржавање тачака

успостављених на терену током читавог периода

грађења, односно до предаје радова Инвеститору

и сви трошкови преузимања података од

овлашћене установе.

Обавеза Извођача је да снимљене подужне

профиле будуће канализације достави Надзорном

органу.

Обрачун се врши по м' обележене трасе .

улична канализација м 496.65

Прикључци објеката А,Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м 101.75

2 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА  

Позицијом су обухваћени сви трошкови :

обезбеђивања ажурног катастра подземних

инсталација од РГЗ-а и доставу истог Надзорном

органу пре почетка радова; пробавњање података

о положају постојећих инсталација од ЈКП-а и

других предузећа; испитивање локације

одговарајућим детекторима; ручно "шлицовање"

попречних профила на траси канализације дубине

1,0-2,5 м и сарадња са надлежним комуналним и

другим предузећима у циљу благовременог

предузимања мера заштите.

Обрачунава се по м' трасе.
м 496.65

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 1

Опис позиције
Р.

Б.
Јед мере

ФАЗА 1
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3. РУШЕЊЕ И ПОПРАВКА КОЛОВОЗА И 

ТРОТОАРА  

Сечење и разбијање постојећег коловозног

застора и тротоара, за 20 цм шире од ширине

рова. Ископани материјал одвести на Градску

депонију. После затрпавања и набијања рова

коловозну конструкцију и тротоара довести у

првобитно стање асфалтирањем коловоза и

тротоара.

Само у зони повезивања са канализацијом у

ободним саобраћајницама.

Плаћа се по м² .   м 40.32

4. ОСИГУРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈА  

Позиција обухвата :

Израда елабората привременог одвијања

саобраћаја у зони радова, са изменама и допунама

Елабората док трају радови; трошкови услова,

сагласности и дозволе за раскопавање надлежних

предузећа; набавку или изнајмљивање опреме за

регулисање саобраћаја у складу са урађеним и од

стране Секретаријата за саобраћај (или

Министарства) одобреним Елаборатом; монтажа,

премештање и демонтажа опреме за регулисање

саобраћаја у складу са Елаборатом и условима на

терену (саобраћајни знаци, хоризонталне и

вертикалне баријере и друга опрема); пешачки и

коловозни прелази преко рова, ...

Само у зони повезивања са канализацијом у

ободним саобраћајницама.

Обрачунава се паушално.

Обрачунава се два пута: 

фаза 1 - прикључци у Шумадијској и Мостарској

улици

фаза 3 - прикључак у Задужбинској улици

пауш. 1.00

5. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА  
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Обавеза Извођача ја да одреди једног или више

координатора за безбедност и здравље на раду у

фази пројектовања (у даљем тексту: координатор

за израду пројекта), који ће израдити План

превентивних мера и обављати послове из чл. 11

Уредбе о безбедности и здрављу на раду на

привременим или покретним градилиштима

("Службени гласник РС", бр. 14/09 и 95/10).

Координатор за израду пројекта ће, услед настале

промене на градилишту, а на захтев координатора

за извођење радова, вршити измене и допуне

Плана превентивних мера.

Обрачунава се паушално.

Обрачунато у фази 1 -

јединствено за све фазе 1 - 5
пауш. 1.00

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1. ИСКОП РОВА

Ископ извршити у свему према нагибима,

димензијама и котама назначеним у пројекту или

до нивоа и димензија одобрених од стране

надзорног органа, односно техничким прописима

и упутствима надзорног органа. Ископ вршити

машински осим на деоницама где се траса укршта

са подземним инсталацијама, односно у завршном

слоју у односу на коту дна рова где ће се ископ

вршити ручно. Приликом ископа рова где дубина

прелази 1,0м одмах треба извршити подграђивање

рова како би се могао несметано и безбедно

обавити рад на ископу, монтажи и испитивању

цевовода. Приликом ископа земљу утоварити у

камион или привремено одложити уз руб

ископаног рова на таквој удаљености на којој

неће изазвати урушавање рова, а најмање 1,0м од

ивице рова. Погрешан откоп извођачу се не

признаје, а прекоп се мора попунити шљунком и

добро набити, све о трошку извођача радова.

Позицијом су обухваћени сви трошкови на ископу

материјала за ров са потребним проширењем

ископа за разупирање рова, проширењем и

продубљењем рова у зони споја цеви, фазонских

комада, ископа за шахт и сл..

Обрачун се врши по м3 ископаног материјала у

сраслом стању.

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ:
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Кол Цена Укупно
Опис позиције

Р.

Б.
Јед мере

ФАЗА 1

ископ – 0-2 м 1,013.14

машински ископ 90 % м
3

911.83

ручни ископ 10 % м
3

101.31

ископ – 2-4 м 937.33

машински ископ 85 % м
3

796.73

ручни ископ 15 % м
3

140.60

ископ – 4-6 м 77.58

машински ископ 80 % м
3

62.06

ручни ископ 20 % м
3

15.52

ископ – 0-2 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 
203.49

машински ископ 90 % м
3

183.14

ручни ископ 10 % м
3

20.35

ископ – 2-4 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 
112.62

машински ископ 85 % м
3

95.73

ручни ископ 15 % м
3

16.89

ископ – 4-6 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 

машински ископ 80 % м
3

ручни ископ 20 % м
3

2. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА

Позицијом је обухваћено ручно планирање дна

рова са тачношћу +/- 1 цм, према пројектованим

котама и нагибима из пројекта са одбацивањем

материјала ван рова. Рад на планирању се обавља

под заштитом подграде. Након планирања дна

рова врши се набијање подтла, механчким

средствима до потребне збијености. Постигнута

збијеност подтла треба да износи минимално 95%

од максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку за насипање

преко 2 м, односно 97% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку за насипање до 2 м

(СРПС.У.Б1.038). У случају да се захтевана

збијеност не може постићи, набијање ће се

наставити уз додавање песковито-шљунковитог

материјала док се не остваре захтеване величине

збијености подтла.

Обрачун се врши по м2 испланираног и набијеног

дна рова.

канализација м
2

496.65

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
2

101.74

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

фекална канализација ФАЗА 1 16



Кол Цена Укупно
Опис позиције

Р.

Б.
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3. ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА И 

ЗАТРПАВАЊЕ ЦЕВИ ПЕСКОМ

Позицијом је обухваћено разастирање и

планирање песка за постељицу са тачношћу од +/-

1 цм у свему према пројектованим котама и

нагибима дебљине д= 10 цм, као и затрпавање

цеви песком на 30 цм изнад темена цеви.

Затрпавање цеви песком се врши након

постављања и спајања цеви и завршеног

испитивања цеви на вододрживост. Збијање

постељице и песка око цеви постићи набијањем

слојева ручним или лаким машинским

средствима. Збијеност постељице и песка око

цеви треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

постељице и песка око цеви треба да износи Мс>

15 МПа (СРПС.У.Б1.046).

Обрачун се врши по м3 уграђеног материјала у

збијеном стању.

канализација м
3

298.44

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

58.50

4. ЗАТРПАВАЊЕ РОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ

Позицијом је обухваћено затрпавање рова

канализације у слојевима уз квашење и сабијање

материјала и истовремено вађење подграде рова

како би се остварила што боља веза са околним

тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора одговарати

врсти материјала и примењеној врсти машине за

набијање, како би се остварила могућност

постизања тражене збијености по целој дубини

рова. Затрпавање рова почети тек по одобрењу

надзорног органа. 

Збијање вршити до пројектом захтеване

збијености, а проверава се за сваки изведен слој

на размаку од 50м. Затрпавање рова се врши до

коте врха рова. Испод градских саобраћајница

збијеност испуне треба да износи 100% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Мс> 25 МПа

(СРПС.У.Б1.046). 
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Р.

Б.
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ФАЗА 1

Испод пешачких и бициклистичких стаза,

паркинга за путничка возила и спортско-

рекреативних објеката збијеност испуне треба да

износи 98% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом

поступку (СРПС.У.Б1.038), односно уколико се

испитивање врши преко модула стишљивости

онда носивост испуне треба да износи Мс> 20

МПа (СРПС.У.Б1.046). 

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог

потребног материјала и сав рад на уграђивању

материјала у ров, као и све остале активности

неопходне за потпуни и прописани завршетак ове

позиције радова.

Обрачун се врши по м3 уграђеног и набијеног

материјала у збијеном стању.

канализација м
3

1,676.01

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

254.10

5. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт,

истовар и грубо планирање вишка земље из

ископа на Градску депонију . Количине за

обрачун се врше мерењем материјала у сраслом

стању.

Обрачун се врши по м3 транспортованог

материјала.
канализација м

3
2,028.05

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

316.11

6. ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА

Евентуалне подземне, атмосферске или воде

другог порекла, изцрпети из рова технологијом

коју предложи Извођач радова. Мора се

обезбедити рад у потпуно сувом рову.

Обрачун по м1 штићеног цевовода. м 496.65

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1. РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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Р.

Б.
Јед мере
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Ради осигурања бочних страна рова од

зарушавања, потребно је извршити двоструко

разупирање рова здравом грађом и челичним

лимом, у свему према техничким прописима за ту

врсту радова, тако да се обезбеди потпуна

заштита радника и неометана монтажа цеви у

рову. Позицијом су обухваћени набавка,

транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење и

сортирање оплате. 

Мерење и обрачун је по м2 разупрте површине.

канализација м
2

1,992.53

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
2

656.76

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА РЕВИЗИОНОГ ОКНА Ø1000мм

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и истовар

водонепропусних префабрикованих АБ прстенова

(х=0.25м;0.5м;1.0м, конус х=0.6м) Ø1000мм,

марке бетона МБ40 и минималном дебљином зида

д=12цм, складиштење, развоз дуж трасе додатног

материјала и прибора за прописану уградњу и

спајање АБ прстенова, сав рад на уградњи РО са

отварањем отвора са стране, обрадом пролаза

кроз РО да буде водонепропусно и обрадом

спојева монтажних елемената РО спец.

цементним малтером или другим материјалом

тако да се оствари водонепропусност. 

Обрачун се врши по м' изведеног ревизионог

окна.

Произвођач : "Бетоњерка" Чачак или слично.

м' 78.60

2. ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ И ТАМПОН 

ШЉУНКА Ø1000мм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и демонтирање

оплате, справљање, уградња и нега бетона МБ15

д=10цм. Слој бетона равномерно извести на

подлози од шљунка дебљине д=10цм. Слој бетона

израдити у пројектованом паду са равном горњом

површином. 

Обрачун се врши по комаду изведеног бетонског

слоја, односно м3 тампона од шљунка.

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
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ФАЗА 1

 Vбетона= 1.5x1.5x0.1=0.22м
3

м
3

4.85

 Vшљунка= 2,0x2,0x0.1=0.40м
3

м
3

8.82

3. ИЗРАДА ДОЊЕ ПЛОЧЕ РЕВИЗИОНОГ ОКНА 

Ø1000мм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану

израду ове позиције укључујући: постављање и

демонтирање потребне оплате, исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре,

справљање и уградња бетона МБ30 и остало што

је потребно за прописану израду АБ доње плоче

РО. 

Обрачун се врши по комаду изведене доње плоче

РО. ком 22.00

4. ИЗРАДА КИНЕТА

Позицијом је обухваћена набавка, довоз,

справљање, уградња и нега бетона МБ20 за

израду кинете са малтерисањем кинете

цементним малтером у два слоја и глачањем

другод слоја до црног сјаја.

Обрачун се врши по комаду изведене кинете.
ком 21.00

5. ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ 

РАСТЕРЕТНОГ ПРСТЕНА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану

израду АБ растеретног прстена унтрашњег

пречника Ø625мм укључујући: постављање и

демонтирање оплате, исправљање,

сечење,савијање и везивање арматуре,

справљање, уградња и нега бетона МБ30, Пре

израде растеретног прстена потребно је извршити

додатну контролу збијености око РО. 

Обрачун се врши по комаду изведеног

растеретног прстена.

Прпизвођач: "Бетоњерка" Чачак или слично
ком 21.00

6. ИЗРАДА И МОНТАЖА ПРИВРЕМЕНОГ 

АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА
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Р.
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Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану

израду АБ привременог шахт поклопца, кужног

облика пречника Ø 780 мм, дебљине шахт

поклопца d = 100 mm. Позиција укључује:

постављање и демонтирање оплате, исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре,

справљање, уградња и нега бетона МБ30,

монтажу и демонтажу привременог поклопца на

РО. 

Обрачун се врши по комаду привременог

поклопца. ком 2.00

7. БЕТОНИРАЊЕ СПОЉНИХ КАСКАДА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану

израду ове позиције укључујући: постављање и

демонтирање потребне оплате, исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре,

справљање и уградња бетона МБ30 и остало што

је потребно за прописану израду спољне каскаде

поред РО. 

У свему према м
3
 уграђеног бетона

Обрачун се врши по комаду изведене каскаде.Канализација зоне С8 м
3

1.40

V  МОНТЕРСКИ РАДОВИ

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
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Б.
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1. МОНТАЖА ПВЦ ЦЕВИ

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и

монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а

са одговарајућим гуменим заптивним

прстеновима, привремено складиштење, развоз

дуж трасе рова, истовар уз ров, преглед цеви и

спојница, спуштање у ров, подешавање осовине и

нивелете цеви, а у свему према дубинама,

падовима и условима дефинисаним пројектом

односно упутствима произвођача. Сав рад,

додатни материјал и прибор неопходан за потпуну

и прописану уградњу и спајање канализационих

цеви, обухваћен је позицијом. Све набављене

цеви и фазонски комади морају имати фабричке

атесте у складу са стандардима и захтеву

наручиоца. Цеви које имају видна оштећења и не

одговарају стандардима несмеју се уграђивати.

Монтажу цевовода вршити од шахта до шахта, а у

секцијама дужине око 30м. Пре отпочињања

монтаже сви изведени радови на предметној

секцији морају бити комплетно проверени и

примљени од стране надзорног органа.

Обрачун се врши по м' комплетно монтираних

цеви.

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или слично

Канаизација

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø250мм м' 496.65

КГФ уводник у шахт Ø250мм ком 38.00

Прикључци објеката А, Б, Ф, Г и Х

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø250мм

огранци за прикључење зоне М5 м' 19.50

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø200м

кућни прикључци м' 82.32

КГФ уводник у шахт Ø250мм ком 2.00

КГФ уводник у шахт Ø200мм ком 11.00

Чеп за цев Ø250мм ком 2.00

Чеп за цев Ø200мм ком 11.00

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

фекална канализација ФАЗА 1 22



Кол Цена Укупно
Опис позиције

Р.

Б.
Јед мере

ФАЗА 1

2. МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ И ПРЕЛАЗНИХ

КОМАДА ОД ПВЦ-а - КАСКАДА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и

монтажа фазонских и прелазних комада од ПВЦ-

А са одговарајућим гуменим заптивним

прстеновима, у свему према пројектованим

пречницима, датој спецификацији и упутствима

произвођача. Сви фазонски комади морају имати

фабричке атесте у складу са стандардима и

захтеву наручиоца. Фазонски комади који имају

видна оштећења и не одговарају стандардима

несмеју се уграђивати. 

Обрачун се врши по комаду уграђеног фазонског

комада.

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или слично

Канализација зоне С8

ПВЦ цев Ø160мм м'

ПВЦ лук Ø160мм 45° ком

ПВЦ лук Ø160мм 90° ком

ПВЦ рачва Ø250/160мм 45° ком

3. ШАХТ ПОКЛОПЦИ  ОД КОМПОЗИТА 

Набавка, транспорт и монтажа шахт поклопаца,

Ø625мм, од композита са рупама, са рамом.

Поклопац уградити на задату коту поклопца.

Поклопац укрутити цементним малтером,

подметачима и бетоном око 0.30м3 бетона МБ20. 

Обрачун је по комаду уграђених поклопаца.

Произвођач: "Polieco" Италија или слично

400кН ком 21.00

4. ПЕЊАЛИЦЕ

Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених

пењалица према ДИН-у 1212 Е у шахтове, на

сваких 30 цм висине, наизменично у два реда на

међусобном растојању од 20 цм са ручним

штемовањем рупа и обрадом цементним

малтером. 

Обрачун је по комаду уграђене пењалице. ком 223.00

VI  ОСТАЛИ РАДОВИ

1. ПРИКЉУЧЕЊЕ НОВЕ НА ПОСТОЈЕЋУ

КАНАЛИЗАЦИЈУ

УКУПНО МОНТЕРСКИ  РАДОВИ:
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Б.
Јед мере

ФАЗА 1

Позицијом су обухваћена сва неопходна

штемовања постојећег ревизионог окна и кинете,

увлачење нове канализационе цеви, обрада споја

до постизања пуне вододржљивости и довођење

кинете у исправно стање, са набавком,

трнспортом и уградњом потребног материјала.

За ове радове је обавезно обезбедити присуство

надзора испред ЈКП БВК.

Обрачунава се по комаду.

ком 2

2. ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Испирање канализационе мреже пре

хидрауличког испитивања уз ручно одстрањивање

свих врста материјала који су доспели у цевовод

приликом испирањем цевовода монтаже помоћу

цистерне високог притиска (воме) и муљних

пумпи за избацивање воде из цевоовда.  

Обрачун је по м' изведне трасе цевовода.

м' 496.65

3. СНИМАЊЕ ЦЕВИ КАМЕРОМ

За потребе предаје инсталација крајњем

кориснику - ЈКП БВК, потребно је по завршетку

изградње извршити снимање канализације

камером. Јединичном ценом су обрачунати сви

трошкови снимања, обраде снимка и достава

истог на компакт диску.

Уколико се покаже да инсталација није исправна

у ма ком погледу (песак у цевима, није изведена

по правцу, оштећења и сл.), Извођач је дужан да о

свом трошку уради исправке и поново сними

неисправне деонице.

Обрачунава се по м'. м' 496.65

3. ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ

По завршеној монтажи појединих деоница

цевовода највише 100 м', извршити њихово

испитивање као и ревизионих силаза на

водонепропусност, уз обавезно присуство

Надзорног органа, а у свему према условима

комуналног предузећа и важећим прописима за ту

врсту радова (водени стуб хидростатички

притисак). Све евентуалне недостатке отклонити

пре затрпавања рова. Обрачун је по м' изведене

трасе цевовода. м' 496.65

4. СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА

КАТАСТАР
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Б.
Јед мере

ФАЗА 1

У самом току и по завршеној монтажи цевоовда

Извођач је обавезан да врши геодетско снимање

изведеног стања и да све измене и допуне

пројектованог стања пренесе на ситуацију и

одговарајуће подужне профиле и детаље. 

По добијању потвреде од РГЗ-а да је елаборат

предат на картирање, радови се могу наплатити.

Обрачун по м' изведених радова. м' 496.65

5. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

По добијању података о изведеном цевоводу

(геодетски снимак изведеног станаја) снимљено

стање уцртати у ситуацију и подужне профиле са

осталим потребним подацима као што су детаљи.

Елаборат сачинити у 6 аналогних и 2 електронска

примерака, који ће бити потписани од стране

извођача , надзора и представника ЈКП БВК.

Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове

са уцртаном мрежом и објектима на цевоводу,

шему чворова, цртеже свих шахтова, записнике о

испитивању овењрене од стране Извођача,

Надзора и представника ЈКП БВК, потврду о

извршеном геодетском снимању од РГЗ-а,

грађевинску дозволу и др.

Обавеза Извођача је да Елаборат изведеног стања

у 3 (три) одштампана примерка и 1 (један)

електронски примерак преда техничкој

документацији ЈКП БВК-а, и о томе прибави

потврду.

Обрачун по м' изведене трасе цевовода.
м' 496.65

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

фекална канализација ФАЗА 1 25



Кол Цена Укупно
Опис позиције

Р.

Б.
Јед мере

ФАЗА 1

ФАЗА 1

I

II

III

IV

V

VI

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 1

МОНТЕРСКИ РАДОВИ

УКУПНО СПОЉАШЊА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА 1

ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
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Кол Цена Укупно

I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Позицијом је обухваћено снимање и обележавање

(исколчавање) трасе канализације на терену пре

почетка радова, успостављање реперних тачака дуж

трасе са протоколом обележавања, као и осигурање,

обнављање и одржавање тачака успостављених на

терену током читавог периода грађења, односно до

предаје радова Инвеститору и сви трошкови

преузимања података од овлашћене установе.

Обавеза Извођача је да снимљене подужне профиле

будуће канализације достави Надзорном органу.

Обрачун се врши по м' обележене трасе .

улична канализација м 564.16

Прикључци објеката А, Б, Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м 57.80

2 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА  

Позицијом су обухваћени сви трошкови : обезбеђивања

ажурног катастра подземних инсталација од РГЗ-а и

доставу истог Надзорном органу пре почетка радова;

пробавњање података о положају постојећих

инсталација од ЈКП-а и других предузећа; испитивање

локације одговарајућим детекторима; ручно

"шлицовање" попречних профила на траси

канализације дубине 1,0-2,5 м и сарадња са надлежним

комуналним и другим предузећима у циљу

благовременог предузимања мера заштите.

Обрачунава се по м' трасе. м 564.16

3. РУШЕЊЕ И ПОПРАВКА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА

 

Сечење и разбијање постојећег коловозног застора и

тротоара, за 20 цм шире од ширине рова. Ископани

материјал одвести на депонију коју назначи Градску

депонију. После затрпавања и набијања рова

коловозну конструкцију и тротоара довести у

првобитно стање асфалтирањем коловоза и тротоара.

Само у зони повезивања са канализацијом у ободним

саобраћајницама.

Плаћа се по м² .   

м 47.04

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 1

ФАЗА 1
Јед мере

Р.

Б.
Опис позиције
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Кол Цена Укупно

ФАЗА 1
Јед мере

Р.

Б.
Опис позиције

4. ОСИГУРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈА  

Позиција обухвата :

Израда елабората привременог одвијања саобраћаја у

зони радова, са изменама и допунама Елабората док

трају радови; трошкови услова, сагласности и дозволе

за раскопавање надлежних предузећа; набавку или

изнајмљивање опреме за регулисање саобраћаја у

складу са урађеним и од стране Секретаријата за

саобраћај (или Министарства) одобреним Елаборатом;

монтажа, премештање и демонтажа опреме за

регулисање саобраћаја у складу са Елаборатом и

условима на терену (саобраћајни знаци, хоризонталне и 

вертикалне баријере и друга опрема); пешачки и

коловозни прелази преко рова, ...

Само у зони повезивања са канализацијом у ободним

саобраћајницама.

Обрачунава се паушално.

Обрачунава се два пута: 

фаза 1 - прикључци у Шумадијској и Мостарској улици

фаза 3 - прикључак у Задужбинској улици

пауш. 1.00

5. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА  

Обавеза Извођача ја да одреди једног или више

координатора за безбедност и здравље на раду у фази

пројектовања (у даљем тексту: координатор за израду

пројекта), који ће израдити План превентивних мера и

обављати послове из чл. 11 Уредбе о безбедности и

здрављу на раду на привременим или покретним

градилиштима ("Службени гласник РС", бр. 14/09 и

95/10). Координатор за израду пројекта ће, услед

настале промене на градилишту, а на захтев

координатора за извођење радова, вршити измене и

допуне Плана превентивних мера.

Обрачунава се паушално.

Обрачунато у фази 1 -

јединствено за све фазе 1 - 5 пауш. 1.00

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1. ИСКОП РОВА

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ:
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Кол Цена Укупно

ФАЗА 1
Јед мере

Р.

Б.
Опис позиције

Ископ извршити у свему према нагибима, димензијама

и котама назначеним у пројекту или до нивоа и

димензија одобрених од стране надзорног органа,

односно техничким прописима и упутствима надзорног

органа. Ископ вршити машински осим на деоницама

где се траса укршта са подземним инсталацијама,

односно у завршном слоју у односу на коту дна рова

где ће се ископ вршити ручно. Приликом ископа рова

где дубина прелази 1,0м одмах треба извршити

подграђивање рова како би се могао несметано и

безбедно обавити рад на ископу, монтажи и

испитивању цевовода. Приликом ископа земљу

утоварити у камион или привремено одложити уз руб

ископаног рова на таквој удаљености на којој неће

изазвати урушавање рова, а најмање 1,0м од ивице

рова. Погрешан откоп извођачу се не признаје, а

прекоп се мора попунити шљунком и добро набити, све

о трошку извођача радова. Позицијом су обухваћени

сви трошкови на ископу материјала за ров са

потребним проширењем ископа за разупирање рова,

проширењем и продубљењем рова у зони споја цеви,

фазонских комада, ископа за шахт и сл..

Обрачун се врши по м3 ископаног материјала у

сраслом стању.

ископ – 0-2 м 1,217.48

машински ископ 90 % м
3

1,095.73

ручни ископ 10 % м
3

121.75

ископ – 2-4 м 862.12

машински ископ 85 % м
3

732.80

ручни ископ 15 % м
3

129.32

ископ – 4-6 м 126.29

машински ископ 80 % м
3

101.03

ручни ископ 20 % м
3

25.26

ископ – 0-2 м СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ 169.36

машински ископ 80 % м
3

135.49

ручни ископ 20 % м
3

33.87

ископ – 0-2 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 
121.38

машински ископ 90 % м
3

109.24

ручни ископ 10 % м
3

12.14

ископ – 2-4 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 
64.25

машински ископ 85 % м
3

54.61

ручни ископ 15 % м
3

9.64

2. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА
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ФАЗА 1
Јед мере

Р.

Б.
Опис позиције

Позицијом је обухваћено ручно планирање дна рова са

тачношћу +/- 1 цм, према пројектованим котама и

нагибима из пројекта са одбацивањем материјала ван

рова. Рад на планирању се обавља под заштитом

подграде. Након планирања дна рова врши се набијање

подтла, механчким средствима до потребне збијености.

Постигнута збијеност подтла треба да износи

минимално 95% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом поступку за

насипање преко 2 м, односно 97% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном Проктор-

овом поступку за насипање до 2 м (СРПС.У.Б1.038). У

случају да се захтевана збијеност не може постићи,

набијање ће се наставити уз додавање песковито-

шљунковитог материјала док се не остваре захтеване

величине збијености подтла.

Обрачун се врши по м2 испланираног и набијеног дна

рова.

канализација м
2

597.87

сливничке везе м
2

153.97

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
2

60.69

3. ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА И ЗАТРПАВАЊЕ 

ЦЕВИ ПЕСКОМ

Позицијом је обухваћено разастирање и планирање

песка за постељицу са тачношћу од +/- 1 цм у свему

према пројектованим котама и нагибима дебљине д=

10 цм, као и затрпавање цеви песком на 30 цм изнад

темена цеви. Затрпавање цеви песком се врши након

постављања и спајања цеви и завршеног испитивања

цеви на вододрживост. Збијање постељице и песка око

цеви постићи набијањем слојева ручним или лаким

машинским средствима. Збијеност постељице и песка

око цеви треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку (СРПС.У.Б1.038), односно

уколико се испитивање врши преко модула

стишљивости онда носивост постељице и песка око

цеви треба да износи Мс> 15 МПа (СРПС.У.Б1.046).

Обрачун се врши по м3 уграђеног материјала у

збијеном стању.

канализација м
3

392.66

сливничке везе м
3

51.56

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

35.90

4. ЗАТРПАВАЊЕ РОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
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ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ

Позицијом је обухваћено затрпавање рова канализације

у слојевима уз квашење и сабијање материјала и

истовремено вађење подграде рова како би се

остварила што боља веза са околним тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора одговарати врсти

материјала и примењеној врсти машине за набијање,

како би се остварила могућност постизања тражене

збијености по целој дубини рова. Затрпавање рова

почети тек по одобрењу надзорног органа. 

Збијање вршити до пројектом захтеване збијености, а

проверава се за сваки изведен слој на размаку од 50м.

Затрпавање рова се врши до коте врха рова. Испод

градских саобраћајница збијеност испуне треба да

износи 100% од максималне лабораторијске збијености

по стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Мс> 25 МПа (СРПС.У.Б1.046). 

Испод пешачких и бициклистичких стаза, паркинга за

путничка возила и спортско-рекреативних објеката

збијеност испуне треба да износи 98% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном Проктор-

овом поступку (СРПС.У.Б1.038), односно уколико се

испитивање врши преко модула стишљивости онда

носивост испуне треба да износи Мс> 20 МПа

(СРПС.У.Б1.046). 

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог

потребног материјала и сав рад на уграђивању

материјала у ров, као и све остале активности

неопходне за потпуни и прописани завршетак ове

позиције радова.

Обрачун се врши по м3 уграђеног и набијеног

материјала у збијеном стању.

канализација м
3

1,754.43

сливничке везе м
3

113.94

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

146.94

5. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт, истовар и

грубо планирање вишка земље из ископа на Градску

депонију . Количине за обрачун се врше мерењем

материјала у сраслом стању.

Обрачун се врши по м3 транспортованог материјала.

канализација м
3

2,205.89

сливничке везе м
3

169.36

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

185.63

6. ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА
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Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог

порекла, изцрпети из рова технологијом коју предложи

Извођач радова. Мора се обезбедити рад у потпуно

сувом рову.

Обрачун по м1 штићеног цевовода. м 564.16

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1. РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА

Ради осигурања бочних страна рова од зарушавања,

потребно је извршити двоструко разупирање рова

здравом грађом и челичним лимом, у свему према

техничким прописима за ту врсту радова, тако да се

обезбеди потпуна заштита радника и неометана

монтажа цеви у рову. Позицијом су обухваћени

набавка, транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење и

сортирање оплате. 

Мерење и обрачун је по м2 разупрте површине.

канализација м
2

2,356.12

сливничке везе м
2

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
2

384.95

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА РЕВИЗИОНОГ ОКНА Ø1000мм

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и истовар

водонепропусних префабрикованих АБ прстенова

(х=0.25м;0.5м;1.0м, конус х=0.6м) Ø1000мм, марке

бетона МБ40 и минималном дебљином зида д=12цм,

складиштење, развоз дуж трасе додатног материјала и

прибора за прописану уградњу и спајање АБ

прстенова, сав рад на уградњи РО са отварањем отвора

са стране, обрадом пролаза кроз РО да буде

водонепропусно и обрадом спојева монтажних

елемената РО спец. цементним малтером или другим

материјалом тако да се оствари водонепропусност. 

Обрачун се врши по м' изведеног ревизионог окна.

Произвођач : "Бетоњерка" Чачак или слично.

м' 86.40

2. ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ И ТАМПОН 

ШЉУНКА Ø1000мм

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
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Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за

потпуну и прописану израду ове позиције укључујући:

постављање и демонтирање оплате, справљање,

уградња и нега бетона МБ15 д=10цм. Слој бетона

равномерно извести на подлози од шљунка дебљине

д=10цм. Слој бетона израдити у пројектованом паду са

равном горњом површином. 

Обрачун се врши по комаду изведеног бетонског слоја,

односно м3 тампона од шљунка.

 Vбетона= 1.5x1.5x0.1=0.22м
3

м
3

5.28

 Vшљунка= 2,0x2,0x0.1=0.40м
3

м
3

9.60

3. ИЗРАДА ДОЊЕ ПЛОЧЕ РЕВИЗИОНОГ ОКНА 

Ø1000мм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

ове позиције укључујући: постављање и демонтирање

потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и

везивање арматуре, справљање и уградња бетона МБ30

и остало што је потребно за прописану израду АБ доње

плоче РО. 

Обрачун се врши по комаду изведене доње плоче РО.

ком 24.00

4. ИЗРАДА КИНЕТА

Позицијом је обухваћена набавка, довоз, справљање,

уградња и нега бетона МБ20 за израду кинете са

малтерисањем кинете цементним малтером у два слоја

и глачањем другод слоја до црног сјаја.

Обрачун се врши по комаду изведене кинете. ком 23.00

5. ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ РАСТЕРЕТНОГ 

ПРСТЕНА

Шахт поклопац

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

АБ растеретног прстена унтрашњег пречника Ø625мм

укључујући: постављање и демонтирање оплате,

исправљање, сечење,савијање и везивање арматуре,

справљање, уградња и нега бетона МБ30, Пре израде

растеретног прстена потребно је извршити додатну

контролу збијености око РО. 

Обрачун се врши по комаду изведеног растеретног

прстена

Произвођач ; "Бетоњерка" Чачак или слично. ком 23.00
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Сливничка решетка

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

АБ растеретног плоче за прихват уличног сливника, у

свему према детаљу ЈКП БВК - датом у оквиру

пројекта, укључујући: постављање и демонтирање

оплате, исправљање, сечење,савијање и везивање

арматуре, справљање, уградња и нега бетона МБ30,

Пре израде растеретне плоче потребно је извршити

додатну контролу збијености око бетонског дела

уличног сливника. 

Обрачун се врши по комаду изведене растеретне плоче

уличног сливника.

Произвођач: "Бетоњерка" Чачак или слично. ком 30.00

6. ИЗРАДА И МОНТАЖА ПРИВРЕМЕНОГ 

АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

АБ привременог шахт поклопца, кужног облика

пречника Ø 780 мм, дебљине шахт поклопца d = 100

mm. Позиција укључује: постављање и демонтирање

оплате, исправљање, сечење, савијање и везивање

арматуре, справљање, уградња и нега бетона МБ30,

монтажу и демонтажу привременог поклопца на РО. 

Обрачун се врши по комаду привременог поклопца.

ком 2.00

7. БЕТОНИРАЊЕ СПОЉНИХ КАСКАДА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

ове позиције укључујући: постављање и демонтирање

потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и

везивање арматуре, справљање и уградња бетона МБ30

и остало што је потребно за прописану израду спољне

каскаде поред РО. 

У свему према м
3
 уграђеног бетона

Обрачун се врши по комаду изведене каскаде.

Канализација зоне С8 м
3

3.75

Прикључак канализације зоне М5 м
3

3.10
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8. ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКЕ КАСЕТЕ ЗА

ПРОЛАЗ ЦЕВИ Ø600-800 мм

Армирано-бетонска касета се изводи у доњем делу

ревизионог силаза, горњи остаје од мотажних

елемената, за омогућење проласка канализационих

цеви већег пречника од 500 мм.

Позицијом је обухваћена набавка материјала,

транспорт, израда оплате, сечење, савијање и монтажа

арматуре, справљање, уградња и нега бетона,

демонтажа и чишћење оплате, као и сви непоменути

радови.

Касету извести у свему према детаљу из пројекта.

Обрачунава се по м
3
 бетона и кг арматуре.

Beton м
3

3.00

Арматура РА 400/500 и МА 500/560 кг 420.00

V  МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА ПВЦ ЦЕВИ

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и монтажа

канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а са

одговарајућим гуменим заптивним прстеновима,

привремено складиштење, развоз дуж трасе рова,

истовар уз ров, преглед цеви и спојница, спуштање у

ров, подешавање осовине и нивелете цеви, а у свему

према дубинама, падовима и условима дефинисаним

пројектом односно упутствима произвођача. Сав рад,

додатни материјал и прибор неопходан за потпуну и

прописану уградњу и спајање канализационих цеви,

обухваћен је позицијом. Све набављене цеви и

фазонски комади морају имати фабричке атесте у

складу са стандардима и захтеву наручиоца. Цеви које

имају видна оштећења и не одговарају стандардима

несмеју се уграђивати. Монтажу цевовода вршити од

шахта до шахта, а у секцијама дужине око 30м. Пре

отпочињања монтаже сви изведени радови на

предметној секцији морају бити комплетно проверени

и примљени од стране надзорног органа.

Обрачун се врши по м' комплетно монтираних цеви

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или слично

Канаизација и сливничке везе

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø400мм м' 168.52

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø315мм м' 395.64

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø200м - сливници м' 10.71

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø160м - сливници м' 181.76

КГФ уводник у шахт Ø400мм ком 15.00

КГФ уводник у шахт Ø315мм ком 29.00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
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КГФ уводник у шахт Ø200мм - сливници ком 4.00

КГФ уводник у шахт Ø160мм - сливници ком 56.00

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø315мм

огранци за прикључење зоне М5 м' 22.84

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø200м

кућни прикључци м' 37.85

КГФ уводник у шахт Ø315мм ком 2.00

КГФ уводник у шахт Ø200мм ком 7.00

Чеп за цев Ø315мм ком 2.00

Чеп за цев Ø200мм ком 7.00

2. МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ И ПРЕЛАЗНИХ КОМАДА

ОД ПВЦ-а - КАСКАДА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и монтажа

фазонских и прелазних комада од ПВЦ-А са

одговарајућим гуменим заптивним прстеновима, у

свему према пројектованим пречницима, датој

спецификацији и упутствима произвођача. Сви

фазонски комади морају имати фабричке атесте у

складу са стандардима и захтеву наручиоца. Фазонски

комади који имају видна оштећења и не одговарају

стандардима несмеју се уграђивати. 

Обрачун се врши по комаду уграђеног фазонског

комада.

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или слично

Канализација зоне С8

ПВЦ цев Ø200мм м' 3.00

ПВЦ лук Ø200мм 45° ком 1

ПВЦ лук Ø200мм 90° ком 1

ПВЦ рачва Ø400/200мм 45° ком 1

ПВЦ цев Ø160мм м' 2.00

ПВЦ лук Ø160мм 45° ком 1

ПВЦ лук Ø160мм 90° ком 1

ПВЦ рачва Ø315/160мм 45° ком 1

Прикучак канализације зоне М5

ПВЦ цев Ø160мм м' 4.00

ПВЦ лук Ø160мм 45° ком 2

ПВЦ лук Ø160мм 90° ком 2

ПВЦ рачва Ø315/160мм 45° ком 2

3. ШАХТ ПОКЛОПЦИ  ОД КОМПОЗИТА 

Набавка, транспорт и монтажа шахт поклопаца,

Ø625мм, од композита са рупама, са рамом. Поклопац

уградити на задату коту поклопца. Поклопац укрутити

цементним малтером, подметачима и бетоном око

0.30м3 бетона МБ20. 

Обрачун је по комаду уграђених поклопаца.

Произвођач: "Polieco" Италија или слично

400кН ком 23.00
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4. УЛИЧНИ СЛИВНИК СА РЕШЕТКОМ ОД

КОМПОЗИТА

Набавка, транспорт и монтажа тела сливника од

армираног бетона МБ 30, кишне решетке (тип Т1) од

композитних материјала, са рамом класе Д400кН, у

складу са СРПСН 124. 

Произвођач: "Бетоњерка" Чачак или слично.

Решетка је од композита, светлог отвора 450x455мм ,

монтира се у АБ растеретну плочу за пренос

потерећења на околно земљиште.

Произвођач: "Polieco" Италија или слично.

Плаћа се по комаду комплетно монтираног сливника.

Тело сливника са бетонском подлогом ком 30.00

Решетка од композита са растеретном плочом ком 28.00

Две Решетке од композита са заједничком

 растеретном плочом ком 2.00

5. ПЕЊАЛИЦЕ

Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених

пењалица према ДИН-у 1212 Е у шахтове, на сваких 30

цм висине, наизменично у два реда на међусобном

растојању од 20 цм са ручним штемовањем рупа и

обрадом цементним малтером. 

Обрачун је по комаду уграђене пењалице.

ком 248.00

VI  ОСТАЛИ РАДОВИ

1. ПРИКЉУЧЕЊЕ НОВЕ НА ПОСТОЈЕЋУ

КАНАЛИЗАЦИЈУ

Позицијом су обухваћена сва неопходна штемовања

постојећег ревизионог окна и кинете, увлачење нове

канализационе цеви, обрада споја до постизања пуне

вододржљивости и довођење кинете у исправно стање,

са набавком, трнспортом и уградњом потребног

материјала.

За ове радове је обавезно обезбедити присуство

надзора испред ЈКП БВК.

Обрачунава се по комаду. ком 2

2. ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Испирање канализационе мреже пре хидрауличког

испитивања уз ручно одстрањивање свих врста

материјала који су доспели у цевовод приликом

испирањем цевовода монтаже помоћу цистерне

високог притиска (воме) и муљних пумпи за

избацивање воде из цевоовда.  

Обрачун је по м' изведне трасе цевовода. м' 564.16

3. СНИМАЊЕ ЦЕВИ КАМЕРОМ

УКУПНО МОНТЕРСКИ  РАДОВИ:
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За потребе предаје инсталација крајњем кориснику -

ЈКП БВК, потребно је по завршетку изградње

извршити снимање канализације камером. Јединичном

ценом су обрачунати сви трошкови снимања, обраде

снимка и достава истог на компакт диску.

Уколико се покаже да инсталација није исправна у ма

ком погледу (песак у цевима, није изведена по правцу,

оштећења и сл.), Извођач је дужан да о свом трошку

уради исправке и поново сними неисправне деонице.

Обрачунава се по м'.

м' 564.16

4 ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ

По завршеној монтажи појединих деоница цевовода

највише 100 м', извршити њихово испитивање као и

ревизионих силаза на водонепропусност, уз обавезно

присуство Надзорног органа, а у свему према условима

комуналног предузећа и важећим прописима за ту

врсту радова (водени стуб хидростатички притисак).

Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања

рова.  Обрачун је по м' изведене  трасе цевовода.

м' 564.16

5. СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА КАТАСТАР

У самом току и по завршеној монтажи цевоовда

Извођач је обавезан да врши геодетско снимање

изведеног стања и да све измене и допуне

пројектованог стања пренесе на ситуацију и

одговарајуће подужне профиле и детаље. 

По добијању потвреде од РГЗ-а да је елаборат предат

на картирање, радови се могу наплатити.

Обрачун по м' изведених радова.

м' 564.16

6. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

По добијању података о изведеном цевоводу

(геодетски снимак изведеног станаја) снимљено стање

уцртати у ситуацију и подужне профиле са осталим

потребним подацима као што су детаљи. Елаборат

сачинити у 6 аналогних и 2 електронска примерака,

који ће бити потписани од стране извођача , надзора и

представника ЈКП БВК.

Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове са

уцртаном мрежом и објектима на цевоводу, шему

чворова, цртеже свих шахтова, записнике о

испитивању овењрене од стране Извођача, Надзора и

представника ЈКП БВК, потврду о извршеном

геодетском снимању од РГЗ-а, грађевинску дозволу и

др.

Обавеза Извођача је да Елаборат изведеног стања у 3

(три) одштампана примерка и 1 (један) електронски

примерак преда техничкој документацији ЈКП БВК-а, и

о томе прибави потврду.

Обрачун по м' изведене трасе цевовода.
м' 564.16

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:
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ФАЗА 1

I

II

III

IV

V

VI

УКУПНО СПОЉАШЊА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА 1

ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 1

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А :

ОСТАЛИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ РАДОВИ

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

МОНТЕРСКИ РАДОВИ
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дин

дин

дин

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

УКУПНА ВРЕНОСТ ФАЗЕ 1 :

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИЈА 

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 1

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

I

1 Обележавање трасе. Пре почетка радова

извршити геодетско снимање трасе

(канализација, сливничке везе, канали) као и

свих других објеката. Обавеза извођача је да

достави геодетски снимак стања пре почетка

радова Надзорном органу.

Плаћа се по m' комплетно снимљене трасе. m' 6.82

2 Сечење и разбијање постојећег коловозног

застора и тротоара, за 20 цм шире од ширине

рова. Ископани материјал одвести на депонију 

коју назначи Градску депонију. После

затрпавања и набијања рова коловозну

конструкцију и тротоара довести у првобитно

стање асфалтирањем коловоза и тротоара.

Само у зони повезивања са канализацијом у

ободним саобраћајницама.

Плаћа се по м² .   

m²

II

1 Машински и ручни ископ рова у материјалу II и

III категорије за полагање канализационих

цеви. Ширина рова у дну дата је у табелама

ископа. Дубина рова дата је у подужним

профилима. Ископ извршити у свему према

приложеним цртежима, техничким прописима

и упутствима Надзорног органа. Бочне стране

рова морају бити правилно одсечене, а дно

рова фино испланирано са падом датим у

пројекту. Приликом ископа земљу одбацити

минимално 1m од ивице рова. Плаћа се по m³

ископаног земљишта у зависности од дубине

рова, рачунајући са евентуалним црпљењем

подземне воде ради рада у сувом.

ископ за цеви 1,00 м

0 - 2m 72.71

машински ископ 90% m³ 12.29

ручни ископ 10% m³ 1.37

2 - 4m 3.82

ПРЕДМЕР И ПРEДРАЧУН РАДОВА

Ф А З А   1

Опис радова
Јед. 

мере

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Бр.

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ОДВОДЊАВАЊА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

КОМПЛЕС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА"

Парк 2 - између објеката Е и Ф - 

одводњавање фонтане - сви радови у фазама 1 и 5

Ф А З А   1
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Ф А З А   1

Опис радова
Јед. 

мере
Бр.

машински ископ 80% m³ 3.06

ручни ископ 20% m³ 0.76

НАПОМЕНА: Дубине ископа су рачунате од

пројектоване нивелете терена

2 Планирање дна рова. Извршити фино

планирање дна рова у свему према котама и

падовима из подужног профила.

Обрачун  по m² .
m² 6.82

3 Набавка, транспорт и уграђивање песка испод

(постељица), са стране и изнад цеви. После

постављања цеви на постељицу од песка

(d=10cm) и завршеног испитивања на

водоиздржљивост, извршити затрпавање цеви

до на 10cm изнад темена цеви. Насипање

вршити ручно са истовременим подбијањем

испод цеви и набијањем слојева ручним

набијачима. Највећа величина зрна песка не

сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по

m³ уграђеног песка у ров.

 - канализационе цеви m³ 2.32

4 После завршеног испитивања канализације на

вододрживост извршити ручно затрпавање

рова. Затрпавање У САОБРАЋАЈНИЦИ

вршити ШЉУНКОМ у слојевима од 30cm уз

потпуно набијање и истовремено вађење

подграде рова. Набијање вршити до

постизања модула стишљивости min

Ms>2.5KN/cm² према стандардној Прокторовој

методи лабораторијског испитивања

збијености насутог материјала. Затрпавање

рова почети тек по одобрењу Надзорног

органа. Плаћа се по m³ материјала уграђеног

у ров.
m³ 11.33

5 После завршеног испитивања канализације на

вододрживост извршити ручно затрпавање

рова. Затрпавање У ЗЕЛЕНИМ

ПОВРШИНАМА вршити МАТЕРИЈАЛОМ ИЗ

ИСКОПА у слојевима од 30cm уз потпуно

набијање и истовремено вађење подграде

рова. Набијање вршити до постизања модула

стишљивости min Ms>1.5KN/cm² према

стандардној Прокторовој методи

лабораторијског испитивања збијености

насутог материјала. Затрпавање рова почети

тек по одобрењу Надзорног органа. Плаћа се

по m³ материјала уграђеног у ров.
m³

6 Израда слоја (дебљине 10cm) од шљунка

испод доњих плоча ревизионих силаза и тела

сливника као и испод мршавог бетона као

подлоге каналима. Плаћа се по m³ уграђеног

шљунка. - АБ ревизиони силази (1.6x1.6m) m³ 0.30

 - ПЕ ревизиони силази (1.0x1.0m) m³
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Ф А З А   1

Опис радова
Јед. 

мере
Бр.

7 Сав преостали материјал из ископа одвести

на депонију коју назначи Надзорни орган. У

цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо

разастирање материјала по депонији. Плаћа

се по m³ превезеног материјала (до 5km).

m³ 13,65

8 Црпљење воде из рова. Евентуалне

подземне, атмосферске или воде другог

порекла црпити из рова технологијом коју

предложи Извођач радова на бази сопствене

техничке опремљености. Потребно је

обезбедити да се цеви полажу само у сувом

рову. Плаћа се паушално.

пауш. 1,0

III

1 Разупурање рова. Разупирање извршити по

целој дубини рова обострано, водећи рачуна

да се разупирањем осигура несметан рад,

сигурност радника и самог ископа.

Подграђивање вршити паралелно са

напредовањем ископа. Постављена подграда

мора да буде виша од околног терена за 0.3m.

Подграђивање извршити металном подградом

као Krings-Varbau или сличном. Обрачун се

врши по m² разупрте површине.      

m² 34,94

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВА:

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Ф А З А   1

Опис радова
Јед. 

мере
Бр.

IV

1 Набавка, транспорт, разношење дуж рова и

монтажа у рову канализационих цеви. Цеви

пажљиво положити на претходно

припремљену постељицу од песка и дотерати

по правцу и нивелети према пројекту. Радове

извести у свему према техничким прописима

према врсти цеви, приложеним цртежима и

упутствима Надзорног органа. У цену улази

сав материјал са растуром, разношење цеви

дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице,

спуштање у ров на слој песка и спајање цеви.

Плаћа се по m` комплетно монтираних цеви у

зависности од пречника. За каскаде су

обрачунате цеви и фазонски комади (коса и

права рачва, лук 45º и лук 90º).

Особине материјала цеви и фазонских комада

морају да одговарају захтевима EN 13476.

PVC цеви су чврстоће SN8, према

стандардима EN1401-1, EN13478, EN476, EN-

ISO 9967, ISPO 1183, ISO 12091.

ПВЦ цеви су чврстоће 8 kN/m².

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично

PVC канализационе цеви

сливничке везе    DN 110mm m'

канализација    DN 160mm m' 6.82

2 Набавка, транспорт и монтажа пластичних

подних сливника са решетком и пластичном

решетком за заштиту од лишћа. 

Сливници се постављају испод "декинга", на

бетонску плочу која је подлога за монтажу.

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично

сливник    DN 75mm ком.

3 Набавка, транспорт и монтажа прелазних

комада (уложака за шахт ширине 240mm) за

спој PVC цеви и армирано бетонског зида

ревизионог силаза. Плаћа се по комаду

комплетно монтираног прелазног комада у

зависности од пречника цеви.

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично

DN 160mm ком. 3

4 Набавка, транспорт и уградња ливено-

гвоздених пењалица M J6.285. Плаћа се по

комаду уграђених пењалица.

ком. 8

МОНТАЖНИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Ф А З А   1

Опис радова
Јед. 

мере
Бр.

5 Набавка, транспорт и монтажа

полиетиленског ревизионог окна "Compact

KIT" произвођача Valrom или одговарајуће.

Конструкција је монолитно ливена, а састоји

се од основе - базе са интергрисаном кинетом

и вертикалног (цевног) дела који се завшава

настаком за повезивање са поклопцом. 

Обрачунава се по броју база и висини цевног

дела.

База "КОМПАКТ КИТ - 600 мм" ком.

Цевни део "КОМПАКТ КИТ - 600 мм" м

6 Набавка, транспорт и монтажа поклопаца од

композита у складу са EN 124, светлог отвора

DN600mm, за канализационе шахтове, класе

носивости у зависности од намене. Поклопац

са оквиром се монтира на прстен на врху

шахта. За шахтове без прстена, на лицу места

излити бетонски ослонац. 

Плаћа се по комаду комплетно монтираног

поклопца.

Произвођач: "POLIECO" Италија или слично

класе D 400 kN ком. 1

класе A 15 kN ком.

7 Прикључак на уличну мрежу. Позицијом су

обухваћена сва неопходна штемовања

постојећег ревизионог окна и кинете,

увлачење нове канализационе цеви, обрада

споја до постизања пуне вододржљивости и

довођење кинете у исправно стање, са

набавком, трнспортом и уградњом потребног

материјала.

За ове радове је обавезно обезбедити

присуство надзора испред ЈКП БВК.

Обрачунава се по комаду.
ком. 1

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Ф А З А   1

Опис радова
Јед. 

мере
Бр.

V

Следеће ставке важе за све позиције:

Бетонски и армирачки радови ће бити

изведени у свему према пројекту, статичком

прорачуну и важећим правилницима. Бетон ће

бити справљан, транспортован, уграђен,

негован и испитиван на пробним узорцима по

одредбама које прописује важећи ''Правилник

о техничким нормативима за бетон и

армирани бетон'' ПБАБ 87. Бетон ће бити

справљан од агрегата и цемента атестираних

по важећим прописима. Мешање бетона мора

се вршити машинским путем, а набијање

вибрирањем. У цену бетона је урачуната

оплата и скела. Обрачун укључује сав рад,

материјал, помоћни алат, уграђивање и

неговање бетона, као и остале трошкове и

зараду предузећа. Плаћа се за потпуно готов

посао по m³ уграђеног бетона. Арматура се

плаћа посебно. Арматуру очистити од рђе и

прљавштине, исправити, исећи, савити и

уградити по арматурним цртежима. Јединична

цена арматуре садржи и постављање

подметача за постизање предвиђених

заштитних слојева и правилног положаја

арматуре у конструкцији. 

Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто

везани за главну арматуру тако да не може

доћи до промене положаја. За квалитет

урађене арматуре одговара извођач.

Плаћање је по kg уграђене арматуре без

обзира на сложеност и пречник шипки

арматуре, а према табличним тежинама.

1 Израда округлог ревизионог силаза Ø100cm

од готових монтажних елемената од

армираног водонепропусног бетона MБ40. У

цену се рачуна набавка, транспорт и монтажа

готових бетонских прстенова. Везивно

средство за спајање монтажних елемената

мора бити атестирано како би се обезбедила

водонепропусност спојева. Плаћа се по m`

изведеног ревизионог окна са свим

утрошцима материјала и радне снаге.

НАПОМЕНА: Дубине ревизионих силаза су

рачунате од нивелете до протока.

Произвођач: "БЕТОЊЕРКА" Чачак или слично

m' 2.75

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Ф А З А   1

Опис радова
Јед. 

мере
Бр.

3 Израда доњих плоча ревизионих силаза од

готових префабрикованих елемената. Плаћа

се по комаду изведене доње плоче.

 - доња плоча ком. 1

4 Израда растеретног прстена од армираног

бетона MB30 унутрашњег пречника 62.5cm за

поклопац ревизионог окна. 

Плаћа се по комаду комплетно изведеног

бетонског прстена.

Произвођач: "БЕТОЊЕРКА" Чачак или слично

ком. 1

5 Израда слоја (дебљине 10cm) од мршавог

бетона MB15 испод доње плоче ревизионих

силаза. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона. m³ 0.25

6 Израда слоја (дебљине 10cm) од мршавог

бетона MB15 испод канала од полимер

бетона. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона. m³

7 Израда кинете од мршавог бетона MB15.. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона. m³ 0.30

VI

1 Испитивање канализационих цеви на

вододрживост према приложеном упутству.

Плаћа се по m' испитаног цевовода. m' 6.82

2 Геодетско снимање изведене канализационе

мреже, решетки и сливничких прикључака. 

Позицијом је обухваћена пријава РГЗ-у о

извршеном геодетском снимању инсталација

са припадајућим уређајима и постројењима,

предаја елабората геодетских радова и

добијање потврде о извршеном снимању

водова од стране РГЗ-а.

Потврду је неопходно доставити Инвеститору

пре обављања техничког прегледа објекта.

У јединичну цену урачунати све неопходне

таксе за почетак радова, за податке и остале

трошкове овере од стране надлежног органа,

тј. РГЗ-а, и сав рад на снимању

канализационе мреже.

Мерење и плаћање је по метру дужном (m')

комплетно снимљене канализационе мреже

са добијеном и достављеном Потврдом о

извршеном снимању водова од стране РГЗ-а.

m' 6.82

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Ф А З А   1

Опис радова
Јед. 

мере
Бр.

3 Испирање канала са одстрањивањем свих

грубих предмета и прљавштине. Испирање се

врши помоћу аутоцистерни. Плаћа се по m'

канала. m' 6.82

4 Израда пројекта изведеног стања.

По завршетку геодетског снимања, урадити

пројекат изведеног стања и предати га у шест

примерка и два примерка на компакт диску.

Плаћа се паушално, по достави пројекта.

пауш. 1.00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Ф А З А   1

Опис радова
Јед. 

мере
Бр.

фаза 1

I

II

III

IV

V

VI

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ОДВОДЊАВАЊА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

КОМПЛЕС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА"

Парк 2 - између објеката Е и Ф - 

одводњавање фонтане - сви радови у фазама 1 и 5

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ФАЗЕ 1

ОСТАЛИ РАДОВИ

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО ФАЗА 1 (дин):
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

I

1 Обележавање трасе. Пре почетка радова

извршити геодетско обележавање трасе, са

истовременим геодетским снимањем трасе и

свих објеката на траси. Снимак доставити

надзорном органу. 

Плаћа се по м' комплетно снимљене трасе.

м' 117.18

2 Сечење и разбијање постојећег коловозног

застора и тротоара, за 20 цм шире од

ширине рова. Ископани материјал одвести

на депонију коју назначи Градску депонију.

После затрпавања и набијања рова

коловозну конструкцију и тротоара довести у

првобитно стање асфалтирањем коловоза и

тротоара.

Само у зони повезивања са канализацијом у

ободним саобраћајницама.

Плаћа се по м² .   

м²

II

1 Машински и ручни ископ рова у материјалу

ИИИ и ИВ категорије за полагање

водоводних цеви. Ширина рова у дну је 80

цм. Дубина рова дата је у подужним

профилима. Ископ извршити у свему према

приложеним цртежима, техничким

прописима и упутствима Надзорног органа.

Бочне стране рова морају бити правилно

одсечене, а дно рова фино испланирано са

падом датим у пројекту. Приликом ископа

земљу одбацити мин. 1м од ивице рова.

Плаћа се по м³ ископаног земљишта у

зависности од дубине рова, рачунајући са

евентуалним црпљењем подземне воде

ради рада у сувом.

0-2м

машински ископ 90% м³ 84.43

ручни ископ 10% м³ 9.38

ископ за водоводне шахтове

машински ископ 90% м³ 13.02

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

Опис радоваБр. Јед. мере

Ф а з а    1

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

Парк 2 (водомерна шахта В1) изводи се у оквиру фаза 1 и 5

Ф А З А   1
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Опис радоваБр. Јед. мере

Ф а з а    1

ручни ископ 10% м³ 1.45

2 Планирање дна рова. Извршити фино

планирање дна рова у свему према котама

и падовима из подужног профила.

Обрачун  по м² .
м² 93.98

3 Набавка, транспорт и уграђивање песка

испод (постељица), са стране и изнад цеви.

После постављања цеви на постељицу и

завршеног испитивања на

водоиздржљивост, извршити затрпавање

цеви до на 10цм изнад темена цеви.

Насипање вршити ручно у слојевима од

највише 30цм са истовременим подбијањем

испод цеви и набијањем слојева ручним

набијачима. Највећа величина зрна песка не

сме прећи гранулацију од 3мм. Плаћа се по

м³ уграђеног песка у ров.

м³ 21.85

4 После завршеног испитивања на пробни

притисак и насипања, извршити ручно

затрпавање рова и вишка ископа око

водомерног шахта. 

Затрпавање вршити земљом из ископа у

слојевима од 30цм уз потпуно набијање и

истовремено вађење подграде рова. Највећа

величина зрна (комада) материјала за

затрпавање не сме прећи границу од 30мм.

Затрпавање рова почети тек по одобрењу

Надзорног органа. Набијање вршити до

збијености од 95% од лабараторијске

збијености по Проктору или постизања

носивости од 10 МПа. 

Плаћа се по м³ уграђеног материјала у ров.

м³ 69.44
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Опис радоваБр. Јед. мере

Ф а з а    1

5 Затрпавање шљунком, позицијом је

обухваћено затрпавање рова канализације у

слојевима уз квашење и сабијање

материјала и истовремено вађење подграде

рова како би се остварила што боља веза са

околним тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора

одговарати врсти материјала и примењеној

врсти машине за набијање, како би се

остварила могућност постизања тражене

збијености по целој дубини рова.

Затрпавање рова почети тек по одобрењу

надзорног органа. 

Затрпавање рова се врши до коте врха рова.

Испод градских саобраћајница збијеност

испуне треба да износи 100% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се

испитивање врши преко модула

стишљивости онда носивост испуне треба

да износи Мс> 25 МПа (СРПС.У.Б1.046). 

Обрачунава се по м3

м³ 2,48

6 Сав преостали материјал од ископа одвести

на Градску депонију. У цену улази утовар,

транспорт, истовар и грубо разастирање

материјала по депонији.

Плаћа се по м³ превезеног материјала, у

сраслом стању.
м³ 24,09

7 Израда слоја (дебљине 10цм) од шљунка

испод доње плоче водоводних шахтова. 

Плаћа се по м³ уграђеног шљунка. м³ 1,13

8 Црпљење воде из рова. Евентуалне

подземне, атмосферске или процедне воде

црпити из рова муљним пумпама потребног

капацитета и техничких карактеристика.

Плаћа се паушално.  
пауш. 1
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Опис радоваБр. Јед. мере

Ф а з а    1

III

1 Набавка, транспорт, разношење дуж рова и

монтажа у рову водоводних цеви. Цеви

пажљиво положити на предходно

припремљену постељицу од песка и

дотерати по правцу и нивелети према

пројекту. Радове извести у свему према

техничким прописима за ову врсту цеви,

приложеним цртежима и упутствима

Надзорног органа. У цену улази сав

материјал са растуром, разношење цеви дуж

рова, преглед сваке цеви и спојнице,

спуштање у ров на слој песка и спајање

цеви. Ценом су обухваћени и сви фазонски

комади потребни за монтажу

полиетиленских цеви (редуцири, колена,

спојнице за прелазак на

челичнопоцинковане цеви). 

Плаћа се по м' комплетно монтираних цеви у

зависности од пречника и врсте цеви.. 

цеви од ПЕХД-а (НП10бара)

Ø63мм (ДН50)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично м' 5.67

цеви од ПЕХД-а (НП10бара)

Ø32мм (ДН25)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично м' 111.51

ППР водоводне цеви (НП 10 бара)

ППР Ø50мм (ДН40) веза хидранта (Л=150цм

по хидранту)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично м'

ЧПЦ цеви (НП10бара) за усмериваче

водомера

Ø32мм (5/4")

Произвођач: "КАН" Пољска или слично

м' 0.50

ЧПЦ цеви (НП10бара) за усмериваче

водомера

Ø20мм (3/4")

Произвођач: "КАН" Пољска или слично м' 1.00

ЧПЦ цеви (НП10бара) за инсталацију у

шахтовима на које се повезују заливни

системи зеленила у жардинијерама на крову

гаража

Ø25мм (1")

Произвођач: "КАН" Пољска или слично м' 3.00

МОНТАЖНИ РАДОВИ

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

баштенска хидрантска - ФАЗА 1 53



Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Опис радоваБр. Јед. мере

Ф а з а    1

2 Набавка, транспорт и монтажа поклопаца од

композита у складу са ЕН 124, светлог

отвора ДН600мм, за водоводне шахтове,

класе носивости 400 кН. Поклопац са

оквиром се монтира на армирано бетонски

прстен на врху шахта. Поклопац је са

интегрисаним улошком против буке, висине

60мм, без шарке. Плаћа се по комаду

комплетно монтираног поклопца.

Произвођач: "ПОЛИЕЦО" Италија или

слично

ком. 3

3
Набавка, транспорт и уграђивање ливено -

гвоздених пењалица 

М Ј6.285 . 

Плаћа се по комаду уграђених пењалица. ком. 12

4 Набавка и уградња ротационог распрскиваца

типа PNGЈ унутрашњег навоја 1/2'' са

распоном ротирања од 40-360 степени.

Распрскивач је опремљен гуменим

поклопцем који стити од прљавстине,

зупцастим механизном за ротацију и корпом

за филтрирање воде. Проток воде од 0.1-1.2

м3/х, пречник заливања од 4.0-11.0м. Систем

за иригацију повезати на цетралну јединицу

за регулацију и даљинско управљање преко

електромагнетних вентила. 

Произвођач је  HUNTER.

Плаћа се по комаду комплетно монтираног

распрскивача са фитингом за повезивање на

цевовод.

ком. 3

5 Nabaviti i ugraditi sistem za заливање sa

regulacionim ventilima, Kontrolna jedinica

Hunter X-CORE, Senzor za kišu i temperaturu

model Hunter SOLAR SYNC и сав остали

потребан прибор и аутоматику за несметан

рад система. ком.

6 Вентил прикључка заливног система на

гаражама. Набавка, транспорт и монтажа

месинганог прпустног вентила, у свему

према приложеном детаљу и цртежима. У

цену улази и набавка, транспорт и монтажа

вентила. 

Плаћа се по комаду

Произвођач: "КОМАК-М" Србија или слично

вентил са испустом МС Ø25мм ком. 2
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Опис радоваБр. Јед. мере

Ф а з а    1

7 Затварач са уградбеном гарнитуром на

месту прикључка баштенске хидрантске

мреже на водовод. Набавка, транспорт и

уградња затварача са уградбеном

гарнитуром на месту прикључења баштенске

мреже у свему према детаљима у пројекту. 

Плаћа се по комаду уграђеног затварача у

зависности од пречника. 

Произвођачи:

- затварач "АКWА" Пољска или слично

- уградбена гарнитура "АКWА" Пољска или

слично

Ø50мм ком. 1

8 Водомери. Набавка, транспорт и уградња

водомера у водомерне шахтове према

детљима у пројекту и условима ЈКП БВК

(водомер, хватач нечистоће, усмеривачи

млаза и два вентила). 

Плаћа се по комаду уграђеног водомера у

зависности од типа и пречника. 

Произвођач водомера: "ИНСА" Београд или

слично

Криласти-пропелерни водомер Ø32 (5/4") ком. 1

Криласти-пропелерни водомер Ø20 (3/4") ком. 1

9 ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД ДУКТИЛНОГ ЛИВА

Набавка, транспорт, монтажа, и испитивање

фазонских комада НП10 за спојеве

водоводне арматуре у шахту и израду

прикључка на улични водовод, са

припадајућим заптивним материјалом и

шрафовском робом. Фазонски комади морају

бити фабрички антикорозивно заштићени. 

Обрачун по кг.

Произвођач: "Акwа" Пољска или слично

кг 150

10 ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ  

Извришти прикључење новопројектованог

водовода на постојећу водоводну мрежу на

местима предвиђеним пројектом. Прикључке

на постојеће цеви извести на лицу места у

свему према детаљима из пројекта.

Обрачун по комаду изведеног прикључка

ком. 1

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Опис радоваБр. Јед. мере

Ф а з а    1

IV

1 Израда горње, доње плоче и зидова

водомерног шахтаи горње плоче шахта

испуста, бетонирањем на лицу места, од

армираног бетона МБ30, водонепропуст-

љивости В-6. Дебљине зидова 20.0цм,

горње плоче 20.0цм а доње плоче 25.0цм за

водомерни шахт. 

Плаћа се по м³ уграђеног бетона.
м³ 4.64

2 Позицијом је обухваћена набавка, транспорт

и израда унутрашње хидроизолације

водоводних шахтова, пенетратом у три

слоја, мокрим поступком, уз претходну

обраду ивица и продора.

Обрачун се врши по м2

м² 16.06

3 Бетонирање анкер блокова за цеви бетоном

МБ15, у склопу доње плоче водоводних

шахтова, на хоризонталним и вертикалним

преломима водовода као и на вертикалним

одвојцима-везама баштенских хидраната.

Плаћа се по м³ уграђеног бетона.

м³ 1.5

4 Израда слоја (дебљине 10цм) од мршавог

бетона МБ15 испод доње плоче водоводних

шахтова. 

Плаћа се по м³ уграђеног бетона. м³ 0.45

5 Бетонско гвожђе. Набавка, транспорт,

исправљање, сечење, савијање и везивање

арматуре према детаљима и спецификацији

арматуре. 

 - ребраста арматура РА 400/500 и кг 246.75

 - мрежаста арматура МА 500/560 кг 220.50

6 Прикључни шахтови заливних система

зеленила у жардинијерама.

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и

истовар водонепропусних префабрико-ваних

АБ прстенова (х=0.25м;0.5м;1.0м, конус

х=0.6м) Ø1000мм, марке бетона МБ40 и

минималном дебљином зида д=12цм,

складиштење, развоз дуж трасе додатног

материјала и прибора за прописану уградњу

и спајање АБ прстенова, сав рад на уградњи,

са отварањем отвора са стране, обрадом

пролаза. 

Обрачун се врши по м' изведеног шахта.

Произвођач: "БЕТОЊЕРКА" Чачак или

слично

м1 2.10

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Опис радоваБр. Јед. мере

Ф а з а    1

7 Доња плоча шахтови заливних система

зеленила у жардинијерама.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз

свих потребних материјала укључујући и

арматуру, сав прибор и рад неопходан за

потпуну и прописану израду ове позиције

укључујући: постављање и демонтирање

потребне оплате, исправљање, сечење,

савијање и везивање арматуре, справљање

и уградња бетона МБ30 и остало што је

потребно за прописану израду АБ доње

плоче РО. 

Обрачун се врши по комаду изведене доње

плоче шахта

ком 2
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Опис радоваБр. Јед. мере

Ф а з а    1

V

1 Разупурање рова. Разупирање извршити по

целој дубини рова обострано, водећи рачуна

да се разупирањем осигура несметан рад,

сигурност радника и самог ископа.

Подграђивање вршити паралелно са

напредовањем ископа. Постављена

подграда мора да буде виша од околног

терена за 0.3м. Подграђивање извршити

дрвеном подградом. На дубинама мањим од

1,00 м разупирање није потребно.

Обрачун се врши по м² разупрте површине.      

м² 184,99

2 Испитивање цевовода. После завршене

монтаже цевовод испитати на пробни

притисак према приложеном упуству.

Плаћа се по м' цевовода без обзира на

пречник цевовода. м' 117,18

3 Снимање изведеног стања. Након комплетно

завршене монтаже водоводне мреже,

извршити геодетско снимање цевовода,

хидраната, шахтова, прикључака за објекте

у комплексу и других објеката на мрежи.

Позиција се може наплатити тек када

Извођач преда потврду да је елаборат

предат на картирање и да су трошкови

картирања плаћени РГЗ-у

Плаћа се по  м' снимљеног цевовода.
м' 117,18

4 Обезбеђење постојећих инсталација при

затрпавању рова, у који се полажу

водоводне цеви. 

Плаћа се паушално.

 
 пауш. 1

5 Дезинфекција цевовода. После завршеног

испитивања на пробни притисак и пријема

мреже (цевовода), извршити дезинфекцију

цевовода према приложеном упуству

водовода. 

Плаћа се по м' дезинфикованог цевовода. м' 117,18

6 Израда елабората изведеног стања. Плаћа

се паушално.

пауш.

ОСТАЛИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Опис радоваБр. Јед. мере

Ф а з а    1

I

II

III

IV

V

УКУПНО ФАЗА 1 (дин):

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

БАШТЕНСКА ХИДРАНТСКА  МРЕЖА И НАПАЈАЊЕ ФОНТАНЕ

Парк 2 (водомерна шахта В1) изводи се у оквиру фаза 1 и 5

Ф а з а 1
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НЕМА РАДОВА У ОКВИРУ ФАЗЕ 1 0,00УКУПНО ФАЗА 1 (дин):

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Парк 1 (водомерна шахта V2) - комплетно се изводи у Фази 3

Ф А З А   1
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

I

1 Обележавање трасе. Пре почетка радова

извршити геодетско обележавање трасе, са

истовременим геодетским снимањем трасе и

свих објеката на траси. Снимак доставити

надзорном органу. 

Плаћа се по m' комплетно снимљене трасе.

m' 143.85

2 Сечење и разбијање постојећег коловозног

застора и тротоара, за 20 цм шире од

ширине рова. Ископани материјал одвести

на депонију коју назначи Градску депонију.

После затрпавања и набијања рова

коловозну конструкцију и тротоара довести у

првобитно стање асфалтирањем коловоза и

тротоара.

Само у зони повезивања са канализацијом у

ободним саобраћајницама.

Плаћа се по м² .   

m²

II

1 Машински и ручни ископ рова у материјалу III

и IV категорије за полагање водоводних

цеви. Ширина рова у дну је 80 цм. Дубина

рова дата је у подужним профилима. Ископ

извршити у свему према приложеним

цртежима, техничким прописима и

упутствима Надзорног органа. Бочне стране

рова морају бити правилно одсечене, а дно

рова фино испланирано са падом датим у

пројекту. Приликом ископа земљу одбацити

мин. 1m од ивице рова. Плаћа се по m³

ископаног земљишта у зависности од дубине

рова, рачунајући са евентуалним црпљењем

подземне воде ради рада у сувом.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Зелене површине поред објеката Ц и Г (водомерна шахта V3)

 - изводи се у фазама 1 и 2

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

Ф А З А   1
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

0-2m

машински ископ 90% m³ 134.90

ручни ископ 10% m³ 15.00

ископ за водоводне шахтове

машински ископ 90% m³ 11.45

ручни ископ 10% m³ 1.27

2 Планирање дна рова. Извршити фино

планирање дна рова у свему према котама и

падовима из подужног профила.

Обрачун  по m² . m² 115.08

3 Набавка, транспорт и уграђивање песка

испод (постељица), са стране и изнад цеви.

После постављања цеви на постељицу и

завршеног испитивања на

водоиздржљивост, извршити затрпавање

цеви до на 10cm изнад темена цеви.

Насипање вршити ручно у слојевима од

највише 30cm са истовременим подбијањем

испод цеви и набијањем слојева ручним

набијачима. Највећа величина зрна песка не

сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по

m³ уграђеног песка у ров.

m³ 29.05

4 После завршеног испитивања на пробни

притисак и насипања, извршити ручно

затрпавање рова и вишка ископа око

водомерног шахта. 

Затрпавање вршити земљом из ископа у

слојевима од 30cm уз потпуно набијање и

истовремено вађење подграде рова. Највећа

величина зрна (комада) материјала за

затрпавање не сме прећи границу од 30mm.

Затрпавање рова почети тек по одобрењу

Надзорног органа. Набијање вршити до

збијености од 95% од лабараторијске

збијености по Проктору или постизања

носивости од 10 MPa. 

Плаћа се по m³ уграђеног материјала у ров.

m³ 94.97
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

5 Затрпавање шљунком, позицијом је

обухваћено затрпавање рова канализације у

слојевима уз квашење и сабијање

материјала и истовремено вађење подграде

рова како би се остварила што боља веза са

околним тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора

одговарати врсти материјала и примењеној

врсти машине за набијање, како би се

остварила могућност постизања тражене

збијености по целој дубини рова.

Затрпавање рова почети тек по одобрењу

надзорног органа. 

Затрпавање рова се врши до коте врха рова.

Испод градских саобраћајница збијеност

испуне треба да износи 100% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку (СРПС.У.Б1.038),

односно уколико се испитивање врши преко

модула стишљивости онда носивост испуне

треба да износи Мс> 25 МПа

(СРПС.У.Б1.046). 

Обрачунава се по м
3

m³ 26,04

6 Сав преостали материјал од ископа одвести

на Градску депонију. У цену улази утовар,

транспорт, истовар и грубо разастирање

материјала по депонији.

Плаћа се по m³ превезеног материјала, у

сраслом стању.
m³ 63,83

7
Израда слоја (дебљине 10cm) од шљунка

испод доње плоче водоводних шахтова. 

Плаћа се по m³ уграђеног шљунка.
m³ 0,90

8 Црпљење воде из рова. Евентуалне

подземне, атмосферске или процедне воде

црпити из рова муљним пумпама потребног

капацитета и техничких карактеристика.

Плаћа се паушално.  

пауш. 1

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

III

1 Набавка, транспорт, разношење дуж рова и

монтажа у рову водоводних цеви. Цеви

пажљиво положити на предходно

припремљену постељицу од песка и

дотерати по правцу и нивелети према

пројекту. Радове извести у свему према

техничким прописима за ову врсту цеви,

приложеним цртежима и упутствима

Надзорног органа. У цену улази сав

материјал са растуром, разношење цеви дуж

рова, преглед сваке цеви и спојнице,

спуштање у ров на слој песка и спајање

цеви. Ценом су обухваћени и сви фазонски

комади потребни за монтажу

полиетиленских цеви (редуцири, колена,

спојнице за прелазак на челичнопоцинковане

цеви). Плаћа се по m' комплетно монтираних

цеви у зависности од пречника. 

цеви од PEHD-a (NP10bara)

Ø63mm (DN50)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично m' 95.76

цеви од PEHD-a (NP10bara)

Ø32mm (DN25)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично m' 48.09

PPR водоводне цеви (NP 10 bara)

PPR Ø50mm (DN40) веза хидранта (L=150cm

по хидранту)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично m' 4.50

ЧПЦ цеви (NP10bara) за усмериваче

водомера

Ø32mm (5/4")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично

m' 0.50

ЧПЦ цеви (NP10bara) за усмериваче

водомера

Ø20mm (3/4")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично m'

ЧПЦ цеви (NP10bara) за инсталацију у

шахтовима на које се повезују заливни

системи зеленила у жардинијерама на крову

гаража

Ø25mm (1")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично m' 1.00

МОНТАЖНИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

2 Набавка, транспорт и монтажа поклопаца од

композита у складу са EN 124, светлог

отвора DN600mm, за водоводне шахтове,

класе носивости 400 kN. Поклопац са

оквиром се монтира на армирано бетонски

прстен на врху шахта. Поклопац је са

интегрисаним улошком против буке, висине

60mm, без шарке. Плаћа се по комаду

комплетно монтираног поклопца.

Произвођач: "POLIECO" Италија или слично

ком. 2

3 Набавка, транспорт и уграђивање ливено -

гвоздених пењалица 

М Ј6.285 . 

Плаћа се по комаду уграђених пењалица. ком. 9

4 Nabavka i ugradњa rotacionog rasprskivaca tipa 

PGJ unutrasњeg navoja 1/2'' sa rasponom

rotiraњa od 40-360 stepeni. Rasprskivac je

opremљen gumenim poklopcem koji stiti od

prљavstine, zupcastim mehaniznom za rotaciju i

korpom za filtriraњe vode. Protok vode od 0.1-

1.2 m3/h, precnik zalivaњa od 4.0-11.0m.

Sistem za irigaciju povezati na cetralnu jedinicu

za regulaciju i daљinsko upravљaњe preko

elektromagnetnih ventila. 

Proizvodjac je Hunter (ako smes da pises naziv

proizvodjaca).

Баштенски хидрант. Набавка, транспорт и

монтажа хидранта у свему према

приложеном детаљу и цртежима. У цену

улази и набавка, транспорт и монтажа

хидрантских капа. 

Плаћа се по комаду комплетно монтираног

баштенских хидраната и хидрантских капа.

вентил са испустом МС Ø40mm 

Произвођач: "KОМАК-М" Србија или слично ком. 3

вентил Баштенског хидранта МС Ø40mm ком. 3

Ливено-гвоздена хидрантска капа 

комплет, са бетонирањем темеља ком. 3

5 Вентил прикључка заливног система на

гаражама. Набавка, транспорт и монтажа

месинганог прпустног вентила, у свему

према приложеном детаљу и цртежима. У

цену улази и набавка, транспорт и монтажа

вентила. 

Плаћа се по комаду

Произвођач: "KОМАК-М" Србија или слично
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

вентил са испустом МС Ø25mm ком. 1

6 Затварач са уградбеном гарнитуром на

месту прикључка баштенске хидрантске

мреже на водовод. Набавка, транспорт и

уградња затварача са уградбеном

гарнитуром на месту прикључења баштенске

мреже у свему према детаљима у пројекту. 

Плаћа се по комаду уграђеног затварача у

зависности од пречника. 

Произвођачи:

- затварач "AKWA" Пољска или слично

- уградбена гарнитура "AKWA" Пољска или

слично

Ø50mm ком. 1

7 Водомери. Набавка, транспорт и уградња

водомера у водомерне шахтове према

детљима у пројекту и условима ЈКП БВК

(водомер, хватач нечистоће, усмеривачи

млаза и два вентила). 

Плаћа се по комаду уграђеног водомера у

зависности од типа и пречника. 

Произвођач водомера: "ИНСА" Београд или

слично

Kриласти-пропелерни водомер Ø32 (5/4") ком. 1

Kриласти-пропелерни водомер Ø20 (3/4") ком.

8 ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД ДУКТИЛНОГ ЛИВА

Набавка, транспорт, монтажа, и испитивање

фазонских комада NP10 за спојеве

водоводне арматуре у шахту и израду

прикључка на улични водовод, са

припадајућим заптивним материјалом и

шрафовском робом. Фазонски комади морају

бити фабрички антикорозивно заштићени. 

Обрачун по кг.

Произвођач: "Akwa" Пољска или слично

кг 135

9 ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ  

Извришти прикључење новопројектованог

водовода на постојећу водоводну мрежу на

местима предвиђеним пројектом. Прикључке

на постојеће цеви извести на лицу места у

свему према детаљима из пројекта.

Обрачун по комаду изведеног прикључка

ком. 1
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

IV

1 Израда горње, доње плоче и зидова

водомерног шахтаи горње плоче шахта

испуста, бетонирањем на лицу места, од

армираног бетона MB30, водонепропуст-

љивости V-6. Дебљине зидова 20.0cm,

горње плоче 20.0cm а доње плоче 25.0cm за

водомерни шахт. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона.
m³ 4.11

2 Позицијом је обухваћена набавка, транспорт

и израда унутрашње хидроизолације

водоводних шахтова, пенетратом у три

слоја, мокрим поступком, уз претходну

обраду ивица и продора.

Обрачун се врши по m2
m² 13.45

3 Бетонирање анкер блокова за цеви бетоном

MB15, у склопу доње плоче водоводних

шахтова, на хоризонталним и вертикалним

преломима водовода као и на вертикалним

одвојцима-везама баштенских хидраната.

Плаћа се по m³ уграђеног бетона.

m³ 1

4 Израда слоја (дебљине 10cm) од мршавог

бетона MB15 испод доње плоче водоводних

шахтова. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона.
m³ 0.40

5 Бетонско гвожђе. Набавка, транспорт,

исправљање, сечење, савијање и везивање

арматуре према детаљима и спецификацији

арматуре. 

 - ребраста арматура RA 400/500 и kg 220.50

 - мрежаста арматура МА 500/560 kg 205.80

6 Прикључни шахтови заливних система

зеленила у жардинијерама.

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и

истовар водонепропусних префабрико-ваних

АБ прстенова (х=0.25м;0.5м;1.0м, конус

х=0.6м) Ø1000мм, марке бетона МБ40 и

минималном дебљином зида д=12цм,

складиштење, развоз дуж трасе додатног

материјала и прибора за прописану уградњу

и спајање АБ прстенова, сав рад на уградњи,

са отварањем отвора са стране, обрадом

пролаза. 

Обрачун се врши по м' изведеног шахта.

Произвођач: "БЕТОЊЕРКА" Чачак или

слично

m
1

1.10
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

7 Доња плоча шахтови заливних система

зеленила у жардинијерама.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз

свих потребних материјала укључујући и

арматуру, сав прибор и рад неопходан за

потпуну и прописану израду ове позиције

укључујући: постављање и демонтирање

потребне оплате, исправљање, сечење,

савијање и везивање арматуре, справљање

и уградња бетона МБ30 и остало што је

потребно за прописану израду АБ доње

плоче РО. 

Обрачун се врши по комаду изведене доње

плоче шахта

ком 1

V

1 Разупурање рова. Разупирање извршити по

целој дубини рова обострано, водећи рачуна

да се разупирањем осигура несметан рад,

сигурност радника и самог ископа.

Подграђивање вршити паралелно са

напредовањем ископа. Постављена

подграда мора да буде виша од околног

терена за 0.3m. Подграђивање извршити

дрвеном подградом. На дубинама мањим од

1,00 м разупирање није потребно.

Обрачун се врши по m² разупрте површине.      

m² 337.88

2 Испитивање цевовода. После завршене

монтаже цевовод испитати на пробни

притисак према приложеном упуству.

Плаћа се по m' цевовода без обзира на

пречник цевовода. m' 148.35

3 Снимање изведеног стања. Након комплетно

завршене монтаже водоводне мреже,

извршити геодетско снимање цевовода,

хидраната, шахтова, прикључака за објекте

у комплексу и других објеката на мрежи.

Позиција се може наплатити тек када

Извођач преда потврду да је елаборат

предат на картирање и да су трошкови

картирања плаћени РГЗ-у

Плаћа се по  m' снимљеног цевовода.

m' 148.35

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

4 Обезбеђење постојећих инсталација при

затрпавању рова, у који се полажу

водоводне цеви. 

Плаћа се паушално.

 

пауш. 1

5 Дезинфекција цевовода. После завршеног

испитивања на пробни притисак и пријема

мреже (цевовода), извршити дезинфекцију

цевовода према приложеном упуству

водовода. 

Плаћа се по m' дезинфикованог цевовода.
m' 148,35

6 Израда елабората изведеног стања. Плаћа

се паушално. пауш.

I

II

III

IV

V

УКУПНО ФАЗА 1 (дин):

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

БАШТЕНСКА ХИДРАНТСКА  МРЕЖА И НАПАЈАЊЕ ФОНТАНЕ

Зелене површине поред објеката Ц и Г (водомерна шахта V3)

 - изводи се у фазама 1 и 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

Ф а з а 1
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

I

1 Обележавање трасе. Пре почетка радова

извршити геодетско обележавање трасе, са

истовременим геодетским снимањем трасе и

свих објеката на траси. Снимак доставити

надзорном органу. 

Плаћа се по m' комплетно снимљене трасе.

m' 3.88

2 Сечење и разбијање постојећег коловозног

застора и тротоара, за 20 цм шире од

ширине рова. Ископани материјал одвести

на депонију коју назначи Градску депонију.

После затрпавања и набијања рова

коловозну конструкцију и тротоара довести у

првобитно стање асфалтирањем коловоза и

тротоара.

Само у зони повезивања са канализацијом у

ободним саобраћајницама.

Плаћа се по м² .   

m²

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Зелена површина североисточно од објекта Ф 

(водомерна шахта V4) - изводи се у фазама 1 и 5

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

Ф А З А   1
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

II

1 Машински и ручни ископ рова у материјалу III

и IV категорије за полагање водоводних

цеви. Ширина рова у дну је 80 цм. Дубина

рова дата је у подужним профилима. Ископ

извршити у свему према приложеним

цртежима, техничким прописима и

упутствима Надзорног органа. Бочне стране

рова морају бити правилно одсечене, а дно

рова фино испланирано са падом датим у

пројекту. Приликом ископа земљу одбацити

мин. 1m од ивице рова. Плаћа се по m³

ископаног земљишта у зависности од дубине

рова, рачунајући са евентуалним црпљењем

подземне воде ради рада у сувом.

0-2m

машински ископ 90% m³ 4.10

ручни ископ 10% m³ 0.47

ископ за водоводне шахтове

машински ископ 90% m³ 11.45

ручни ископ 10% m³ 1.27

2 Планирање дна рова. Извршити фино

планирање дна рова у свему према котама и

падовима из подужног профила.

Обрачун  по m² . m² 3.11

3 Набавка, транспорт и уграђивање песка

испод (постељица), са стране и изнад цеви.

После постављања цеви на постељицу и

завршеног испитивања на

водоиздржљивост, извршити затрпавање

цеви до на 10cm изнад темена цеви.

Насипање вршити ручно у слојевима од

највише 30cm са истовременим подбијањем

испод цеви и набијањем слојева ручним

набијачима. Највећа величина зрна песка не

сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по

m³ уграђеног песка у ров.

m³ 0.81

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

4 После завршеног испитивања на пробни

притисак и насипања, извршити ручно

затрпавање рова и вишка ископа око

водомерног шахта. 

Затрпавање вршити земљом из ископа у

слојевима од 30cm уз потпуно набијање и

истовремено вађење подграде рова. Највећа

величина зрна (комада) материјала за

затрпавање не сме прећи границу од 30mm.

Затрпавање рова почети тек по одобрењу

Надзорног органа. Набијање вршити до

збијености од 95% од лабараторијске

збијености по Проктору или постизања

носивости од 10 MPa. 

Плаћа се по m³ уграђеног материјала у ров.

m³

5 Затрпавање шљунком, позицијом је

обухваћено затрпавање рова канализације у

слојевима уз квашење и сабијање

материјала и истовремено вађење подграде

рова како би се остварила што боља веза са

околним тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора

одговарати врсти материјала и примењеној

врсти машине за набијање, како би се

остварила могућност постизања тражене

збијености по целој дубини рова.

Затрпавање рова почети тек по одобрењу

надзорног органа. 

Затрпавање рова се врши до коте врха рова.

Испод градских саобраћајница збијеност

испуне треба да износи 100% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку (СРПС.У.Б1.038),

односно уколико се испитивање врши преко

модула стишљивости онда носивост испуне

треба да износи Мс> 25 МПа

(СРПС.У.Б1.046). 

Обрачунава се по м
3

m³ 3.86

6 Сав преостали материјал од ископа одвести

на Градску депонију. У цену улази утовар,

транспорт, истовар и грубо разастирање

материјала по депонији.

Плаћа се по m³ превезеног материјала, у

сраслом стању. m³ 4.67

7 Израда слоја (дебљине 10cm) од шљунка

испод доње плоче водоводних шахтова. 

Плаћа се по m³ уграђеног шљунка. m³ 0.90
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

8 Црпљење воде из рова. Евентуалне

подземне, атмосферске или процедне воде

црпити из рова муљним пумпама потребног

капацитета и техничких карактеристика.

Плаћа се паушално.  

пауш. 1

III

1 Набавка, транспорт, разношење дуж рова и

монтажа у рову водоводних цеви. Цеви

пажљиво положити на предходно

припремљену постељицу од песка и

дотерати по правцу и нивелети према

пројекту. Радове извести у свему према

техничким прописима за ову врсту цеви,

приложеним цртежима и упутствима

Надзорног органа. У цену улази сав

материјал са растуром, разношење цеви дуж

рова, преглед сваке цеви и спојнице,

спуштање у ров на слој песка и спајање

цеви. Ценом су обухваћени и сви фазонски

комади потребни за монтажу

полиетиленских цеви (редуцири, колена,

спојнице за прелазак на

челичнопоцинковане цеви). Плаћа се по m'

комплетно монтираних цеви у зависности од

пречника. 

цеви од PEHD-a (NP10bara)

Ø63mm (DN50)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично m' 3,88

цеви од PEHD-a (NP10bara)

Ø32mm (DN25)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично m'

PPR водоводне цеви (NP 10 bara)

PPR Ø50mm (DN40) веза хидранта (L=150cm

по хидранту)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично m'

ЧПЦ цеви (NP10bara) за усмериваче

водомера

Ø32mm (5/4")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично
m' 0,50

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

МОНТАЖНИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

ЧПЦ цеви (NP10bara) за усмериваче

водомера

Ø20mm (3/4")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично m'

ЧПЦ цеви (NP10bara) за инсталацију у

шахтовима на које се повезују заливни

системи зеленила у жардинијерама на крову

гаража

Ø25mm (1")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично m'

2 Набавка, транспорт и монтажа поклопаца од

композита у складу са EN 124, светлог

отвора DN600mm, за водоводне шахтове,

класе носивости 400 kN. Поклопац са

оквиром се монтира на армирано бетонски

прстен на врху шахта. Поклопац је са

интегрисаним улошком против буке, висине

60mm, без шарке. Плаћа се по комаду

комплетно монтираног поклопца.

Произвођач: "POLIECO" Италија или слично

ком. 1

3 Набавка, транспорт и уграђивање ливено -

гвоздених пењалица 

М Ј6.285 . 

Плаћа се по комаду уграђених пењалица. ком. 6

4 Nabavka i ugradњa rotacionog rasprskivaca tipa 

PGJ unutrasњeg navoja 1/2'' sa rasponom

rotiraњa od 40-360 stepeni. Rasprskivac je

opremљen gumenim poklopcem koji stiti od

prљavstine, zupcastim mehaniznom za rotaciju i

korpom za filtriraњe vode. Protok vode od 0.1-

1.2 m3/h, precnik zalivaњa od 4.0-11.0m.

Sistem za irigaciju povezati na cetralnu jedinicu

za regulaciju i daљinsko upravљaњe preko

elektromagnetnih ventila. 

Proizvodjac je Hunter (ako smes da pises naziv

proizvodjaca).

Баштенски хидрант. Набавка, транспорт и

монтажа хидранта у свему према

приложеном детаљу и цртежима. У цену

улази и набавка, транспорт и монтажа

хидрантских капа. 

Плаћа се по комаду комплетно монтираног

баштенских хидраната и хидрантских капа.

вентил са испустом МС Ø40mm 

Произвођач: "KОМАК-М" Србија или слично ком.

вентил Баштенског хидранта МС Ø40mm ком.

Ливено-гвоздена хидрантска капа 

комплет, са бетонирањем темеља ком.
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

5 Вентил прикључка заливног система на

гаражама. Набавка, транспорт и монтажа

месинганог прпустног вентила, у свему

према приложеном детаљу и цртежима. У

цену улази и набавка, транспорт и монтажа

вентила. 

Плаћа се по комаду

Произвођач: "KОМАК-М" Србија или слично

вентил са испустом МС Ø25mm ком.

6 Затварач са уградбеном гарнитуром на

месту прикључка баштенске хидрантске

мреже на водовод. Набавка, транспорт и

уградња затварача са уградбеном

гарнитуром на месту прикључења баштенске

мреже у свему према детаљима у пројекту. 

Плаћа се по комаду уграђеног затварача у

зависности од пречника. 

Произвођачи:

- затварач "AKWA" Пољска или слично

- уградбена гарнитура "AKWA" Пољска или

слично

Ø50mm ком. 1

7 Водомери. Набавка, транспорт и уградња

водомера у водомерне шахтове према

детљима у пројекту и условима ЈКП БВК

(водомер, хватач нечистоће, усмеривачи

млаза и два вентила). 

Плаћа се по комаду уграђеног водомера у

зависности од типа и пречника. 

Произвођач водомера: "ИНСА" Београд или

слично

Kриласти-пропелерни водомер Ø32 (5/4") ком. 1

Kриласти-пропелерни водомер Ø20 (3/4") ком.

8 ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД ДУКТИЛНОГ ЛИВА

Набавка, транспорт, монтажа, и испитивање

фазонских комада NP10 за спојеве

водоводне арматуре у шахту и израду

прикључка на улични водовод, са

припадајућим заптивним материјалом и

шрафовском робом. Фазонски комади морају

бити фабрички антикорозивно заштићени. 

Обрачун по кг.

Произвођач: "Akwa" Пољска или слично

кг 135
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

9 ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ  

Извришти прикључење новопројектованог

водовода на постојећу водоводну мрежу на

местима предвиђеним пројектом. Прикључке

на постојеће цеви извести на лицу места у

свему према детаљима из пројекта.

Обрачун по комаду изведеног прикључка

ком. 1

IV

1 Израда горње, доње плоче и зидова

водомерног шахтаи горње плоче шахта

испуста, бетонирањем на лицу места, од

армираног бетона MB30, водонепропуст-

љивости V-6. Дебљине зидова 20.0cm,

горње плоче 20.0cm а доње плоче 25.0cm за

водомерни шахт. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона.
m³ 4.11

2 Позицијом је обухваћена набавка, транспорт

и израда унутрашње хидроизолације

водоводних шахтова, пенетратом у три

слоја, мокрим поступком, уз претходну

обраду ивица и продора.

Обрачун се врши по m2
m² 13.45

3 Бетонирање анкер блокова за цеви бетоном

MB15, у склопу доње плоче водоводних

шахтова, на хоризонталним и вертикалним

преломима водовода као и на вертикалним

одвојцима-везама баштенских хидраната.

Плаћа се по m³ уграђеног бетона.

m³ 1

4 Израда слоја (дебљине 10cm) од мршавог

бетона MB15 испод доње плоче водоводних

шахтова. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона. m³ 0.40

5 Бетонско гвожђе. Набавка, транспорт,

исправљање, сечење, савијање и везивање

арматуре према детаљима и спецификацији

арматуре. 

 - ребраста арматура RA 400/500 и kg 220.50

 - мрежаста арматура МА 500/560 kg 205.80

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

6 Прикључни шахтови заливних система

зеленила у жардинијерама.

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и

истовар водонепропусних префабрико-ваних

АБ прстенова (х=0.25м;0.5м;1.0м, конус

х=0.6м) Ø1000мм, марке бетона МБ40 и

минималном дебљином зида д=12цм,

складиштење, развоз дуж трасе додатног

материјала и прибора за прописану уградњу

и спајање АБ прстенова, сав рад на уградњи,

са отварањем отвора са стране, обрадом

пролаза. 

Обрачун се врши по м' изведеног шахта.

Произвођач: "БЕТОЊЕРКА" Чачак или

слично

m
1

7 Доња плоча шахтови заливних система

зеленила у жардинијерама.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз

свих потребних материјала укључујући и

арматуру, сав прибор и рад неопходан за

потпуну и прописану израду ове позиције

укључујући: постављање и демонтирање

потребне оплате, исправљање, сечење,

савијање и везивање арматуре, справљање

и уградња бетона МБ30 и остало што је

потребно за прописану израду АБ доње

плоче РО. 

Обрачун се врши по комаду изведене доње

плоче шахта

ком

V

1 Разупурање рова. Разупирање извршити по

целој дубини рова обострано, водећи рачуна

да се разупирањем осигура несметан рад,

сигурност радника и самог ископа.

Подграђивање вршити паралелно са

напредовањем ископа. Постављена

подграда мора да буде виша од околног

терена за 0.3m. Подграђивање извршити

дрвеном подградом. На дубинама мањим од

1,00 м разупирање није потребно.

Обрачун се врши по m² разупрте површине.      

m² 11.70

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

2 Испитивање цевовода. После завршене

монтаже цевовод испитати на пробни

притисак према приложеном упуству.

Плаћа се по m' цевовода без обзира на

пречник цевовода. m' 3,88

3 Снимање изведеног стања. Након комплетно

завршене монтаже водоводне мреже,

извршити геодетско снимање цевовода,

хидраната, шахтова, прикључака за објекте

у комплексу и других објеката на мрежи.

Позиција се може наплатити тек када

Извођач преда потврду да је елаборат

предат на картирање и да су трошкови

картирања плаћени РГЗ-у

Плаћа се по  m' снимљеног цевовода.

m' 3,88

4 Обезбеђење постојећих инсталација при

затрпавању рова, у који се полажу

водоводне цеви. 

Плаћа се паушално.

 
 пауш. 1

5 Дезинфекција цевовода. После завршеног

испитивања на пробни притисак и пријема

мреже (цевовода), извршити дезинфекцију

цевовода према приложеном упуству

водовода. 

Плаћа се по m' дезинфикованог цевовода.
m' 3,88

6 Израда елабората изведеног стања. Плаћа

се паушално. пауш.

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    1

I

II

III

IV

V

УКУПНО ФАЗА 5 (дин):

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

БАШТЕНСКА ХИДРАНТСКА  МРЕЖА И НАПАЈАЊЕ ФОНТАНЕ

Зелена површина североисточно од објекта Ф 

(водомерна шахта V4) - изводи се у фазама 1 и 5

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

Ф а з а 1
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фаза 1

Парк 2

прикључак 1

Парк 1

прикључак 2

прикључак 3

прикључак 4

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Повшина између објеката Е и Ф

баштенска хидрантска мрежа и напајање фонтане

Повшина између објеката Г и Х

баштенска хидрантска мрежа

СВЕ УКУПНО

З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А    Ф А З Е   1

Повшина пред објеката Ц и Г

баштенска хидрантска мрежа

Повшина североисточно од објеката Ф

баштенска хидрантска мрежа
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(Дин)

Укупно    
(Дин)

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА-СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ-ПАРТЕР КОМПЛЕКСА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017U022-PZI-E02
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јул 2017.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СПОЉАШЊИХ 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ 

РАДОВА И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

ЗА ПРВУ ( I ) ФАЗУ РАДОВА
ОВАЈ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОБУХВАТА:

- Набавка, транспорт и складиштење на градилишту
материјала, прибора и опреме, како је дато у појединим
позицијама.

- Испорука свог материјала наведеног у појединим
позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала,
потребног за квалитетну и комплетну израду
инсталације.
- Уграђивање и повезивање у свему како је наведено у

појединим позицијама у складу са важећим прописима и
правилима за квалитетну израду

- Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене
инсталације.

- Довођење у исправно стање свих евентуално
оштећених места на већ изведеним радовима.

- Сав употребљени материјал мора одговарати
важећим српским стандардима и бити првокласног
квалитета.
- Сви радови морају бити изведени стручном радном

снагом и у потпуности према важећим српским
прописима за предметне врсте радова.
- У цену се урачунава поред вредности свег потребног

материјала и потребне радне снаге и сви порези на рад
и материјал.

- Цена обухвата и израду евентуално потребне
радионичке документације.
- Обрачун је дат по јединици мере комплетно урађене

позиције.
 - Завршне радове и предаја инсталације инвеститору.
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере (дин.)

Укупно        
(дин.)

1. КАБЛОВИ ГЛАВНОГ ЕЛЕКТРО-
ЕНЕРГЕТСКОГ РАЗВОДА ПОЛОЖЕНИ У 
РОВУ ОД ТРАФОСТАНИЦЕ (ТС) И 
ДИЗЕЛ-ЕЛЕКТРИЧНОГ АГРЕГАТА (ДЕА) 
ДО КПК НА ФАСАДИ ОБЈЕКАТА
Испоручити и транспортовати на градилиште 
сав потребан материјал и израдити ел. 
инсталацију у свему према приложеној 
текстуалној и графичкој документацији овог 
пројекта, са уградњом квалитетног материјала 
и опреме, као и свим потребним помоћним 
материјалом и стручном радном снагом, а у 
складу са важећим прописима.

1.1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1.1.1 Кабловски ровови
Трасирање и ручни ископ кабловског рова у 
земљишту III категорије са запрекама у 
слободном терену (и/или будућем тротоару).
Формирање постељице кабла од два слоја 
песка "Моравца" гранулације 0-4mm или 
уситњене просејане земље "здравице" (окца 
сита 4x4 mm), дебљине слоја од по 10cm.
Постављање PVC траке за упозорење  на 
40cm изнад кабла. Затрпавање и тампонирање 
рова у слојевима од 30cm са набијањем, 
механичким, у два слоја са по два пролаза и 
одвоз вишка материјала.
Контрола набијености материјала у рову 
обухваћена је овом позицијом:

Најмања набијеност је 62% (SRPS U.B1.036) 
или најмањи модул стишљивости je 250 
N/mm2 (SRPS U.B1.046).

Укупно за рад, материјал и транспорт.
Кабловски ровови су како следи:

1.1.1.1 Ров димензија (0.4-ширина х 1.0-дубина) m у 
коме се полажe 1 енергетских кабл 1kV, за 
напајање гараже. m 55
Укупно 1.1.1

1.1.2 Кабловски шахтови
Израда кабловског шахта унутрашњих 
димензија 130х130cm, дубине 120cm. Позиција 
обухвата:

Земљане радове: ископ земље 3. категорије на 
месту изградње шахта, са затрпавањем, 
набијањем и одвожењем вишка земље после 
изградње шахта. 
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере (дин.)

Укупно        
(дин.)

Армирачко-бетонске радове: израду тампон 
слоја МБ15, дебљине10цм, израду зидова, 
доње и горње плоче МБ30, дебљине 15цм.

Набавку и уградњу пењалица од бетонског 
гвожђа и ливено-гвозденог поклопца Ф 70цм са 
рамом за тешки саобраћај

Све комплет плаћа се по уграђеном шахту ком. 2
Укупно 1.1.2

1.1.3 Кабловска канализација
Израда кабловске канализације у слободном 
терену у будућем коловозу:
полагање PVC цеви, унутрашњег пречника 
Ø110mm, у већ ископане кабловске ровове из 
поз.1.1.1
Дужине цеви су како следи. Плаћа се по
комаду уграђене цеви

1.1.3.1 PVC цев, Ø110mm, 8m ком. 1
Укупно 1.1.3
Укупно 1.1

1.2.1 Испорука и полагање кабла, 1kV XP00 AS 
3x150 +70 mm2, у кабловским рововима и 
шахтовима (поз. 1.1.1 и 1.1.2) и  кроз кабловску 
канализацију из поз. 1.3 Обухваћено 
развлачење, полагање и обележавање кабла 
оловном траком. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.
Плаћа се по дужном метру уграђеног кабла на
следећим деоницама:
 - од ИМО-Гж до КПК-Гж m 70
 - од ДЕА до АТС-Гж m 12

Укупно 1.2.1 82

1.2.2 Отварање крајева кабла из поз. 1.2.1 и израда
завршетака у трафостаници и кабловским
прикључним кутијама, комплет са потребним
прибором и материјалом за монтажу и
металном таблицом за обележавање краја
кабла кабла. 
Увлачење кабла, намештање и израда свих
потребних веза и спојева. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

Плаћа се по израђеном споју на крају кабла ком. 6
Укупно 1.2

1.3 ЗАВРШНИ РАДОВИ

1.3.1 Геодетско снимање трасa кабловских водова 
1kV са уцртавањем траса у план и копирањем. 
Излазак на терен и остали трошкови геодета.
Плаћање по рачуну. 

kom 1
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере (дин.)

Укупно        
(дин.)

1.3.2 Напонско испитивање енергетског кабла 1kV 
између две кабловске главе, "фазовање" 
кабловских жила, са исписивањем, 
постављањем и пломбирањем таблица и 
протоколског броја. 
Плаћање по рачуну.
Обрачун по испитаном каблу.

kom 3

1.3.3 Трошкови надзора приликом изградње 
електроенергетске мреже, ради усаглашавања 
са осталим подземним и надземним 
инсталацијама и објектима 
Плаћање по рачуну. kom 1

1.3.4 Испорука потребног материјала и израда 
заштите при укрштању електроенергетског 
кабла 1kV са другим подземним 
инсталацијама, према прописима.
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 3

1.3.5 Испорука и постављање ознаке за 
обележавање трасе кабла, подземних 
кабловских арматура и кабловске канализације 
на нерегулисаним површинама, бетонска коцка 
са месинганом плочицом.
Укупно за рад, материјал и транспорт.

kom 2
Укупно 1.3
УКУПНО 1
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере (дин.)

Укупно        
(дин.)

2. ИНСТАЛАЦИЈА ДИЗЕЛ-ЕЛЕКТРИЧНОГ 
АГРЕГАТА (ДЕА) 

2.1. ДИЗЕЛ-ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ

Дизел - генераторско постројење предвиђено 
за напајање потрошача у режиму рада standby, 
снаге 140 кW / 175 kVA са фактором снаге 0.8, 
излазног напона 3x400V/230V, номиналне 
фреквенце 50Hz, са могућношћу ручног или 
аутоматског режима рада / стартовања дизел 
генератора, у одговарајућем звучно 
изолованом кућишту (canopy), постављеног на 
посебан темељ у близини трафостанице, 
функционално састављен од следећих 
компоненти:  

 - дизел мотора  са хлађењем водом, путем 
приградјеног хладњака и механички погоњеног 
вентилатора, са електронском регулацијом 
броја обртаја мотора и пуњачем акумулатора 
(алтернатора 24VDC), погоњен преко каиша 
мотора, филтерима за гориво, уље и ваздух

 - самопобудним и саморегулисаним 
алтернатором, намотај 2/3, без четкица, 
одговарајућом механичком заштитом, 
изолацијом класе H и аутоматском регулацијом 
напона +/- 1% за оптерећење 0-100%

 - Контролна табла,  садржи програмабилни 32 
битни микропроцесорски контролер и 
конструисана је за аутоматско, као и ручно 
укључење и искључење генератор сета. 

 - Инструменти: LCD дисплеј поседује  
подесиви контраст, осветљење и auto power 
off. AC мерења: Напон у све 3 фазе (L-L & L-
N),Струја по фазама и фреквенција.   

 - DC мерења: Напон акумулаторских батерија, 
Бројач радних сати, Температура расхладне 
течности, Притисак уља и Брзина мотора

 - Заштита прекидом рада мотора: Низак 
притисак уља, Неуспешан старт, Висока 
температура мотора, Превисока брзина 
обртања, Прениска брзина обртања, Низак или 
висок напон акумулаторских батерија, 
Детекција губитка брзине мотора, Меморијско 
стабло грешке - могуће очитавање последњих 
20 догађаја са тачним временом и називом 
грешке.    
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере (дин.)

Укупно        
(дин.)

- челичне конструкције за ношење мотра, 
алтернатора и хладњака са антивибрационом 
изолацијом

 - дневног резеорвара горива предвиђеног за 
минимум 8 часовни непрекидан рад дизел 
агрегатског сета под пуним оптерећењем, 
мотиран на шасији дизел генератора

 - пуњача акумулатора у standby режиму рада 
генератора

 - одговарајуће аку батерије 24VDC са 
потребним кабловима и кабловским прибором

 - нисконапонски заштитни прекидач 360А 
сагласно излазној снази генератора 
Све комплет kom. 1

2.2. ОРМАН ПРЕКЛОПНЕ АУТОМАТИКЕ
Аутоматски трансфер прекидач ATS400, 400 А, 
обезбедјује потпуно аутоматску контролу 
напајања у стањима губитка напона из мреже. 
Поседује комплетну контролну логику за 
аутоматско стартовање генератор сета и 
пребацивање оптерећења на генератор сет у 
случају прекида напајања из мреже, вршење 
ре-трансфера након повратка напајања мреже, 
и искључивање генератор сета. Могућност 
подешавања времена стартовања агрегата, 
поновног враћања на мрежу. Може се вршити 
регулација напона на коме ће се потрошачи 
укључити на генератор и напона на коме ће се 
вратити на мрежу. Довољна 2-жична веза са 
контролном таблом агрегата. 

Тип: АTS , номиналне струје 400А
Бр. Фаза: 3
Димензије: (900 x 600 x 400)mm, 
Тежина: 44kg
Поставља се као слободностојећи орман на 
посебном темељу у близини трафостанице.
Све копплет са израдом темеља kom. 1

2.3
Испорука, полагање и повезивање командног 
кабла   PP00 2x1,5mm2 у земљани ров између 
ДЕА из поз.2.1 и АTS из поз.2.2.  комплет са 
грађевинским радовима (иском земље, 
затрпавање са набијањем и сл.)

m 15
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере (дин.)

Укупно        
(дин.)

2.5
Израда, уземљивача ДЕА, у виду прстена у 
земљи око темеља ДЕА на дубини 0,8m. 
Уземљивач је начињен од поцинковане траке 
Fe/Zn 25x4mm2. Позиција обухвата и израду 
везе, од истог материјала и пресека, овог 
уземљивача са уземљењем кућишта ДЕА и 
кућишта трафостанице, која се налази у 
непосредној близини. Позиција такође 
обухвата и израду веза овог уземљивача са 
неутралном сабирницом у орманима IMO-Gž i 
ATS-Gž, Fe/Zn траком истог пресека.

Плаћа се по метру уграђене траке,комплет са 
грађевинским радовима (иском земље, 
затрпавање са набијањем и сл.) m 40
УКУПНО 2
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

3. ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА У КОМПЛЕКСУ 
"ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"
Испоручити и транспортовати на 
градилиште сав потребан материјал и 
израдити ел. инсталацију у свему према 
приложеној текстуалној и графичкој 
документацији овог пројекта, са уградњом 
квалитетног материјала и опреме, као и 
свим потребним помоћним материјалом и 
стручном радном снагом, а у складу са 
важећим прописима.

3.1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

3.1.1 Кабловски ровови
Трасирање и ручни ископ кабловског рова у 
земљишту III категорије са запрекама у 
слободном терену (и/или будућем тротоару).
Формирање постељице кабла од два слоја 
песка "Моравца" гранулације 0-4mm или 
уситњене просејане земље "здравице" (окца 
сита 4x4 mm), дебљине слоја од по 10cm.
Постављање PVC траке за упозорење  на 
40cm изнад кабла. Затрпавање и 
тампонирање рова у слојевима од 30cm са 
набијањем, механичким, у два слоја са по 
два пролаза и одвоз вишка материјала.
Контрола набијености материјала у рову 
обухваћена је овом позицијом:

Најмања набијеност је 62% (SRPS U.B1.036) 
или најмањи модул стишљивости je 250 
N/mm2 (SRPS U.B1.046).

Ров димензија (0.6-ширина х 1.0-дубина) m у 
коме се полажу 1, 2 или 3 енергетскa кабла 
1kV за напајање светиљки јавног 
осветљења комплекса.
Укупно за рад, материјал и транспорт. m 657

3.1.2 Кабловска канализација
Израда кабловске канализације у 
слободном терену у будућем коловозу:
полагање PVC цеви, унутрашњег пречника 
Ø110mm, у већ ископане кабловске ровове 
из поз.1.1.1 и поз. 4.1.1
Дужине цеви су како следи. Плаћа се по
комаду уграђене цеви

3.1.2.1 PVC цев, Ø110mm, 8m ком. 3
3.1.2.2 PVC цев, Ø110mm, 9m ком. 1
3.1.2.3 PVC цев, Ø110mm, 10m ком. 3
3.1.2.4 PVC цев, Ø110mm, 15m ком. 2

Укупно 3.1.2
Укупно 3.1
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

3.2 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

3.2.1 Испорука и полагање кабла за напајање 
разводних ормана јавног осветљења, 1kV 
PP00 AS 3x150+1x70mm2, у кабловским 
рововима (поз. 1.1.1) и  кроз кабловску 
канализацију из поз. 4.2 Обухваћено 
развлачење, полагање и обележавање 
кабла оловном траком. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

Плаћа се по дужном метру уграђеног кабла: m 20

3.2.2 Испорука и полагање кабла, 1kV PP00A 
4x25mm2, у кабловским рововима (поз. 1.1.1 
и 4.1.1) и  кроз кабловску канализацију из 
поз. 4.2 Обухваћено развлачење, полагање 
и обележавање кабла оловном траком. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

Плаћа се по дужном метру уграђеног кабла: m 1.120

3.2.4 Израда пролаза и одвојка напојног кабла 
PP00 4x25mm² за стубно јавно осветљење 
кроз подножни сегмент стуба. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

kom 3

3.2.5 Израда завршетка напојног кабла PP00 
4x25mm² за стубно јавно осветљење кроз 
подножни сегмент стуба. 
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 5
Укупно 3.2

3.3 ЗАВРШНИ РАДОВИ

3.3.1 Геодетско снимање трасa кабловских 
водова јавног осветљења 1kV са 
уцртавањем траса у план и копирањем. 
Излазак на терен и остали трошкови 
геодета.
Плаћање по рачуну kom 1

3.3.2 Напонско испитивање енергетског кабла 1kV 
између две кабловске главе, односно стуба, 
"фазовање" кабловских жила, са 
исписивањем, постављањем и 
пломбирањем таблица и протоколског броја. 
Плаћање по рачуну.
Обрачун по испитаном каблу између 
стубова.

kom 33
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

3.3.3 Трошкови надзора приликом изградње 
кабловске мреже јавног осветљења, ради 
усаглашавања са осталим подземним и 
надземним инсталацијама и објектима 
Плаћање по рачуну. kom 1

3.3.4 Испорука потребног материјала и израда 
заштите при укрштању кабла јавног 
осветљења 1kV са другим подземним 
инсталацијама, према прописима.
Укупно за рад, материјал и транспорт за 
сваку фазу посебно kom 11

3.3.5 Испорука и постављање ознаке за 
обележавање трасе кабла јавног 
осветљења на нерегулисаним површинама, 
бетонска коцка са месинганом плочицом.
Укупно за рад, материјал и транспорт.

kom 7
Укупно 3.3

3.4 СТУБНА МЕСТА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

3.4.1 Обележавање стубних места, за стубове 
висине 10m, израда оплате за темељ и 
израда темеља, димензија као што је дато у 
пројекту (1,1x1,1x1,4)m, али не мање од оног 
што даје произвођач стуба за дати стуб и 
врсту земљишта. Темељ је од армираног 
бетона марке према пројекту или  захтеву 
произвођача стубова са уградњом гвозденог 
кавеза са анкер завртњима (број и 
димензије даје произвођач, испорука уз 
стубове) и израда отвора за пролаз каблова 
кроз темељ постављањем две или три 
(смао тамо где се прави пролаз и одвојак 
кабла) ПВЦ цеви Ø70мм. Затрпавање 
темеља земљом са набијањем, планирањем 
и одвозом вишка земље. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

kom 30
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

3.4.2 Обележавање стубних места, за стубове 
висине 5m, израда оплате за темељ и 
израда темеља, димензија као што је дато у 
пројекту (0,7x0,7x1,0), али не мање од оног 
што даје произвођач стуба за дати стуб и 
врсту земљишта. Темељ је од армираног 
бетона марке према пројекту или  захтеву 
произвођача стубова са уградњом гвозденог 
кавеза са анкер завртњима (број и 
димензије даје произвођач, испорука уз 
стубове) и израда отвора за пролаз каблова 
кроз темељ постављањем две или три 
(смао тамо где се прави пролаз и одвојак 
кабла) ПВЦ цеви Ø70мм. Затрпавање 
темеља земљом са набијањем, планирањем 
и одвозом вишка земље. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

kom 5

3.4.3 Набавка, испорука и уградња (уз довођење у 
вертикалан положај) на припремљени 
темељ округлог, сегментног стуба висине 
10m (сличног типу CRS-A-10/60, 
AMIGA)комплет са:                   
- темељном, анкер-плочом са 4 отвора,
- одговарајућим анкерима унапред 
повезаним у кавез,
- цевчицом за одвод кондензата,
- носачем прикључне плоче,
- прикључном трофазном плочом са 
осигурачима FRA 16/6 А, 400 V,                                                   
- отвор за прикључну плочу је заштићен 
поклопцем,
- изведеном инсталацијом унутар стуба, од 
прикључне плоче до светиљке проводником 
типа PP-Y 3x1,5 мм2

Стуб треба да буде:
- вруће цинкован споља и изнутра, у свему
према стандардима SRPS EN ISO 1461, за
категорију корозивности C4 према ISO
12944,
- премазан једним слојем основне фарбе и
једним слојем завршне фарбе.
Укупно за рад, материјал и транспорт за
сваку фазу посебно. kom 30
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

3.4.4 Набавка, испорука и уградња (уз довођење у 
вертикалан положај) на припремљени 
темељ округлог, сегментног стуба висине 
5m (сличног типу KRS-A-5/60, AMIGA 
)комплет са:                   
- темељном, анкер-плочом са 4 отвора,
- одговарајућим анкерима унапред 
повезаним у кавез,
- цевчицом за одвод кондензата,
- носачем прикључне плоче,
- прикључном трофазном плочом са 
осигурачима FRA 16/6 А, 400 V,                                                   
- отвор за прикључну плочу је заштићен 
поклопцем,
- изведеном инсталацијом унутар стуба, од 
прикључне плоче до светиљке проводником 
типа PP-Y 3x1,5 мм2

Стуб треба да буде:
- вруће цинкован споља и изнутра, у свему
према стандардима SRPS EN ISO 1461, за
категорију корозивности C4 према ISO
12944,
- премазан једним слојем основне фарбе и
једним слојем завршне фарбе.
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 5

3.4.5 Набавка, испорука и монтажа светиљке за 
осветљење саобраћајница, на стубу дужине 
10m, преко лире дужине 1m, са нагибом 
прена хоризонтали од 0°. Светиљка је типа 
"AMPERA MIDI 32LED/5102/71W/700mA/NW; 
Minel-Schreder"
Комплет уграђена светиљка. Позиција
обухвата и уградњу лире. Дато је за сваку
фазу посебно. kom 16

3.4.6 Набавка, испорука и монтажа светиљке за 
осветљење саобраћајница и паркинга, на 
стубу висине 10m, преко лире дужине 1m, са 
нагибом прена хоризонтали од 0°. Светиљка 
је типа "AMPERA MIDI 
48LED/5139/106W/700mA/NW; Minel-
Schreder"Комплет уграђена светиљка. Позиција
обухвата и уградњу лире. kom 12

3.4.7 Набавка, испорука и монтажа светиљке за 
осветљење пешачких стаза, директно на 
стубу висине 5m.  Светиљка је типа "CALLA 
28LED/2241/ASYM/46W/500mA/NW; Minel-
Schreder"
Комплет уграђена светиљка. kom 5
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

3.4.8 Израда прстенастог уземљивача стуба 
спољашњег осветљења од поцинковане 
челичне жице пречника 10mm у виду једног 
прстена пречника 1м, положеног у земљи на 
дубини 0,8м.

Уземљивач повезати на метални стуб преко 
стезаљке за уземљење. Са стубом повезати 
и неутрални проводник ел. Инсталације 
спољашњег осветљења.
Позиција обухвата ископ рова око стуба и 
његово поновно затрпавање са набијањем 
земље у слојевима, после полагања 
уземљивача.
Позиција обухвата такође и мерење 
отпорности уземљења.
Плаћа се све комплет по стубу. kom 7
Укупно 3.4
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

3.5 Разводни орман јавног осветљења
За напајање инсталација ЈО користи се 
слободностојећи орман
Орман је типизирани и видно обележен
симболом ЈО.
Орман се израђује од материјала следећих
карактеристика:
незапаљив,
нехигроскопан,
отпоран на механичка оштећења,
отпоран на хемијска дејства атмосферских
агенаса.
Орман мора да задовољи степен заштите IP
65.
Темељ, начин анкерисања и уводи/изводи
каблова у орману ЈО морају бити
типизирани, ради могућности примене и
замене ормана ЈО разних произвођача.
У орману је смештена следећа опрема:

3.5.1 Орман са ознаком RO1-JO (I фаза)
ком.3 Топљиви, NV осигурачи, комплет са
подножијима od 250A и патронима од 100А:
NV 250/100A
ком.9 Редне клеме 1,5-4mm2
ком.8 Редне клеме 6-16mm2
ком.6 Редне клеме 150mm2
ком.1 Трополни контактор 125A, Ui=230V,
50Hz 
ком.6 Трополна осигурачка летва 160/25A
ком.1 Једнополна двоположајна преклопка
16A
ком.1 Косо сијалично грло са сијалицом од
40W
ком.2 Једнополна троположална преклопка
16A
ком.1 трофазна, директна мерна група
3х63А
ком.1 МТК уређај за управљање јавним
осветљењем
ком.3 једнополни аутоматски прекидач
ниског напона, лимитатор, 63А
ком.2 једнополни аутоматски осигурач 6А/C

ком.1 једнополни аутоматски осигурач 10А/C

ком.1 сабирница N проводника 20x4mm
ком.1 сабирница PE проводника 20x4mm
Остали ситан материјал: жица за
шемирање, натписне плочице итд.
Све комплет са бетонским темељом и
монтажом на темељ. kom 1
Укупно 3.5
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

3.6 Демонтажа постојећих стубова јавног 
осветљења, на предметнојј локацији 
комплекса "Земунске капије" којисе 
демонтирају, комплет са светиљкама 
лирама, темељимљ и кабловима. паушално
Укупно 3.6
УКУПНО 3
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(дин)

Укупно    
(дин)

4 ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА ИНВЕСТИТОРУ

4.1 Након завршеног рада на извођењу напред
наведених инсталација извођач радова је
дужан извршити:

- отклањање евентуалних техничких и
естетских грешака изведених инсталација
 - чишћење  и одношење шута.
По завршетку прегледа изведених радова
извршити сва потребна прописима
предвиђена испитивања као:
- мерење отпора изолације каблова, електро

опреме и уређаја појединачне и целокупно
изведене инсталације 

- испитивање функционалности појединих
уређаја и опреме као и функционалности
целокупне инсталације,
- испитивање заштите од додирног напона у

инсталацији,
- мерење падова напона на прикључку

потрошача
- мерење прелазних отпора уземљења и

слично.
Након извршених мерења извођач ће
направити протокол и доставити Инвеститору
све потребне атесте уз оверу добијених
вредности.
За све изведене радове и уграђени
материјал који је сам набавио за потребе
извођења ове инсталације извођач радова је
обавезан дати писмену гаранцију у складу са
важећим прописима и постојећим уговореним
обавезама.
Издавање свих потребних упутстава за
касније одржавање је такође обавеза
Извођача.

4.2. За време монтаже обавезно унети све
измене у један примерак пројекта. Измене
морају бити оверене од стране извођача и
надзорног органа.

4.3. Урадити пројекат изведеног стања на основу
овереног примерка снимљеног за време
израда инсталација. Елаборат мора
садржати све измене које су настале за
време извођења и мора бити оверен
званичним печатом фирме која је извела
потребна снимања као и од стране
Инвеститора.

УКУПНО 4: паушално
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(Дин)
Укупно    (Дин)

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА-СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ-ПАРТЕР КОМПЛЕКСА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017U022-PZI-E02
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јул 2017.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СПОЉАШЊИХ 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ 

РАДОВА И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

ЗА ПРВУ ( I ) ФАЗУ РАДОВА

REKAPITULACIJA : 

1. КАБЛОВИ ГЛАВНОГ ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКОГ
РАЗВОДА ПОЛОЖЕНИ У РОВУ ОД ТРАФОСТАНИЦЕ
(ТС) И ДИЗЕЛ-ЕЛЕКТРИЧНОГ АГРЕГАТА (ДЕА) ДО
КПК НА ФАСАДИ ОБЈЕКАТА

2. ИНСТАЛАЦИЈА ДИЗЕЛ-ЕЛЕКТРИЧНОГ АГРЕГАТА 
(ДЕА)                        -   

3.
ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У КОМПЛЕКСУ 
"ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"                        -   

4.
ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА 
ИНВЕСТИТОРУ

УКУПНО:
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕР

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017У022Е06

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ДАТУМ: 14.07.2017.

бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима

за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и

конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала 

потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по

позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у

исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним

радовима и конструкцијама.
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

 1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Фаза I

1.1.1 Геодетско обележавање трасе рова за израду ТК

канализације са осигурањем исколчених темена и

праваца. m 120

1.1.2 Трасирање рова. m 120

1.1.3 Грубо чишћење терена, раскрчивање шибља и ситног

растиња. m 120

1.1.4 Проналажење трасе постојећих каблова одговарајућим

инструментом (трагачем каблова) са обележавањем

кочићима. m 120

1.1.5 Машински ископ ТК рова са чишћењем и планирањем

рова за израду ТК канализације са израдом постељице

од слоја ситног песка дебљине д=10цм:

- димензија 1,10м x 0,8 м, капацитета 2 x ПВЦ цеви

Ø110/100мм. m 120

1.1.6 Набавка испорука и полагање пластичних цеви са

чешљевима и потребним ситним материјалом (спојнице,

лепак и сл.) за израду кабловске канализације у већ

припремљен ТК ров:

- ПВЦ цев Ø110/100мм m 240

1.1.7 Набавка испорука и полагање упозорне траке. m 120

1.1.8 Набавка испорука и полагање заштитне корубе. m 120

1.1.9 Затварање резервне ПВЦ цеви пластичним чепом. ком 8

1.1.10 Набавка транспорт разастирање и набијање слоја од

шљунка 20цм m
3

20

1.1.11 Машинско затрпавање рова песком и материјалом из

ископа у слојевима, са довођењем терена у првобитно

стање. m
3

90

1.1.12 Одвоз вишка земље и осталог материјала из ископа на

удаљеност од 10км са утоваром и истоваром. m
3

9

1.1.13 Машински ископ земље на местима предвиђеним за

израду кабловских окана:

- ТТ окна димензија 110x180x190цм m
3

12

1.1.14 Израда ТТ окна, унутрашњих димензија 110x180x190цм

са пењалицама и лаким ливеним металним поклопцем

димензија 60x60цм, а по прописима ЗЈ ПТТ-а, са

довођењем терена у првобитно стање..
ком 3

1.1.15 Провера проходности новоизграђене ТТ канализације од

стране надлежне службе. пауш

УКУПНО ФАЗА I
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ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕР

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА Ia

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

1,000 Обележавање коловоза врши се белом (жутом) бојом 

ретрорефлектујућих особина.

1,001 - обележавање пешачких прелаза m
2 65

1,002 - обележавање паркинга (д=0.10 м) ком 13

1,003 - обележавање паркинга за особе са посебним потребама 

(д=0.10 м)

ком 2

1,004 - обележавање зауставне линије m
2 8

1,005 - обележавање подужних линија (д=0.12 м) m
2 49

УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

2 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

2,001 Саобраћајни знак са прибором за монтажу и монтажом на стуб 

носач саобраћајног знака на терену

II-2 Ф600 mm ком 4

III-6 600x600 mm ком 7

2,003 Стуб носач саобраћајног знака са стопом са прибором за 

монтажу и монтажом на терену или на таваницу објекта

L=3.5mm  Ф60mm ком 8

УКУПНО ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА Ia УКУПНО:
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ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕР

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА Iб

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

1,000 Обележавање коловоза врши се белом (жутом) бојом 

ретрорефлектујућих особина.

1,001 - обележавање пешачких прелаза m
2 20

1,002 - обележавање паркинга (д=0.10 м) ком 17

1,003 - обележавање паркинга за особе са посебним потребама 

(д=0.10 м)

ком 4

1,004 - обележавање зауставне линије m
2 8

1,005 - обележавање подужних линија (д=0.12 м) m
2 36

УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

2 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

2,001 Саобраћајни знак са прибором за монтажу и монтажом на стуб 

носач саобраћајног знака на терену

II-2 Ф600 mm ком 4

II-43.1 Ф600 mm ком 1

III-6 600x600 mm ком 3

III-30 600x600 mm. ком 4

IV-5 300x600 mm ком 2

IV-21 300x600 mm ком 2

2,003 Стуб носач саобраћајног знака са стопом са прибором за 

монтажу и монтажом на терену или на таваницу објекта

L=3.5mm  Ф60mm ком 11

УКУПНО ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА Iб  УКУПНО:
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ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕР

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА Iц

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

1,000 Обележавање коловоза врши се белом (жутом) бојом 

ретрорефлектујућих особина.

1,001 - обележавање пешачких прелаза m
2 9

1,002 - обележавање паркинга (д=0.10 м) ком 14

1,003 - обележавање паркинга за особе са посебним потребама 

(д=0.10 м)

ком 2

1,004 - обележавање зауставне линије m
2 2

1,005 - обележавање подужних линија (д=0.12 м) m
2 6

УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

2 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

2,001 Саобраћајни знак са прибором за монтажу и монтажом на стуб 

носач саобраћајног знака на терену

II-2 Ф600 mm ком 1

II-21 Ф600 mm ком

II-4 Ф600 mm ком

III-2 600x600 mm ком

III-6 600x600 mm ком 1

III-9 600x600 mm ком 1

III-30 600x600 mm. ком 2

IV-5 300x600 mm ком 1

IV-21 300x600 mm ком 1

2,003 Стуб носач саобраћајног знака са стопом са прибором за 

монтажу и монтажом на терену или на таваницу објекта

L=3.5mm  Ф60mm ком 4

УКУПНО ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА Iц  УКУПНО:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1 УКУПНО САОБРАЋАЈНА  СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА а

2 УКУПНО САОБРАЋАЈНА  СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА б

3 УКУПНО САОБРАЋАЈНА  СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА ц

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА I  УКУПНО:

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА I  /фаза Ia +фаза Iб + фаза Iц/
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 1545
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: 05.09.2017.
ФАЗА ПРОЈЕКТА: СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ – ТРОТОАРИ – ФАЗА 1
НАПОМЕНА : СВИ РАДОВИ МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНИ ПРЕМА 

"УСЛОВИМА И ОБИМУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА" КОЈЕ ЈЕ ПРОПИСАО 

ИНВЕСТИТОР У ОКВИРУ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА КОНКУРСНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ УГОВОРЕНО ИЗВОЂЕЊЕ

РАДОВА.

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ

1,001 Обележавање трасе пешачких и поплочаних површина са свим

потребним пројектованим елементима из пројекта по X, Y и З

координатама. Податке о геодетским тачкама државне мреже на тој

локацији узети из општинског катастра. Извршити постављање

чврстих тачака дрвеним кочићима или металним болцнама, а

најмање једну тачку обезбедити као стални геодетски репер током

целе градње комплекса. Стална тачка мора бити везана за државни

координатни систем. Током грађења извођач мора редовно

одржавати све сталне тачке и побијене ознаке, а да се при том

обезбеди нормално грађење и несметана контрола од стране

стручног надзора. 

Обрачуном дата површина пешачких и поплочаних површина.
м2 814.00

1,002 Рушење старих асфалтних и бетонских површина који се налазе у

траси нових пешачких стаза и зелених површина на будућим

парковским површинама, са утоваром ископаног материјала у

возила и одвозом на регистровану градску депонију до 10 км.

Површина за рушење: 123,0x0,50=61,50m3 м3 61.50

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2,000 ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ:

Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова

ценама обухватио и следеће заједничке условe:

1. Земљани радови ће бити изведени у свему према пројекту, цене

садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат,

механизацију и радне скеле, као и остале трошкове и изараду

предузећа

2. Апсолутна кота постељице је дата у пројекту.

3. Сви ископи у овом предмеру су рачунати од постојеће коте

терена.

3. Пре почетка земљаних радова извођач је дужан да заједно са

представником инвеститора сними висинске коте постојећег терена,

након исколчења објекта

4. У случају прекопавања, све дубље ископане површине треба

попунити шљунком или санирати терен на адекватан начин у

консултацији са геомеханичаром. Ови трошкови падају на терет

извођача.

5. Ископану постељицу заједнички треба да прегледају и у

грађевинском дневнику констатују квалитет и техничке податке за

обрачун (снимљени ископ)

6. При обрачуну количина радова за све ископе и одвоз обрачунато

је по м3 самониклог тла, а сви насипи по м3 збијеног материјала

7. Важећи норматив утрошка рада и материјала прописују

"Нормативи у стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН -

200"    
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

2,001 Машинско чишћење терена и скидање површинског слоја земље и

шута(oтпада грађ.материјала ) у дебљини од цца 40цм. Ископ треба

да прати пад терена. 

Ископану земљу и шут утоварити у камион и одвести на градску

депонију удаљености до 10км, што улази у цену. 

Овом позицијом је обухваћена површина за постељицу тротоара

пешачких стаза.

Обрачун по м3 м3 1,077.93

2,002 Машински ископ земље II категорије у широком ископу, за

постељицу пешачких површина. 

Ископ вршити према котама из пројекта.

Ископану здраву земљу депоновати у оквиру градилишне депоније,

за касније насипање банкине тротоара.

Обрачун по м3 м3 408.90

2,003 Машинско збијање - компактирање подтла пешачких стаза,

погодним механичким средствима. Набијање извести до

збијености од  мин. Мs=20MPa. 

Обрачун по м2 м2 1,785.30

2,004 Набавка материјала, транспорт и машинско разастирање и набијање

шљунковито- песковитим материјалом из позајмишта до коте

постељице тротоара и уређење зелених површина (до слоја

хумузирања). Насипање вршити у слојевима д= 20-30 цм са

набијањем сваког слоја. 

Набијање извести до збијености од  мин. Мs=30MPa. 

Обрачун по м3.
м3 190.54

2,005 Машинско планирање постељице пешачких стаза, погодним

механичким средствима. Захтевана збијеност на слоју постељице

мин. Мs=30MPa. 

Обрачун по м2 м2 923.7

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОКО САОБРАЋАЈНИЦА

3,001 Израда тампонcког слоја од механички збијеног зрнастог каменог

материјала. од дробљеног материјала 0/63mm: у слоју д = 20 цм.

Обрачун по м3 изведене позиције, за сав рад, материјал и потребна

збијања. Захтевана збијеност на завршном слоју износи Мс =

40МПа. м3 160.45

3,002 Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог

материјала. од дробљеног материјала 0/31,5mm: у слоју д = 10 цм.

Обрачун по м3 изведене позиције, за сав рад, материјал и потребна

збијања. Захтевана збијеност на завршном слоју износи Мс =

50МПа. м3 72.93

3,003 Израда застора (поплочања) на пешачким стазама око

саобраћајница од вибропресованих бетонских елемената –

Semmelrock, дебљине д = 5 цм, који се постављају на слоју

дробљеног каменог агрегата гранулације 4-8мм, дебљине 3-5цм,

према типу из пројекта, односно избору Инвеститора, Домино

комбинована форма-сива боја или одговарајући производ истог

квалитета другог произвођача. Обрачун по м2 изведене позиције, за

сав рад, материјал. м2 729.30

3,004 Набавка и постављање белих бетонских ивичњака за оивичавање

тротоара и пешачких стаза. Ивичњаци су димензија 12/18цм од

вибропресованог бетона, постављају се на подложну бет.греду МБ

30 према котама из пројекта. Обрачун по м1 изведене позиције, за

сав рад, материјал. м1 435.10

УКУПНО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОКО САОБРАЋАЈНИЦА

4 ПАРКОВСКА ПОВРШИНА – ДЕО ПАРК 2
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

4,001 Израда тампонcког слоја за све парковске пешачке површине од

механички збијеног зрнастог каменог материјала. од дробљеног

материјала 0/63mm: у слоју д = 20 цм. Обрачун по м3 изведене

позиције, за сав рад, материјал и потребна збијања. Захтевана

збијеност на завршном слоју износи Мс = 40МПа.

м3 18.70

4,002 Израда носивог слоја за све парковске пешачке површине од

механички збијеног зрнастог каменог материјала. од дробљеног

материјала 0/31,5mm: у слоју д = 10 цм. Обрачун по м3 изведене

позиције, за сав рад, материјал и потребна збијања. Захтевана

збијеност на завршном слоју износи Мс = 50МПа.

м3 8.50

4,003 Завршна обрада стазa штампаним бетоном, пигмент боја дрвета, са

рељефном шаром дрвета. Бетонирање изводити водонепропусним

бетоном ултра серија, Лафарге, МБ 35 ,у свему према техничком

опису, детаљима из пројекта и правилима струке. Стаза ширине

150цм,д=12цм. Обрачун по м2 за сав рад и материјал.

м2 35.05

4,004 Постављање гранитних коцки за поплочавање пешачких стаза

ширине стазе б=1,5м. Гранитне коцке су димензије 10x10x10цм и

постављају се у набијени бетон МБ 30 према котама из пројекта.

Обрачун по м2 изведене позиције, за сав рад, материјал.

м2 45.00

4,005 Постављање гранитних коцки за поплочавање и оивичавање

пешачких стаза ширине траке б=0,10м. Гранитне коцке су димензије

10x10x10цм и постављају се у набијени бетон МБ 30 према котама

из пројекта. Обрачун по м2 изведене позиције, за сав рад,

материјал. м2 5.00

УКУПНО ПАРКОВСКА ПОВРШИНА – ДЕО ПАРК 2

5 УРБАНИ МОБИЛИЈАР

5,001 Набавка, транспорт и постављање клупа у парку, типски радионички

производ, према графичком прилогу. Конструкција клупа од

армираног натур бетона ливених у глаткој оплати са дрвеним

гредицама 9,5/8цм од храстовог или чамовог дрвета, фиксирано за

бетонску консттрукцију без видног споја. Клупа дужине 240цм,

ширине 50, висине 45цм.Клупе монтирати на припремљене темеље

од набијеног бетона

Обрачун по ком

ком 3.00

5,002 Набавка, транспорт и постављање клупа у парку, лучна клупа- типски 

радионички производ, према графичком прилогу. Конструкција

клупа од армираног натур бетона ливених у глаткој оплати са

дрвеним гредицама 9,5/8цм од храстовог или чамовог дрвета,

фиксирано за бетонску консттрукцију без видног споја. Клупа

дужине 240цм, ширине 50, висине 45цм. Клупе монтирати на

припремљене темеље од набијеног бетона

Обрачун по ком
ком 4.00

5,003 Набавка, транспорт и постављање урбане опреме - парковски

путокази , уличне информативне ознаке и сл. На претходно

припремљене темеље. 

Обрачун по ком ком 4.00

5,004 Набавка, транспорт и постављање урбане опреме- канте за отпатке,

типски производ .Канта од пуног материјала, постављена на

метални стуб. Стуб монтиран на припремљен бетонски темељ.

Обрачун по ком
ком 20.00

5,005 Набавка, транспорт и постављање контејнера за комунални отпад

запремине 1100л, димензија 137х120х145цм

Обрачу по ком. ком 6.00
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

5,006 Ручни ископ темељних јама за урбану опрему (клупе, путокази,

канте за отпатке) димензија 30х30х60цм, 50х30х60цм, 40х40х60цм.

Одвожење вишка земље из ископа, на депонију.

Обрачун по м3 м3 3.00

5,007 Бетонирање темеља урбане опреме набијеним бетоном , према

инструкцијама испоручиоца опреме. м3 3.00

5,008 ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА ВИЗУЕЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ

Набавка материјала, израда, монтажа и антикорозиона заштита

челичне настрешнице контејенре-визуалне заштите, димензија

настрешнице 5,0/4,4м, површина настрешнице цца 22.0м2 ( 2 ком)

од ХОП профила дим 80/80/3мм-стубови висине цца 2,00м,

међусобно повезани профилом истих димензија у доњој и горњој

зони. Стубови се фиксирају аб темеље на димензија 40/40/60цм,

преко анкер плоча. Конструкција се међусобно вари. Антикорозивна

заштита по оштем опису, завршно се конструкција боји у сиво. 

Обрачун по кг
кг 350.00

5,009 ОБЛОГА БОЧНИХ ЗИДОВА НАСТРЕШНИЦЕ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ

Набавка материјала, монтажа бочних страница настрешнице за

контејнере ( три странице), поставља се заштитна површина од

композитних алуминијумских панела д=4мм (алукобонд,

перфорирани лим, панел и сл. ) или производ истог квалитета другог

произвођача, у укупној ширини до1,50м, ширина појединачног

елемента цца 30цм. Панел се постваља на висини од 50цм од

површине платоа. Панел је у боји дрвета са имитацијом шаре

дрвета.

Обрачун по м2 м2 25.00

УКУПНО УРБАНИ МОБИЛИЈАР

УКУПНО
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

NAPOMENA:

I PRIPREMNI RADOVI

1 SEČA STABALA  na nivou kompleksa

Investitor je u obavezi da pre otpočinjanja radova Seče i

uklanjanja stabala, kontaktira gradsku komisiju za seču,

odnosno odgovarajuću nadležnu opštinsku/gradsku službu. 

Tek po dobijanju njihovog rešenja/ dozvole/odobrenja ,i

plaćanja obračunate takse iz dobijenog rešenja / dozvole /

odobrenja / može da  pristupi izvršenju sledećeg dela  pozicije .

Stabla određena za seču data su grafičkim prilogom - list 1 i

manualom valorizacije. Po obaranju stabala, pristupiti vađenju

panjeva. U zavisnosti od veličine panjeva, oko istih iskopati

zemlju u prečniku od 1-2m, saseći debele i tanke žile koje se

nalaze u zemlji na dubini do 50 cm. Sav posečeni materijal

privremeno deponovati u okviru gradilišta radi kasnijeg utovara i

transporta. Rupe zatrpati i zemlju grubo isplanirati. Sav

posečeni materijal: sortimente, panjeve, žile i dr. Utovariti u

kamion i prevesti na deponiju udaljenu do 10 km. Broj stabala

za seču je 8. Njihovo uklanjanje je neophodno zbog prenamene

prostora.

Obračun po komadu.

Ø31-40 kom 5

Ø41-50 kom 1

Ø61 - 70 kom 1

Ø71 - 80 kom 1

2 PRESAĐIVANJE STABALA na nivou kompleksa

Radove ozelenjavanja je neophodno da izvodi lice sa licencom 474

Investitor je u obavezi da imenuje lice za nadzor sa licencom 373 ili 474

Sve radove je potrebno izvesti u skladu sa pravilima struke i opštim uslovima za izvodjenje radova ozelenjavanja 

koji su sastavni deo predmera / tendera.

Pre otpočinjanja radova ozelenjavanja , potrebno je dostaviti nadzornom organu:

za supstrat - sertifikat o ispravnosti materijala za rast i razvoj biljaka, kao i potvrdu da ne poseduje seme ambrozije. 

Sertifikat se dostavlj na svakih 100m3.

- za sadnice - zdravstevono sanitarnu potvrdu, 

- za seme travne smeše - sertifikat o kvalitetu / roku klijavosti i sastavu smeše

 - dinamički plan gradilišta i radova ozelenjavanja  formirati tako da radovi ozelenjavanja se vrše u periodu koji 

odgovara za živ materijal / biljke i semenski materijal !

Jedinica

PREDMER RADOVA OZELENJAVANJA - FAZA I

Opis radova mera količina

Cena 

(din.)
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

Jedinica

Opis radova mera količina

Cena 

(din.)

Obuhvata pripremu stabala, orezivanje, mašinski iskop,utovar,

transport i mašinska sadnja na stalno mesto, koje je definisano

grafičkim prilogom. Presađivanje se izvodi ISKLJUČIVO u

periodu mirovanja vegetacije. Pozicija obuhvata i potrebnu negu 

i min 6 meseci po presadjivanju odr

- Širina iskopa oko stabla je minimalno 50cm veća u odnosu na

deblo

- prevršiti nadzemni deo stabla na min visini od 3m

- pripremiti označeno mesto sadnje - iskopati jamu min 2 puta

veću od formiranog busena, na dno staviti zdravicu, mešanu sa

tresetom u odnosu 1:1. Naliti sadnu jamu vodom do njenog

maksimalnog zasićenja.

- Mašinski izvaditi stablo za presadjivanje. sve deblje preseke

korena, premazati fungicidom.

- Položiti biljku na odgovarajuću visinu u pripremlejnu sadnu

jamu, kako bi korenov vrat bio na istoj vsini kao i na

prethodnom mestu rasta .

- Pažljivo ispuniti sadnu jamu, najfinijim humusnim supstratom,

mešanim sa tresetom  u odnosu 2:1

- ankerisati sadnicu i čankovati je.

- intenzivno zalivati, svaki drugi dan u prvoj rastućoj sezoni od

momenta presadjivanja, velikom količinom vode, odnosno do

potpune zasićenosti - stavaranja ‚‚barice‚‚ u zoni čanka.

Obračun po kom. Komplet.

kom
Lišćarsko drveće kom 1

Četinarsko drveće kom 11

3 Prenošenje projekta na teren

Pozicija obuhvata prenošenje planiranog rešenja na teren,

obeležavanje, iskolčavanje.

Obračun paušalno po kom. kom 1

I UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

II ZEMLJANI RADOVI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

1 Ugradnja betonskih  kaseta - sadnih jama

По извршеној изради подконструкције паркинг површина,

обележити места садних јама, ради ископа. Извршити

машински ископ на месту планираних садних јама отвор у

основи 100 x 100цм . Дубину ископа уклопити у односу н

аконачну нивелету терена. Потребна висина за уградњу је

135цм.. Ископ вршити са косим странама. Ископани

материјла ставити по страни. Испланирати дно садне јаме,

по дну сипати иберлауф, набити га ручно. 

Nabaviti , transportovati i mašinski ugraditi prefabrikovane

betonske elemente. U osnovi su 100x100cm, debljina zidova je

10cm, od armiranog betona MB30. Visina kasete je 80cm.
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

Jedinica

Opis radova mera količina

Cena 

(din.)

Po izvršenoj ugradnji , materijalom iz iskopa, zatrpati spoljašnje,

bočne iskopane strane i mašinski nabiti , do potrebne stišljivosti

prema projektu saobraćajnih površina. 

Višak iskoponaog materijala, utovariti i transportovati na

gradsku deponiju.

Na ovako ugrađenu betonsku kasetu potrebno je po izvršenoj

sadnji ugraditi vertikalnu i horizontalnu zaštitu koje su date

odvojenim pozicijama.

Obračun po kom, komplet. kom 15

2 Humusiranje

Nabavka transport i ugradnja humusnog materijala u debljini od

50cm.. Koristiti finu baštensku zemlju II kategorije, čistu od

organskog i neorganskog otpada, uz dodatak organskog

đubriva, peska i mineralnog djubriva.

Supstrat koji se ugradjuje MORA biti finih fizičkih i hemisjkih

osobina. Ugradjuje se na čist teren, bez korova, organskog i

neorganskog otpada. Potreban kvalitet potvrditi atestom

akreditovane laboratorije, kao i na prisustvo semena ambrozije. 

Prilokom ugradnje, po mašinskom razastiranju i grubom

nivelisanju, potrebno je izfrezirati humusirane površine, i fino

ručno isplanirati na planirane visinske kote.

Radove humusiranja izvoditi neposredno pred sadnju/ setvu,

kako se humus ne bi sušio. Stvarala pokorica i širio korov. 

Obračun po m3, komplet. m3 674

II UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

III SADNJA SADNICA 

1 DRVOREDNE SADNICE 

Nabavka, transport i sadnja drvorednih sadnica, dimenzija kako

je dato u daljem tekstu. Nakon sadnje sadnu jamu očankovati i

obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa opštim uslovima za

izvođenje radova ozelenjavanja. Sadne jame otvarati

mašinskim putem.

Drvoredna sadnica. Visina sadnica 450- 500 cm, počev od

korenovog vrata do polovine aktivnog vršnog letorasta .

Visina debla od korenovog vrata do najniže grane u kruni treba

da bude od 220 cm.                      

.Obim debla 18-20 cm. na visini od jednog metra u odnosu na

korenov vrat.

Korenov sistem treba da je dobro razvijen u svim pravcima,a

busen izvađene sadnice baliran i osiguran okastom žicom ili da

je u velikim saksijama - kontejnerima. Busen izvađene sadnice

treba da je  60 -80 cm.

Školovane sadnice presađene najmanje 3 puta, ali tako da je

zadnje presađivanje izvršeno dve do tri godine pre isporuke.
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

Jedinica

Opis radova mera količina

Cena 

(din.)

Pozicija obuhvata i zamenu supstrata u iskopanoj jami i /li

ispunu ozidane sadne jame na parkingu , utovar i odvoz sterilne

zemlje. Jama je 80*80*100cm. Računati umanjenje u odnosu

na veličinu busena.

Obračun po kom. Komplet.

Ds Acer platanoides kom 22

Ds2 Carpinus betulus ´Fastigiata´ kom 6

2 VISOKI LIŠĆARI 

Nabavka, transport i sadnja sadnica VISOKIH LIŠĆARA,

dimenzija kako je dato u daljem tekstu. Nakon sadnje sadnu

jamu očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa

opštim uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja. Sadne

jame se otvaraju mašinskim putem.

Visina sadnica 300-350 cm, počev od korenovog vrata do

polovine aktivnog vršnog letorasta 

Obim debla 12-14 cm. na visini od jednog metra u odnosu na

korenov vrat

Korenov sistem treba da je dobro razvijen u svim pravcima, a

busen izvađene sadnice baliran i osiguran okastom žicom ili da

je u velikim saksijama-kontejnerima. Busen izvađene sadnice

treba da je 60-80 cm.

Školovane sadnice presađene 3-4 puta, ali tako da je zadnje

presađivanje izvršeno dve do tri godine pre isporuke.

Pozicija obuhvata i zamenu supstrata u iskopanoj jami , utovar i

odvoz sterilne zemlje. Jama je 80*80*100cm. Računati

umanjenje u odnosu na veličinu busena.

Obračun po kom, komplet.

Vl1 Liriodendron styraciflua kom 5

3 LISTOPADNO ŽBUNJE

Nabavka, transport i sadnja sadnica listopadnog žbunja min

starosti 4-6 godina . Sadnice treba da budu formirane sa 4

podjednako razvijena izbojka dužine 50-60cm.Sadnice šiblja

treba da budu u kontejnerim C2 ili C3. Sadnu vršiti u donosu

na plan sadnje i prema normi koja je data u tom grafičkom

prilogu. Nakon sadnje sadnu jamu očankovati i obilno zaliti. Sve

radove uraditi u skladu sa opštim uslovima za izvođenje radova

ozelenjavanja. 

Lz1 Spirea japonica ˊBumaldaˊ C2L kom 68

Lz2 Hydrangea macrophylla C2L kom 28

Lz3 Tamarix pentandra C2L kom 30

Lz4 Hibiscus syriacus C2L kom 36

4 ZIMZELENO ŽBUNJE

Nabavka, transport i sadnja sadnica zimzelenog žbunja starosti

3-5 godina (ili slično). Sadnice treba da budu formirane sa 4

podjednako razvijena izbojka. SAdnju vršiti prema planu sadnje,

gde je definisano mesto sadnje i norma. Nakon sadnje sadnu

jamu očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa

opštim uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja.          

Obračun po kom.      

Zz1 Aucuba japonica ˊVariegataˊ C3L kom 8
Zz2 Cotoneaster horizontalis C2L kom 8
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Jedinica
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Zz3  Lonicera nitida C2L kom 27
Zz4 Pyrocantha coccinea C2L kom 6
Zz7 Prunus laurocerasus C3L kom 18

5 ČETINARSKO ŠIBLJE

Nabavka, transport i sadnja sadnica zimzelenog žbunja starosti

3-5 godina (ili slično). Sadnice treba da budu formirane sa 2

podjednako razvijena izbojka MINIMALNE DUŽINE 50 cm.

SAdnju vršiti prema planu sadnje, gde je definisano mesto

sadnje i norma. Nakon sadnje sadnu jamu očankovati i obilno

zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa opštim uslovima za

izvođenje radova ozelenjavanja.             

Obračun po kom.   

Cz1 Juniperus horizontalis C3L kom 92
Cz2 Juniperus communis ˊBlue carpetˊ C3L kom 54

III UKUPNO ZA SADNJU SADNICA

IV ZASNIVANJE TRAVNJAKA

Nabavka, transport potrebnog materijala i izrada travnajka,

setvom travne smeše

Sve radove izvesti u skladu sa opštim uslovima za izvodjenje

radova. Travnjak je zasnovan, po drugom košenju u potrebnom

kvalitetu i pokrivenosti / gustini.

Obračun po m2, komplet m2 1158

IV UKUPNO ZA ZASNIVANJE TRAVNJAKA

V  ODRŽAVANJE ZELENILA

Održavanje - zalivanje, vršiti sa baštenske hidrantske mreže.

Računi za utoršenu vodu, koji budu ispostavljeni na adersu

Investitora u roku zasnivanja i održavanja zelenih površina,

potrebnoje da budu prefakturisani ka  izvodjaču.

Ukoliko nije moguće koristiti baštensku hidrantsku mrežu,

potreban transport vode / cisterna/na nivou potrebnog perioda

održavanja - minimalno 1 godina,  ukalkulisati u cenu sadnice.

1 ODRŽAVANJE NOVOG ZELENILA 

Podrazumeva sve operacije održavanja i nege zelenila     

(zalivanje, orošavanje, formiranje krošnji, okopavanje, prašenje,

suzbijanje korova zamena osušenih biljaka...) u periodu od dve

godine od datuma završetka radova.

Ukupno iznosi 20% po godini od investicione vrednosti

ozelenjavanja ( sadnja sadnica i zasnivanje travnjaka). % 0.4

2 ODRŽAVANJE PRESAĐENOG ZELENILA 

Presađenom drveću, naročito u prvoj godini nakon presadnje,

treba pružiti maksimalnu i češću negu, najviše u smislu

intenzivnog zalivanja, mere nege protiv korova, okopavanje oko

sadnica...

Obračun po kom., komplet. kom 21

V UKUPNO ZA ODRŽAVANJE ZELENILA
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VI OSTALI MATERIJALI

1 HORIZONTALNA ZAŠTITA STABALA

Nabavka materijala, radionička izrada , transport i ugradnja,

zaštitne rešetke sa sadne jame parking prostora

Rešetka je od presovane rešetke, koja je izradjena od

toplocinkovanog flaha 30/3mm. Rastojanje izmedju okaca je

30x30mm. Rešetke je iz dva komada sa otvorom z asadnicu

min 40x40cm. Spuštaju se na betonsku kasetu i medjusobno

povezuju šrafljenjem.

Prilikom montaže. Sva oštećenja hladno cinkovati.Sve detalje

uraditiprem priloženom grafičkom detalju. Rešenje prilagoditi

izvedenim otvorima - uzeti mere n alicu mesta.

Obračun po kom, komplet. kom 15

2 VERTIKALNA ZAŠTITA

Nabavka materijala, radionička izrada , transport i ugradnja,

zaštitnog korseta oko stabala na parking prostorima.

Korset u osnovi 40*40cm. Vertikale su od kombinacije 4 pljošte

gvoždja i žice 8mm , 8 komada, koje su spojene sa po jednim

prstenom od pljošte gvožđa- horizintalom na svakih 40cm.

Početni , sredni i krajnji prsten su od pljošt egvožđa, sa rupom z

amontažu, veza preko srafa. Korset se pravi iz dv e‚‚polutke‚‚ po

vertikali i preko prstenova od pljošt egvoždja se vezuje u

stub.Sa donje strane , na vertikalama su montirane metalne

nožice koje ulaze u okca 30*30, i tako se oslanjanju na podlogu.

Sve delove ofarbati osnovnom bojom za metal, a zatim u dve

ruke bojom za metal , u sivom tonu, poput rešetke na koju se

oslanja.

Sve detalje uraditi prema priloženom grafičkom detalju. Rešenje

prilagoditi izvedenim otvorima - uzeti mere na licu mesta.

Obračun po kom, komplet. kom 15

3 MALČ

Nabavka, transport i ugradnja malča u sadne jame na parking

prostoru. Po izvršenoj sadnji, ugraditi krupnu frakciju malča od

borove kore , natur boje. Norma ugradnje j e50L/sadnoj jami.

Ugradnju izvršiti pre montaže zaštite stabala.

Obračun po sadnoj jami, kom. kom 15

VI UKUPNO OSTALI MATERIJALI
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REKAPITULACIJA 

RADOVI OZELENJAVANJA 

FAZA I 

I PRIPREMNI RADOVI din

II ZEMLJANI RADOVI din

III SADNJA SADNICA din

IV ZASNIVANJE TRAVNJAKA din

V  ODRŽAVANJE ZELENILA din

VI OSTALI MATERIJALI din

UKUPNO DIN
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕР

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

Р.бр. ОПИС укупно

1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

2 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

2,1         СПОЉАШЊА ВОДОВОДНА МРЕЖА

2,2         СПОЉАШЊА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

2,3         ОДВОДЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

2,4         БАШТЕНСКА ХИДРАНТСКА МРЕЖА

3 СПОЉАШЊЕ ЕЛЕКТОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

4 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

5 САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

6 ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ И ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

6,1         ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ СА СИНХРОН ПЛАНОМ

6,2         ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

УКУПНА НЕТО ЦЕНА (РСД):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ФАЗА I

ВЈН 06/17 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ФАЗА I



        ПРЕДМЕР РАДОВА 

        ФАЗА II

ВЈН 06/17 ПРЕДМЕР РАДОВА - ФАЗА II



Кол.
Јединична 

цена
Укупно

1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ 

Позицијом је обухваћено обележавање

(исколчавање) трасе водовода на терену пре

почетка радова, успостављање реперних тачака дуж

трасе са протоколом обележавања, као и

осигурање, обнављање и одржавање тачака

успостављених на терену током читавог периода

грађења, односно до предаје радова Инвеститору и

сви трошкови преузимања података од стране

овлашћене установе.

Обрачун се врши по m' обележене трасе водовода.

Улични водовод и хидранти m' 106.36

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г ,Х и ДУ m' 6.30

2. УТВРЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ПОДЗЕМНИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 

Позицијом су обухваћени сви трошкови на

обезбеђењу ажурног катастра подземних

инсталација за предметну локацију (од стране РГЗ-

а) и достављање истог надзорном органу пре

почетка радова, као и сви трошкови на прибављању

података о положају постојећих инсталација од

ЈКП-а и других предузећа, испитивање локације

одговарајућим детекторима, "шлицовање"

попречних профила на траси водовода (ручни

ископ, дубине до 1,5 м) и сарадња са надлежним

комуналним и другим предузећима у циљу

благовременог предузимања мера заштите.

Обрачунава се по м1 пројектованог цевовода.
m' 106.36

Опис позиције Мера
ред 

број

ПРЕДМЕР И ПРДРАЧУН РАДОВА СПОЉНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА " ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ", 

ЗОНА С8 - ФАЗА 2

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

ФАЗА 2

ВЈН 06/17

ДЕО 3. Техничке спецификације

улични водовод ФАЗА 2 1



Кол.
Јединична 

цена
Укупно

Опис позиције Мера
ред 

број

ФАЗА 2

3. РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

(коловоза, тротоара идр.)

Позиција обухвата обострано машинско сечење

постојећег горњег строја конструкције, за 10 cm

шире у односу на ширину рова са сваке стране,

просечне дебљине d = 13 цм. Након сечења

извршити машинско и ручно разбијање на комаде,

са утоваром и транспортом на градску депонију.

Радове извести у складу са условима и сагласности

Секретаријата за саобраћај и Дирекције за путеве.

Обрачун се врши по m
2
 изведених радова.

Само на прикључцима на мрежу изван насеља

"Земунске капије".
m

2
15.75

4. ОСИГУРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОДВИЈАЊА 

САОБРАЋАЈА

Позицијом су обухваћени сви трошкови на изради

Елабората привременог одвијања саобраћаја у зони

извођења радова, са изменама и допунама

елабората док трају радови; трошкови услова и

сагласности надлежних предузећа за раскопавање;

набавка или изнајмљивање опреме за регулисање

саобраћаја у складу са, од стране Секретаријата за

саобраћај (или Министарства) одобреним

Елаборатом; монтажа, премештање и демонтажа

опреме за регулисање саобраћаја (дефинисане

Елаборатом и условима на терену: саобраћајни

знакови, баријере и др.); материјал и рад за израду

пешачких и колских приступа постојећим

објектима; трошкови таксе за раскопавање и

привремено заузеће саобраћајних површина; као и

сви непоменути трошкови везани за ову позицију.

Обрачунава се паушално.

Прикључци на Цара Душана, Шумадијску и

Мостарску улицу су у првој фази, док је прикључак

на Задужбинску улицу у другој фази.

пауш. 1.00
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Кол.
Јединична 

цена
Укупно

Опис позиције Мера
ред 

број

ФАЗА 2

5. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА

Обавеза Извођача ја да одреди једног или више

координатора за безбедност и здравље на раду у

фази пројектовања (у даљем тексту: координатор за

израду пројекта), који ће израдити План

превентивних мера и обављати послове из чл. 11

Уредбе о безбедности и здрављу на раду на

привременим или покретним градилиштима

("Слушбени гласник РС", бр. 14/09 и

95/10).Координатор за израду пројекта ће, услед

настале промене на градилишту, а на захтев

координатора за извођење радова, вршити измене и

допуне Плана превентивних мера.

Обраћунава се паушално.

Обрачунава се комплетно у првој фази.
пауш.

1. МАШИНСКИ И РУЧНИ ИСКОП

Ископ извршити у свему према нагибима,

димензијама и котама назначеним у пројекту или до 

нивоа и димензија одобрених од стране надзорног

органа, односно техничким прописима и

упутствима надзорног органа. Ископ вршити

машински осим на деоницама где се траса укршта

са подземним инсталацијама, односно у завршном

слоју у односу на коту дна рова где ће се ископ

вршити ручно. Приликом ископа рова где дубина

прелази 1,0m одмах треба извршити подграђивање

рова како би се могао несметано и безбедно

обавити рад на ископу, монтажи и испитивању

цевовода. Приликом ископа земљу утоварити у

камион или привремено одложити уз руб ископаног

рова на таквој удаљености на којој неће изазвати

урушавање рова, а најмање 1,0m од ивице рова.

Погрешан откоп извођачу се не признаје, а прекоп

се мора попунити шљунком и добро набити, све о

трошку извођача радова. Позицијом су обухваћени

сви трошкови на ископу материјала за ров са

потребним проширењем ископа за разупирање

рова, проширењем и продубљењем рова у зони

споја цеви, фазонских комада, ископа за шахт.

Обрачун се врши по m
3

ископаног материјала у

сраслом стању.

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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Ископ рова дубине 0-2 м 119.28

 - машински ископ, 80% m
3

95.42

 - ручни ископ, 20% m
3

23.86

Ископ за шахтове

 - машински ископ, 80% m
3

 - ручни ископ, 20% m
3

Ископ рова дубине 0-2 м

прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г Х и ДУ 6.20

 - машински ископ, 80% m
3

4.96

 - ручни ископ, 20% m
3

1.24

2. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА

Позицијом је обухваћено ручно планирање дна

рова са тачношћу +/- 1 cm, према пројектованим

котама и нагибима из пројекта са одбацивањем

материјала ван рова. Рад на планирању се обавља

под заштитом подграде. Након планирања дна рова

врши се набијање подтла, механчким средствима

до потребне збијености. Постигнута збијеност

подтла треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку за насипање

преко 2 m, односно 97% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку за насипање до 2 m

(СРПС.У.Б1.038). У случају да се захтевана

збијеност не може постићи, набијање ће се

наставити уз додавање песковито-шљунковитог

материјала док се не остваре захтеване величине

збијености подтла.

Обрачун се врши по m
2

испланираног и набијеног

дна рова.

Улични водовод и хидранти m
2

85.09

Шахтови m
2

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
2

5.04
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3. ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА И

ЗАТРПАВАЊЕ ЦЕВИ ПЕСКОМ

Позицијом је обухваћено разастирање и планирање

песка за постељицу са тачношћу од +/- 1 cm у

свему према пројектованим котама и нагибима

дебљине d= 10-25 cm, као и затрпавање цеви

песком до на 30 cm изнад темена цеви. Затрпавање

цеви песком се врши након постављања и спајања

цеви и завршеног испитивања цеви на

вододрживост. Збијање постељице и песка око цеви

постићи набијањем слојева ручним или лаким

машинским средствима. Збијеност постељице и

песка око цеви треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

постељице и песка око цеви треба да износи Ms> 15 

MPa (СРПС.У.Б1.046).

Обрачун се врши по m
3

уграђеног и набијеног

песка.

` Улични водовод и хидранти m
3

45.52

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
3

2.50

4. МАШИНСКО И РУЧНО ЗАТРПАВАЊЕ 

ШЉУНКОМ ДО КОТЕ ВРХА РОВА

Позицијом је обухваћено затрпавање рова

водоводне мреже у слојевима уз квашење и

сабијање материјала и истовремено вађење

подграде рова како би се остварила што боља веза

са околним тлом. Дебљина слоја при набијању мора

одговарати врсти материјала и примењеној врсти

машине за набијање, како би се остварила

могућност постизања тражене збијености по целој

дубини рова. Затрпавање рова почети тек по

одобрењу надзорног органа. Збијање вршити до

пројектом захтеване збијености, а проверава се за

сваки изведен слој на размаку од 50m. 
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Затрпавање рова се врши до коте врха рова. Испод

градских саобраћајница збијеност испуне треба да

износи 100% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Ms> 25 MPa

(СРПС.У.Б1.046). Испод пешачких и

бициклистичких стаза, паркинга за путничка возила

и спортско-рекреативних објеката збијеност испуне

треба да износи 98% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Ms> 20 MPa

(СРПС.У.Б1.046). Позицијом је обухваћена набавка

и довоз свог потребног материјала и сав рад на

уграђивању материјала у ров, као и све остале

активности неопходне за потпуни и прописани

завршетак ове позиције радова.

Обрачун се врши по m
3

уграђеног и набијеног

материјала у збијеном стању.

` Улични водовод и хидранти m
3

73.78

Затрпавање око шахтова m
3

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
3

3.69

5. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт, истовар

и грубо планирање вишка земље из ископа на

депонију одређену од стране надзорног органа или

градску депонију. Количине за обрачун се врше

мерењем стварно извршеног транпортованог

материјала у растреситом стању (коефицијент

растреситости k=1,2).

Обрачун се врши по m
3

транспортованог

материјала.

` Улични водовод и хидранти m
3

119.28

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
3

6.20

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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1. РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА 

Ради осигурања бочних страна рова од зарушавања,

потребно је извршити двоструко разупирање рова

здравом грађом и челичним лимом, у свему према

техничким прописима за ту врсту радова, тако да се

обезбеди потпуна заштита радника и неометана

монтажа цеви у рову. Позицијом су обухваћени

набавка, транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење

и сортирање оплате. 

Мерење и обрачун је по m
2
 разупрте површине.

` Улични водовод и хидранти m
2

298.19

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
2

15.49

1. ИЗРАВНАВАЈУЋИ СЛОЈ ОД БЕТОНА 

МБ15, д = 10цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и демонтирање

неопходне оплате, справљање, уградња и нега

водонепропусног бетона MБ15 дебљине d= 10 cm, у

свему према детаљу из пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

2. ИЗРАДА ДОЊЕ ПЛОЧЕ ШАХТА

МБ30 В6, д = 25 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и демонтирање

неопходне оплате, (исправљање, сечење, савијање

и везивање арматуре се посебно обрачунава),

справљање, уградња и нега водонепропусног

бетона MБ30 В6 дебљине d= 25 cm, у свему према

детаљу из пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

IV БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ
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3. ИЗРАДА ЗИДОВА ШАХТА

МБ30 В6, д = 25 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и демонтирање

неопходне оплате, (исправљање, сечење, савијање

и везивање арматуре се посебно обрачунава),

справљање, уградња и нега водонепропусног

бетона MБ30 В6 дебљине d= 25 cm, у свему према

детаљу из пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

4. ИЗРАДА ГОРЊЕ ПЛОЧЕ ШАХТА

МБ30 В6, д = 20 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање, подупирање и

демонтирање неопходне оплате, (исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре се посебно

обрачунава), справљање, уградња и нега

водонепропусног бетона MБ30 В6 дебљине d= 20

cm, у свему према детаљу из пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

5. ИЗРАДА АНКЕР БЛОКОВА

На вертикалним и хоризонталним скретањима

цевовода, на стрмим деоницама (пад већи од 10%),

као подметач у шахтовима испод арматура и

фазонских комада и темељ надзермних пожарних

хидраната, од набијеног бетона МБ 20. Позиција

обухвата потребну оплату, справљање, уградњу и

негу бетона. У свему према детаљима из пројекта.

Обрачун се врши по m3 
m

3

6. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и

израда унутрашње хидроизолације водоводних

шахтова, пенетратом у три слоја, мокрим

поступком, уз претходну обраду ивица и продора.

Обрачун се врши по m2

m
2
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7. АРМАТУРА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

сечеље, савијање и монтажа арматуре. Арматура

мора бити постављена по пројекту и чврсто

повезана, а заштитну слој бетона обезбеђен према

статичком прорачуну и важећим прописима.

Бетонирање сваке позиције може да почне тек када

надзорни орган прегледа и записнички прими

постављену арматуру.

Обрачунава се по килограму

ребраста арматура РА 400/500 kg

мрежаста арматура МА 500/560 kg

1. МОНТАЖА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ  ЦЕВИ

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, развоз дуж трасе,

спуштање у ров и монтажа полиетиленских цеви

велике густине. Цеви се међусобно спајају

сучеоним заваривањем, а веза са фазонским

комадима од дуктил лива остварује се преко туљка

са прирубницом. Монтажу извршити према

важећим техничким прописима и препорукама

произвођача.

Обрачун је по m' уграђене цеви.

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или слично

ПЕХД  ДН160 - Ø150 mm НП10 ПЕ 100 m' 106.36

ПЕХД  ДН110 - Ø100 mm НП10 ПЕ 100

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m' 6.30

ПЕХД  ДН90 - Ø80 mm НП10 ПЕ 100 m'

2. НАБАВКА И МОНТАЖА АРМАТУРА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж трасе и

монтажа арматуре од дуктилног лива NP10 са

припадајућим заптивним материјалом и

шрафовима. Арматуре морају бити антикорозивно

заштићени.

Обрачун се врши по комаду уграђене арматуре и

фазонског комада за сав рад и материјал.

Произвођач: "AKWA" Пољска или слично

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

V  МОНТЕРСКИ РАДОВИ
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2.1 а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN150 ком 1.00

б) уградбена гарнитура и ЛГ капа ком 1.00

2.2  - Засун ЕУРО 20 NP10 DN150mm

                       са точком ком

2.3  а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN100 

прик. будућих објеката: А, Б, Ф, Г,Х и ДУ ком 1.00

б) уградбена гарнитура и ЛГ капа

прик. будућих објеката: А, Б, Ф, Г,Х и ДУ ком

2.4 а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN80mm ком

б) уградбена гарнитура и ЛГ капа ком

2.5 - Засун ЕУРО 20 NP10 DN80mm

                     са точком ком

2.6 - Универзална спојка  DN 150mm ком

3. НАБАВКА И МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ 

КОМАДА ОД ДУКТИЛ ЛИВА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж трасе и

монтажа фазонских комада од дуктилног лива NP10 

са припадајућим заптивним материјалом и

шрафовима, у свему према детаљу и спецификацији

из пројекта. Фазонски комади морају бити

антикорозивно заштићени.

Нису обухваћени противпожарни хидранти.

Обрачунава се по килограму.

Произвођач: "AKWA" Пољска или слично
` Улични водовод и хидранти кг 41.36

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ кг 37.18

4. НАБАВКА И МОНТАЖА ПE СПОЈНИХ 

ЕЛЕМЕНАТА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж трасе и

монтажа фазонских комада од полиетилена NP10,

за прелазак на ЛГ фазонске комаде са

прирубницама. У цену је урачунатзаварен венац од

полиетилена или навучена зупчаста спојка,

слободна прирубница, пљосната заптивка,

шрафови, матице и дихтунзи.

Обрачун се врши по комаду уграђенoг фазонског

комада за сав рад и материјал.

Произвођач: "CENTRALTUBI" Иатлија или

слично.

 - PEHD туљак Ø160mm 

са летећом прирубницом DN150mm ком 2.00

 - PEHD туљак Ø90mm 

са летећом прирубницом DN80mm ком

 - PEHD туљак Ø160mm 

са летећом прирубницом DN150mm

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ ком 2.00

 - PEHD туљак Ø110mm 

са летећом прирубницом DN100mm

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ
ком 2.00

5. НАБАВКА И МОНТАЖА НАДЗЕМНОГ 

ПРОТИВПОЖАРНОГ ХИДРАНТА

ВЈН 06/17
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Кол.
Јединична 

цена
Укупно

Опис позиције Мера
ред 

број

ФАЗА 2

Набавка, транспорт и монтажа надземних

противпожарних хидраната DN80mm PN10, са три

прикључка (2 х 50 мм, 1 х 75 мм). Ценом су

обухваћен сам хидрант са уградњом. Потребни

фазонски комади на одвајању од цевовода и

припреми за монтажу хидранта обухваћени кроз

позиције 2. 3. и 4. (овог прерачуна): N комад, FF

комад, затварач са уградбеном гарнитуром, FFR

комад, T комад, улична капа за уградбену

гарнитуру. Јединична цена обухвата набавку,

транспорт и монтажу, цену потребног везног

материјала (равне заптивне гуме, као и шрафовски

материјал: комплет вијака, навртки и подлошки (по

две подлошке за пар вијак-навртка).                

Обрачун по комаду уграђеног надземног хидранта.

Произвођач: "AKWA" Пољска или слично

 - надземни противпожарни хидрант 

DN80mm PN10. ком

6. ШАХТ ПОКЛОПЦИ ОД КОМПОЗИТА
 

Набавка, транспорт и монтажа равних шахт

поклопаца од композита , Ø625mm, са рамом, за

оптерећење од 400kN . Поклопац уградити на

задату коту поклопца. Поклопац укрутити

цементним малтером, подметачима и бетоном око

0,30 m
3
 бетона MB20. 

Обрачун је по комаду уграђених поклопаца.

Произвођач: "POLIECO"  Италија  или слично ком

7. ПЕЊАЛИЦЕ

Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених

пењалица према ДИН-у 1211 у шахтове, на сваких

30 cm висине, наизменично у два реда на

међусобном растојању од 20 cm са ручним

штемовањем рупа и обрадом цементним малтером. 

Обрачун је по комаду уграђене пењалице.

ком

ВЈН 06/17

ДЕО 3. Техничке спецификације

улични водовод ФАЗА 2 11



Кол.
Јединична 

цена
Укупно

Опис позиције Мера
ред 

број

ФАЗА 2

8. ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ

Извршити прикључивање ново-пројектованог

водовода на постојећу водоводну мрежу, на

местима предвиђеним пројектом. Прикључке на

постојеће цеви извести на лицу места, у свему

према детаљу из пројекта. Рад и материјал за

уградњу при изради везе је обрачунат у оквиру

позиција : 2 - водоводне арматуре и 3 - фазонски

комади.

Прикључак изводити у договору и уз асистенцију

ЈКП БВК.

Обрачун по комаду

ком 1.00 

1. ДОВОЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА У 

ПРВОБИТНО СТАЊЕ

После монтаже, испитивања и затрпавања

цевовода, довести коловоз у првобитно стање у

свему према упутствима надзорног органа и

техничким прописима за ову врсту радова.

Мерење и обрачун је по m
2

стварно извршених

радова. m
2

15.75

2. ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ МРЕЖЕ

Позицијом су обухваћени сви трошкови на

испитивању положене мреже на пробни притисак у

свему према упутствима надлежне комуналне

организације и техничким условима произвођача,

уз обавезно присуство надзорног органа. Све

евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања

рова.

Мерење и обрачун је по m' испитане мреже.
водоводна мрежа и хидранти m' 106.36

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ m' 6.30

3. ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРАЊЕ ЦЕВОВОДА

Дезинфекција и прање цевовода према упутству

надлежног водоводног предузећа, санитарне

инспекције и надзорног органа, а према упутству из

пројекта.

Обрачун је по m' испране мреже.
m'

водоводна мрежа и хидранти m' 106.36

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ m' 6.30

VI  ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ:
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Кол.
Јединична 

цена
Укупно

Опис позиције Мера
ред 

број

ФАЗА 2

4.

За време извођења радова, на местима укрштања са

трасом цевовода, неопходно је извршити осигурање 

постојећих подземних и надземних инсталација.

Обрачунава се паушално.

Појављује се у првој и другој фази.

пауш. 1.00

5. ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА

Евентуалне подземне, атмосферске, или воде

другог порекла црпети из рова технологијом коју

предложи Извођач радова, на бази своје

опремљености.

Појављује се у првој и другој фази.

пауш. 1.00

6. ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ

Позиција обухвата : пријаву снимања РГЗ-у,

снимање водоводне мреже и свих реконструисаних

прикључака, предавање Елабората РГЗ-у на

картирање и добијање потврде да је Елаборат

предат и трошкови картирања измирени.

Обрачунава се по м1.

m' 106.36

Геодтско снимање прикључака будућих објеката

А,Б,Ф,Г и Х. Снимке записнички предати

Инвеститору / Надзорном органу

Обрачунава се по м1.
m' 6.30

7. ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

ОСИГУРАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА
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Кол.
Јединична 

цена
Укупно

Опис позиције Мера
ред 

број

ФАЗА 2

По завршетку изградње комплетног водовода

израдити Елаборат изведеног цевовода и

одштампати га у 6 (шест) примерака + 2 примерка

на компакт диску (у формату: Word, Excel I Acad).

Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове са

уцртаном мрежом и објектима на цевоводу, шему

чворова, цртеже свих шахтова, записнике о

испитивању овенрене од стране Извођача, Надзора

и представника ЈКП БВК, потврду о хлорисању и

бактериолошкој исправности, санитарну сагласност

надлежног градског секретаријатаптврду о

извршеном геодетском снимању од РГЗ-а, потврду

о измереним притисцима у хидрантима,

грађевинску дозволу и др.

Обавеза Извођача је да Елаборат изведеног стања у

3 (три) одштампана примерка и 1 (један)

електронски примерак преда техничкој

документацији ЈКП БВК-а.

Обрачунава се паушално.

Ради се у три дела - због примопредаје, фаза прва,

друга и пета.

пауш. 1.00

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:
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Кол.
Јединична 

цена
Укупно

Опис позиције Мера
ред 

број

ФАЗА 2

I

II

III

IV

V

VI

 СПОЉАШЊА ВОДОВОДНА МРЕЖА, ФАЗА 2 - УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗЕ 2:

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

МОНТЕРСКИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ РАДОВИ

ВЈН 06/17

ДЕО 3. Техничке спецификације

улични водовод ФАЗА 2 15



дин

дин

дин

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИЈА 

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 2

0,00

0,00

0,00

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

УКУПНА ВРЕНОСТ ФАЗЕ 2 :

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У ОКВИРУ ФАЗЕ 2 НЕМА РАДОВА НА УЛИЧНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације
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НЕМА РАДОВА У ОКВИРУ ФАЗЕ 2 0,00УКУПНО ФАЗА 2 (дин):

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Парк 2 (водомерна шахта V1) изводи се у оквиру фаза 1 и 5

Ф А З А   2
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НЕМА РАДОВА У ОКВИРУ ФАЗЕ 2 0,00УКУПНО ФАЗА 2 (дин):

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Парк 1 (водомерна шахта V2) - комплетно се изводи у Фази 3

Ф А З А   2
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

I

1 Обележавање трасе. Пре почетка радова 

извршити геодетско обележавање трасе, са 

истовременим геодетским снимањем трасе и 

свих објеката на траси. Снимак доставити 

надзорном органу. 

Плаћа се по m' комплетно снимљене трасе.

m' 134.40

2 Сечење и разбијање постојећег коловозног 

застора и тротоара, за 20 цм шире од 

ширине рова. Ископани материјал одвести 

на депонију коју назначи Градску депонију.  

После затрпавања и набијања рова 

коловозну конструкцију и тротоара довести у 

првобитно стање асфалтирањем коловоза и 

тротоара.

Само у зони повезивања са канализацијом у 

ободним саобраћајницама.

Плаћа се по м² .   

m²

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Зелене површине поред објеката Ц и Г (водомерна шахта V3)

 - изводи се у фазама 1 и 2

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    2

Ф А З А   2
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    2

II

1 Машински и ручни ископ рова у материјалу III

и IV категорије за полагање водоводних

цеви. Ширина рова у дну је 80 цм. Дубина

рова дата је у подужним профилима. Ископ

извршити у свему према приложеним

цртежима, техничким прописима и

упутствима Надзорног органа. Бочне стране

рова морају бити правилно одсечене, а дно

рова фино испланирано са падом датим у

пројекту. Приликом ископа земљу одбацити

мин. 1m од ивице рова. Плаћа се по m³

ископаног земљишта у зависности од дубине

рова, рачунајући са евентуалним црпљењем

подземне воде ради рада у сувом.

0-2m

машински ископ 90% m³ 119.00

ручни ископ 10% m³ 13.21

ископ за водоводне шахтове

машински ископ 90% m³

ручни ископ 10% m³

2 Планирање дна рова. Извршити фино

планирање дна рова у свему према котама и

падовима из подужног профила.

Обрачун  по m² . m² 107.52

3 Набавка, транспорт и уграђивање песка 

испод (постељица), са стране и изнад цеви. 

После постављања цеви на постељицу и 

завршеног испитивања на 

водоиздржљивост, извршити затрпавање 

цеви до на 10cm изнад темена цеви.  

Насипање вршити ручно у слојевима од 

највише 30cm са истовременим подбијањем 

испод цеви и набијањем слојева ручним 

набијачима. Највећа величина зрна песка не 

сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по 

m³ уграђеног песка у ров.

m³ 27.86

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

баштенска хидрантска - ФАЗА 2 19



Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    2

4 После завршеног испитивања на пробни 

притисак и насипања, извршити ручно 

затрпавање рова и вишка ископа око 

водомерног шахта. 

Затрпавање вршити земљом из ископа у 

слојевима од 30cm уз потпуно набијање и 

истовремено вађење подграде рова. Највећа 

величина зрна (комада) материјала за 

затрпавање не сме прећи границу од 30mm. 

Затрпавање рова почети тек по одобрењу 

Надзорног органа. Набијање вршити до 

збијености од 95% од лабараторијске 

збијености по Проктору или постизања 

носивости од 10 MPa. 

Плаћа се по m³ уграђеног материјала у ров.

m³ 104.19

5 Затрпавање шљунком, позицијом је 

обухваћено затрпавање рова канализације у 

слојевима уз квашење и сабијање 

материјала и истовремено вађење подграде 

рова како би се остварила што боља веза са 

околним тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора 

одговарати врсти материјала и примењеној 

врсти машине за набијање, како би се 

остварила могућност постизања тражене 

збијености по целој дубини рова. 

Затрпавање рова почети тек по одобрењу 

надзорног органа. 

Затрпавање рова се врши до коте врха рова. 

Испод градских саобраћајница збијеност 

испуне треба да износи 100% од максималне 

лабораторијске збијености по стандардном 

Проктор-овом поступку (СРПС.У.Б1.038), 

односно уколико се испитивање врши преко 

модула стишљивости онда носивост испуне 

треба да износи Мс> 25 МПа 

(СРПС.У.Б1.046). 

Обрачунава се по м
3

m³

6 Сав преостали материјал од ископа одвести 

на Градску депонију. У цену улази утовар, 

транспорт, истовар и грубо разастирање 

материјала по депонији.

Плаћа се по m³ превезеног материјала, у 

сраслом стању. m³ 20.44

7 Израда слоја (дебљине 10cm) од шљунка 

испод доње плоче водоводних шахтова. 

Плаћа се по m³ уграђеног шљунка. m³
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    2

8 Црпљење воде из рова. Евентуалне 

подземне, атмосферске или процедне воде 

црпити из рова муљним пумпама потребног 

капацитета и техничких карактеристика.

Плаћа се паушално.  

пауш. 1

III

1 Набавка, транспорт, разношење дуж рова и 

монтажа у рову водоводних цеви. Цеви 

пажљиво положити на предходно 

припремљену постељицу од песка и 

дотерати по правцу и нивелети према 

пројекту. Радове извести у свему према 

техничким прописима за ову врсту цеви, 

приложеним цртежима и упутствима 

Надзорног органа. У цену улази сав 

материјал са растуром, разношење цеви дуж 

рова, преглед сваке цеви и спојнице, 

спуштање у ров на слој песка и спајање 

цеви. Ценом су обухваћени и сви фазонски 

комади потребни за монтажу 

полиетиленских цеви (редуцири, колена, 

спојнице за прелазак на 

челичнопоцинковане цеви). Плаћа се по m' 

комплетно монтираних цеви у зависности од 

пречника. 

цеви од PEHD-a (NP10bara)

Ø63mm (DN50)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или 

слично m' 134,40

цеви од PEHD-a (NP10bara)

Ø32mm (DN25)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или 

слично m'

PPR водоводне цеви (NP 10 bara)

PPR Ø50mm (DN40) веза хидранта (L=150cm 

по хидранту)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или 

слично m' 7,50

ЧПЦ цеви (NP10bara) за усмериваче 

водомера

Ø32mm (5/4")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично
m'

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

МОНТАЖНИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    2

ЧПЦ цеви (NP10bara) за усмериваче 

водомера

Ø20mm (3/4")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично m'

ЧПЦ цеви (NP10bara) за инсталацију у 

шахтовима на које се повезују заливни 

системи зеленила у жардинијерама на крову 

гаража

Ø25mm (1")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично m' 0.50

2 Набавка, транспорт и монтажа поклопаца од 

композита у складу са EN 124, светлог 

отвора DN600mm, за водоводне шахтове, 

класе носивости 400 kN. Поклопац са 

оквиром се монтира на армирано бетонски 

прстен на врху шахта. Поклопац је са 

интегрисаним улошком против буке, висине 

60mm, без шарке. Плаћа се по комаду 

комплетно монтираног поклопца.

Произвођач: "POLIECO" Италија или слично

ком.

3 Набавка, транспорт и уграђивање ливено - 

гвоздених пењалица 

М Ј6.285 . 

Плаћа се по комаду уграђених пењалица. ком.

4 Баштенски хидрант. Набавка, транспорт и 

монтажа хидранта у свему према 

приложеном детаљу и цртежима. У цену 

улази и набавка, транспорт и монтажа 

хидрантских капа. 

Плаћа се по комаду комплетно монтираног 

баштенских хидраната и хидрантских капа.

вентил са испустом МС Ø40mm 

Произвођач: "KОМАК-М" Србија или слично ком. 5

вентил Баштенског хидранта МС Ø40mm ком. 5

Ливено-гвоздена хидрантска капа 

комплет, са бетонирањем темеља ком. 5

5 Вентил прикључка заливног система на 

гаражама. Набавка, транспорт и монтажа 

месинганог прпустног вентила, у свему 

према приложеном детаљу и цртежима. У 

цену улази и набавка, транспорт и монтажа 

вентила. 

Плаћа се по комаду

Произвођач: "KОМАК-М" Србија или слично

вентил са испустом МС Ø25mm ком.
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере
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6 Затварач са уградбеном гарнитуром на 

месту прикључка баштенске хидрантске 

мреже на водовод. Набавка, транспорт и 

уградња затварача са уградбеном 

гарнитуром на месту прикључења баштенске 

мреже у свему према детаљима у пројекту. 

Плаћа се по комаду уграђеног затварача у 

зависности од пречника. 

Произвођачи:

- затварач "AKWA" Пољска или слично

- уградбена гарнитура "AKWA" Пољска или 

слично

Ø50mm ком.

7 Водомери. Набавка, транспорт и уградња 

водомера у водомерне шахтове према 

детљима у пројекту и условима ЈКП БВК 

(водомер, хватач нечистоће, усмеривачи 

млаза и два вентила). 

Плаћа се по комаду уграђеног водомера у 

зависности од типа и пречника. 

Произвођач водомера: "ИНСА" Београд или 

слично

Kриласти-пропелерни водомер Ø32 (5/4") ком.

Kриласти-пропелерни водомер Ø20 (3/4") ком.

8 ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД ДУКТИЛНОГ ЛИВА

Набавка, транспорт, монтажа, и испитивање 

фазонских комада NP10 за спојеве 

водоводне арматуре у шахту и израду 

прикључка на улични водовод, са 

припадајућим заптивним материјалом и 

шрафовском робом. Фазонски комади морају 

бити фабрички антикорозивно заштићени. 

Обрачун по кг.

Произвођач: "Akwa" Пољска или слично

кг

9 ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ  

Извришти  прикључење новопројектованог 

водовода на постојећу  водоводну мрежу на 

местима предвиђеним пројектом. Прикључке 

на постојеће цеви извести на лицу места у 

свему према детаљима из пројекта.

Обрачун по комаду изведеног прикључка

ком.

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

баштенска хидрантска - ФАЗА 2 23



Количина
Јединична 
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А Б АxБ
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Ф а з а    2

IV

1 Израда горње, доње плоче и зидова 

водомерног шахтаи горње плоче шахта 

испуста, бетонирањем на лицу места, од 

армираног бетона MB30, водонепропуст-

љивости V-6. Дебљине зидова  20.0cm, 

горње плоче 20.0cm а доње плоче 25.0cm за 

водомерни шахт. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона.
m³

2 Позицијом је обухваћена набавка, транспорт 

и израда унутрашње хидроизолације 

водоводних шахтова, пенетратом у три 

слоја, мокрим поступком, уз претходну 

обраду ивица и продора.

Обрачун се врши по m2
m²

3 Бетонирање анкер блокова за цеви бетоном 

MB15, у склопу доње плоче водоводних 

шахтова, на хоризонталним и вертикалним 

преломима водовода као и на вертикалним 

одвојцима-везама баштенских хидраната.

Плаћа се по m³ уграђеног бетона.

m³ 0.50

4 Израда слоја (дебљине 10cm) од мршавог 

бетона MB15 испод доње плоче водоводних 

шахтова. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона. m³

5 Бетонско гвожђе. Набавка, транспорт, 

исправљање, сечење, савијање и везивање 

арматуре према детаљима и спецификацији 

арматуре. 

 - ребраста арматура RA 400/500 и kg

 - мрежаста арматура МА 500/560 kg

6 Прикључни шахтови заливних система 

зеленила у жардинијерама.

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и 

истовар водонепропусних префабрико-ваних 

АБ прстенова (х=0.25м;0.5м;1.0м, конус 

х=0.6м) Ø1000мм, марке бетона МБ40 и 

минималном дебљином зида д=12цм, 

складиштење, развоз дуж трасе додатног 

материјала и прибора за прописану уградњу 

и спајање АБ прстенова, сав рад на уградњи, 

са отварањем отвора са стране, обрадом 

пролаза. 

Обрачун се врши по м' изведеног шахта.

Произвођач: "БЕТОЊЕРКА" Чачак или 

слично

m
1

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
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7 Доња плоча шахтови заливних система 

зеленила у жардинијерама.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз 

свих потребних материјала укључујући и 

арматуру, сав прибор и рад неопходан за 

потпуну и прописану израду ове позиције 

укључујући: постављање и демонтирање 

потребне оплате, исправљање, сечење, 

савијање и везивање арматуре, справљање 

и уградња бетона МБ30 и остало што је 

потребно за прописану израду АБ доње 

плоче РО. 

Обрачун се врши по комаду изведене доње 

плоче шахта

ком

V

1 Разупурање рова. Разупирање извршити по 

целој дубини рова обострано, водећи рачуна 

да се разупирањем осигура несметан рад, 

сигурност радника и самог ископа. 

Подграђивање вршити паралелно са 

напредовањем ископа. Постављена 

подграда мора да буде виша од околног 

терена за 0.3m. Подграђивање извршити 

дрвеном подградом. На дубинама мањим од 

1,00 м разупирање није потребно.

Обрачун се врши по m² разупрте површине.      

m² 330.58

2 Испитивање цевовода. После завршене 

монтаже цевовод испитати на пробни 

притисак према приложеном упуству.

Плаћа се по m' цевовода без обзира на 

пречник цевовода. m' 141.90

3 Снимање изведеног стања. Након комплетно 

завршене монтаже водоводне мреже, 

извршити геодетско снимање цевовода, 

хидраната, шахтова,  прикључака за објекте 

у комплексу и других објеката на мрежи. 

Позиција се може наплатити тек када 

Извођач преда потврду да је елаборат 

предат на картирање и да су трошкови 

картирања плаћени РГЗ-у

Плаћа се по  m' снимљеног цевовода.

m' 141.90

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ
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4 Обезбеђење постојећих инсталација при 

затрпавању рова, у који се полажу 

водоводне цеви. 

Плаћа се паушално.

 

пауш. 1

5 Дезинфекција цевовода. После завршеног 

испитивања на пробни притисак и пријема 

мреже (цевовода), извршити дезинфекцију 

цевовода према приложеном упуству 

водовода. 

Плаћа се по m' дезинфикованог цевовода.

m' 141,90

6 Израда елабората изведеног стања. Плаћа 

се паушално. пауш. 1

I

II

III

IV

V

Ф а з а 2

УКУПНО ФАЗА 2 (дин):

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

БАШТЕНСКА ХИДРАНТСКА  МРЕЖА И НАПАЈАЊЕ ФОНТАНЕ

Зелене површине поред објеката Ц и Г (водомерна шахта V3)

 - изводи се у фазама 1 и 2

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ
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НЕМА РАДОВА У ОКВИРУ ФАЗЕ 2 0,00УКУПНО ФАЗА 2 (дин):

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Зелена површина североисточно од објекта Ф 

(водомерна шахта V4) - изводи се у фазама 1 и 5

Ф А З А   2
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фаза 2

Парк 2

прикључак 1
0,00

Парк 1

прикључак 2
0,00

прикључак 3

прикључак 4 0,00

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Повшина између објеката Е и Ф

баштенска хидрантска мрежа и напајање фонтане

Повшина између објеката Г и Х

баштенска хидрантска мрежа

СВЕ УКУПНО

З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А   Ф А З Е   2

Повшина пред објеката Ц и Г

баштенска хидрантска мрежа

Повшина североисточно од објеката Ф

баштенска хидрантска мрежа
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(Дин)

Укупно    
(Дин)

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА-СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ-ПАРТЕР КОМПЛЕКСА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017U022-PZI-E02
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јул 2017.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СПОЉАШЊИХ 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ 

РАДОВА И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

ЗА ДРУГУ ( II ) ФАЗУ РАДОВА

ОВАЈ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОБУХВАТА:

- Набавка, транспорт и складиштење на градилишту
материјала, прибора и опреме, како је дато у појединим
позицијама.

- Испорука свог материјала наведеног у појединим
позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала,
потребног за квалитетну и комплетну израду
инсталације.
- Уграђивање и повезивање у свему како је наведено у

појединим позицијама у складу са важећим прописима и
правилима за квалитетну израду

- Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене
инсталације.

- Довођење у исправно стање свих евентуално
оштећених места на већ изведеним радовима.
- Сав употребљени материјал мора одговарати важећим

српским стандардима и бити првокласног квалитета.

- Сви радови морају бити изведени стручном радном
снагом и у потпуности према важећим српским
прописима за предметне врсте радова.
- У цену се урачунава поред вредности свег потребног

материјала и потребне радне снаге и сви порези на рад
и материјал.

- Цена обухвата и израду евентуално потребне
радионичке документације.
- Обрачун је дат по јединици мере комплетно урађене

позиције.
 - Завршне радове и предаја инсталације инвеститору.
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1. ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА У КОМПЛЕКСУ 
"ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"
Испоручити и транспортовати на 
градилиште сав потребан материјал и 
израдити ел. инсталацију у свему према 
приложеној текстуалној и графичкој 
документацији овог пројекта, са уградњом 
квалитетног материјала и опреме, као и 
свим потребним помоћним материјалом и 
стручном радном снагом, а у складу са 
важећим прописима.

1.1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1.1.1 Кабловски ровови
Трасирање и ручни ископ кабловског рова у 
земљишту III категорије са запрекама у 
слободном терену (и/или будућем тротоару).
Формирање постељице кабла од два слоја 
песка "Моравца" гранулације 0-4mm или 
уситњене просејане земље "здравице" (окца 
сита 4x4 mm), дебљине слоја од по 10cm.
Постављање PVC траке за упозорење  на 
40cm изнад кабла. Затрпавање и 
тампонирање рова у слојевима од 30cm са 
набијањем, механичким, у два слоја са по 
два пролаза и одвоз вишка материјала.
Контрола набијености материјала у рову 
обухваћена је овом позицијом:

Најмања набијеност је 62% (SRPS U.B1.036) 
или најмањи модул стишљивости je 250 
N/mm2 (SRPS U.B1.046).
Ров димензија (0.6-ширина х 1.0-дубина) m у 
коме се полажу 1, 2 или 3 енергетскa кабла 
1kV за напајање светиљки јавног 
осветљења комплекса.
Укупно за рад, материјал и транспорт. m 175

1.1.2 Кабловска канализација
Израда кабловске канализације у 
слободном терену у будућем коловозу:
полагање PVC цеви, унутрашњег пречника 
Ø110mm, у већ ископане кабловске ровове 
из поз.1.1.1 и поз. 4.1.1
Дужине цеви су како следи. Плаћа се по
комаду уграђене цеви
PVC цев, Ø110mm, 10m
Укупно 1.1.2 ком. 13
Укупно 1.1
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.2 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

1.2.1 Испорука и полагање кабла за напајање 
разводних ормана јавног осветљења, 1kV 
PP00 AS 3x150+1x70mm2, у кабловским 
рововима (поз. 1.1.1) и  кроз кабловску 
канализацију из поз. 4.2 Обухваћено 
развлачење, полагање и обележавање 
кабла оловном траком. 
Укупно за рад, материјал и транспорт 
(обухваћена II и III фаза радова).
Плаћа се по дужном метру уграђеног кабла: m 140

1.2.2 Испорука и полагање кабла, 1kV PP00A 
4x25mm2, у кабловским рововима (поз. 1.1.1 
и 4.1.1) и  кроз кабловску канализацију из 
поз. 4.2 Обухваћено развлачење, полагање 
и обележавање кабла оловном траком. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

Плаћа се по дужном метру уграђеног кабла: m 210

1.2.3 Израда пролаза напојног кабла PP00 
4x25mm² за стубно јавно осветљење кроз 
подножни сегмент стуба. 
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 3

1.2.4 Израда пролаза и одвојка напојног кабла 
PP00 4x25mm² за стубно јавно осветљење 
кроз подножни сегмент стуба. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

kom 1

1.2.5 Израда завршетка напојног кабла PP00 
4x25mm² за стубно јавно осветљење кроз 
подножни сегмент стуба. 
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 2
Укупно 1.2

1.3 ЗАВРШНИ РАДОВИ

1.3.1 Геодетско снимање трасa кабловских 
водова јавног осветљења 1kV са 
уцртавањем траса у план и копирањем. 
Излазак на терен и остали трошкови 
геодета.
Плаћање по рачуну. kom 1

ВЈН 06/17
ДЕО 3: Техничке спецификације
Електроенергетске инсталације 3/10



Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.3.2 Напонско испитивање енергетског кабла 1kV 
између две кабловске главе, односно стуба, 
"фазовање" кабловских жила, са 
исписивањем, постављањем и 
пломбирањем таблица и протоколског броја. 
Плаћање по рачуну.
Обрачун по испитаном каблу између 
стубова.

kom 6

1.3.3 Трошкови надзора приликом изградње 
кабловске мреже јавног осветљења, ради 
усаглашавања са осталим подземним и 
надземним инсталацијама и објектима 
Плаћање по рачуну. kom 1

1.3.4 Испорука потребног материјала и израда 
заштите при укрштању кабла јавног 
осветљења 1kV са другим подземним 
инсталацијама, према прописима.
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 3

1.3.5 Испорука и постављање ознаке за 
обележавање трасе кабла јавног 
осветљења на нерегулисаним површинама, 
бетонска коцка са месинганом плочицом.
Укупно за рад, материјал и транспорт.

kom 4
Укупно 1.3
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.4 СТУБНА МЕСТА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

1.4.1 Обележавање стубних места, за стубове 
висине 10m, израда оплате за темељ и 
израда темеља, димензија као што је дато у 
пројекту (1,1x1,1x1,4)m, али не мање од оног 
што даје произвођач стуба за дати стуб и 
врсту земљишта. Темељ је од армираног 
бетона марке према пројекту или  захтеву 
произвођача стубова са уградњом гвозденог 
кавеза са анкер завртњима (број и 
димензије даје произвођач, испорука уз 
стубове) и израда отвора за пролаз каблова 
кроз темељ постављањем две или три 
(смао тамо где се прави пролаз и одвојак 
кабла) ПВЦ цеви Ø70мм. Затрпавање 
темеља земљом са набијањем, планирањем 
и одвозом вишка земље. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

kom 6

1.4.2 Набавка, испорука и уградња (уз довођење у 
вертикалан положај) на припремљени 
темељ округлог, сегментног стуба висине 
10m (сличног типу CRS-A-10/60, 
AMIGA)комплет са:                   
- темељном, анкер-плочом са 4 отвора,
- одговарајућим анкерима унапред 
повезаним у кавез,
- цевчицом за одвод кондензата,
- носачем прикључне плоче,
- прикључном трофазном плочом са 
осигурачима FRA 16/6 А, 400 V,                                                   
- отвор за прикључну плочу је заштићен 
поклопцем,
- изведеном инсталацијом унутар стуба, од 
прикључне плоче до светиљке проводником 
типа PP-Y 3x1,5 мм2

Стуб треба да буде:
- вруће цинкован споља и изнутра, у свему
према стандардима SRPS EN ISO 1461, за
категорију корозивности C4 према ISO
12944,
- премазан једним слојем основне фарбе и
једним слојем завршне фарбе.
Укупно за рад, материјал и транспорт за
сваку фазу посебно. kom 6
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.4.3 Набавка, испорука и монтажа светиљке за 
осветљење саобраћајница и паркинга, на 
стубу висине 10m, преко лире дужине 1m, са 
нагибом прена хоризонтали од 0°. Светиљка 
је типа "AMPERA MIDI 
48LED/5139/106W/700mA/NW; Minel-
Schreder"Комплет уграђена светиљка. Позиција
обухвата и уградњу лире. kom 6

1.4.4 Израда прстенастог уземљивача стуба 
спољашњег осветљења од поцинковане 
челичне жице пречника 10mm у виду једног 
прстена пречника 1м, положеног у земљи на 
дубини 0,8м.

Уземљивач повезати на метални стуб преко 
стезаљке за уземљење. Са стубом повезати 
и неутрални проводник ел. Инсталације 
спољашњег осветљења.
Позиција обухвата ископ рова око стуба и 
његово поновно затрпавање са набијањем 
земље у слојевима, после полагања 
уземљивача.
Позиција обухвата такође и мерење 
отпорности уземљења.
Плаћа се све комплет по стубу.
Дато је за сваку фазу посебно. kom 2
Укупно 1.4

1.5 Разводни орман јавног осветљења
За напајање инсталација ЈО користи се 
слободностојећи орман
Орман је типизирани и видно обележен
симболом ЈО.
Орман се израђује од материјала следећих
карактеристика:
незапаљив,
нехигроскопан,
отпоран на механичка оштећења,
отпоран на хемијска дејства атмосферских
агенаса.
Орман мора да задовољи степен заштите IP
65.
Темељ, начин анкерисања и уводи/изводи
каблова у орману ЈО морају бити
типизирани, ради могућности примене и
замене ормана ЈО разних произвођача.
У орману је смештена следећа опрема:
Ормани са ознаком RO2-JO (II и III фаза)
ком.3 Топљиви, NV осигурачи, комплет са
подножијима od 250A и патронима од 100А:
NV 250/100A
ком.9 Редне клеме 1,5-4mm2
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

ком.1 Трополни контактор 125A, Ui=230V,
50Hz 
ком.6 Трополна осигурачка летва 160/25A
ком.1 Једнополна двоположајна преклопка
16A
ком.1 Косо сијалично грло са сијалицом од
40W
ком.2 Једнополна троположална преклопка
16A
ком.1 МТК уређај за управљање јавним
осветљењем
ком.3 једнополни аутоматски прекидач
ниског напона, лимитатор, 63А
ком.2 једнополни аутоматски осигурач 6А/C

ком.1 једнополни аутоматски осигурач 10А/C

ком.1 сабирница N проводника 20x4mm
ком.1 сабирница PE проводника 20x4mm
Остали ситан материјал: жица за
шемирање, натписне плочице итд.
Све комплет са бетонским темељом и
монтажом на темељ. kom 1
Укупно 1.5

1.6 Демонтажа постојећих стубова јавног 
осветљења, на предметнојј локацији 
комплекса "Земунске капије" којисе 
демонтирају, комплет са светиљкама 
лирама, темељимљ и кабловима. паушално
Укупно 1.6
Укупно 1
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(дин)
Укупно    (дин)

2 ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА ИНВЕСТИТОРУ

2.1 Након завршеног рада на извођењу напред
наведених инсталација извођач радова је
дужан извршити:

- отклањање евентуалних техничких и
естетских грешака изведених инсталација

 - чишћење од шута и одношење истог
По завршетку прегледа изведених радова
извршити сва потребна прописима
предвиђена испитивања као:
- мерење отпора изолације каблова, електро

опреме и уређаја појединачне и целокупно
изведене инсталације 

- испитивање функционалности појединих
уређаја и опреме као и функционалности
целокупне инсталације,
- испитивање заштите од додирног напона у

инсталацији,
- мерење падова напона на прикључку

потрошача
- мерење прелазних отпора уземљења и

слично.
Након извршених мерења извођач ће
направити протокол и доставити Инвеститору
све потребне атесте уз оверу добијених
вредности.
За све изведене радове и уграђени материјал
који је сам набавио за потребе извођења ове
инсталације извођач радова је обавезан дати
писмену гаранцију у складу са важећим
прописима и постојећим уговореним
обавезама.
Издавање свих потребних упутстава за
касније одржавање је такође обавеза
Извођача.

2.2. За време монтаже обавезно унети све измене
у један примерак пројекта. Измене морају
бити оверене од стране извођача и надзорног
органа.
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(дин)
Укупно    (дин)

2.3. Урадити пројекат изведеног стања на основу
овереног примерка снимљеног за време
израда инсталација. Елаборат мора садржати
све измене које су настале за време
извођења и мора бити оверен званичним
печатом фирме која је извела потребна
снимања као и од стране Инвеститора.

УКУПНО 2: паушално
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(Дин)
Укупно    (Дин)

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА-СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ-ПАРТЕР КОМПЛЕКСА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017U022-PZI-E02
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јул 2017.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СПОЉАШЊИХ 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ, 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА И ГРАЂЕВИНСКИХ 
РАДОВА

ЗА ДРУГУ ( II ) ФАЗУ РАДОВА

REKAPITULACIJA : 

1.
ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У 
КОМПЛЕКСУ "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"                        -   

2. ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА 
ИНВЕСТИТОРУ

УКУПНО:

ВЈН 06/17
ДЕО 3: Техничке спецификације
Електроенергетске инсталације 10/10



ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 1545
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: 05.09.2017.
ФАЗА ПРОЈЕКТА: СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ – ТРОТОАРИ – ФАЗА 2
НАПОМЕНА : СВИ РАДОВИ МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНИ ПРЕМА 

"УСЛОВИМА И ОБИМУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА" КОЈЕ ЈЕ ПРОПИСАО 

ИНВЕСТИТОР У ОКВИРУ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА КОНКУРСНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ УГОВОРЕНО ИЗВОЂЕЊЕ

РАДОВА.

РАДОВИ НА ИЗВОЂЕЊУ ОВЕ ФАЗЕ НАСТУПАЈУ НАКОН ИЗГРАДЊЕ

ОБЈЕКТА Г

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ

1,001 Обележавање трасе поплочаних и уређених површина са свим

потребним пројектованим елементима из пројекта по X, Y и З

координатама. Податке о геодетским тачкама државне мреже на тој

локацији узети из општинског катастра. Извршити постављање

чврстих тачака дрвеним кочићима или металним болцнама, а

најмање једну тачку обезбедити као стални геодетски репер током

целе градње комплекса. Стална тачка мора бити везана за државни

координатни систем. Током грађења извођач мора редовно

одржавати све сталне тачке и побијене ознаке, а да се при том

обезбеди нормално грађење и несметана контрола од стране

стручног надзора. 

Обрачуном дата површина поплочаних и уређених површина.

Обрачун по м2              м2 1,104.00

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2,000 ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ:

Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова

ценама обухватио и следеће заједничке условe:

1. Земљани радови ће бити изведени у свему према пројекту, цене

садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат,

механизацију и радне скеле, као и остале трошкове и изараду

предузећа

2. Апсолутна кота постељице је дата у пројекту.

3. Сви ископи у овом предмеру су рачунати од постојеће коте

терена.

3. Пре почетка земљаних радова извођач је дужан да заједно са

представником инвеститора сними висинске коте постојећег терена,

након исколчења објекта

4. У случају прекопавања, све дубље ископане површине треба

попунити шљунком или санирати терен на адекватан начин у

консултацији са геомеханичаром. Ови трошкови падају на терет

извођача.

5. Ископану постељицу заједнички треба да прегледају и у

грађевинском дневнику констатују квалитет и техничке податке за

обрачун (снимљени ископ)

6. При обрачуну количина радова за све ископе и одвоз обрачунато

је по м3 самониклог тла, а сви насипи по м3 збијеног материјала

7. Важећи норматив утрошка рада и материјала прописују

"Нормативи у стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН -

200"    
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

2,001 Машинско чишћење терена и скидање површинског слоја земље и

шута(oтпада грађ.материјала ) у дебљини од цца 40цм. Ископ треба

да прати пад терена. 

Ископану земљу и шут утоварити у камион и одвести на градску

депонију удаљености до 10км, што улази у цену. 

Овом позицијом је обухваћена површина за постељицу површина

за ком.отпад. 

Обрачун по м3 м3 441.60

2,002 Машински ископ земље II категорије у широком ископу, за

постељицу површина за комунални отпад. 

Ископ вршити према котама из пројекта.

Ископану здраву земљу депоновати у оквиру градилишне депоније,

за касније насипање банкине тротоара.

Обрачун по м3 м3 6.0

2,003 Машинско збијање - компактирање подтла површина за комунални

отпад, погодним механичким средствима. Набијање извести до

збијености од  мин. Мs=20MPa. 

Обрачун по м2 м2 105.00

2,004 Набавка материјала, транспорт и машинско разастирање и набијање

шљунковито- песковитим материјалом из позајмишта до коте

постељице површина за комунални отпад и уређење зелених

површина (до слоја хумузирања). Насипање вршити у слојевима д=

20-30 цм са набијањем сваког слоја. 

Набијање извести до збијености од  мин. Мs=30MPa. 

Обрачун по м3.
м3 1,498.50

2,005 Машинско планирање постељице површина за комунални отпад,

погодним механичким средствима. Захтевана збијеност на слоју

постељице  мин. Мs=30MPa. 

Обрачун по м2 м2 101.2

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3  ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД

3,001 Израда тампонcког слоја од механички збијеног зрнастог каменог

материјала. од дробљеног материјала 0/63mm: у слоју д = 20 цм.

Обрачун по м3 изведене позиције, за сав рад, материјал и потребна

збијања. Захтевана збијеност на завршном слоју износи Мс =

40МПа.
м3 21.10

3,002 Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог

материјала. од дробљеног материјала 0/31,5mm: у слоју д = 10 цм.

Обрачун по м3 изведене позиције, за сав рад, материјал и потребна

збијања. Захтевана збијеност на завршном слоју износи Мс =

50МПа. м3 8.80

3,003 Израда застора од асфалта д=5цм на површинама за комунални

отпад . Обрачун по м2 изведене позиције, за сав рад, материјал.

м2 88.00

3,004 Набавка и постављање белих бетонских ивичњака за оивичавање

површина за комунални отпад. Ивичњаци су димензија 12/18цм од

вибропресованог бетона, постављају се на подложну бет.греду МБ

30 према котама из пројекта. Обрачун по м1 изведене позиције, за

сав рад, материјал.
м1 46.00

УКУПНО ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД

4 УРБАНИ МОБИЛИЈАР
4,001 Набавка, транспорт и постављање урбане опреме- канте за отпатке,

типски производ .Канта од пуног материјала, постављена на

метални стуб. Стуб монтиран на припремљен бетонски темељ.

Обрачун по ком ком 20.00

4,002 Набавка, транспорт и постављање контејнера за комунални отпад

запремине 1100л, димензија 137х120х145цм

Обрачу по ком. ком 6.00
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

4,003 Ручни ископ темељних јама за урбану опрему ( канте за отпатке)

димензија 30х30х60цм, 40х40х60цм. Одвожење вишка земље из

ископа, на депонију.

Обрачун по м3 м3 3.00

4,004 Бетонирање темеља урбане опреме набијеним бетоном , према

инструкцијама испоручиоца опреме. м3 3.00

4,005 ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА ВИЗУЕЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ

Набавка материјала, израда, монтажа и антикорозиона заштита

челичне настрешнице контејенре-визуалне заштите, димензија

настрешнице 5,0/4,4м, површина настрешнице цца 22.0м2 ( 2 ком)

од ХОП профила дим 80/80/3мм-стубови висине цца 2,00м,

међусобно повезани профилом истих димензија у доњој и горњој

зони. Стубови се фиксирају аб темеље на димензија 40/40/60цм,

преко анкер плоча. Конструкција се међусобно вари. Антикорозивна

заштита по оштем опису, завршно се конструкција боји у сиво. 

Обрачун по кг
кг 1,400.00

4,006 ОБЛОГА БОЧНИХ ЗИДОВА НАСТРЕШНИЦЕ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ

Набавка материјала, монтажа бочних страница настрешнице за

контејнере ( три странице), поставља се заштитна површина од

композитних алуминијумских панела д=4мм (алукобонд,

перфорирани лим, панел и сл. ) или производ истог квалитета другог

произвођача, у укупној ширини до1,50м, ширина појединачног

елемента цца 30цм. Панел се постваља на висини од 50цм од

површине платоа. Панел је у боји дрвета са имитацијом шаре

дрвета.

Обрачун по м2 
м2 100.00

УКУПНО УРБАНИ МОБИЛИЈАР

УКУПНО:
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 1542
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: 05.09.2017.
ФАЗА ПРОЈЕКТА: СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ТРОТОАРИ 

ФАЗА 2

1
2
3
4

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
 ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД
УРБАНИ МОБИЛИЈАР
УКУПНО
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

NAPOMENA:

I PRIPREMNI RADOVI

1 SEČA STABALA  na nivou kompleksa

Investitor je u obavezi da pre otpočinjanja radova Seče i

uklanjanja stabala, kontaktira gradsku komisiju za seču,

odnosno odgovarajuću nadležnu opštinsku/gradsku službu. 

Tek po dobijanju njihovog rešenja/ dozvole/odobrenja ,i

plaćanja obračunate takse iz dobijenog rešenja / dozvole /

odobrenja / može da  pristupi izvršenju sledećeg dela  pozicije .

Stabla određena za seču data su grafičkim prilogom - list 1 i

manualom valorizacije. Po obaranju stabala, pristupiti vađenju

panjeva. U zavisnosti od veličine panjeva, oko istih iskopati

zemlju u prečniku od 1-2m, saseći debele i tanke žile koje se

nalaze u zemlji na dubini do 50 cm. Sav posečeni materijal

privremeno deponovati u okviru gradilišta radi kasnijeg utovara i

transporta. Rupe zatrpati i zemlju grubo isplanirati. Sav

posečeni materijal: sortimente, panjeve, žile i dr. Utovariti u

kamion i prevesti na deponiju udaljenu do 10 km. Broj stabala

za seču je 12. Njihovo uklanjanje je neophodno zbog

prenamene prostora.

Obračun po komadu.

Ø21-30 kom 8

Ø31-40 kom 3

Ø61 - 70 kom 1

2 PRESAĐIVANJE STABALA na nivou kompleksa

Obuhvata pripremu stabala, orezivanje, mašinski iskop,utovar,

transport i mašinska sadnja na stalno mesto, koje je definisano

grafičkim prilogom. Presađivanje se izvodi ISKLJUČIVO u

periodu mirovanja vegetacije. Pozicija obuhvata i potrebnu negu

i min 6 meseci po presadjivanju odr

- Širina iskopa oko stabla je minimalno 50cm veća u odnosu na

deblo

- prevršiti nadzemni deo stabla na min visini od 3m

- pripremiti označeno mesto sadnje - iskopati jamu min 2 puta

veću od formiranog busena, na dno staviti zdravicu, mešanu sa

tresetom u odnosu 1:1. Naliti sadnu jamu vodom do njenog

maksimalnog zasićenja.

- Mašinski izvaditi stablo za presadjivanje. sve deblje preseke

korena, premazati fungicidom.

- Položiti biljku na odgovarajuću visinu u pripremlejnu sadnu

jamu, kako bi korenov vrat bio na istoj vsini kao i na

prethodnom mestu rasta .

- Pažljivo ispuniti sadnu jamu, najfinijim humusnim supstratom,

mešanim sa tresetom  u odnosu 2:1

- ankerisati sadnicu i čankovati je.

PREDMER RADOVA OZELENJAVANJA - FAZA II

Opis radova

Radove ozelenjavanja je neophodno da izvodi lice sa licencom 474

Investitor je u obavezi da imenuje lice za nadzor sa licencom 373 ili 474

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

Opis radova

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina

- intenzivno zalivati, svaki drugi dan u prvoj rastućoj sezoni od

momenta presadjivanja , velikom količinom vode, odnosno do

potpune zasićenosti - stavaranja ‚‚barice‚‚ u zoni čanka.

Obračun po kom. Komplet.

kom
Četinarsko drveće kom 1

3 Prenošenje projekta na teren

Pozicija obuhvata prenošenje planiranog rešenja na teren,

obeležavanje, iskolčavanje.

Obračun paušalno po kom. kom 1

I UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

II ZEMLJANI RADOVI 

1 Humusiranje

Nabavka transport i ugradnja humusnog materijala u debljini od

50cm.. Koristiti finu baštensku zemlju II kategorije, čistu od

organskog i neorganskog otpada, uz dodatak organskog

đubriva, peska i mineralnog djubriva.

Supstrat koji se ugradjuje MORA biti finih fizičkih i hemisjkih

osobina. Ugradjuje se na čist teren, bez korova, organskog i

neorganskog otpada. Potreban kvalitet potvrditi atestom

akreditovane laboratorije, kao i na prisustvo semena ambrozije. 

Prilokom ugradnje, po mašinskom razastiranju i grubom

nivelisanju, potrebno je izfrezirati humusirane površine, i fino

ručno isplanirati na planirane visinske kote.

Radove humusiranja izvoditi neposredno pred sadnju/ setvu,

kako se humus ne bi sušio. Stvarala pokorica i širio korov. 

Obračun po m3, komplet. m3 552

II UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

III SADNJA SADNICA 

1 DRVOREDNE SADNICE 

Nabavka, transport i sadnja drvorednih sadnica, dimenzija kako

je dato u daljem tekstu. Nakon sadnje sadnu jamu očankovati i

obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa opštim uslovima za

izvođenje radova ozelenjavanja. Sadne jame otvarati

mašinskim putem.

Drvoredna sadnica. Visina sadnica 450- 500 cm, počev od

korenovog vrata do polovine aktivnog vršnog letorasta .

Visina debla od korenovog vrata do najniže grane u kruni treba

da bude od 220 cm.                      

.Obim debla 18-20 cm. na visini od jednog metra u odnosu na

korenov vrat.

Korenov sistem treba da je dobro razvijen u svim pravcima,a

busen izvađene sadnice baliran i osiguran okastom žicom ili da

je u velikim saksijama - kontejnerima. Busen izvađene sadnice

treba da je  60 -80 cm.

Školovane sadnice presađene najmanje 3 puta, ali tako da je

zadnje presađivanje izvršeno dve do tri godine pre isporuke.

Pozicija obuhvata i zamenu supstrata u iskopanoj jami i /li

ispunu ozidane sadne jame na parkingu , utovar i odvoz sterilne

zemlje. Jama je 80*80*100cm. Računati umanjenje u odnosu

na veličinu busena.
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

Opis radova

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina

Obračun po kom. Komplet.

Ds Acer platanoides kom 4

2 VISOKI LIŠĆARI 

Nabavka, transport i sadnja sadnica VISOKIH LIŠĆARA,

dimenzija kako je dato u daljem tekstu. Nakon sadnje sadnu

jamu očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa

opštim uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja. Sadne

jame se otvaraju mašinskim putem.

Visina sadnica 300-350 cm, počev od korenovog vrata do

polovine aktivnog vršnog letorasta 

Obim debla 12-14 cm. na visini od jednog metra u odnosu na

korenov vrat

Korenov sistem treba da je dobro razvijen u svim pravcima, a

busen izvađene sadnice baliran i osiguran okastom žicom ili da

je u velikim saksijama-kontejnerima. Busen izvađene sadnice

treba da je 60-80 cm.

Školovane sadnice presađene 3-4 puta, ali tako da je zadnje

presađivanje izvršeno dve do tri godine pre isporuke.

Pozicija obuhvata i zamenu supstrata u iskopanoj jami , utovar i

odvoz sterilne zemlje. Jama je 80*80*100cm. Računati

umanjenje u odnosu na veličinu busena.

Obračun po kom, komplet.

Vl2 Quercus rubra syn. borealis kom 4

3 VISOKI ČETINARI

Nabavka, transport i sadnja sadnica VISOKIH ČETINARA,

dimenzija kako je dato u daljem tekstu. Nakon sadnje sadnu

jamu očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa

opštim uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja.

Soliterno stablo sa pravilno raspoređenim granama, jednim

terminalnim izdankom. Visina sadnice 250-300 cm, počebv od

korenovog vrata do polovine aktivnog  vršnog izdanka.

Korenov sistem treba da je dobro razvijen u svim pravcima, a

busen izvađene sadnice baliran i osiguran okastom žicom ili da

je u velikim saksijama-kontejnerima. Busen izvađene sadnice

treba da je 60-80 cm.

Školovane sadnice presađene 3 puta, ali tako da je zadnje

presađivanje izvršeno dve do tri godine pre isporuke.

Pozicija obuhvata i zamenu supstrata u iskopanoj jami , utovar i

odvoz sterilne zemlje. Jama je 80*80*100cm. Računati

umanjenje u odnosu na veličinu busena.

Obračun po kom, komplet.

Vc1 Pinus walichiana kom 5
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

Opis radova

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina

4 SREDNJE I NISKO LIŠĆARSKO DRVEĆE

Nabavka, transport i sadnja sadnica NISKIH I SREDNJIH

LIŠĆARA, dimenzija kako je dato u daljem tekstu. Nakon

sadnje sadnu jamu očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi

u skladu sa opštim uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja.

Sl1
Prunus cerasifera ˊPissardiiˊ h min 300cm, prsni prečnik 5-7 cm

kom 11

5 SREDNJI I NISKI ČETINARI 

Nabavka, transport i sadnja sadnica srednjih i niskih četinara,

na mestima kako je dato planom sadnje dimenzija kako je dato

u nastavku opisa pozicije. Nakon sadnje sadnu jamu

očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa opštim

uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja.

Nc1 Juniperus virginiana ˊSkyrocketˊ, hmin - 180 cm kom 11

6 LISTOPADNO ŽBUNJE

Nabavka, transport i sadnja sadnica listopadnog žbunja min

starosti 4-6 godina . Sadnice treba da budu formirane sa 4

podjednako razvijena izbojka dužine 50-60cm.Sadnice šiblja

treba da budu u kontejnerim C2 ili C3. Sadnu vršiti u donosu na

plan sadnje i prema normi koja je data u tom grafičkom prilogu.

Nakon sadnje sadnu jamu očankovati i obilno zaliti. Sve radove

uraditi u skladu sa opštim uslovima za izvođenje radova

ozelenjavanja. 

Lz4 Hibiscus syriacus C2L kom 16

Lz5 Forzythia europea C3L kom 50

4 ZIMZELENO ŽBUNJE

Nabavka, transport i sadnja sadnica zimzelenog žbunja starosti

3-5 godina (ili slično). Sadnice treba da budu formirane sa 4

podjednako razvijena izbojka. SAdnju vršiti prema planu sadnje,

gde je definisano mesto sadnje i norma. Nakon sadnje sadnu

jamu očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa

opštim uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja.          

Obračun po kom.      

Zz1 Aucuba japonica ˊVariegataˊ  C3L kom 12
Zz2 Cotoneaster horizontalis C2L kom 7
Zz4 Pyrocantha coccinea C2L kom 25

5 ČETINARSKO ŠIBLJE

Nabavka, transport i sadnja sadnica zimzelenog žbunja starosti

3-5 godina (ili slično). Sadnice treba da budu formirane sa 2

podjednako razvijena izbojka MINIMALNE DUŽINE 50 cm.

SAdnju vršiti prema planu sadnje, gde je definisano mesto

sadnje i norma. Nakon sadnje sadnu jamu očankovati i obilno

zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa opštim uslovima za

izvođenje radova ozelenjavanja.             

Obračun po kom.   

Cz3 Juniperus virginiana ˊGrey owlˊ C5L kom 69

III UKUPNO ZA SADNJU SADNICA
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

Opis radova

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina

IV ZASNIVANJE TRAVNJAKA

Nabavka, transport potrebnog materijala i izrada travnajka,

setvom travne smeše

Sve radove izvesti u skladu sa opštim uslovima za izvodjenje

radova. Travnjak je zasnovan, po drugom košenju u potrebnom

kvalitetu i pokrivenosti / gustini.

Obračun po m2, komplet m2 1004

IV UKUPNO ZA ZASNIVANJE TRAVNJAKA

V  ODRŽAVANJE ZELENILA

Održavanje - zalivanje, vršiti sa baštenske hidrantske mreže.

Računi za utoršenu vodu, koji budu ispostavljeni na adersu

Investitora u roku zasnivanja i održavanja zelenih površina,

potrebnoje da budu prefakturisani ka  izvodjaču.

Ukoliko nije moguće koristiti baštensku hidrantsku mrežu,

potreban transport vode / cisterna/na nivou potrebnog perioda

održavanja - minimalno 1 godina,  ukalkulisati u cenu sadnice.

1 ODRŽAVANJE NOVOG ZELENILA 

Podrazumeva sve operacije održavanja i nege zelenila     

(zalivanje, orošavanje, formiranje krošnji, okopavanje, prašenje,

suzbijanje korova zamena osušenih biljaka...) u periodu od dve

godine od datuma završetka radova.

Ukupno iznosi 20% po godini od investicione vrednosti

ozelenjavanja ( sadnja sadnica i zasnivanje travnjaka). 
% 0.4

V UKUPNO ZA ODRŽAVANJE ZELENILA

REKAPITULACIJA

RADOVI OZELENJAVANJA 

FAZA II 

I PRIPREMNI RADOVI din

II ZEMLJANI RADOVI din

III SADNJA SADNICA din

IV ZASNIVANJE TRAVNJAKA din

V  ODRŽAVANJE ZELENILA din

UKUPNO DIN
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕР

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

Р.бр. ОПИС укупно

1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

2 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

2.1 СПОЉАШЊА ВОДОВОДНА МРЕЖА

2.2 СПОЉАШЊА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

2.3 БАШТЕНСКА ХИДРАНТСКА МРЕЖА И 

ОДВОДЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

3 СПОЉАШЊЕ ЕЛЕКТОЕНЕРГЕТСКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ

4 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ

5 САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

6 ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ И ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

6.1 ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ СА СИНХРОН ПЛАНОМ

6.2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

УКУПНА НЕТО ЦЕНА (РСД):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ФАЗА II

ВЈН 06/17 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ФАЗА II



        ПРЕДМЕР РАДОВА 

        ФАЗА III

ВЈН 06/17 ПРЕДМЕР РАДОВА - ФАЗА III



ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ И ПРАТЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017У022Г03

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

ФАЗА III

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

1,000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

1,001 Геодетско обележавање површина преко детаљних 

тачака ситуационог и нивелационог плана и нормалних 

попречних профила датих у пројекту. Позиција обухвата 

одржавање мреже током трајања извођења свих радова.

м' 55.00

Рашчишћавање терена машинским путем са уклањањем 

растиња, пањева, смећа и разног грађевинског шута. 

Позиција обухвата чишћење са утоваром материјала и 

депоновањем на градску депонију.

Обрачун по м2 . м2 530.00

УКУПНО ПРЕТХОДНИ  РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2,000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

Машински ископ површинског слоја хумусног материјала 

просечне дебљине д=40цм. Позиција обухвата ископ, 

утовар и транспорт материјала на градску депонију.

Из обрачуна земљаних радова. 

Обрачун по  м3. м3 597.00

Ископ машинским путем земљаног  материјала, испод 

саобраћајних, пешачких и зелених површина.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Обрачун по м3.

2.002.1.Машински ископ материјала са гурањем до 20м. 

Ископани материјал се корсити за насипање (види 

поз.2.004)

м3

3.00

2.002.2.Ископ,утовар и транспорт материјала из ископа 

на градску депонију..                                              600,00 - 

3,00 = 597,00 м3                                                                                       

м3

597.00

Машинско набијање подтла на месту израде слоја 

насипа или замене материјала испод будућих 

саобраћајних и пешачких површина, са набијањем до 

Ме=20 МРа.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова и 

планиметрисањем .

Обрачун по м2. м2 635.00

1,002

2,001

2,002

2,003
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

Израда насипа од земљаног материјала испод 

саобраћајних површина са одабраним материјалом из 

ископа.Насипање радити у слојевима са набијањем до 

модула стишљивости од Ме=25МРа. 

Обрачун је добијен из предмера землајних радова.

Обрачун по м3. м3 3.00

Израда насипа од шљунковитог материјала-замена 

материјала--Позиција обухвата набавку материјала, 

транспорт и израду слоја замене материјала у дебљини 

од д=50цм. Израду насипа радити у најмање 2 слоја 

испод будућих саобраћајних површина. Насипање се 

ради са набијањем од Ме=40МРа.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Обрачун по  м3 изведеног слоја. м3 304.00

Фино планирање постељице, саобраћајних површина 

(коловозне и пешачке површине) са тачношћу ±1 цм до 

пројектованих кота и са потребним набијањем. Обрачун 

по м2.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Саобраћајне површине минимум Ме =20МРа м2 568.00

Пешачке површине минимум Ме =25МРа м2 132.00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

3,000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

Набавка материјала, транспорт и израда слоја од 

дробљеног каменог агрегата 0-63 мм  испод 

саобраћајних и паркинг површина са потребним 

набијањем минимум Ме=70 МРа. Дебљина слоја износи 

20цм.

Обрачун по м3 слоја. м3 119.00

Набавка материјала, транспорт и израда слоја од 

дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм испод 

саобраћајних и паркинг површина  са потребним 

набијањем минимум Ме=90МРа. Дебљина слоја износи 

15цм.

Обрачун по м3 слоја. м3 80.00

Набавка материјала, транспорт и израда горњег носећег 

слоја од битуменизираног дробљеног агрегата БНС 22сА 

дебљине д=7цм. Позиција обухвата набавку, израду 

асфалтне масе, транспорт и уградњу. 

Обрачун је добијен планиметрисањем.

Обрачун по м2 изведеног слоја. м2 529.00

Набавка материјала, транспорт и израда хабајућег слоја 

од асфалт-бетона АБ11 дебљине д=5цм. Позиција 

обухвата набавку, израду асфалтне масе, транспорт и 

уградњу. 

Површине су планиметрисане.

Обрачун по м2 изведеног слоја. м2 529.00

2,005

2,004

2,006

3,001

3,002

3,003

3,004
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака МБ 

40, на подлози од неармираног бетона МБ 20 са 

фуговањем спојница према детаљу из пројекта.

Планиметрисане количине.

Обрачун по м' уграђених ивичњака .

бетонски ивичњак   18/24 цм h=12цм м' 110.00

бетонски ивичњак  12/18 цм  оборен h=6цм м' 3.00

бетонски ивичњак  12/18 цм  оборен h=3цм м' 12.00

Набавка, транспорт и уградња бетонских прелазних 

ивичњака МБ 40, на подлози од неармираног бетона МБ 

20 са фуговањем спојница према детаљу из пројекта.

Обрачун по ком уграђених ивичњака. ком 4.00

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНА НЕТО ЦЕНА (РСД):

Цене (РСД) су без ПДВ-а

3,006

3,005
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Кол.
Јединична 

цена
Укупно

1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ 

Позицијом је обухваћено обележавање

(исколчавање) трасе водовода на терену пре

почетка радова, успостављање реперних тачака

дуж трасе са протоколом обележавања, као и

осигурање, обнављање и одржавање тачака

успостављених на терену током читавог периода

грађења, односно до предаје радова Инвеститору и

сви трошкови преузимања података од стране

овлашћене установе.

Обрачун се врши по m' обележене трасе водовода.

Улични водовод и хидранти m'

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г ,Х и ДУ m'

2. УТВРЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ПОДЗЕМНИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 

Позицијом су обухваћени сви трошкови на

обезбеђењу ажурног катастра подземних

инсталација за предметну локацију (од стране РГЗ-

а) и достављање истог надзорном органу пре

почетка радова, као и сви трошкови на

прибављању података о положају постојећих

инсталација од ЈКП-а и других предузећа,

испитивање локације одговарајућим детекторима,

"шлицовање" попречних профила на траси

водовода (ручни ископ, дубине до 1,5 м) и сарадња

са надлежним комуналним и другим предузећима у

циљу благовременог предузимања мера заштите.

Обрачунава се по м1 пројектованог цевовода.
m'

ред 

број
Опис позиције Мера

ФАЗА 3

ПРЕДМЕР И ПРДРАЧУН РАДОВА СПОЉНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА " ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ", 

ЗОНА С8 - ФАЗА 3

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

ВЈН 06/17

ДЕО 3. Техничке спецификације

улични водовод ФАЗА 3 1



Кол.
Јединична 

цена
Укупно

ред 

број
Опис позиције Мера

ФАЗА 3

3. РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

(коловоза, тротоара идр.)

Позиција обухвата обострано машинско сечење

постојећег горњег строја конструкције, за 10 cm

шире у односу на ширину рова са сваке стране,

просечне дебљине d = 13 цм. Након сечења

извршити машинско и ручно разбијање на комаде,

са утоваром и транспортом на градску депонију.

Радове извести у складу са условима и сагласности

Секретаријата за саобраћај и Дирекције за путеве.

Обрачун се врши по m
2
 изведених радова.

Само на прикључцима на мрежу изван насеља

"Земунске капије".

m
2

4. ОСИГУРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОДВИЈАЊА 

САОБРАЋАЈА

Позицијом су обухваћени сви трошкови на изради

Елабората привременог одвијања саобраћаја у зони

извођења радова, са изменама и допунама

елабората док трају радови; трошкови услова и

сагласности надлежних предузећа за раскопавање;

набавка или изнајмљивање опреме за регулисање

саобраћаја у складу са, од стране Секретаријата за

саобраћај (или Министарства) одобреним

Елаборатом; монтажа, премештање и демонтажа

опреме за регулисање саобраћаја (дефинисане

Елаборатом и условима на терену: саобраћајни

знакови, баријере и др.); материјал и рад за израду

пешачких и колских приступа постојећим

објектима; трошкови таксе за раскопавање и

привремено заузеће саобраћајних површина; као и

сви непоменути трошкови везани за ову позицију.

Обрачунава се паушално.

Прикључци на Цара Душана, Шумадијску и

Мостарску улицу су у првој фази, док је прикључак

на Задужбинску улицу у другој фази.

пауш.

5. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА
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Обавеза Извођача ја да одреди једног или више

координатора за безбедност и здравље на раду у

фази пројектовања (у даљем тексту: координатор

за израду пројекта), који ће израдити План

превентивних мера и обављати послове из чл. 11

Уредбе о безбедности и здрављу на раду на

привременим или покретним градилиштима

("Слушбени гласник РС", бр. 14/09 и

95/10).Координатор за израду пројекта ће, услед

настале промене на градилишту, а на захтев

координатора за извођење радова, вршити измене и

допуне Плана превентивних мера.

Обраћунава се паушално.

Обрачунава се комплетно у првој фази.

пауш.

1. МАШИНСКИ И РУЧНИ ИСКОП

Ископ извршити у свему према нагибима,

димензијама и котама назначеним у пројекту или

до нивоа и димензија одобрених од стране

надзорног органа, односно техничким прописима и

упутствима надзорног органа. Ископ вршити

машински осим на деоницама где се траса укршта

са подземним инсталацијама, односно у завршном

слоју у односу на коту дна рова где ће се ископ

вршити ручно. Приликом ископа рова где дубина

прелази 1,0m одмах треба извршити подграђивање

рова како би се могао несметано и безбедно

обавити рад на ископу, монтажи и испитивању

цевовода. Приликом ископа земљу утоварити у

камион или привремено одложити уз руб

ископаног рова на таквој удаљености на којој неће

изазвати урушавање рова, а најмање 1,0m од ивице

рова. Погрешан откоп извођачу се не признаје, а

прекоп се мора попунити шљунком и добро

набити, све о трошку извођача радова. Позицијом

су обухваћени сви трошкови на ископу материјала

за ров са потребним проширењем ископа за

разупирање рова, проширењем и продубљењем

рова у зони споја цеви, фазонских комада, ископа

за шахт.

Обрачун се врши по m
3

ископаног материјала у

сраслом стању.

Ископ рова дубине 0-2 м

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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 - машински ископ, 80% m
3

 - ручни ископ, 20% m
3

Ископ за шахтове

 - машински ископ, 80% m
3

 - ручни ископ, 20% m
3

Ископ рова дубине 0-2 м

прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г Х и ДУ

 - машински ископ, 80% m
3

 - ручни ископ, 20% m
3

2. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА

Позицијом је обухваћено ручно планирање дна

рова са тачношћу +/- 1 cm, према пројектованим

котама и нагибима из пројекта са одбацивањем

материјала ван рова. Рад на планирању се обавља

под заштитом подграде. Након планирања дна рова

врши се набијање подтла, механчким средствима

до потребне збијености. Постигнута збијеност

подтла треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку за насипање

преко 2 m, односно 97% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку за насипање до 2 m

(СРПС.У.Б1.038). У случају да се захтевана

збијеност не може постићи, набијање ће се

наставити уз додавање песковито-шљунковитог

материјала док се не остваре захтеване величине

збијености подтла.

Обрачун се врши по m
2

испланираног и набијеног

дна рова.

` Улични водовод и хидранти m
2

Шахтови m
2

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
2
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3. ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА И

ЗАТРПАВАЊЕ ЦЕВИ ПЕСКОМ

Позицијом је обухваћено разастирање и планирање

песка за постељицу са тачношћу од +/- 1 cm у

свему према пројектованим котама и нагибима

дебљине d= 10-25 cm, као и затрпавање цеви

песком до на 30 cm изнад темена цеви. Затрпавање

цеви песком се врши након постављања и спајања

цеви и завршеног испитивања цеви на

вододрживост. Збијање постељице и песка око

цеви постићи набијањем слојева ручним или лаким

машинским средствима. Збијеност постељице и

песка око цеви треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

постељице и песка око цеви треба да износи Ms>

15 MPa (СРПС.У.Б1.046).

Обрачун се врши по m
3

уграђеног и набијеног

песка.

` Улични водовод и хидранти m
3

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
3

4. МАШИНСКО И РУЧНО ЗАТРПАВАЊЕ 

ШЉУНКОМ ДО КОТЕ ВРХА РОВА

Позицијом је обухваћено затрпавање рова

водоводне мреже у слојевима уз квашење и

сабијање материјала и истовремено вађење

подграде рова како би се остварила што боља веза

са околним тлом. Дебљина слоја при набијању

мора одговарати врсти материјала и примењеној

врсти машине за набијање, како би се остварила

могућност постизања тражене збијености по целој

дубини рова. Затрпавање рова почети тек по

одобрењу надзорног органа. Збијање вршити до

пројектом захтеване збијености, а проверава се за

сваки изведен слој на размаку од 50m. 
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Затрпавање рова се врши до коте врха рова. Испод

градских саобраћајница збијеност испуне треба да

износи 100% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Ms> 25 MPa

(СРПС.У.Б1.046). Испод пешачких и

бициклистичких стаза, паркинга за путничка

возила и спортско-рекреативних објеката збијеност

испуне треба да износи 98% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку (СРПС.У.Б1.038), односно

уколико се испитивање врши преко модула

стишљивости онда носивост испуне треба да

износи Ms> 20 MPa (СРПС.У.Б1.046). Позицијом

је обухваћена набавка и довоз свог потребног

материјала и сав рад на уграђивању материјала у

ров, као и све остале активности неопходне за

потпуни и прописани завршетак ове позиције

радова.

Обрачун се врши по m
3

уграђеног и набијеног

материјала у збијеном стању.

` Улични водовод и хидранти m
3

Затрпавање око шахтова m
3

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
3

5. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт, истовар

и грубо планирање вишка земље из ископа на

депонију одређену од стране надзорног органа или

градску депонију. Количине за обрачун се врше

мерењем стварно извршеног транпортованог

материјала у растреситом стању (коефицијент

растреситости k=1,2).

Обрачун се врши по m
3

транспортованог

материјала.

` Улични водовод и хидранти m
3

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
3

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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1. РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА 

Ради осигурања бочних страна рова од

зарушавања, потребно је извршити двоструко

разупирање рова здравом грађом и челичним

лимом, у свему према техничким прописима за ту

врсту радова, тако да се обезбеди потпуна заштита

радника и неометана монтажа цеви у рову.

Позицијом су обухваћени набавка, транспорт,

монтажа, демонтажа, чишћење и сортирање

оплате. 

Мерење и обрачун је по m
2
 разупрте површине.

` Улични водовод и хидранти m
2

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
2

1. ИЗРАВНАВАЈУЋИ СЛОЈ ОД БЕТОНА 

МБ15, д = 10цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и демонтирање

неопходне оплате, справљање, уградња и нега

водонепропусног бетона MБ15 дебљине d= 10 cm,

у свему према детаљу из пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

2. ИЗРАДА ДОЊЕ ПЛОЧЕ ШАХТА

МБ30 В6, д = 25 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и демонтирање

неопходне оплате, (исправљање, сечење, савијање

и везивање арматуре се посебно обрачунава),

справљање, уградња и нега водонепропусног

бетона MБ30 В6 дебљине d= 25 cm, у свему према

детаљу из пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

IV БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
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3. ИЗРАДА ЗИДОВА ШАХТА

МБ30 В6, д = 25 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и демонтирање

неопходне оплате, (исправљање, сечење, савијање

и везивање арматуре се посебно обрачунава),

справљање, уградња и нега водонепропусног

бетона MБ30 В6 дебљине d= 25 cm, у свему према

детаљу из пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

4. ИЗРАДА ГОРЊЕ ПЛОЧЕ ШАХТА

МБ30 В6, д = 20 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање, подупирање и

демонтирање неопходне оплате, (исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре се посебно

обрачунава), справљање, уградња и нега

водонепропусног бетона MБ30 В6 дебљине d= 20

cm, у свему према детаљу из пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

5. ИЗРАДА АНКЕР БЛОКОВА

На вертикалним и хоризонталним скретањима

цевовода, на стрмим деоницама (пад већи од 10%),

као подметач у шахтовима испод арматура и

фазонских комада и темељ надзермних пожарних

хидраната, од набијеног бетона МБ 20. Позиција

обухвата потребну оплату, справљање, уградњу и

негу бетона. У свему према детаљима из пројекта.

Обрачун се врши по m3 
m

3

6. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и

израда унутрашње хидроизолације водоводних

шахтова, пенетратом у три слоја, мокрим

поступком, уз претходну обраду ивица и продора.

Обрачун се врши по m2

m
2

7. АРМАТУРА
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Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

сечеље, савијање и монтажа арматуре. Арматура

мора бити постављена по пројекту и чврсто

повезана, а заштитну слој бетона обезбеђен према

статичком прорачуну и важећим прописима.

Бетонирање сваке позиције може да почне тек када

надзорни орган прегледа и записнички прими

постављену арматуру.

Обрачунава се по килограму

ребраста арматура РА 400/500 kg

мрежаста арматура МА 500/560 kg

1. МОНТАЖА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ  ЦЕВИ

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, развоз дуж трасе,

спуштање у ров и монтажа полиетиленских цеви

велике густине. Цеви се међусобно спајају

сучеоним заваривањем, а веза са фазонским

комадима од дуктил лива остварује се преко туљка

са прирубницом. Монтажу извршити према

важећим техничким прописима и препорукама

произвођача.

Обрачун је по m' уграђене цеви.

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или слично

ПЕХД  ДН160 - Ø150 mm НП10 ПЕ 100 m'

ПЕХД  ДН110 - Ø100 mm НП10 ПЕ 100

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m'

ПЕХД  ДН90 - Ø80 mm НП10 ПЕ 100 m'

2. НАБАВКА И МОНТАЖА АРМАТУРА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж трасе и

монтажа арматуре од дуктилног лива NP10 са

припадајућим заптивним материјалом и

шрафовима. Арматуре морају бити антикорозивно

заштићени.

Обрачун се врши по комаду уграђене арматуре и

фазонског комада за сав рад и материјал.

Произвођач: "AKWA" Пољска или слично
2.1 а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN150 ком

б) уградбена гарнитура и ЛГ капа ком

2.2  - Засун ЕУРО 20 NP10 DN150mm

                       са точком ком

2.3  а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN100 

прик. будућих објеката: А, Б, Ф, Г,Х и ДУ ком

б) уградбена гарнитура и ЛГ капа

прик. будућих објеката: А, Б, Ф, Г,Х и ДУ ком 3.00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

V  МОНТЕРСКИ РАДОВИ
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2.4 а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN80mm ком

б) уградбена гарнитура и ЛГ капа ком 1.00

2.5 - Засун ЕУРО 20 NP10 DN80mm

                     са точком ком

2.6 - Универзална спојка  DN 150mm ком

3. НАБАВКА И МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ 

КОМАДА ОД ДУКТИЛ ЛИВА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж трасе и

монтажа фазонских комада од дуктилног лива

NP10 са припадајућим заптивним материјалом и

шрафовима, у свему према детаљу и

спецификацији из пројекта. Фазонски комади

морају бити антикорозивно заштићени.

Нису обухваћени противпожарни хидранти.

Обрачунава се по килограму.

Произвођач: "AKWA" Пољска или слично
` Улични водовод и хидранти кг

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ кг

4. НАБАВКА И МОНТАЖА ПE СПОЈНИХ 

ЕЛЕМЕНАТА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж трасе и

монтажа фазонских комада од полиетилена NP10,

за прелазак на ЛГ фазонске комаде са

прирубницама. У цену је урачунатзаварен венац од

полиетилена или навучена зупчаста спојка,

слободна прирубница, пљосната заптивка,

шрафови, матице и дихтунзи.

Обрачун се врши по комаду уграђенoг фазонског

комада за сав рад и материјал.

Произвођач: "CENTRALTUBI" Иатлија или

слично.
 - PEHD туљак Ø160mm 

са летећом прирубницом DN150mm ком

 - PEHD туљак Ø90mm 

са летећом прирубницом DN80mm ком

 - PEHD туљак Ø160mm 

са летећом прирубницом DN150mm

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ ком

 - PEHD туљак Ø110mm 

са летећом прирубницом DN100mm

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ
ком
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5. НАБАВКА И МОНТАЖА НАДЗЕМНОГ 

ПРОТИВПОЖАРНОГ ХИДРАНТА

Набавка, транспорт и монтажа надземних

противпожарних хидраната DN80mm PN10, са три

прикључка (2 х 50 мм, 1 х 75 мм). Ценом су

обухваћен сам хидрант са уградњом. Потребни

фазонски комади на одвајању од цевовода и

припреми за монтажу хидранта обухваћени кроз

позиције 2. 3. и 4. (овог прерачуна): N комад, FF

комад, затварач са уградбеном гарнитуром, FFR

комад, T комад, улична капа за уградбену

гарнитуру. Јединична цена обухвата набавку,

транспорт и монтажу, цену потребног везног

материјала (равне заптивне гуме, као и шрафовски

материјал: комплет вијака, навртки и подлошки (по

две подлошке за пар вијак-навртка).                

Обрачун по комаду уграђеног надземног хидранта.

Произвођач: "AKWA" Пољска или слично

 - надземни противпожарни хидрант 

DN80mm PN10. ком 1.00 

6. ШАХТ ПОКЛОПЦИ ОД КОМПОЗИТА  

Набавка, транспорт и монтажа равних шахт

поклопаца од композита , Ø625mm, са рамом, за

оптерећење од 400kN . Поклопац уградити на

задату коту поклопца. Поклопац укрутити

цементним малтером, подметачима и бетоном око

0,30 m
3
 бетона MB20. 

Обрачун је по комаду уграђених поклопаца.

Произвођач: "POLIECO"  Италија  или слично ком

7. ПЕЊАЛИЦЕ

Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених

пењалица према ДИН-у 1211 у шахтове, на сваких

30 cm висине, наизменично у два реда на

међусобном растојању од 20 cm са ручним

штемовањем рупа и обрадом цементним малтером. 

Обрачун је по комаду уграђене пењалице.

ком
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8. ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ

Извршити прикључивање ново-пројектованог

водовода на постојећу водоводну мрежу, на

местима предвиђеним пројектом. Прикључке на

постојеће цеви извести на лицу места, у свему

према детаљу из пројекта. Рад и материјал за

уградњу при изради везе је обрачунат у оквиру

позиција : 2 - водоводне арматуре и 3 - фазонски

комади.

Прикључак изводити у договору и уз асистенцију

ЈКП БВК.

Обрачун по комаду

ком

1. ДОВОЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА У 

ПРВОБИТНО СТАЊЕ

После монтаже, испитивања и затрпавања

цевовода, довести коловоз у првобитно стање у

свему према упутствима надзорног органа и

техничким прописима за ову врсту радова.

Мерење и обрачун је по m
2

стварно извршених

радова. m
2

2. ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ

МРЕЖЕ

Позицијом су обухваћени сви трошкови на

испитивању положене мреже на пробни притисак у

свему према упутствима надлежне комуналне

организације и техничким условима произвођача,

уз обавезно присуство надзорног органа. Све

евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања

рова.

Мерење и обрачун је по m' испитане мреже.
водоводна мрежа и хидранти m'

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ m'

3. ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРАЊЕ

ЦЕВОВОДА

Дезинфекција и прање цевовода према упутству

надлежног водоводног предузећа, санитарне

инспекције и надзорног органа, а према упутству

из пројекта.

Обрачун је по m' испране мреже.
m'

водоводна мрежа и хидранти m'

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ m'

VI  ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ:
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4. ОСИГУРАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА

За време извођења радова, на местима укрштања са

трасом цевовода, неопходно је извршити

осигурање постојећих подземних и надземних

инсталација.

Обрачунава се паушално.

Појављује се у првој и другој фази. пауш.

5. ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА

Евентуалне подземне, атмосферске, или воде

другог порекла црпети из рова технологијом коју

предложи Извођач радова, на бази своје

опремљености.

Појављује се у првој и другој фази.
пауш.

6. ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ

Позиција обухвата : пријаву снимања РГЗ-у,

снимање водоводне мреже и свих реконструисаних

прикључака, предавање Елабората РГЗ-у на

картирање и добијање потврде да је Елаборат

предат и трошкови картирања измирени.

Обрачунава се по м1.

m'

Геодтско снимање прикључака будућих објеката

А,Б,Ф,Г и Х. Снимке записнички предати

Инвеститору / Надзорном органу

Обрачунава се по м1.
m'

7. ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

По завршетку изградње комплетног водовода

израдити Елаборат изведеног цевовода и

одштампати га у 6 (шест) примерака + 2 примерка

на компакт диску (у формату: Word, Excel I Acad).

Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове са

уцртаном мрежом и објектима на цевоводу, шему

чворова, цртеже свих шахтова, записнике о

испитивању овенрене од стране Извођача, Надзора

и представника ЈКП БВК, потврду о хлорисању и

бактериолошкој исправности, санитарну

сагласност надлежног градског

секретаријатаптврду о извршеном геодетском

снимању од РГЗ-а, потврду о измереним

притисцима у хидрантима, грађевинску дозволу и

др.

Обавеза Извођача је да Елаборат изведеног стања у

3 (три) одштампана примерка и 1 (један)

електронски примерак преда техничкој

документацији ЈКП БВК-а.

Обрачунава се паушално.

Ради се у три дела - због примопредаје, фаза прва,

друга и пета.
пауш.

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:
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II

III

IV

V

VI

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ РАДОВИ

 СПОЉАШЊА ВОДОВОДНА МРЕЖА, ФАЗА 3 - УКУПНО:

ОСТАЛИ РАДОВИ

МОНТЕРСКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗЕ 3:

ТЕСАРСКИ РАДОВИ
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Кол Цена Укупно

I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Позицијом је обухваћено снимање и обележавање

(исколчавање) трасе канализације на терену пре

почетка радова, успостављање реперних тачака дуж

трасе са протоколом обележавања, као и осигурање,

обнављање и одржавање тачака успостављених на

терену током читавог периода грађења, односно до

предаје радова Инвеститору и сви трошкови

преузимања података од овлашћене установе.

Обавеза Извођача је да снимљене подужне профиле

будуће канализације достави Надзорном органу.

Обрачун се врши по м' обележене трасе .

улична канализација м 134.92

Прикључци објеката А,Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м 41.16

2 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА  

Позицијом су обухваћени сви трошкови : обезбеђивања

ажурног катастра подземних инсталација од РГЗ-а и

доставу истог Надзорном органу пре почетка радова;

пробавњање података о положају постојећих

инсталација од ЈКП-а и других предузећа; испитивање

локације одговарајућим детекторима; ручно

"шлицовање" попречних профила на траси

канализације дубине 1,0-2,5 м и сарадња са надлежним

комуналним и другим предузећима у циљу

благовременог предузимања мера заштите.

Обрачунава се по м' трасе. м 134.92

3. РУШЕЊЕ И ПОПРАВКА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА

 

Сечење и разбијање постојећег коловозног застора и

тротоара, за 20 цм шире од ширине рова. Ископани

материјал одвести на Градску депонију. После

затрпавања и набијања рова коловозну конструкцију и

тротоара довести у првобитно стање асфалтирањем

коловоза и тротоара.

Само у зони повезивања са канализацијом у ободним

саобраћајницама.

Плаћа се по м² .   

м 20.16

4. ОСИГУРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈА  

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 3

Опис позиције
Р.

Б.

Јед 

мере

ФАЗА 3
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Позиција обухвата :

Израда елабората привременог одвијања саобраћаја у

зони радова, са изменама и допунама Елабората док

трају радови; трошкови услова, сагласности и дозволе

за раскопавање надлежних предузећа; набавку или

изнајмљивање опреме за регулисање саобраћаја у

складу са урађеним и од стране Секретаријата за

саобраћај (или Министарства) одобреним Елаборатом;

монтажа, премештање и демонтажа опреме за

регулисање саобраћаја у складу са Елаборатом и

условима на терену (саобраћајни знаци, хоризонталне и

вертикалне баријере и друга опрема); пешачки и

коловозни прелази преко рова, ...

Само у зони повезивања са канализацијом у ободним

саобраћајницама.

Обрачунава се паушално.

Обрачунава се два пута: 

фаза 1 - прикључци у Шумадијској и Мостарској улици

фаза 3 - прикључак у Задужбинској улици

пауш. 1.00

5. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА  

Обавеза Извођача ја да одреди једног или више

координатора за безбедност и здравље на раду у фази

пројектовања (у даљем тексту: координатор за израду

пројекта), који ће израдити План превентивних мера и

обављати послове из чл. 11 Уредбе о безбедности и

здрављу на раду на привременим или покретним

градилиштима ("Службени гласник РС", бр. 14/09 и

95/10). Координатор за израду пројекта ће, услед

настале промене на градилишту, а на захтев

координатора за извођење радова, вршити измене и

допуне Плана превентивних мера.

Обрачунава се паушално.

Обрачунато у фази 1 -

јединствено за све фазе 1 - 5 пауш.

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1. ИСКОП РОВА

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ:
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Р.

Б.

Јед 

мере

ФАЗА 3

Ископ извршити у свему према нагибима, димензијама

и котама назначеним у пројекту или до нивоа и

димензија одобрених од стране надзорног органа,

односно техничким прописима и упутствима надзорног

органа. Ископ вршити машински осим на деоницама

где се траса укршта са подземним инсталацијама,

односно у завршном слоју у односу на коту дна рова

где ће се ископ вршити ручно. Приликом ископа рова

где дубина прелази 1,0м одмах треба извршити

подграђивање рова како би се могао несметано и

безбедно обавити рад на ископу, монтажи и

испитивању цевовода. Приликом ископа земљу

утоварити у камион или привремено одложити уз руб

ископаног рова на таквој удаљености на којој неће

изазвати урушавање рова, а најмање 1,0м од ивице

рова. Погрешан откоп извођачу се не признаје, а

прекоп се мора попунити шљунком и добро набити, све

о трошку извођача радова. Позицијом су обухваћени

сви трошкови на ископу материјала за ров са

потребним проширењем ископа за разупирање рова,

проширењем и продубљењем рова у зони споја цеви,

фазонских комада, ископа за шахт и сл..

Обрачун се врши по м3 ископаног материјала у

сраслом стању.

ископ – 0-2 м 274.58

машински ископ 90 % м
3

247.12

ручни ископ 10 % м
3

27.46

ископ – 2-4 м 246.25

машински ископ 85 % м
3

209.31

ручни ископ 15 % м
3

36.94

ископ – 4-6 м 20.73

машински ископ 80 % м
3

16.58

ручни ископ 20 % м
3

4.15

ископ – 0-2 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 
82.32

машински ископ 90 % м
3

74.09

ручни ископ 10 % м
3

8.23

ископ – 2-4 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 
64.16

машински ископ 85 % м
3

54.54

ручни ископ 15 % м
3

9.62

ископ – 4-6 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 
1.54

машински ископ 80 % м
3

1.23

ручни ископ 20 % м
3

0.31

2. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА
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Позицијом је обухваћено ручно планирање дна рова са

тачношћу +/- 1 цм, према пројектованим котама и

нагибима из пројекта са одбацивањем материјала ван

рова. Рад на планирању се обавља под заштитом

подграде. Након планирања дна рова врши се набијање

подтла, механчким средствима до потребне збијености.

Постигнута збијеност подтла треба да износи

минимално 95% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом поступку за

насипање преко 2 м, односно 97% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном Проктор-

овом поступку за насипање до 2 м (СРПС.У.Б1.038). У

случају да се захтевана збијеност не може постићи,

набијање ће се наставити уз додавање песковито-

шљунковитог материјала док се не остваре захтеване

величине збијености подтла.

Обрачун се врши по м2 испланираног и набијеног дна

рова.

канализација м
2

134.92

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
2

41.16

3. ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА И ЗАТРПАВАЊЕ 

ЦЕВИ ПЕСКОМ

Позицијом је обухваћено разастирање и планирање

песка за постељицу са тачношћу од +/- 1 цм у свему

према пројектованим котама и нагибима дебљине д= 10 

цм, као и затрпавање цеви песком на 30 цм изнад

темена цеви. Затрпавање цеви песком се врши након

постављања и спајања цеви и завршеног испитивања

цеви на вододрживост. Збијање постељице и песка око

цеви постићи набијањем слојева ручним или лаким

машинским средствима. Збијеност постељице и песка

око цеви треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку (СРПС.У.Б1.038), односно

уколико се испитивање врши преко модула

стишљивости онда носивост постељице и песка око

цеви треба да износи Мс> 15 МПа (СРПС.У.Б1.046).

Обрачун се врши по м3 уграђеног материјала у

збијеном стању.

канализација м
3

81.08

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

23.40

4. ЗАТРПАВАЊЕ РОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

фекална канализација ФАЗА 3 18



Кол Цена Укупно
Опис позиције

Р.

Б.

Јед 

мере

ФАЗА 3

ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ

Позицијом је обухваћено затрпавање рова канализације

у слојевима уз квашење и сабијање материјала и

истовремено вађење подграде рова како би се

остварила што боља веза са околним тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора одговарати врсти

материјала и примењеној врсти машине за набијање,

како би се остварила могућност постизања тражене

збијености по целој дубини рова. Затрпавање рова

почети тек по одобрењу надзорног органа. 

Збијање вршити до пројектом захтеване збијености, а

проверава се за сваки изведен слој на размаку од 50м.

Затрпавање рова се врши до коте врха рова. Испод

градских саобраћајница збијеност испуне треба да

износи 100% од максималне лабораторијске збијености

по стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Мс> 25 МПа (СРПС.У.Б1.046). 

Испод пешачких и бициклистичких стаза, паркинга за

путничка возила и спортско-рекреативних објеката

збијеност испуне треба да износи 98% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном Проктор-

овом поступку (СРПС.У.Б1.038), односно уколико се

испитивање врши преко модула стишљивости онда

носивост испуне треба да износи Мс> 20 МПа

(СРПС.У.Б1.046). 

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог

потребног материјала и сав рад на уграђивању

материјала у ров, као и све остале активности

неопходне за потпуни и прописани завршетак ове

позиције радова.

Обрачун се врши по м3 уграђеног и набијеног

материјала у збијеном стању.

канализација м
3

446.53

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

121.79

5. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт, истовар и

грубо планирање вишка земље из ископа на Градску

депонију . Количине за обрачун се врше мерењем

материјала у сраслом стању.

Обрачун се врши по м3 транспортованог материјала.

канализација м
3

541.56

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

148.02

6. ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА
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Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог

порекла, изцрпети из рова технологијом коју предложи

Извођач радова. Мора се обезбедити рад у потпуно

сувом рову.

Обрачун по м1 штићеног цевовода. м 134.92

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1. РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА

Ради осигурања бочних страна рова од зарушавања,

потребно је извршити двоструко разупирање рова

здравом грађом и челичним лимом, у свему према

техничким прописима за ту врсту радова, тако да се

обезбеди потпуна заштита радника и неометана

монтажа цеви у рову. Позицијом су обухваћени

набавка, транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење и

сортирање оплате. 

Мерење и обрачун је по м2 разупрте површине.

канализација м
2

541.11

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
2

310.70

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА РЕВИЗИОНОГ ОКНА Ø1000мм

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и истовар

водонепропусних префабрикованих АБ прстенова

(х=0.25м;0.5м;1.0м, конус х=0.6м) Ø1000мм, марке

бетона МБ40 и минималном дебљином зида д=12цм,

складиштење, развоз дуж трасе додатног материјала и

прибора за прописану уградњу и спајање АБ прстенова,

сав рад на уградњи РО са отварањем отвора са стране,

обрадом пролаза кроз РО да буде водонепропусно и

обрадом спојева монтажних елемената РО спец.

цементним малтером или другим материјалом тако да

се оствари водонепропусност. 

Обрачун се врши по м' изведеног ревизионог окна.

Произвођач : "Бетоњерка" Чачак или слично. м' 21.46

2. ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ И ТАМПОН 

ШЉУНКА Ø1000мм

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
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Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за

потпуну и прописану израду ове позиције укључујући:

постављање и демонтирање оплате, справљање,

уградња и нега бетона МБ15 д=10цм. Слој бетона

равномерно извести на подлози од шљунка дебљине

д=10цм. Слој бетона израдити у пројектованом паду са

равном горњом површином. 

Обрачун се врши по комаду изведеног бетонског слоја,

односно м3 тампона од шљунка.

 Vбетона= 1.5x1.5x0.1=0.22м
3

м
3

1.16

 Vшљунка= 2,0x2,0x0.1=0.40м
3

м
3

2.10

3. ИЗРАДА ДОЊЕ ПЛОЧЕ РЕВИЗИОНОГ ОКНА 

Ø1000ммПозицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

ове позиције укључујући: постављање и демонтирање

потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и

везивање арматуре, справљање и уградња бетона МБ30

и остало што је потребно за прописану израду АБ доње

плоче РО. 

Обрачун се врши по комаду изведене доње плоче РО.

ком 5.00

4. ИЗРАДА КИНЕТА

Позицијом је обухваћена набавка, довоз, справљање,

уградња и нега бетона МБ20 за израду кинете са

малтерисањем кинете цементним малтером у два слоја

и глачањем другод слоја до црног сјаја.

Обрачун се врши по комаду изведене кинете. ком 5.00

5. ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ РАСТЕРЕТНОГ 

ПРСТЕНА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

АБ растеретног прстена унтрашњег пречника Ø625мм

укључујући: постављање и демонтирање оплате,

исправљање, сечење,савијање и везивање арматуре,

справљање, уградња и нега бетона МБ30, Пре израде

растеретног прстена потребно је извршити додатну

контролу збијености око РО. 

Обрачун се врши по комаду изведеног растеретног

прстена.

Прпизвођач: "Бетоњерка" Чачак или слично ком 2.00

6. ИЗРАДА И МОНТАЖА ПРИВРЕМЕНОГ АРМИРАНО-

БЕТОНСКОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА
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Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

АБ привременог шахт поклопца, кужног облика

пречника Ø 780 мм, дебљине шахт поклопца d = 100

mm. Позиција укључује: постављање и демонтирање

оплате, исправљање, сечење, савијање и везивање

арматуре, справљање, уградња и нега бетона МБ30,

монтажу и демонтажу привременог поклопца на РО. 

Обрачун се врши по комаду привременог поклопца.

ком 3.00

7. БЕТОНИРАЊЕ СПОЉНИХ КАСКАДА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

ове позиције укључујући: постављање и демонтирање

потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и

везивање арматуре, справљање и уградња бетона МБ30

и остало што је потребно за прописану израду спољне

каскаде поред РО. 

У свему према м
3
 уграђеног бетона

Обрачун се врши по комаду изведене каскаде.

Канализација зоне С8 м
3

1.60

V  МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА ПВЦ ЦЕВИ

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и монтажа

канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а са

одговарајућим гуменим заптивним прстеновима,

привремено складиштење, развоз дуж трасе рова,

истовар уз ров, преглед цеви и спојница, спуштање у

ров, подешавање осовине и нивелете цеви, а у свему

према дубинама, падовима и условима дефинисаним

пројектом односно упутствима произвођача. Сав рад,

додатни материјал и прибор неопходан за потпуну и

прописану уградњу и спајање канализационих цеви,

обухваћен је позицијом. Све набављене цеви и

фазонски комади морају имати фабричке атесте у

складу са стандардима и захтеву наручиоца. Цеви које

имају видна оштећења и не одговарају стандардима

несмеју се уграђивати. Монтажу цевовода вршити од

шахта до шахта, а у секцијама дужине око 30м. Пре

отпочињања монтаже сви изведени радови на

предметној секцији морају бити комплетно проверени

и примљени од стране надзорног органа.

Обрачун се врши по м' комплетно монтираних цеви.

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или слично

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

фекална канализација ФАЗА 3 22



Кол Цена Укупно
Опис позиције

Р.

Б.

Јед 

мере

ФАЗА 3

Канаизација

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø250мм м' 134.92

КГФ уводник у шахт Ø250мм ком 8.00

Прикључци објеката А, Б, Ф, Г и Х

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø250мм

огранци за прикључење зоне М5 м'

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø200м

кућни прикључци м' 41.16

КГФ уводник у шахт Ø250мм ком

КГФ уводник у шахт Ø200мм ком 6.00

Чеп за цев Ø250мм ком

Чеп за цев Ø200мм ком 6.00

2. МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ И ПРЕЛАЗНИХ КОМАДА

ОД ПВЦ-а - КАСКАДА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и монтажа

фазонских и прелазних комада од ПВЦ-А са

одговарајућим гуменим заптивним прстеновима, у

свему према пројектованим пречницима, датој

спецификацији и упутствима произвођача. Сви

фазонски комади морају имати фабричке атесте у

складу са стандардима и захтеву наручиоца. Фазонски

комади који имају видна оштећења и не одговарају

стандардима несмеју се уграђивати. 

Обрачун се врши по комаду уграђеног фазонског

комада.

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или слично

Канализација зоне С8

ПВЦ цев Ø160мм м' 4.00

ПВЦ лук Ø160мм 45° ком 2

ПВЦ лук Ø160мм 90° ком 2

ПВЦ рачва Ø250/160мм 45° ком 2

3. ШАХТ ПОКЛОПЦИ  ОД КОМПОЗИТА 

Набавка, транспорт и монтажа шахт поклопаца,

Ø625мм, од композита са рупама, са рамом. Поклопац

уградити на задату коту поклопца. Поклопац укрутити

цементним малтером, подметачима и бетоном око

0.30м3 бетона МБ20. 

Обрачун је по комаду уграђених поклопаца.

Произвођач: "Polieco" Италија или слично

400кН ком 2.00

4. ПЕЊАЛИЦЕ

Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених

пењалица према ДИН-у 1212 Е у шахтове, на сваких 30

цм висине, наизменично у два реда на међусобном

растојању од 20 цм са ручним штемовањем рупа и

обрадом цементним малтером. 

Обрачун је по комаду уграђене пењалице. ком 61.00

VI  ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО МОНТЕРСКИ  РАДОВИ:

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

фекална канализација ФАЗА 3 23



Кол Цена Укупно
Опис позиције

Р.

Б.

Јед 

мере

ФАЗА 3

1. ПРИКЉУЧЕЊЕ НОВЕ НА ПОСТОЈЕЋУ

КАНАЛИЗАЦИЈУ

Позицијом су обухваћена сва неопходна штемовања

постојећег ревизионог окна и кинете, увлачење нове

канализационе цеви, обрада споја до постизања пуне

вододржљивости и довођење кинете у исправно стање,

са набавком, трнспортом и уградњом потребног

материјала.

За ове радове је обавезно обезбедити присуство

надзора испред ЈКП БВК.

Обрачунава се по комаду.

ком 1

2. ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Испирање канализационе мреже пре хидрауличког

испитивања уз ручно одстрањивање свих врста

материјала који су доспели у цевовод приликом

испирањем цевовода монтаже помоћу цистерне

високог притиска (воме) и муљних пумпи за

избацивање воде из цевоовда.  

Обрачун је по м' изведне трасе цевовода.

м' 134.92
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Кол Цена Укупно
Опис позиције

Р.

Б.

Јед 

мере

ФАЗА 3

3. СНИМАЊЕ ЦЕВИ КАМЕРОМ

За потребе предаје инсталација крајњем кориснику -

ЈКП БВК, потребно је по завршетку изградње

извршити снимање канализације камером. Јединичном

ценом су обрачунати сви трошкови снимања, обраде

снимка и достава истог на компакт диску.

Уколико се покаже да инсталација није исправна у ма

ком погледу (песак у цевима, није изведена по правцу,

оштећења и сл.), Извођач је дужан да о свом трошку

уради исправке и поново сними неисправне деонице.

Обрачунава се по м'.

м' 134.92

3. ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ

По завршеној монтажи појединих деоница цевовода

највише 100 м', извршити њихово испитивање као и

ревизионих силаза на водонепропусност, уз обавезно

присуство Надзорног органа, а у свему према условима

комуналног предузећа и важећим прописима за ту

врсту радова (водени стуб хидростатички притисак).

Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања

рова.  Обрачун је по м' изведене  трасе цевовода.

м' 134.92

4. СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА КАТАСТАР

У самом току и по завршеној монтажи цевоовда

Извођач је обавезан да врши геодетско снимање

изведеног стања и да све измене и допуне

пројектованог стања пренесе на ситуацију и

одговарајуће подужне профиле и детаље. 

По добијању потвреде од РГЗ-а да је елаборат предат

на картирање, радови се могу наплатити.

Обрачун по м' изведених радова.

м' 134.92

5. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

По добијању података о изведеном цевоводу

(геодетски снимак изведеног станаја) снимљено стање

уцртати у ситуацију и подужне профиле са осталим

потребним подацима као што су детаљи. Елаборат

сачинити у 6 аналогних и 2 електронска примерака,

који ће бити потписани од стране извођача , надзора и

представника ЈКП БВК.

Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове са

уцртаном мрежом и објектима на цевоводу, шему

чворова, цртеже свих шахтова, записнике о

испитивању овењрене од стране Извођача, Надзора и

представника ЈКП БВК, потврду о извршеном

геодетском снимању од РГЗ-а, грађевинску дозволу и

др.

Обавеза Извођача је да Елаборат изведеног стања у 3

(три) одштампана примерка и 1 (један) електронски

примерак преда техничкој документацији ЈКП БВК-а, и

о томе прибави потврду.

Обрачун по м' изведене трасе цевовода.
м' 134.92

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:
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ФАЗА 3
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VI ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО СПОЉАШЊА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА 3

ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

МОНТЕРСКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ РАДОВИ

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 3
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Кол Цена Укупно

I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Позицијом је обухваћено снимање и обележавање

(исколчавање) трасе канализације на терену пре

почетка радова, успостављање реперних тачака дуж

трасе са протоколом обележавања, као и осигурање,

обнављање и одржавање тачака успостављених на

терену током читавог периода грађења, односно до

предаје радова Инвеститору и сви трошкови

преузимања података од овлашћене установе.

Обавеза Извођача је да снимљене подужне профиле

будуће канализације достави Надзорном органу.

Обрачун се врши по м' обележене трасе .

улична канализација м 134.40

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м 59.00

2 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА  

Позицијом су обухваћени сви трошкови : обезбеђивања

ажурног катастра подземних инсталација од РГЗ-а и

доставу истог Надзорном органу пре почетка радова;

пробавњање података о положају постојећих

инсталација од ЈКП-а и других предузећа; испитивање

локације одговарајућим детекторима; ручно

"шлицовање" попречних профила на траси

канализације дубине 1,0-2,5 м и сарадња са надлежним

комуналним и другим предузећима у циљу

благовременог предузимања мера заштите.

Обрачунава се по м' трасе. м 134.40

3. РУШЕЊЕ И ПОПРАВКА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА

 

Сечење и разбијање постојећег коловозног застора и

тротоара, за 20 цм шире од ширине рова. Ископани

материјал одвести на депонију коју назначи Градску

депонију. После затрпавања и набијања рова

коловозну конструкцију и тротоара довести у

првобитно стање асфалтирањем коловоза и тротоара.

Само у зони повезивања са канализацијом у ободним

саобраћајницама.

Плаћа се по м² .   

м 23.52

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 3

ФАЗА 3
Опис позиције Јед мере

Р.

Б.
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Кол Цена Укупно

ФАЗА 3
Опис позиције Јед мере

Р.

Б.

4. ОСИГУРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈА  

Позиција обухвата :

Израда елабората привременог одвијања саобраћаја у

зони радова, са изменама и допунама Елабората док

трају радови; трошкови услова, сагласности и дозволе

за раскопавање надлежних предузећа; набавку или

изнајмљивање опреме за регулисање саобраћаја у

складу са урађеним и од стране Секретаријата за

саобраћај (или Министарства) одобреним Елаборатом;

монтажа, премештање и демонтажа опреме за

регулисање саобраћаја у складу са Елаборатом и

условима на терену (саобраћајни знаци, хоризонталне и 

вертикалне баријере и друга опрема); пешачки и

коловозни прелази преко рова, ...

Само у зони повезивања са канализацијом у ободним

саобраћајницама.

Обрачунава се паушално.

Обрачунава се два пута: 

фаза 1 - прикључци у Шумадијској и Мостарској улици

фаза 3 - прикључак у Задужбинској улици

пауш. 1.00

5. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА  

Обавеза Извођача ја да одреди једног или више

координатора за безбедност и здравље на раду у фази

пројектовања (у даљем тексту: координатор за израду

пројекта), који ће израдити План превентивних мера и

обављати послове из чл. 11 Уредбе о безбедности и

здрављу на раду на привременим или покретним

градилиштима ("Службени гласник РС", бр. 14/09 и

95/10). Координатор за израду пројекта ће, услед

настале промене на градилишту, а на захтев

координатора за извођење радова, вршити измене и

допуне Плана превентивних мера.

Обрачунава се паушално.

Обрачунато у фази 1 -

јединствено за све фазе 1 - 5 пауш.

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1. ИСКОП РОВА

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ:
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ФАЗА 3
Опис позиције Јед мере

Р.

Б.

Ископ извршити у свему према нагибима, димензијама

и котама назначеним у пројекту или до нивоа и

димензија одобрених од стране надзорног органа,

односно техничким прописима и упутствима надзорног

органа. Ископ вршити машински осим на деоницама

где се траса укршта са подземним инсталацијама,

односно у завршном слоју у односу на коту дна рова

где ће се ископ вршити ручно. Приликом ископа рова

где дубина прелази 1,0м одмах треба извршити

подграђивање рова како би се могао несметано и

безбедно обавити рад на ископу, монтажи и

испитивању цевовода. Приликом ископа земљу

утоварити у камион или привремено одложити уз руб

ископаног рова на таквој удаљености на којој неће

изазвати урушавање рова, а најмање 1,0м од ивице

рова. Погрешан откоп извођачу се не признаје, а

прекоп се мора попунити шљунком и добро набити, све

о трошку извођача радова. Позицијом су обухваћени

сви трошкови на ископу материјала за ров са

потребним проширењем ископа за разупирање рова,

проширењем и продубљењем рова у зони споја цеви,

фазонских комада, ископа за шахт и сл..

Обрачун се врши по м3 ископаног материјала у

сраслом стању.

ископ – 0-2 м 274.47

машински ископ 90 % м
3

247.02

ручни ископ 10 % м
3

27.45

ископ – 2-4 м 72.23

машински ископ 85 % м
3

61.40

ручни ископ 15 % м
3

10.83

ископ – 4-6 м

машински ископ 80 % м
3

ручни ископ 20 % м
3

ископ – 0-2 м СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ 43.75

машински ископ 80 % м
3

35.00

ручни ископ 20 % м
3

8.75

ископ – 0-2 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 
123.90

машински ископ 90 % м
3

111.51

ручни ископ 10 % м
3

12.39

ископ – 2-4 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 
14.30

машински ископ 85 % м
3

12.16

ручни ископ 15 % м
3

2.15
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ФАЗА 3
Опис позиције Јед мере

Р.

Б.

2. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА

Позицијом је обухваћено ручно планирање дна рова са

тачношћу +/- 1 цм, према пројектованим котама и

нагибима из пројекта са одбацивањем материјала ван

рова. Рад на планирању се обавља под заштитом

подграде. Након планирања дна рова врши се набијање

подтла, механчким средствима до потребне збијености.

Постигнута збијеност подтла треба да износи

минимално 95% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом поступку за

насипање преко 2 м, односно 97% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном Проктор-

овом поступку за насипање до 2 м (СРПС.У.Б1.038). У

случају да се захтевана збијеност не може постићи,

набијање ће се наставити уз додавање песковито-

шљунковитог материјала док се не остваре захтеване

величине збијености подтла.

Обрачун се врши по м2 испланираног и набијеног дна

рова.

канализација м
2

134.41

сливничке везе м
2

39.77

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
2

61.95

3. ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА И ЗАТРПАВАЊЕ 

ЦЕВИ ПЕСКОМ

Позицијом је обухваћено разастирање и планирање

песка за постељицу са тачношћу од +/- 1 цм у свему

према пројектованим котама и нагибима дебљине д=

10 цм, као и затрпавање цеви песком на 30 цм изнад

темена цеви. Затрпавање цеви песком се врши након

постављања и спајања цеви и завршеног испитивања

цеви на вододрживост. Збијање постељице и песка око

цеви постићи набијањем слојева ручним или лаким

машинским средствима. Збијеност постељице и песка

око цеви треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку (СРПС.У.Б1.038), односно

уколико се испитивање врши преко модула

стишљивости онда носивост постељице и песка око

цеви треба да износи Мс> 15 МПа (СРПС.У.Б1.046).

Обрачун се врши по м3 уграђеног материјала у

збијеном стању.

канализација м
3

85.53

сливничке везе м
3

13.32

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

35.21
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4. ЗАТРПАВАЊЕ РОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ

Позицијом је обухваћено затрпавање рова канализације

у слојевима уз квашење и сабијање материјала и

истовремено вађење подграде рова како би се

остварила што боља веза са околним тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора одговарати врсти

материјала и примењеној врсти машине за набијање,

како би се остварила могућност постизања тражене

збијености по целој дубини рова. Затрпавање рова

почети тек по одобрењу надзорног органа. 

Збијање вршити до пројектом захтеване збијености, а

проверава се за сваки изведен слој на размаку од 50м.

Затрпавање рова се врши до коте врха рова. Испод

градских саобраћајница збијеност испуне треба да

износи 100% од максималне лабораторијске збијености

по стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Мс> 25 МПа (СРПС.У.Б1.046). 

Испод пешачких и бициклистичких стаза, паркинга за

путничка возила и спортско-рекреативних објеката

збијеност испуне треба да износи 98% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном Проктор-

овом поступку (СРПС.У.Б1.038), односно уколико се

испитивање врши преко модула стишљивости онда

носивост испуне треба да износи Мс> 20 МПа

(СРПС.У.Б1.046). 

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог

потребног материјала и сав рад на уграђивању

материјала у ров, као и све остале активности

неопходне за потпуни и прописани завршетак ове

позиције радова.

Обрачун се врши по м3 уграђеног и набијеног

материјала у збијеном стању.

канализација м
3

249.05

сливничке везе м
3

29.43

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

101.03

5. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт, истовар и

грубо планирање вишка земље из ископа на Градску

депонију . Количине за обрачун се врше мерењем

материјала у сраслом стању.

Обрачун се врши по м3 транспортованог материјала.

канализација м
3

346.70

сливничке везе м
3

43.75
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Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

138.21

6. ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА

Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог

порекла, изцрпети из рова технологијом коју предложи

Извођач радова. Мора се обезбедити рад у потпуно

сувом рову.

Обрачун по м1 штићеног цевовода. м 134.40

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1. РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА

Ради осигурања бочних страна рова од зарушавања,

потребно је извршити двоструко разупирање рова

здравом грађом и челичним лимом, у свему према

техничким прописима за ту врсту радова, тако да се

обезбеди потпуна заштита радника и неометана

монтажа цеви у рову. Позицијом су обухваћени

набавка, транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење и

сортирање оплате. 

Мерење и обрачун је по м2 разупрте површине.

канализација м
2

416.30

сливничке везе м
2

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
2

296.47

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА РЕВИЗИОНОГ ОКНА Ø1000мм

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и истовар

водонепропусних префабрикованих АБ прстенова

(х=0.25м;0.5м;1.0м, конус х=0.6м) Ø1000мм, марке

бетона МБ40 и минималном дебљином зида д=12цм,

складиштење, развоз дуж трасе додатног материјала и

прибора за прописану уградњу и спајање АБ

прстенова, сав рад на уградњи РО са отварањем отвора

са стране, обрадом пролаза кроз РО да буде

водонепропусно и обрадом спојева монтажних

елемената РО спец. цементним малтером или другим

материјалом тако да се оствари водонепропусност. 

Обрачун се врши по м' изведеног ревизионог окна.

Произвођач : "Бетоњерка" Чачак или слично.

м' 15.53

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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2. ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ И ТАМПОН 

ШЉУНКА Ø1000ммПозицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за

потпуну и прописану израду ове позиције укључујући:

постављање и демонтирање оплате, справљање,

уградња и нега бетона МБ15 д=10цм. Слој бетона

равномерно извести на подлози од шљунка дебљине

д=10цм. Слој бетона израдити у пројектованом паду са

равном горњом површином. 

Обрачун се врши по комаду изведеног бетонског слоја,

односно м3 тампона од шљунка.

 Vбетона= 1.5x1.5x0.1=0.22м
3

м
3

1.10

 Vшљунка= 2,0x2,0x0.1=0.40м
3

м
3

2.00

3. ИЗРАДА ДОЊЕ ПЛОЧЕ РЕВИЗИОНОГ ОКНА 

Ø1000ммПозицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

ове позиције укључујући: постављање и демонтирање

потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и

везивање арматуре, справљање и уградња бетона МБ30

и остало што је потребно за прописану израду АБ доње

плоче РО. 

Обрачун се врши по комаду изведене доње плоче РО.

ком 5.00

4. ИЗРАДА КИНЕТА

Позицијом је обухваћена набавка, довоз, справљање,

уградња и нега бетона МБ20 за израду кинете са

малтерисањем кинете цементним малтером у два слоја

и глачањем другод слоја до црног сјаја.

Обрачун се врши по комаду изведене кинете. ком 6.00

5. ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ РАСТЕРЕТНОГ 

ПРСТЕНА

Шахт поклопац

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

АБ растеретног прстена унтрашњег пречника Ø625мм

укључујући: постављање и демонтирање оплате,

исправљање, сечење,савијање и везивање арматуре,

справљање, уградња и нега бетона МБ30, Пре израде

растеретног прстена потребно је извршити додатну

контролу збијености око РО. 

Обрачун се врши по комаду изведеног растеретног

прстена

Произвођач ; "Бетоњерка" Чачак или слично.

ком 2.00
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Сливничка решетка

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

АБ растеретног плоче за прихват уличног сливника, у

свему према детаљу ЈКП БВК - датом у оквиру

пројекта, укључујући: постављање и демонтирање

оплате, исправљање, сечење,савијање и везивање

арматуре, справљање, уградња и нега бетона МБ30,

Пре израде растеретне плоче потребно је извршити

додатну контролу збијености око бетонског дела

уличног сливника. 

Обрачун се врши по комаду изведене растеретне плоче

уличног сливника.

Произвођач: "Бетоњерка" Чачак или слично.

ком 5.00

6. ИЗРАДА И МОНТАЖА ПРИВРЕМЕНОГ 

АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

АБ привременог шахт поклопца, кужног облика

пречника Ø 780 мм, дебљине шахт поклопца d = 100

mm. Позиција укључује: постављање и демонтирање

оплате, исправљање, сечење, савијање и везивање

арматуре, справљање, уградња и нега бетона МБ30,

монтажу и демонтажу привременог поклопца на РО. 

Обрачун се врши по комаду привременог поклопца.

ком 4.00

7. БЕТОНИРАЊЕ СПОЉНИХ КАСКАДА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

ове позиције укључујући: постављање и демонтирање

потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и

везивање арматуре, справљање и уградња бетона МБ30

и остало што је потребно за прописану израду спољне

каскаде поред РО. 

У свему према м
3
 уграђеног бетона

Обрачун се врши по комаду изведене каскаде.

Канализација зоне С8 м
3

1.25

Прикључак канализације зоне М5 м
3

8. ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКЕ КАСЕТЕ ЗА

ПРОЛАЗ ЦЕВИ Ø600-800 мм

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

фекална канализација ФАЗА 3 34



Кол Цена Укупно

ФАЗА 3
Опис позиције Јед мере

Р.

Б.

Армирано-бетонска касета се изводи у доњем делу

ревизионог силаза, горњи остаје од мотажних

елемената, за омогућење проласка канализационих

цеви већег пречника од 500 мм.

Позицијом је обухваћена набавка материјала,

транспорт, израда оплате, сечење, савијање и монтажа

арматуре, справљање, уградња и нега бетона,

демонтажа и чишћење оплате, као и сви непоменути

радови.

Касету извести у свему према детаљу из пројекта.

Обрачунава се по м
3
 бетона и кг арматуре.

Beton м
3

Арматура РА 400/500 и МА 500/560 кг

V  МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА ПВЦ ЦЕВИ

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и монтажа

канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а са

одговарајућим гуменим заптивним прстеновима,

привремено складиштење, развоз дуж трасе рова,

истовар уз ров, преглед цеви и спојница, спуштање у

ров, подешавање осовине и нивелете цеви, а у свему

према дубинама, падовима и условима дефинисаним

пројектом односно упутствима произвођача. Сав рад,

додатни материјал и прибор неопходан за потпуну и

прописану уградњу и спајање канализационих цеви,

обухваћен је позицијом. Све набављене цеви и

фазонски комади морају имати фабричке атесте у

складу са стандардима и захтеву наручиоца. Цеви које

имају видна оштећења и не одговарају стандардима

несмеју се уграђивати. Монтажу цевовода вршити од

шахта до шахта, а у секцијама дужине око 30м. Пре

отпочињања монтаже сви изведени радови на

предметној секцији морају бити комплетно проверени

и примљени од стране надзорног органа.

Обрачун се врши по м' комплетно монтираних цеви

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или слично

Канаизација и сливничке везе

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø400мм м'

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø315мм м' 134.41

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø200м - сливници м'

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø160м - сливници м' 49.72

КГФ уводник у шахт Ø400мм ком

КГФ уводник у шахт Ø315мм ком 10.00

КГФ уводник у шахт Ø200мм - сливници ком

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
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КГФ уводник у шахт Ø160мм - сливници ком 10.00

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø315мм

огранци за прикључење зоне М5 м'

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø200м

кућни прикључци м' 61.95

КГФ уводник у шахт Ø315мм ком

КГФ уводник у шахт Ø200мм ком 8.00

Чеп за цев Ø315мм ком

Чеп за цев Ø200мм ком 8.00

2. МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ И ПРЕЛАЗНИХ КОМАДА

ОД ПВЦ-а - КАСКАДА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и монтажа

фазонских и прелазних комада од ПВЦ-А са

одговарајућим гуменим заптивним прстеновима, у

свему према пројектованим пречницима, датој

спецификацији и упутствима произвођача. Сви

фазонски комади морају имати фабричке атесте у

складу са стандардима и захтеву наручиоца. Фазонски

комади који имају видна оштећења и не одговарају

стандардима несмеју се уграђивати. 

Обрачун се врши по комаду уграђеног фазонског

комада.

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или слично

Канализација зоне С8

ПВЦ цев Ø200мм м'

ПВЦ лук Ø200мм 45° ком

ПВЦ лук Ø200мм 90° ком

ПВЦ рачва Ø400/200мм 45° ком

ПВЦ цев Ø160мм м' 2.00

ПВЦ лук Ø160мм 45° ком 1

ПВЦ лук Ø160мм 90° ком 1

ПВЦ рачва Ø315/160мм 45° ком 1

Прикучак канализације зоне М5

ПВЦ цев Ø160мм м'

ПВЦ лук Ø160мм 45° ком

ПВЦ лук Ø160мм 90° ком

ПВЦ рачва Ø315/160мм 45° ком

3. ШАХТ ПОКЛОПЦИ  ОД КОМПОЗИТА 

Набавка, транспорт и монтажа шахт поклопаца,

Ø625мм, од композита са рупама, са рамом. Поклопац

уградити на задату коту поклопца. Поклопац укрутити

цементним малтером, подметачима и бетоном око

0.30м3 бетона МБ20. 

Обрачун је по комаду уграђених поклопаца.

Произвођач: "Polieco" Италија или слично

400кН ком 2.00
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4. УЛИЧНИ СЛИВНИК СА РЕШЕТКОМ ОД

КОМПОЗИТА

Набавка, транспорт и монтажа тела сливника од

армираног бетона МБ 30, кишне решетке (тип Т1) од

композитних материјала, са рамом класе Д400кН, у

складу са СРПСН 124. 

Произвођач: "Бетоњерка" Чачак или слично.

Решетка је од композита, светлог отвора 450x455мм ,

монтира се у АБ растеретну плочу за пренос

потерећења на околно земљиште.

Произвођач: "Polieco" Италија или слично.

Плаћа се по комаду комплетно монтираног сливника.

Тело сливника са бетонском подлогом ком 5.00

Решетка од композита са растеретном плочом ком 5.00

Две Решетке од композита са заједничком

 растеретном плочом ком

5. ПЕЊАЛИЦЕ

Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених

пењалица према ДИН-у 1212 Е у шахтове, на сваких 30

цм висине, наизменично у два реда на међусобном

растојању од 20 цм са ручним штемовањем рупа и

обрадом цементним малтером. 

Обрачун је по комаду уграђене пењалице. ком 42.00

VI  ОСТАЛИ РАДОВИ

1. ПРИКЉУЧЕЊЕ НОВЕ НА ПОСТОЈЕЋУ

КАНАЛИЗАЦИЈУ

Позицијом су обухваћена сва неопходна штемовања

постојећег ревизионог окна и кинете, увлачење нове

канализационе цеви, обрада споја до постизања пуне

вододржљивости и довођење кинете у исправно стање,

са набавком, трнспортом и уградњом потребног

материјала.

За ове радове је обавезно обезбедити присуство

надзора испред ЈКП БВК.

Обрачунава се по комаду. ком 1

2. ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Испирање канализационе мреже пре хидрауличког

испитивања уз ручно одстрањивање свих врста

материјала који су доспели у цевовод приликом

испирањем цевовода монтаже помоћу цистерне

високог притиска (воме) и муљних пумпи за

избацивање воде из цевоовда.  

Обрачун је по м' изведне трасе цевовода. м' 134.40

УКУПНО МОНТЕРСКИ  РАДОВИ:

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

фекална канализација ФАЗА 3 37



Кол Цена Укупно

ФАЗА 3
Опис позиције Јед мере

Р.

Б.

3. СНИМАЊЕ ЦЕВИ КАМЕРОМ

За потребе предаје инсталација крајњем кориснику -

ЈКП БВК, потребно је по завршетку изградње

извршити снимање канализације камером. Јединичном

ценом су обрачунати сви трошкови снимања, обраде

снимка и достава истог на компакт диску.

Уколико се покаже да инсталација није исправна у ма

ком погледу (песак у цевима, није изведена по правцу,

оштећења и сл.), Извођач је дужан да о свом трошку

уради исправке и поново сними неисправне деонице.

Обрачунава се по м'.

м' 134.40

4 ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ

По завршеној монтажи појединих деоница цевовода

највише 100 м', извршити њихово испитивање као и

ревизионих силаза на водонепропусност, уз обавезно

присуство Надзорног органа, а у свему према условима

комуналног предузећа и важећим прописима за ту

врсту радова (водени стуб хидростатички притисак).

Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања

рова.  Обрачун је по м' изведене  трасе цевовода.

м' 134.40

5. СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА КАТАСТАР

У самом току и по завршеној монтажи цевоовда

Извођач је обавезан да врши геодетско снимање

изведеног стања и да све измене и допуне

пројектованог стања пренесе на ситуацију и

одговарајуће подужне профиле и детаље. 

По добијању потвреде од РГЗ-а да је елаборат предат

на картирање, радови се могу наплатити.

Обрачун по м' изведених радова.

м' 134.40

6. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

По добијању података о изведеном цевоводу

(геодетски снимак изведеног станаја) снимљено стање

уцртати у ситуацију и подужне профиле са осталим

потребним подацима као што су детаљи. Елаборат

сачинити у 6 аналогних и 2 електронска примерака,

који ће бити потписани од стране извођача , надзора и

представника ЈКП БВК.

Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове са

уцртаном мрежом и објектима на цевоводу, шему

чворова, цртеже свих шахтова, записнике о

испитивању овењрене од стране Извођача, Надзора и

представника ЈКП БВК, потврду о извршеном

геодетском снимању од РГЗ-а, грађевинску дозволу и

др.

Обавеза Извођача је да Елаборат изведеног стања у 3

(три) одштампана примерка и 1 (један) електронски

примерак преда техничкој документацији ЈКП БВК-а, и

о томе прибави потврду.

Обрачун по м' изведене трасе цевовода.
м' 134.40

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:
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ФАЗА 3

I

II

III

IV

V

VI

МОНТЕРСКИ РАДОВИ

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 3

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А :

УКУПНО СПОЉАШЊА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА 3

ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ РАДОВИ
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дин

дин

динУКУПНА ВРЕНОСТ ФАЗЕ 3 :

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИЈА 

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 3

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
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НЕМА РАДОВА У ОКВИРУ ФАЗЕ 3 0,00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Парк 2 (водомерна шахта V1) изводи се у оквиру фаза 1 и 5

Ф А З А   3

УКУПНО ФАЗА 3 (дин):
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

I

1 Обележавање трасе. Пре почетка радова

извршити геодетско обележавање трасе, са

истовременим геодетским снимањем трасе и

свих објеката на траси. Снимак доставити

надзорном органу. 

Плаћа се по m' комплетно снимљене трасе.

m' 221.76

2 Сечење и разбијање постојећег коловозног

застора и тротоара, за 20 цм шире од

ширине рова. Ископани материјал одвести

на депонију коју назначи Градску депонију.

После затрпавања и набијања рова

коловозну конструкцију и тротоара довести у

првобитно стање асфалтирањем коловоза и

тротоара.

Само у зони повезивања са канализацијом у

ободним саобраћајницама.

Плаћа се по м² .   

m² 13.12

II

1 Машински и ручни ископ рова у материјалу III

и IV категорије за полагање водоводних

цеви. Ширина рова у дну је 80 цм. Дубина

рова дата је у подужним профилима. Ископ

извршити у свему према приложеним

цртежима, техничким прописима и

упутствима Надзорног органа. Бочне стране

рова морају бити правилно одсечене, а дно

рова фино испланирано са падом датим у

пројекту. Приликом ископа земљу одбацити

мин. 1m од ивице рова. Плаћа се по m³

ископаног земљишта у зависности од дубине

рова, рачунајући са евентуалним црпљењем

подземне воде ради рада у сувом.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а   3

Парк 1 (водомерна шахта V2) - комплетно се изводи у Фази 3

Ф А З А   3

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а   3

0-2m

машински ископ 90% m³ 158.42

ручни ископ 10% m³ 17.61

ископ за водоводне шахтове

машински ископ 90%
m³ 11.45

ручни ископ 10% m³ 1.27

2 Планирање дна рова. Извршити фино

планирање дна рова у свему према котама и

падовима из подужног профила.

Обрачун  по m² . m² 177.41

3 Набавка, транспорт и уграђивање песка

испод (постељица), са стране и изнад цеви.

После постављања цеви на постељицу и

завршеног испитивања на

водоиздржљивост, извршити затрпавање

цеви до на 10cm изнад темена цеви.

Насипање вршити ручно у слојевима од

највише 30cm са истовременим подбијањем

испод цеви и набијањем слојева ручним

набијачима. Највећа величина зрна песка не

сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по

m³ уграђеног песка у ров.

m³ 45.88

4 После завршеног испитивања на пробни

притисак и насипања, извршити ручно

затрпавање рова и вишка ископа око

водомерног шахта. 

Затрпавање вршити земљом из ископа у

слојевима од 30cm уз потпуно набијање и

истовремено вађење подграде рова. Највећа

величина зрна (комада) материјала за

затрпавање не сме прећи границу од 30mm.

Затрпавање рова почети тек по одобрењу

Надзорног органа. Набијање вршити до

збијености од 95% од лабараторијске

збијености по Проктору или постизања

носивости од 10 MPa. 

Плаћа се по m³ уграђеног материјала у ров.

m³ 122.60
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а   3

5 Затрпавање шљунком, позицијом је

обухваћено затрпавање рова канализације у

слојевима уз квашење и сабијање

материјала и истовремено вађење подграде

рова како би се остварила што боља веза са

околним тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора

одговарати врсти материјала и примењеној

врсти машине за набијање, како би се

остварила могућност постизања тражене

збијености по целој дубини рова.

Затрпавање рова почети тек по одобрењу

надзорног органа. 

Затрпавање рова се врши до коте врха рова.

Испод градских саобраћајница збијеност

испуне треба да износи 100% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку (СРПС.У.Б1.038),

односно уколико се испитивање врши преко

модула стишљивости онда носивост испуне

треба да износи Мс> 25 МПа

(СРПС.У.Б1.046). 

Обрачунава се по м
3

m³ 7.55

6 Сав преостали материјал од ископа одвести

на Градску депонију. У цену улази утовар,

транспорт, истовар и грубо разастирање

материјала по депонији.

Плаћа се по m³ превезеног материјала, у

сраслом стању. m³ 76.40

7 Израда слоја (дебљине 10cm) од шљунка

испод доње плоче водоводних шахтова. 

Плаћа се по m³ уграђеног шљунка. m³ 0.90

8 Црпљење воде из рова. Евентуалне

подземне, атмосферске или процедне воде

црпити из рова муљним пумпама потребног

капацитета и техничких карактеристика.

Плаћа се паушално.  

пауш. 1.00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а   3

III

1 Набавка, транспорт, разношење дуж рова и

монтажа у рову водоводних цеви. Цеви

пажљиво положити на предходно

припремљену постељицу од песка и

дотерати по правцу и нивелети према

пројекту. Радове извести у свему према

техничким прописима за ову врсту цеви,

приложеним цртежима и упутствима

Надзорног органа. У цену улази сав

материјал са растуром, разношење цеви дуж

рова, преглед сваке цеви и спојнице,

спуштање у ров на слој песка и спајање

цеви. Ценом су обухваћени и сви фазонски

комади потребни за монтажу

полиетиленских цеви (редуцири, колена,

спојнице за прелазак на челичнопоцинковане

цеви). Плаћа се по m' комплетно монтираних

цеви у зависности од пречника. 

цеви од PEHD-a (NP10bara)

Ø63mm (DN50)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично m' 205.50

цеви од PEHD-a (NP10bara)

Ø32mm (DN25)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично m' 16.30

PPR водоводне цеви (NP 10 bara)

PPR Ø50mm (DN40) веза хидранта (L=150cm

по хидранту)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично m' 9.00

ЧПЦ цеви (NP10bara) за усмериваче

водомера

Ø32mm (5/4")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично

m' 0.50

ЧПЦ цеви (NP10bara) за усмериваче

водомера

Ø20mm (3/4")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично m'

ЧПЦ цеви (NP10bara) за инсталацију у

шахтовима на које се повезују заливни

системи зеленила у жардинијерама на крову

гаража

Ø25mm (1")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично
m' 1.50

МОНТАЖНИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а   3

2 Набавка, транспорт и монтажа поклопаца од

композита у складу са EN 124, светлог

отвора DN600mm, за водоводне шахтове,

класе носивости 400 kN. Поклопац са

оквиром се монтира на армирано бетонски

прстен на врху шахта. Поклопац је са

интегрисаним улошком против буке, висине

60mm, без шарке. Плаћа се по комаду

комплетно монтираног поклопца.

Произвођач: "POLIECO" Италија или слично

ком. 2

3 Набавка, транспорт и уграђивање ливено -

гвоздених пењалица 

М Ј6.285 . 

Плаћа се по комаду уграђених пењалица.

ком. 9

4 Набавка и уградња ротационог распрскиваца

типа PGJ унутрашњег навоја 1/2'' са

распоном ротирања од 40-360 степени.

Распрскивач је опремљен гуменим

поклопцем који стити од прљавстине,

зупцастим механизном за ротацију и корпом

за филтрирање воде. Проток воде од 0.1-1.2

м3/х, пречник заливања од 4.0-11.0м. Систем

за иригацију повезати на цетралну јединицу

за регулацију и даљинско управљање преко

електромагнетних вентила. 

Произвођач је  HUNTER.

Плаћа се по комаду комплетно монтираног

распрскивача са фитингом за повезивање на

цевовод.

ком. 6

5 Набавити и уградити Контролнуа јединицу

HUNTER - X-CORE система за заливање са

регулационим вентилима исензором за кишу

и температуру модел HUNTER SOLAR SYNC

и сав остали потребан прибор и аутоматику

за несметан рад система.

ком. 1

6 Баштенски хидрант. Набавка, транспорт и

монтажа хидранта у свему према

приложеном детаљу и цртежима. У цену

улази и набавка, транспорт и монтажа

хидрантских капа. 

Плаћа се по комаду комплетно монтираног

баштенских хидраната и хидрантских капа.

вентил са испустом МС Ø40mm 

Произвођач: "KОМАК-М" Србија или слично

ком. 6

вентил Баштенског хидранта МС Ø40mm ком. 6
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а   3

Ливено-гвоздена хидрантска капа 

комплет, са бетонирањем темеља
ком. 6

7 Вентил прикључка заливног система на

гаражама. Набавка, транспорт и монтажа

месинганог прпустног вентила, у свему

према приложеном детаљу и цртежима. У

цену улази и набавка, транспорт и монтажа

вентила. 

Плаћа се по комаду

Произвођач: "KОМАК-М" Србија или слично

вентил са испустом МС Ø25mm ком. 1

8 Затварач са уградбеном гарнитуром на

месту прикључка баштенске хидрантске

мреже на водовод. Набавка, транспорт и

уградња затварача са уградбеном

гарнитуром на месту прикључења баштенске

мреже у свему према детаљима у пројекту. 

Плаћа се по комаду уграђеног затварача у

зависности од пречника. 

Произвођачи:

- затварач "AKWA" Пољска или слично

- уградбена гарнитура "AKWA" Пољска или

слично

Ø50mm ком. 1

9 Водомери. Набавка, транспорт и уградња

водомера у водомерне шахтове према

детљима у пројекту и условима ЈКП БВК

(водомер, хватач нечистоће, усмеривачи

млаза и два вентила). 

Плаћа се по комаду уграђеног водомера у

зависности од типа и пречника. 

Произвођач водомера: "ИНСА" Београд или

слично

Kриласти-пропелерни водомер Ø32 (5/4") ком. 1

Kриласти-пропелерни водомер Ø20 (3/4") ком.

10 ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД ДУКТИЛНОГ ЛИВА

Набавка, транспорт, монтажа, и испитивање

фазонских комада NP10 за спојеве

водоводне арматуре у шахту и израду

прикључка на улични водовод, са

припадајућим заптивним материјалом и

шрафовском робом. Фазонски комади морају

бити фабрички антикорозивно заштићени. 

Обрачун по кг.

Произвођач: "Akwa" Пољска или слично

кг 135
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а   3

11 ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ  

Извришти прикључење новопројектованог

водовода на постојећу водоводну мрежу на

местима предвиђеним пројектом. Прикључке

на постојеће цеви извести на лицу места у

свему према детаљима из пројекта.

Обрачун по комаду изведеног прикључка

ком. 1

IV

1 Израда горње, доње плоче и зидова

водомерног шахтаи горње плоче шахта

испуста, бетонирањем на лицу места, од

армираног бетона MB30, водонепропуст-

љивости V-6. Дебљине зидова 20.0cm,

горње плоче 20.0cm а доње плоче 25.0cm за

водомерни шахт. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона.
m³ 4.11

2 Позицијом је обухваћена набавка, транспорт

и израда унутрашње хидроизолације

водоводних шахтова, пенетратом у три

слоја, мокрим поступком, уз претходну

обраду ивица и продора.

Обрачун се врши по m2

m² 13.45

3 Бетонирање анкер блокова за цеви бетоном

MB15, у склопу доње плоче водоводних

шахтова, на хоризонталним и вертикалним

преломима водовода као и на вертикалним

одвојцима-везама баштенских хидраната.

Плаћа се по m³ уграђеног бетона.

m³ 1.50

4 Израда слоја (дебљине 10cm) од мршавог

бетона MB15 испод доње плоче водоводних

шахтова. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона. m³ 0.40

5 Бетонско гвожђе. Набавка, транспорт,

исправљање, сечење, савијање и везивање

арматуре према детаљима и спецификацији

арматуре. 

 - ребраста арматура RA 400/500 и kg 220.50

 - мрежаста арматура МА 500/560 kg 205.80

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а   3

6 Прикључни шахтови заливних система

зеленила у жардинијерама.

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и

истовар водонепропусних префабрико-ваних

АБ прстенова (х=0.25м;0.5м;1.0м, конус

х=0.6м) Ø1000мм, марке бетона МБ40 и

минималном дебљином зида д=12цм,

складиштење, развоз дуж трасе додатног

материјала и прибора за прописану уградњу

и спајање АБ прстенова, сав рад на уградњи,

са отварањем отвора са стране, обрадом

пролаза. 

Обрачун се врши по м' изведеног шахта.

Произвођач: "БЕТОЊЕРКА" Чачак или

слично

m
1

1.10

7 Доња плоча шахтови заливних система

зеленила у жардинијерама.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз

свих потребних материјала укључујући и

арматуру, сав прибор и рад неопходан за

потпуну и прописану израду ове позиције

укључујући: постављање и демонтирање

потребне оплате, исправљање, сечење,

савијање и везивање арматуре, справљање

и уградња бетона МБ30 и остало што је

потребно за прописану израду АБ доње

плоче РО. 

Обрачун се врши по комаду изведене доње

плоче шахта

ком 1

V

1 Разупурање рова. Разупирање извршити по

целој дубини рова обострано, водећи рачуна

да се разупирањем осигура несметан рад,

сигурност радника и самог ископа.

Подграђивање вршити паралелно са

напредовањем ископа. Постављена

подграда мора да буде виша од околног

терена за 0.3m. Подграђивање извршити

дрвеном подградом. На дубинама мањим од

1,00 м разупирање није потребно.

Обрачун се врши по m² разупрте површине.      

m² 224.53

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а   3

2 Испитивање цевовода. После завршене

монтаже цевовод испитати на пробни

притисак према приложеном упуству.

Плаћа се по m' цевовода без обзира на

пречник цевовода. m' 230.80

3 Снимање изведеног стања. Након комплетно

завршене монтаже водоводне мреже,

извршити геодетско снимање цевовода,

хидраната, шахтова, прикључака за објекте

у комплексу и других објеката на мрежи.

Позиција се може наплатити тек када

Извођач преда потврду да је елаборат

предат на картирање и да су трошкови

картирања плаћени РГЗ-у

Плаћа се по  m' снимљеног цевовода.

m' 230.80

4 Обезбеђење постојећих инсталација при

затрпавању рова, у који се полажу

водоводне цеви. 

Плаћа се паушално.

  
пауш. 1.00

5 Дезинфекција цевовода. После завршеног

испитивања на пробни притисак и пријема

мреже (цевовода), извршити дезинфекцију

цевовода према приложеном упуству

водовода. 

Плаћа се по m' дезинфикованог цевовода.

m' 230.80

6 Израда елабората изведеног стања. Плаћа

се паушално. пауш. 1.00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а   3

I

II

III

IV

V

УКУПНО ФАЗА 3 (дин):

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

БАШТЕНСКА ХИДРАНТСКА  МРЕЖА И НАПАЈАЊЕ ФОНТАНЕ

Парк 1 (водомерна шахта V2) - комплетно се изводи у Фази 3

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

Ф а з а 3
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НЕМА РАДОВА У ОКВИРУ ФАЗЕ 3 0,00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Зелене површине поред објеката Ц и Г (водомерна шахта V3)

 - изводи се у фазама 1 и 2

Ф А З А   3

УКУПНО ФАЗА 3 (дин):

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

баштенска хидрантска - ФАЗА 3 52



НЕМА РАДОВА У ОКВИРУ ФАЗЕ 3 0,00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Зелена површина североисточно од објекта Ф 

(водомерна шахта V4) - изводи се у фазама 1 и 5

Ф А З А   3

УКУПНО ФАЗА 3 (дин):
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све укупно

Парк 2

прикључак 1
0,00

Парк 1

прикључак 2

прикључак 3 0,00

прикључак 4 0,00

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Повшина између објеката Е и Ф

баштенска хидрантска мрежа и напајање фонтане

Повшина између објеката Г и Х

баштенска хидрантска мрежа

СВЕ УКУПНО

З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А   Ф А З Е   3

Повшина пред објеката Ц и Г

баштенска хидрантска мрежа

Повшина североисточно од објеката Ф

баштенска хидрантска мрежа
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(Дин)

Укупно    
(Дин)

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА-СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ-ПАРТЕР КОМПЛЕКСА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017U022-PZI-E02
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јул 2017.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СПОЉАШЊИХ 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ 

РАДОВА И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

ЗА ТРЕЋУ (III) ФАЗУ РАДОВА

ОВАЈ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОБУХВАТА:

- Набавка, транспорт и складиштење на градилишту
материјала, прибора и опреме, како је дато у појединим
позицијама.

- Испорука свог материјала наведеног у појединим
позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала,
потребног за квалитетну и комплетну израду
инсталације.
- Уграђивање и повезивање у свему како је наведено у

појединим позицијама у складу са важећим прописима и
правилима за квалитетну израду

- Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене
инсталације.

- Довођење у исправно стање свих евентуално
оштећених места на већ изведеним радовима.
- Сав употребљени материјал мора одговарати важећим

српским стандардима и бити првокласног квалитета.

- Сви радови морају бити изведени стручном радном
снагом и у потпуности према важећим српским
прописима за предметне врсте радова.
- У цену се урачунава поред вредности свег потребног

материјала и потребне радне снаге и сви порези на рад
и материјал.

- Цена обухвата и израду евентуално потребне
радионичке документације.
- Обрачун је дат по јединици мере комплетно урађене

позиције.
 - Завршне радове и предаја инсталације инвеститору.
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1. ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА У КОМПЛЕКСУ 
"ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"
Испоручити и транспортовати на 
градилиште сав потребан материјал и 
израдити ел. инсталацију у свему према 
приложеној текстуалној и графичкој 
документацији овог пројекта, са уградњом 
квалитетног материјала и опреме, као и 
свим потребним помоћним материјалом и 
стручном радном снагом, а у складу са 
важећим прописима.

1.1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1.1.1 Кабловски ровови
Трасирање и ручни ископ кабловског рова у 
земљишту III категорије са запрекама у 
слободном терену (и/или будућем тротоару).
Формирање постељице кабла од два слоја 
песка "Моравца" гранулације 0-4mm или 
уситњене просејане земље "здравице" (окца 
сита 4x4 mm), дебљине слоја од по 10cm.
Постављање PVC траке за упозорење  на 
40cm изнад кабла. Затрпавање и 
тампонирање рова у слојевима од 30cm са 
набијањем, механичким, у два слоја са по 
два пролаза и одвоз вишка материјала.
Контрола набијености материјала у рову 
обухваћена је овом позицијом:

Најмања набијеност је 62% (SRPS U.B1.036) 
или најмањи модул стишљивости je 250 
N/mm2 (SRPS U.B1.046).

Ров димензија (0.6-ширина х 1.0-дубина) m у 
коме се полажу 1, 2 или 3 енергетскa кабла 
1kV за напајање светиљки јавног 
осветљења комплекса.
Укупно за рад, материјал и транспорт. m 470

1.1.2 Кабловска канализација
Израда кабловске канализације у 
слободном терену у будућем коловозу:
полагање PVC цеви, унутрашњег пречника 
Ø110mm, у већ ископане кабловске ровове 
из поз.1.1.1 и поз. 4.1.1
Дужине цеви су како следи. Плаћа се по
комаду уграђене цеви
PVC цев, Ø110mm, 14m ком. 12
Укупно 1.1
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.2 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

1.2.1 Испорука и полагање кабла, 1kV PP00A 
4x25mm2, у кабловским рововима (поз. 1.1.1 
и 4.1.1) и  кроз кабловску канализацију из 
поз. 4.2 Обухваћено развлачење, полагање 
и обележавање кабла оловном траком. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

Плаћа се по дужном метру уграђеног кабла: m 529

1.2.2 Испорука и полагање кабла, 1kV PP00 
4x4mm2, у кабловским рововима (поз. 4.1.1) 
и  кроз кабловску канализацију из поз. 4.2 
Обухваћено развлачење, полагање и 
обележавање кабла.
Укупно за рад, материјал и транспорт.
Плаћа се по дужном метру уграђеног кабла:

m 150

1.2.3 Израда пролаза напојног кабла PP00 
4x25mm² за стубно јавно осветљење кроз 
подножни сегмент стуба. 
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 10

1.2.4 Израда пролаза и одвојка напојног кабла 
PP00 4x25mm² за стубно јавно осветљење 
кроз подножни сегмент стуба. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

kom 2

1.2.5 Израда завршетка напојног кабла PP00 
4x25mm² за стубно јавно осветљење кроз 
подножни сегмент стуба. 
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 5
Укупно 1.2

1.3 ЗАВРШНИ РАДОВИ

1.3.1 Геодетско снимање трасa кабловских 
водова јавног осветљења 1kV са 
уцртавањем траса у план и копирањем. 
Излазак на терен и остали трошкови 
геодета.
Плаћање по рачуну. kom 1
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.3.2 Напонско испитивање енергетског кабла 1kV 
између две кабловске главе, односно стуба, 
"фазовање" кабловских жила, са 
исписивањем, постављањем и 
пломбирањем таблица и протоколског броја. 
Плаћање по рачуну.
Обрачун по испитаном каблу између 
стубова.

kom 19

1.3.3
Трошкови надзора приликом изградње 
кабловске мреже јавног осветљења, ради 
усаглашавања са осталим подземним и 
надземним инсталацијама и објектима 
Плаћање по рачуну. kom 1

1.3.4 Испорука потребног материјала и израда 
заштите при укрштању кабла јавног 
осветљења 1kV са другим подземним 
инсталацијама, према прописима.
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 7

1.3.5
Испорука и постављање ознаке за 
обележавање трасе кабла јавног 
осветљења на нерегулисаним површинама, 
бетонска коцка са месинганом плочицом.
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 8
Укупно 1.3
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.4 СТУБНА МЕСТА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

1.4.1 Обележавање стубних места, за стубове 
висине 10m, израда оплате за темељ и 
израда темеља, димензија као што је дато у 
пројекту (1,1x1,1x1,4)m, али не мање од оног 
што даје произвођач стуба за дати стуб и 
врсту земљишта. Темељ је од армираног 
бетона марке према пројекту или  захтеву 
произвођача стубова са уградњом гвозденог 
кавеза са анкер завртњима (број и 
димензије даје произвођач, испорука уз 
стубове) и израда отвора за пролаз каблова 
кроз темељ постављањем две или три 
(смао тамо где се прави пролаз и одвојак 
кабла) ПВЦ цеви Ø70мм. Затрпавање 
темеља земљом са набијањем, планирањем 
и одвозом вишка земље. 
Укупно за рад, материјал и транспорт за 
сваку фазу посебно.

kom 7

1.4.2 Обележавање стубних места, за стубове 
висине 5m, израда оплате за темељ и 
израда темеља, димензија као што је дато у 
пројекту (0,7x0,7x1,0), али не мање од оног 
што даје произвођач стуба за дати стуб и 
врсту земљишта. Темељ је од армираног 
бетона марке према пројекту или  захтеву 
произвођача стубова са уградњом гвозденог 
кавеза са анкер завртњима (број и 
димензије даје произвођач, испорука уз 
стубове) и израда отвора за пролаз каблова 
кроз темељ постављањем две или три 
(смао тамо где се прави пролаз и одвојак 
кабла) ПВЦ цеви Ø70мм. Затрпавање 
темеља земљом са набијањем, планирањем 
и одвозом вишка земље. 
Укупно за рад, материјал и транспорт за 
сваку фазу посебно.

kom 7
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.4.3 Набавка, испорука и уградња (уз довођење у 
вертикалан положај) на припремљени 
темељ округлог, сегментног стуба висине 
10m (сличног типу CRS-A-10/60, 
AMIGA)комплет са:                   
- темељном, анкер-плочом са 4 отвора,
- одговарајућим анкерима унапред 
повезаним у кавез,
- цевчицом за одвод кондензата,
- носачем прикључне плоче,
- прикључном трофазном плочом са 
осигурачима FRA 16/6 А, 400 V,                                                   
- отвор за прикључну плочу је заштићен 
поклопцем,
- изведеном инсталацијом унутар стуба, од 
прикључне плоче до светиљке проводником 
типа PP-Y 3x1,5 мм2

Стуб треба да буде:
- вруће цинкован споља и изнутра, у свему
према стандардима SRPS EN ISO 1461, за
категорију корозивности C4 према ISO
12944,
- премазан једним слојем основне фарбе и
једним слојем завршне фарбе.
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 7

1.4.4 Набавка, испорука и уградња (уз довођење у 
вертикалан положај) на припремљени 
темељ округлог, сегментног стуба висине 
5m (сличног типу KRS-A-5/60, AMIGA 
)комплет са:                   
- темељном, анкер-плочом са 4 отвора,
- одговарајућим анкерима унапред 
повезаним у кавез,
- цевчицом за одвод кондензата,
- носачем прикључне плоче,
- прикључном трофазном плочом са 
осигурачима FRA 16/6 А, 400 V,                                                   
- отвор за прикључну плочу је заштићен 
поклопцем,
- изведеном инсталацијом унутар стуба, од 
прикључне плоче до светиљке проводником 
типа PP-Y 3x1,5 мм2

Стуб треба да буде:
- вруће цинкован споља и изнутра, у свему
према стандардима SRPS EN ISO 1461, за
категорију корозивности C4 према ISO
12944,
- премазан једним слојем основне фарбе и
једним слојем завршне фарбе.
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 7
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ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.4.5 Набавка, испорука и монтажа светиљке за 
осветљење саобраћајница, на стубу дужине 
10m, преко лире дужине 1m, са нагибом 
прена хоризонтали од 0°. Светиљка је типа 
"AMPERA MIDI 32LED/5102/71W/700mA/NW; 
Minel-Schreder"
Комплет уграђена светиљка. Позиција
обухвата и уградњу лире. kom 5

1.4.6 Набавка, испорука и монтажа светиљке за 
осветљење саобраћајница и паркинга, на 
стубу висине 10m, преко лире дужине 1m, са 
нагибом прена хоризонтали од 0°. Светиљка 
је типа "AMPERA MIDI 
48LED/5139/106W/700mA/NW; Minel-
Schreder"Комплет уграђена светиљка. Позиција
обухвата и уградњу лире. kom 6

1.4.7 Набавка, испорука и монтажа светиљке за 
осветљење пешачких стаза, директно на 
стубу висине 5m.  Светиљка је типа "CALLA 
28LED/2241/ASYM/46W/500mA/NW; Minel-
Schreder"
Комплет уграђена светиљка. kom 7
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.4.8 Набавка, испорука и монтажа парковске 
стубне светиљке висине 1m.  Светиљка је 
типа "CITRINE MIDI 
10LED/2289/ASYM/6W/500mA/NW; Minel-
Schreder"
Светиљка за обележавајуће осветљење, са 
High Power LED извором светла, комплетом 
за уградњу и напојним каблом дужине око 
1м. Светиљка треба да буде кружног 
облика, предвиђена за укопавање у тло, 
тако да се протектор налази у равни са 
тлом. У ту сврху уз светиљку треба да се 
испоручи и одговарајући прибор за 
нивелисање током монтаже.
Кућиште светиљке израђено од полиамида 
ојачаног стакленим влакнима. 
Украсни прстена од нерђајућег челика.
Протектор светиљке израђен од термички и 
механички ојачаног стакла дебљине 12мм, 
које може да издржи статичко оптерећење 
до 2000кг.
Оптички део чини једна високоефикасна 
диода са неутралном белом бојом.
Укупна снага светиљке не већа од 6W. 
Светиљка класе електричне изолације II.
Предспојни уређај, монтиран унутар 
светиљке омогућава коришћење ЛЕД 
светлосног извора пројектоване снаге.  

Систем за монтажу за  уградњу у тло, 
опремљен прибором за монтажу као и 
украсним прстеном - розетном од нерђајућег 
челика (иноx-а) кружног облика фи 110мм.

Димензије светиљке приближно:  110mm x 
110mm x 225mm (пречник x висина 
светиљке x висина сета за монт.).
Тежина светиљке не већа од 1Kg
Механичка отпорност светиљке на удар 
IK10, у сагласности са IEC-EN  62262. 
Степен механичке заштите комплетне 
светиљке IP67, у сагласности са IEC-EN 
60598.
Светиљка треба да буде снабдевена 
опремом за заштиту од пренапона 10kV.

ВЈН 6/17
ДЕО 3: Техничке спецификације
Електроенергетске инсталације 8/12



Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

Приложити  следеће: 
Извештај о тестирању отпорности на удар 
(IK тест) према стандарду ЕN 62262, 
Извештај о тестирању механичке заштите 
(IP тест) према стандарду ЕN 60598-1. 
Декларацију о усаглашености са CE знаком, 
издату искључиво од фабрике у којој се 
светиљка производи или склапа. 
Сви атести, сертификати и извештаји могу 
бити достављени на српском или енглеском 
језику.
Комплет уграђена светиљка са разводном 
кутијом за њен прикључак на мрежу јавног 
осветљења. Кутија је за монтажу у тло, са 
пет увода, начињена од ПВЦ масе, У 
заштити IP65. kom 34

1.4.9 Израда прстенастог уземљивача стуба 
спољашњег осветљења од поцинковане 
челичне жице пречника 10mm у виду једног 
прстена пречника 1м, положеног у земљи на 
дубини 0,8м.

Уземљивач повезати на метални стуб преко 
стезаљке за уземљење. Са стубом повезати 
и неутрални проводник ел. Инсталације 
спољашњег осветљења.
Позиција обухвата ископ рова око стуба и 
његово поновно затрпавање са набијањем 
земље у слојевима, после полагања 
уземљивача.
Позиција обухвата такође и мерење 
отпорности уземљења.
Плаћа се све комплет по стубу. kom 7
Укупно 1.4

1.5 Демонтажа постојећих стубова јавног 
осветљења, на предметнојј локацији 
комплекса "Земунске капије" којисе 
демонтирају, комплет са светиљкама 
лирама, темељимљ и кабловима. паушално
Укупно 1.5
УКУПНО 1
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(дин)
Укупно    (дин)

2 ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА ИНВЕСТИТОРУ

2.1 Након завршеног рада на извођењу напред
наведених инсталација извођач радова је
дужан извршити:

- отклањање евентуалних техничких и
естетских грешака изведених инсталација у
објекту
 - чишћење шута и одношење истог
По завршетку прегледа изведених радова
извршити сва потребна прописима
предвиђена испитивања као:
- мерење отпора изолације каблова, електро

опреме и уређаја појединачне и целокупно
изведене инсталације 

- испитивање функционалности појединих
уређаја и опреме као и функционалности
целокупне инсталације,
- испитивање заштите од додирног напона у

инсталацији,
- мерење падова напона на прикључку

потрошача
- мерење прелазних отпора уземљења и

слично.
Након извршених мерења извођач ће
направити протокол и доставити Инвеститору
све потребне атесте уз оверу добијених
вредности.
За све изведене радове и уграђени материјал
који је сам набавио за потребе извођења ове
инсталације извођач радова је обавезан дати
писмену гаранцију у складу са важећим
прописима и постојећим уговореним
обавезама.
Издавање свих потребних упутстава за
касније одржавање је такође обавеза
Извођача.

2.2. За време монтаже обавезно унети све измене
у један примерак пројекта. Измене морају
бити оверене од стране извођача и надзорног
органа.
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(дин)
Укупно    (дин)

2.3. Урадити пројекат изведеног стања на основу
овереног примерка снимљеног за време
израда инсталација. Елаборат мора садржати
све измене које су настале за време
извођења и мора бити оверен званичним
печатом фирме која је извела потребна
снимања као и од стране Инвеститора.

УКУПНО 2: паушално
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(Дин)
Укупно    (Дин)

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА-СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ-ПАРТЕР КОМПЛЕКСА

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017U022-PZI-E02
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јул 2017.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СПОЉАШЊИХ 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ, 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА И ГРАЂЕВИНСКИХ 
РАДОВА

ЗА ТРЕЋУ (III) ФАЗУ РАДОВА

REKAPITULACIJA : 

1. ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У 
КОМПЛЕКСУ "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"                        -   

2. ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА 
ИНВЕСТИТОРУ

УКУПНО:

ВЈН 6/17
ДЕО 3: Техничке спецификације
Електроенергетске инсталације 12/12



ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕР

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017У022Е06

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ДАТУМ: 14.07.2017.

бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима

за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и

конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала 

потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по

позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у

исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним

радовима и конструкцијама.
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

 1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Фаза III

1.1.16 Геодетско обележавање трасе рова за израду ТК

канализације са осигурањем исколчених темена и

праваца. m 55

1.1.17 Трасирање рова. m 55

1.1.18 Грубо чишћење терена, раскрчивање шибља и ситног

растиња. m 55

1.1.19 Проналажење трасе постојећих каблова одговарајућим

инструментом (трагачем каблова) са обележавањем

кочићима. m 55

1.1.20 Машински ископ ТК рова са чишћењем и планирањем

рова за израду ТК канализације са израдом постељице

од слоја ситног песка дебљине д=10цм:

- димензија 1,10м x 0,8 м, капацитета 4 x ПВЦ цеви

Ø110/100мм. m 55

1.1.21 Набавка испорука и полагање пластичних цеви са

чешљевима и потребним ситним материјалом (спојнице,

лепак и сл.) за израду кабловске канализације у већ

припремљен ТК ров:

- ПВЦ цев Ø110/100мм m 110

1.1.22 Набавка испорука и полагање упозорне траке. m 55

1.1.23 Набавка испорука и полагање заштитне корубе. m 55

1.1.24 Затварање резервне ПВЦ цеви пластичним чепом. ком 2

1.1.25 Машинско затрпавање рова песком и материјалом из

ископа у слојевима, са довођењем терена у првобитно

стање. m
3

45

1.1.26 Одвоз вишка земље и осталог материјала из ископа на

удаљеност од 10км са утоваром и истоваром. m
3

5

1.1.27 Машински ископ земље на местима предвиђеним за

израду кабловских окана:

- ТТ окна димензија 110x180x190цм m
3

4

1.1.28 Израда ТТ окна, унутрашњих димензија 110x180x190цм

са пењалицама и лаким ливеним металним поклопцем

димензија 60x60цм, а по прописима ЗЈ ПТТ-а, са

довођењем терена у првобитно стање..
ком 1

1.1.29 Провера проходности новоизграђене ТТ канализације од

стране надлежне службе. пауш

УКУПНО ФАЗА III
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА ЦРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕР

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА III

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

1,000 Обележавање коловоза врши се белом (жутом) бојом 

ретрорефлектујућих особина.

1,001 - обележавање пешачких прелаза m
2 15

1,002 - обележавање паркинга (д=0.10 м) ком 4

1,003 - обележавање паркинга за особе са посебним потребама 

(д=0.10 м)

ком 4

1,004 - обележавање зауставне линије m
2 2

1,005 - обележавање подужних линија (д=0.12 м) m
2 7

УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

2 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

2,001 Саобраћајни знак са прибором за монтажу и монтажом на стуб 

носач саобраћајног знака на терену

II-2 Ф600 mm ком 1

III-6 600x600 mm ком 1

III-30 600x600 mm. ком 3

IV-5 300x600 mm ком 2

IV-21 300x600 mm ком 2

2,003 Стуб носач саобраћајног знака са стопом са прибором за 

монтажу и монтажом на терену или на таваницу објекта

L=3.5mm  Ф60mm ком 4

УКУПНО ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА III    УКУПНО:
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 1542
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: 05.09.2017.
ФАЗА ПРОЈЕКТА: СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ – ТРОТОАРИ – ФАЗА 3
НАПОМЕНА : СВИ РАДОВИ МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНИ ПРЕМА 

"УСЛОВИМА И ОБИМУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА" КОЈЕ ЈЕ ПРОПИСАО 

ИНВЕСТИТОР У ОКВИРУ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА КОНКУРСНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ УГОВОРЕНО ИЗВОЂЕЊЕ

РАДОВА.

ИЗВОЂЕЊЕ ФАЗЕ УРЕЂЕЊА ПАРТЕРА НАКОН ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА Г

И Х

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ

1,001 Обележавање трасе пешачких и поплочаних површина са свим

потребним пројектованим елементима из пројекта по X, Y и З

координатама. Податке о геодетским тачкама државне мреже на тој

локацији узети из општинског катастра. Извршити постављање

чврстих тачака дрвеним кочићима или металним болцнама, а

најмање једну тачку обезбедити као стални геодетски репер током

целе градње комплекса. Стална тачка мора бити везана за државни

координатни систем. Током грађења извођач мора редовно

одржавати све сталне тачке и побијене ознаке, а да се при том

обезбеди нормално грађење и несметана контрола од стране

стручног надзора. 

Обрачуном дата површина пешачких и поплочаних површина.

Обрачун по м2              м2 731.50

1,002 Рушење старих асфалтних и бетонских површина који се налазе у

траси нових пешачких стаза и зелених површина на будућим

парковским површинама, са утоваром ископаног материјала у

возила и одвозом на регистровану градску депонију до 10 км.

Површина за рушење: 1.332,0x0,50=666,0m3 м3 666.00

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2,000 ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ:

Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова

ценама обухватио и следеће заједничке условe:

1. Земљани радови ће бити изведени у свему према пројекту, цене

садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат,

механизацију и радне скеле, као и остале трошкове и изараду

предузећа

2. Апсолутна кота постељице је дата у пројекту.

3. Сви ископи у овом предмеру су рачунати од постојеће коте

терена.

3. Пре почетка земљаних радова извођач је дужан да заједно са

представником инвеститора сними висинске коте постојећег терена,

након исколчења објекта

4. У случају прекопавања, све дубље ископане површине треба

попунити шљунком или санирати терен на адекватан начин у

консултацији са геомеханичаром. Ови трошкови падају на терет

извођача.

5. Ископану постељицу заједнички треба да прегледају и у

грађевинском дневнику констатују квалитет и техничке податке за

обрачун (снимљени ископ)

6. При обрачуну количина радова за све ископе и одвоз обрачунато

је по м3 самониклог тла, а сви насипи по м3 збијеног материјала

7. Важећи норматив утрошка рада и материјала прописују

"Нормативи у стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН -

200"    
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

2,001 Машинско чишћење терена и скидање површинског слоја земље и

шута(oтпада грађ.материјала ) у дебљини од цца 40цм. Ископ треба

да прати пад терена. 

Ископану земљу и шут утоварити у камион и одвести на градску

депонију удаљености до 10км, што улази у цену. 

Овом позицијом је обухваћена површина за постељицу тротоара,

површина за ком.отпад и противпожарне саобраћајнице. 

Обрачун по м3 м3 655.10

2,002 Машински ископ земље II категорије у широком ископу, за

постељицу пешачких површина и површина за комунални отпад. 

Ископ вршити према котама из пројекта.

Ископану здраву земљу депоновати у оквиру градилишне депоније,

за касније насипање банкине тротоара.

Обрачун по м3
м3 170.4

2,003 Машинско збијање - компактирање подтла пешачких стаза и

површина за комунални отпад, погодним механичким средствима.

Набијање извести до збијености од  мин. Мs=20MPa. 

Обрачун по м2 м2 2,724.80

2,004 Набавка материјала, транспорт и машинско разастирање и набијање

шљунковито- песковитим материјалом из позајмишта до коте

постељице тротоара и површина за комунални отпад и уређење

зелених површина (до слоја хумузирања). Насипање вршити у

слојевима д= 20-30 цм са набијањем сваког слоја. 

Набијање извести до збијености од  мин. Мs=30MPa. 

Обрачун по м3. м3 386.10

2,005 Машинско планирање постељице пешачких стаза и површина за

комунални отпад, погодним механичким средствима. Захтевана

збијеност на слоју постељице  мин. Мs=30MPa. 

Обрачун по м2

м2 762.9

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОКО САОБРАЋАЈНИЦА

3,001 Израда тампонcког слоја од механички збијеног зрнастог каменог

материјала. од дробљеног материјала 0/63mm: у слоју д = 20 цм.

Обрачун по м3 изведене позиције, за сав рад, материјал и потребна

збијања. Захтевана збијеност на завршном слоју износи Мс =

40МПа.
м3 45.70

3,002 Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог

материјала. од дробљеног материјала 0/31,5mm: у слоју д = 10 цм.

Обрачун по м3 изведене позиције, за сав рад, материјал и потребна

збијања. Захтевана збијеност на завршном слоју износи Мс =

50МПа. м3 20.80

3,003 Израда застора (поплочања) на пешачким стазама око

саобраћајница од вибропресованих бетонских елемената –

Semmelrock, дебљине д = 5 цм, који се постављају на слоју

дробљеног каменог агрегата гранулације 4-8мм, дебљине 3-5цм,

према типу из пројекта, односно избору Инвеститора, Домино

комбинована форма-сива боја или одговарајући производ истог

квалитета другог произвођача. Обрачун по м2 изведене позиције, за

сав рад, материјал.
м2 207.70

3,004 Набавка и постављање белих бетонских ивичњака за оивичавање

тротоара и пешачких стаза. Ивичњаци су димензија 12/18цм од

вибропресованог бетона, постављају се на подложну бет.греду МБ

30 према котама из пројекта. Обрачун по м1 изведене позиције, за

сав рад, материјал. м1 88.75

УКУПНО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОКО САОБРАЋАЈНИЦА
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

4 ПАРКОВСКА ПОВРШИНА – ПАРК 1

4,001 Израда тампонcког слоја за све парковске пешачке површине од

механички збијеног зрнастог каменог материјала. од дробљеног

материјала 0/63mm: у слоју д = 20 цм. Обрачун по м3 изведене

позиције, за сав рад, материјал и потребна збијања. Захтевана

збијеност на завршном слоју износи Мс = 50МПа.

м3 52.38

4,002 Израда носивог слоја за све парковске пешачке површине од

механички збијеног зрнастог каменог материјала. од дробљеног

материјала 0/31,5mm: у слоју д = 10 цм. Обрачун по м3 изведене

позиције, за сав рад, материјал и потребна збијања. Захтевана

збијеност на завршном слоју износи Мс = 60МПа.
м3 120.23

4,004 Завршна обрада стазa предвиђена декоративним бетоном д= 10цм,

система „Artevia Exposed“ Lafarge, узорак АР6, комбинација речног

агрегата -облутак са окер/земљаним пигментом у бетонској маси,

квалитета МБ35. Површина која није клизава, отпорна на

атмосферилије, УВ зрачење, мраз, соли и хабање. Преко

изравнавајућег слоја песка поставити ПЕ фолију (150гр). Бетонирање

стазе д= 10цм, бетоном Артевиа Експосед квалитета МБ

35,Дмах=8мм.ХГ1, Слумп мах 14цм, w/ц<0.45 са констатном

провером квалитета бетона. Цемент Лафарге ЦЕМ ИИ/А-М (С-Л)

42.5Р са садржајем портланд-цементног клинкера 80-94%

гранулисане згуре и кречњака 6-20% и фипс и минерална пунила 0-

5% у количини 370 кг/м3. У угловима извести угаоно армирање ,

арматуром Ø12, дужине 1.2м, 3 ком у сваком углу. Равнање бетона

глетерима, равњачама, ваљком, без употребе пумпе за бетон. -На

припремљену подлогу ( након цца 60мин) наношење активатора

ЦХРYСО ДецоЛав П. Након 18-20 сати од уградње, испирање

активатора водом под притиском , притиска 100-150 бара.

Наношење ЦХРYСО®ФиниСол Мат трајне заштите, одмах након

испирања. Средство спречава убрзано старење, даје већу отпорност

на хабање и додатна је заштита од мрља. средство се наноси након

7 дана од тренутка уградње бетона. Темепература за ношење

средства изнад 10 ˚Ц. Сечење дилатација у ширини 2.5 мм,

дијамантским тестерама. Дубина до 1/3 стазе ( 1-2 дана након

бетонирања). истовремено усисавање и чишћење муља

индустријским усисивачима. Чишћење дилатација, уметање

сунђерасте траке комплетном дужином и попуњавање дилатација

ПУ КИТ-ом, трајно флескибилним једнокомпонентним материјалом

отпорним на УВ зрачење ( 28 дана накн уградње бетона, при

влажности мањој од 5%). За дебљину бетона д=10 цм, поља

величине 2,5 х 2,5м. Бетонирање изводити у свему према техничком

опису и правилима струке, лиценцирани извођачи од стране

испоручиоца система. Обрачун по м2 за сав рад и материјал. м2 402.00

4,005 Постављање гранитних коцки за поплочавање дела код дечјег

игралишта промењиве ширине. Гранитне коцке су димензије

10x10x10цм и постављају се у набијени бетон МБ 30 према котама

из пројекта. Обрачун по м2 изведене позиције, за сав рад,

материјал. м2 21.45

4,006 Постављање гранитних коцки за оивичавање и разграничавање

пешачких стаза б=0,10 до 0,30м. Гранитне коцке су димензије

10x10x10цм и постављају се у набијени бетон МБ 30 према котама

из пројекта. Обрачун по м2 изведене позиције, за сав рад,

материјал. м2 119.20

УКУПНО ПАРКОВСКА ПОВРШИНА – ПАРК 1
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

5 УРБАНИ МОБИЛИЈАР
5,001 Набавка, транспорт и постављање клупа у парку, типски производ,

према графичком прилогу. Конструкција клупа од армираног натур

бетона ливених у глаткој оплати са дрвеним гредицама 9,5/8цм од

храстовог или чамовог дрвета, фиксирано за бетонску консттрукцију

без видног споја. Клупа дужине 240цм, ширине 50, висине

45цм.Клупе монтирати на припремљене темеље од набијеног

бетона

Обрачун по ком ком 20.00

5,002 Набавка, транспорт и постављање клупа у парку, - типски производ,

према графичком прилогу- вишеделна клупа са жардињером.

Конструкција клупа од армираног натур бетона ливених у глаткој

оплати са дрвеним гредицама 9,5/8цм од храстовог или чамовог

дрвета, фиксирано за бетонску консттрукцију без видног споја.

Основна јединица клупе је дужине 240цм, ширине 50, висине 45цм.

Вишесложна клупа је у облику неправилног слова "Г", дужине

2.40+4*2.40м, са жардињером на углу димензије 85+75цм. Клупе

монтирати на припремљене темеље од набијеног бетона.

Обрачун по ком

ком 1.00

5,003 Набавка, транспорт и постављање урбане опреме - парковски

путокази , уличне информативне ознаке и сл. На претходно

припремљене темеље. 

Обрачун по ком ком 6.00

5,004 Набавка, транспорт и постављање урбане опреме- канте за отпатке,

типски производ .Канта од пуног материјала, постављена на

метални стуб. Стуб монтиран на припремљен бетонски темељ.

Обрачун по ком ком 20.00

5,005 Набавка, транспорт и постављање контејнера за комунални отпад

запремине 1100л, димензија 137х120х145цм

Обрачу по ком. ком 10.00

5,006 Ручни ископ темељних јама за урбану опрему (клупе, путокази,

канте за отпатке) димензија 30х30х60цм, 50х30х60цм, 40х40х60цм.

Одвожење вишка земље из ископа, на депонију.

Обрачун по м3 м3 3.00

5,007 Бетонирање темеља урбане опреме набијеним бетоном , према

инструкцијама испоручиоца опреме.
м3 3.00

5,008 ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА ВИЗУЕЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ

Набавка материјала, израда, монтажа и антикорозиона заштита

челичне настрешнице контејенре-визуалне заштите, димензија

настрешнице 5,0/4,4м, површина настрешнице цца 22.0м2 ( 2 ком)

од ХОП профила дим 80/80/3мм-стубови висине цца 2,00м,

међусобно повезани профилом истих димензија у доњој и горњој

зони. Стубови се фиксирају аб темеље на димензија 40/40/60цм,

преко анкер плоча. Конструкција се међусобно вари. Антикорозивна

заштита по оштем опису, завршно се конструкција боји у сиво. 

Обрачун по кг
кг 350.00

5,009 ОБЛОГА БОЧНИХ ЗИДОВА НАСТРЕШНИЦЕ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ

Набавка материјала, монтажа бочних страница настрешнице за

контејнере ( три странице), поставља се заштитна површина од

композитних алуминијумских панела д=4мм (алукобонд,

перфорирани лим, панел и сл. ) или производ истог квалитета другог

произвођача, у укупној ширини до1,50м, ширина појединачног

елемента цца 30цм. Панел се постваља на висини од 50цм од

површине платоа. Панел је у боји дрвета са имитацијом шаре

дрвета.

Обрачун по м2 м2 25.00

УКУПНО УРБАНИ МОБИЛИЈАР

УКУПНО
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ ПАРК 1

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 1545

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

ДАТУМ:05.09.2017

НАПОМЕНА : СВИ РАДОВИ МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНИ ПРЕМА 

"УСЛОВИМА И ОБИМУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА" КОЈЕ ЈЕ

ПРОПИСАО 

ИНВЕСТИТОР У ОКВИРУ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА

КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ УГОВОРЕНО

ИЗВОЂЕЊЕ

РАДОВА.

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ

1.001 Израда и постављање градилишне табле обавештења да

се изводе грађевински радови, са основним подацима о

објекту, Извођачу, Инвеститору и Пројектанту. Табла је

димензија 300x200 цм, у свему према важећем

правилнику. 

Обрачун по комаду   ком 1,00

1.002 Обележавање објекта са свим потребним пројектованим

елементима из пројекта за извођење радова по X, Y и З

координатама. Податке о геодетским тачкама државне

мреже на тој локацији узети из општинског катастра.

Извршити постављање чврстих тачака дрвеним кочићима

или металним болцнама, а најмање једну тачку

обезбедити као стални геодетски репер током целе градње

комплекса. Стална тачка мора бити везана за државни

координатни систем. Током грађења извођач мора

редовно одржавати све сталне тачке и побијене ознаке, а

да се при том обезбеди нормално грађење и несметана

контрола од стране стручног надзора. У цену улази и

израда протокола о обележавању, и геодетско снимање

изведених темеља 

Обрачуном дата бруто површина објекта фонтане

Обрачун по м2              

м2 600,00

1.003 Монтажа и демонтажа привремене заштитне ограде са

осветљењем градилишта и улазних делова до краја градње

објеката. На сваких 2 м поставити стубове висине 2 м.

Поставити капије и табле са упозорењем за пролазнике.

Ограда ће се користити за све време трајања радова. У

цену улази монтажа, демонтажа, упозорења и градилишне

капије . Обрачун по м2 ограде.  
м1 100,00

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.000 ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ:

Извођач радова је поред описа појединачних ставки

радова ценама обухватио и следеће заједничке условe:

1. Земљани радови ће бити изведени у свему према

пројекту, цене садрже све радне операције, утрошке

материјала, помоћни алат, механизацију и радне скеле,

као и остале трошкове и изараду предузећа

2. Апсолутна кота нивоа ±0,00  игралишта је 94.25 мнв

3. Пре почетка земљаних радова извођач је дужан да

заједно са представником инвеститора сними висинске

коте постојећег терена, након исколчења игралишта и

положаја справа

4. Извођач је дужан у фази извођења радова да води

рачуна о одржавању привремених саобраћајница тј, да у

случају кишовитих дана изврши одводњавање са истих

5. Ископане темеље заједнички треба да прегледају и у

грађевинском дневнику констатују квалитет и техничке

податке за обрачун (снимљени ископ)

6. При обрачуну количина радова за све ископе и одвоз

обрачунато је по м3 самониклог тла, а сви насипи по м3

збијеног материјала

7. Важећи норматив утрошка рада и материјала прописују

"Нормативи у стандарди рада у грађевинарству -

Високоградња ГН -200"    

2.002 ТЕМЕЉИ ОПРЕМЕ

Ручни ископ земље II категорије , за темеље опреме

дечијег игралишза,и антитрауматску подлогу уз сталан

надзор стручног лица и упутство испоручиоца опреме. 

Ископ вршити равно, дубина темеља је цца 60цм.

Димензија темељних стопа је 90/120, 40/40, 30/30, са

нивелацијом дна темељне јаме

Ископану здраву земљу депоновати у оквиру градилишне

депоније, за касније насипање око темеља.

Обрачун по м3

м3 95,0

2.003 Фино планирање постељице са тачношћу +-1цм, до задатих

кота и са потребним набијањем до Мс=15МПа. У цену

урачунати радну снагу и сав потребан  алат и механизацију.

површина игралишта цца 185м2

Обрачун по м3
м2 185,0

2.004 Набавка, транспорт, разастирање и набијање каменог

агрегата (туцаник) гранулације 4-8мм испод

антитрауматске подлоге игралишта, дебљине 30цм. У цену

урачунати радну снагу и сав потребан  алат и механизацију.

Набијање извести у слојевима, према правилима струке,

до збијености Мс=60МПа

површина игралишта цца 185м2

Обрачун по м3
м3 17,5

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

2 БЕТОНСКИ РАДОВИ

2.000 НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Извођач радова је поред описа појединачних ставки

радова ценама обухватио и следеће заједничке условe:

1. Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту,

статичком прорачуну и важећим правилницима. Извођач је

дужан урадити пре почетка радова "Пројекат бетона са

планом израде и контроле квалитета бетона". 

2. Овлашћени надзорни орган извршиће пријем оплате са

аспекта димензије, висинских кота и пријем арматуре са

аспекта броја и пречника уграђених шипки. За сигурност

оплатена деформисање и рушење, одговараће извођач

радова.

Бетонирање ће се извршити тек кад овлашћени надзорни

орган констатује у грађевнском дневнику да нема

примедби

3. Заштита свеже избетонираних конструкција као и

заштита бетона (од мраза или великих врућина) у фази

очвршћавања је садржана у јединичним ценама.

4. Скидање оплате може се извршити по одобрењу

одговорног лица

5. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала,

помоћни алат и скеле, као и трошкове и зараду предузећа

6. Важећи норматив утрошка рада и материјала прописују

"Нормативи у стандарди рада у грађевинарству -

Високоградња ГН -400-1"

2.001 ДРЕНАЖНИ БЕТОН Д=15цм

Набавка, транспорт и бетонирање површине игралишта,

подлоге за тартан, са специјалним дренажним бетоном

система Hydromedia, д=15цм, у натур сивој боји, класе С

15/20- посебном технологијом уградње са констатном

провером квалитета. Завршна обрада са ваљцима. Сечење

радних дилатација у ширини 2,5мм, дубине до 1/3подне

плоче. Заштита и нега бетона од наглог исушивања са

затитном прозирном фолијом по површини избетониране

плоче. Површина игралишта је цца 185м2. Бетон се

уграђује из миксера , без употребе пумпе.

обрачун по м3

м3 30,00

2.002 Набавка, транспорт и уградња ивичњка, дим 18/24/50

МБ 40, делом издигнут, делом положен на подлози од

неармираног бетона МБ 20, са фуговањем спојница.

Обрачун по м1 
м1 31,00

2.003 Постављање оивичења од постојећих гранитних коцки са

локације око дечијег игралишта. Гранитне коцке се полажу

у цементни малтер.

Обрачун по м2 м2 22,00
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2.004 ТЕМЕЉИ ОПРЕМЕ

Набавка материјала и бетонирање арм.бет. темеља

опреме, димензија 30*30*30цм, 30*30*60цм,40*40*60цм

бетоном МБ 30.. Бетонирање у обичној оплати, армирати

по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон

уградити и неговати по прописима. 

У цени обухватити транспорт, сав потребан материјал и рад

заједно са потребном оплатом, осим арматуре, која је

посебно обрачуната.  

Обрачун по м3 компет изведене позиције.
м3 3,00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

3 ОПРЕМА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА

3.001 Набавка, транспорт, постаљање справе на припремљене и 

нивелисане темељне стопе, Вишефункционални систем за 

игру – Брод Playship NOA ( модел MM118 произвођач 

„tiptiptap“ ), димензија 10.90 х 7.12  висине 4.05 м, 

материјал дрво – импрегнирана сибирска јеловина са 

елементима топлоцинкованог челика, пластике заштићена 

влакнима стакла црвене боје, сајле-челичне нити, 

полиестер.  Основна конструкција брода  састоји се од 

дрвене конструкције направљене од дрвета сибирске 

јеловине импрегниране под високим притиском. На бочној 

страни брода налази се мрежа од сајли – челичне ужади 

овијене полиестером. На левој бочној страни брода, 

налази се мала мрежа од сајли ( челична ужад) овијене 

полиестером. На левој страни брода налази се и отворени 

тобоган. Тобоган има заобљене ивице, стартна и завршна 

секција тобогана је заобљена. На десној страни брода 

постављен је затворен тунел тобоган. На крми брода 

постављена је стена за пењање, израђена од плаве ХПЛ 

плоче. Брод је постављен на типске бетонске темеље који 

су на дубини од цца 60цм од површине терена.

Обрачун по ком

ком 1,00

3.002 Набавка, транспорт и уградња темељних стопа димензија

90х120х12цм, МБ 30, топлоцинковани челик, 2Твијка

М10х30. Темељи се укопавају на дубину цца 60цм,

центрирају и нивелишу према упутству испоручиоца

опреме.

Обрачун по ком. ком 9,00

3.003 Набавка, транспорт и уградња темељних стопа димензија

90х120х15цм, МБ 30, топлоцинковани челик, 2Твијка

М10х30. Темељи се укопавају на дубину цца 60цм,

центрирају и нивелишу према упутству испоручиоца

опреме.

Обрачун по ком. ком 5,00
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3.004 Балансир Spiral beam SNAKE (произвођач „tiptiptap“)  

(модел PVP10 произвођач „tiptiptap“)димензија 458 / 

176цм, висине 35цм.

Набавка, транспорт, постаљање справе на припремљене и 

нивелисане и центриране темељне стопе према упутству 

испоручиоца опреме. Основна конструкција греде је 

израђена од топло поцинкованог челика. Плоче за ходање 

су израђене од шперплоча. Шперплоче са боје 

водозаштитном бојом која је отпорна и на УВ зрачења. 

Спирална греда је причвршћена на земљу у 7 тачака преко 

топло поцинкованих челичних стубова. Темељне стопе су 

од армираног бетона , димензија 30/30/60цм, МБ 30. 

Темељне стопе посебно обрачунате.

обрачун по ком

ком 1,00

3.005 Кружна љуљашка за децу „Swing BABY SNAIL (with seat 

BABY BIRD)” (модел K113-1 произвођач „tiptiptap“), 

димензија 275 х 120цм, висине 171 цм, материјал гума и 

топлоцинковани челик. Набавка, транспорт, постаљање 

справе на припремљене, нивелисане и центриране 

темељне стопе према упутству испоручиоца опреме.

Основна конструкција је топлоцинковани челик, савијен 

под углом, са једним кружним седиштем. Справа је 

фиксирана у бетонски темељ,МБ 30, димензија 

30/30/30цм.Темељне стопе посебно обрачунате

обрачун по ком

ком 1,00

3.006 КАРУСЕЛ ЗА ВРТЕЊЕ – Carousel EUROPE (модел KM012  

произвођач „tiptiptap“) димензија пречник 80цм, висина 

78цм, од висококвалитетног нерђајућег челика са 

додацима од пластике. Набавка, транспорт, постаљање 

справе на припремљене, нивелисане и центриране 

темељне стопе према упутству испоручиоца опреме. Полу-

кугла жуте боје , има обруч- прстен од пластике. Фиксирана 

је на метални стуб који је под нагибом који се монтира на 

типски метални темељ, у свему према препоруци 

произвођача.

обрачун по ком
ком 3,00
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3.007 ДВОСТРУКА ЉУЉАШКА – Swing BELL-FLOWER 2 places, 

steel groundfixings (модел K002 AL, произвођач 

„tiptiptap“), dimenzija 361 x252 x 250 cm од 

топлоцинкованог челика. Набавка, транспорт, постаљање 

справе на припремљене, нивелисане и центриране 

темељне стопе према упутству испоручиоца опреме.

Основна конструкција састоји се од топлоцинкованих 

челика, које се вертикално, укрштено при врху спојене. Две 

вертикално поставњене укрштене палисаде међусобно су 

спојене са једном водоравно постављеном палисадом. На 

средини палисаде, налази се 4 карабинера и закачаљке од 

топлоцинкованог челика, на које се каче ланци са 

седаљкама љуљашки. Седишта су од противклизне 

компактне гуме. Справа се поставља на армирано бетонски 

темељ димензија 40*40*60цм, у свему према препоруци 

произвођача.

Обрачун по ком

ком 1,00

УКУПНО ОПРЕМА

4 АНТИТРАУМАТСКА ПОДЛОГА 

4.001 Набавка, транспорт и уградња на нивелисану, претходно

припремљену подлогу, заштитне антитрауматске подлоге у

плочама, димензија 50/50/5цм или ливени од

рециклиране гуме СБР и ЕПДМ гранулата (тартан) у плавој

боји. Подлога је отпорна на временске услове, не задржава

воду и задовољава хигијенске стандарде.Поставља се у

сигурносној зони око справе - Брод Пинта. Обавезно је

конектирање између подлоге са плм чеповима пречника

6мм. Плоче се међусобно лепе силиконским лепилом како

би се добила компактна целина. Приликом монтаже

подлоге, обавезна је дренажа.

тартан - плави

Обрачун по м2

м2 105,00

4.002 Набавка, транспорт и уградња на нивелисану, претходно

припремљену подлогу, заштитне антитрауматске подлоге у

плочама диманзија 50/50/5цм од рециклиране гуме СБР и

ЕПДМ гранулата (тартан) у зеленој боји. Подлога је отпорна

на временске услове, не задржава воду и задовољава

хигијенске стандарде.Поставља се у сигурносној зони око

справе - њихаљка на опрузи. Обавезно је конектирање

између подлоге са плм чеповима пречника 6мм. Плоче се

међусобно лепе силиконским лепилом како би се добила

компактна целина. Приликом монтаже подлоге, обавезна

је дренажа.

тартан - зелени

Обрачун по м2

м2 10,00
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4.003 Набавка, транспорт и уградња на нивелисану, претходно

припремљену подлогу, заштитне антитрауматске подлоге у

плочама диманзија 50/50/5цм од рециклиране гуме СБР и

ЕПДМ гранулата (тартан) у бордо боји. Подлога је отпорна

на временске услове, не задржава воду и задовољава

хигијенске стандарде. Поставља се у сигурносној зони око

справе - љуљашка. Обавезно је конектирање између

подлоге са плм чеповима пречника 6мм. Плоче се

међусобно лепе силиконским лепилом како би се добила

компактна целина. Приликом монтаже подлоге, обавезна

је дренажа.

тартан - бордо

Обрачун по м2

м2 46,50

4.004 Набавка, транспорт и уградња на нивелисану, претходно

припремљену подлогу, заштитне антитрауматске подлоге у

плочама димензија 50/50/5цм од рециклиране гуме СБР и

ЕПДМ гранулата (тартан) у браон боји. Подлога је отпорна

на временске услове, не задржава воду и задовољава

хигијенске стандарде. Поставља се у сигурносној зони око

справа - стаза. Обавезно је конектирање између подлоге са

плм чеповима пречника 6мм. Плоче се међусобно лепе

силиконским лепилом како би се добила компактна

целина. Приликом монтаже подлоге, обавезна је дренажа.

тартан - браон

Обрачун по м2

м2 22,00

УКУПНО АНТИТАРУМАТСКА ПОДЛОГА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1

2

3

4

5

UKUPNO / TOTAL

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОПРЕМА ИГРАЛИШТА

АНТИТАРУМАТСКА ПОДЛОГА
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 1542
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: 05.09.2017.
ФАЗА ПРОЈЕКТА: СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ТРОТОАРИ 

ФАЗА 3

1
2
3
4
5

УКУПНО
6

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОКО САОБРАЋАЈНИЦА
ПАРКОВСКА ПОВРШИНА – ПАРК 1

УКУПНО

УРБАНА ОПРЕМА МОБИЛИЈАР

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТE
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

NAPOMENA:

I PRIPREMNI RADOVI

1 SEČA STABALA  na nivou kompleksa

Investitor je u obavezi da pre otpočinjanja radova Seče i

uklanjanja stabala, kontaktira gradsku komisiju za seču,

odnosno odgovarajuću nadležnu opštinsku/gradsku službu. 

Tek po dobijanju njihovog rešenja/ dozvole/odobrenja ,i

plaćanja obračunate takse iz dobijenog rešenja / dozvole /

odobrenja / može da  pristupi izvršenju sledećeg dela  pozicije .

Stabla određena za seču data su grafičkim prilogom - list 1 i

manualom valorizacije. Po obaranju stabala, pristupiti vađenju

panjeva. U zavisnosti od veličine panjeva, oko istih iskopati

zemlju u prečniku od 1-2m, saseći debele i tanke žile koje se

nalaze u zemlji na dubini do 50 cm. Sav posečeni materijal

privremeno deponovati u okviru gradilišta radi kasnijeg utovara

i transporta. Rupe zatrpati i zemlju grubo isplanirati. Sav

posečeni materijal: sortimente, panjeve, žile i dr. Utovariti u

kamion i prevesti na deponiju udaljenu do 10 km. Broj stabala

za seču je 25. Njihovo uklanjanje je neophodno zbog

prenamene prostora.

Obračun po komadu.

Ø21-30 kom 24

Ø41-50 kom 1

2 PRESAĐIVANJE STABALA na nivou kompleksa

PREDMER RADOVA OZELENJAVANJA - FAZA III

Opis radova

Radove ozelenjavanja je neophodno da izvodi lice sa licencom 474

Investitor je u obavezi da imenuje lice za nadzor sa licencom 373 ili 474

Sve radove je potrebno izvesti u skladu sa pravilima struke i opštim uslovima za izvodjenje radova ozelenjavanja 

koji su sastavni deo predmera / tendera.

Pre otpočinjanja radova ozeelnjavanja , potrebno je dostaviti nadzornom organu:

za supstrat - sertifikat o ispravnosti materijala za rast i razvoj biljaka, kao i potvrdu da ne poseduje seme ambrozije. 

Sertifikat se dostavlj na svakih 100m3.

- za sadnice - zdravstevono sanitarnu potvrdu, 

- za seme travne smeše - sertifikat o kvalitetu / roku klijavosti i sastavu smeše

 - dinamički plan gradilišta i radova ozelenjavanja  formirati tako da radovi ozelenjavanja se vrše u periodu koji 

odgovara za živ materijal / biljke i semenski materijal !

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

Opis radova

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina

Obuhvata pripremu stabala, orezivanje, mašinski iskop,utovar,

transport i mašinska sadnja na stalno mesto, koje je definisano

grafičkim prilogom. Presađivanje se izvodi ISKLJUČIVO u

periodu mirovanja vegetacije. Pozicija obuhvata i potrebnu

negu i min 6 meseci po presadjivanju odr

- Širina iskopa oko stabla je minimalno 50cm veća u odnosu na

deblo

- prevršiti nadzemni deo stabla na min visini od 3m

- pripremiti označeno mesto sadnje - iskopati jamu min 2 puta

veću od formiranog busena, na dno staviti zdravicu, mešanu sa

tresetom u odnosu 1:1. Naliti sadnu jamu vodom do njenog

maksimalnog zasićenja.

- Mašinski izvaditi stablo za presadjivanje. sve deblje preseke

korena, premazati fungicidom.

- Položiti biljku na odgovarajuću visinu u pripremlejnu sadnu

jamu, kako bi korenov vrat bio na istoj vsini kao i na

prethodnom mestu rasta .

- Pažljivo ispuniti sadnu jamu, najfinijim humusnim supstratom,

mešanim sa tresetom  u odnosu 2:1

- ankerisati sadnicu i čankovati je.

- intenzivno zalivati, svaki drugi dan u prvoj rastućoj sezoni od

momenta presadjivanja , velikom količinom vode, odnosno do

potpune zasićenosti - stavaranja ‚‚barice‚‚ u zoni čanka.

Obračun po kom. Komplet.

kom
Četinarsko drveće kom 1

3 Prenošenje projekta na teren

Pozicija obuhvata prenošenje planiranog rešenja na teren,

obeležavanje, iskolčavanje.

Obračun paušalno po kom. kom 1

I UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

II ZEMLJANI RADOVI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

1 Ugradnja betonskih  kaseta - sadnih jama

По извршеној изради подконструкције паркинг површина,

обележити места садних јама, ради ископа. Извршити

машински ископ на месту планираних садних јама отвор у

основи 100 x 100цм . Дубину ископа уклопити у односу н

аконачну нивелету терена. Потребна висина за уградњу је

135цм.. Ископ вршити са косим странама. Ископани

материјла ставити по страни. Испланирати дно садне јаме,

по дну сипати иберлауф, набити га ручно. 
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

Opis radova

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina

Nabaviti , transportovati i mašinski ugraditi prefabrikovane

betonske elemente. U osnovi su 100x100cm, debljina zidova je

10cm, od armiranog betona MB30. Visina kasete je 80cm.

Po izvršenoj ugradnji , materijalom iz iskopa, zatrpati

spoljašnje, bočne iskopane strane i mašinski nabiti , do

potrebne stišljivosti prema projektu saobraćajnih površina. 

Višak iskoponaog materijala, utovariti i transportovati na

gradsku deponiju.

Na ovako ugrađenu betonsku kasetu potrebno je po izvršenoj

sadnji ugraditi vertikalnu i horizontalnu zaštitu koje su date

odvojenim pozicijama.

Obračun po kom, komplet. kom 2

2 Humusiranje

Nabavka transport i ugradnja humusnog materijala u debljini od

50cm.. Koristiti finu baštensku zemlju II kategorije, čistu od

organskog i neorganskog otpada, uz dodatak organskog

đubriva, peska i mineralnog djubriva.

Supstrat koji se ugradjuje MORA biti finih fizičkih i hemisjkih

osobina. Ugradjuje se na čist teren, bez korova, organskog i

neorganskog otpada. Potreban kvalitet potvrditi atestom

akreditovane laboratorije, kao i na prisustvo semena ambrozije. 

Prilokom ugradnje, po mašinskom razastiranju i grubom

nivelisanju, potrebno je izfrezirati humusirane površine, i fino

ručno isplanirati na planirane visinske kote.

Radove humusiranja izvoditi neposredno pred sadnju/ setvu,

kako se humus ne bi sušio. Stvarala pokorica i širio korov. 

Obračun po m3, komplet. m3 1034

II UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

III SADNJA SADNICA 

1 DRVOREDNE SADNICE 

Nabavka, transport i sadnja drvorednih sadnica, dimenzija kako

je dato u daljem tekstu. Nakon sadnje sadnu jamu očankovati i

obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa opštim uslovima za

izvođenje radova ozelenjavanja. Sadne jame otvarati

mašinskim putem.

Drvoredna sadnica. Visina sadnica 450- 500 cm, počev od

korenovog vrata do polovine aktivnog vršnog letorasta .

Visina debla od korenovog vrata do najniže grane u kruni treba

da bude od 220 cm.                      

.Obim debla 18-20 cm. na visini od jednog metra u odnosu na

korenov vrat.
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

Opis radova

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina

Korenov sistem treba da je dobro razvijen u svim pravcima,a

busen izvađene sadnice baliran i osiguran okastom žicom ili da

je u velikim saksijama - kontejnerima. Busen izvađene sadnice

treba da je  60 -80 cm.

Školovane sadnice presađene najmanje 3 puta, ali tako da je

zadnje presađivanje izvršeno dve do tri godine pre isporuke.

Pozicija obuhvata i zamenu supstrata u iskopanoj jami i /li

ispunu ozidane sadne jame na parkingu , utovar i odvoz

sterilne zemlje. Jama je 80*80*100cm. Računati umanjenje u

odnosu na veličinu busena.

Obračun po kom. Komplet.

Ds Acer platanoides kom 12

2 VISOKI LIŠĆARI 

Nabavka, transport i sadnja sadnica VISOKIH LIŠĆARA,

dimenzija kako je dato u daljem tekstu. Nakon sadnje sadnu

jamu očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa

opštim uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja. Sadne

jame se otvaraju mašinskim putem.

Visina sadnica 300-350 cm, počev od korenovog vrata do

polovine aktivnog vršnog letorasta 

Obim debla 12-14 cm. na visini od jednog metra u odnosu na

korenov vrat

Korenov sistem treba da je dobro razvijen u svim pravcima, a

busen izvađene sadnice baliran i osiguran okastom žicom ili da

je u velikim saksijama-kontejnerima. Busen izvađene sadnice

treba da je 60-80 cm.

Školovane sadnice presađene 3-4 puta, ali tako da je zadnje

presađivanje izvršeno dve do tri godine pre isporuke.

Pozicija obuhvata i zamenu supstrata u iskopanoj jami , utovar i

odvoz sterilne zemlje. Jama je 80*80*100cm. Računati

umanjenje u odnosu na veličinu busena.

Obračun po kom, komplet.

Vl3 Platanus acerifolia kom 5

3 VISOKI ČETINARI

Nabavka, transport i sadnja sadnica VISOKIH ČETINARA,

dimenzija kako je dato u daljem tekstu. Nakon sadnje sadnu

jamu očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa

opštim uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja.

Soliterno stablo sa pravilno raspoređenim granama, jednim

terminalnim izdankom. Visina sadnice 250-300 cm, počebv od

korenovog vrata do polovine aktivnog  vršnog izdanka.

Korenov sistem treba da je dobro razvijen u svim pravcima, a

busen izvađene sadnice baliran i osiguran okastom žicom ili da

je u velikim saksijama-kontejnerima. Busen izvađene sadnice

treba da je 60-80 cm.
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(din.)

A B AxB

Opis radova

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina

Školovane sadnice presađene 3 puta, ali tako da je zadnje

presađivanje izvršeno dve do tri godine pre isporuke.

Pozicija obuhvata i zamenu supstrata u iskopanoj jami , utovar i

odvoz sterilne zemlje. Jama je 80*80*100cm. Računati

umanjenje u odnosu na veličinu busena.

Obračun po kom, komplet.

Vc2 Cedrus atlantica kom 1

4 SREDNJE I NISKO LIŠĆARSKO DRVEĆE

Nabavka, transport i sadnja sadnica NISKIH I SREDNJIH

LIŠĆARA, dimenzija kako je dato u daljem tekstu. Nakon

sadnje sadnu jamu očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi

u skladu sa opštim uslovima za izvođenje radova

ozelenjavanja.

Sl1
Prunus cerasifera 'Pissardii' , h min 300cm,h min 300cm, prsni

precnik 5-7cm kom 19

Sl2
Catalpa bignonioides ˊNanaˊ,h min 300cm, 

prsni precnik 5-7cm kom 15

5 SREDNJI I NISKI ČETINARI 

Nabavka, transport i sadnja sadnica srednjih i niskih četinara,

na mestima kako je dato planom sadnje dimenzija kako je dato

u nastavku opisa pozicije. Nakon sadnje sadnu jamu

očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa opštim

uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja.

Nc1 Juniperus virginiana ˊSkyrocketˊ, min h 180cm kom 60

6 LISTOPADNO ŽBUNJE

Nabavka, transport i sadnja sadnica listopadnog žbunja min

starosti 4-6 godina . Sadnice treba da budu formirane sa 4

podjednako razvijena izbojka dužine 50-60cm.Sadnice šiblja

treba da budu u kontejnerim C2 ili C3. Sadnu vršiti u donosu

na plan sadnje i prema normi koja je data u tom grafičkom

prilogu. Nakon sadnje sadnu jamu očankovati i obilno zaliti. Sve

radove uraditi u skladu sa opštim uslovima za izvođenje radova

ozelenjavanja. 

Lz1 Spirea japonica ˊBumaldaˊ C2L kom 26

Lz5 Forzythia europea C3L kom 10

Lz6 Potentilla fruticosa C3L kom 99

Lz7 Spirea japonica ˊGolden princesˊ C2L kom 147

Lz8 Kerria japonica C3.5L kom 114

Lz9 Jasminum nudiflorum C3L kom 126

Lz10 Spirea vanhouteii C5L kom 57

Lz11 Deutzia scabra C5L kom 14
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7 ZIMZELENO ŽBUNJE

Nabavka, transport i sadnja sadnica zimzelenog žbunja starosti

3-5 godina (ili slično). Sadnice treba da budu formirane sa 4

podjednako razvijena izbojka. SAdnju vršiti prema planu

sadnje, gde je definisano mesto sadnje i norma. Nakon sadnje

sadnu jamu očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi u

skladu sa opštim uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja.          

Obračun po kom.      

Zz3  Lonicera nitida C2L kom 132

Zz4 Pyrocantha coccinea C2L kom 21

Zz5 Cotoneaster dammerii C1.5L kom 327

Zz6 Cotoneaster salicifolius ˊPark Teppichˊ C1.5L kom 153

Zz7 Prunus laurocerasus C3L kom 72

Zz8 Berberis candidula C2L kom 69
8 ČETINARSKO ŠIBLJE

Nabavka, transport i sadnja sadnica zimzelenog žbunja starosti

3-5 godina (ili slično). Sadnice treba da budu formirane sa 2

podjednako razvijena izbojka MINIMALNE DUŽINE 50 cm.

SAdnju vršiti prema planu sadnje, gde je definisano mesto

sadnje i norma. Nakon sadnje sadnu jamu očankovati i obilno

zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa opštim uslovima za

izvođenje radova ozelenjavanja.             

Obračun po kom.   

Cz1 Juniperus horizontalis C3L kom 18

Cz2 Juniperus horizontalis ‚Wiltonii C3L kom 165

9 PERENE I UKRASNE TRAVE

Nabavka, transport i sadnja sadnica , minimalne starosti 2 god.

Sadnju obaviti u svemu prema važećim normativima za tu vrstu

posla.     

Obračun po kom, komplet.

P1 Kniphofia uvaria, p8cm kom 256

P2 Lavandula officinalis, C1L kom 162

P3 Armeria maritima, P8cm kom 150

P4 Coreopsis grandiflora,P8cm kom 72

Ut1 Miscanthus sinensis ˊZebrinusˊ, C1L kom 664

Ut2 Festuca glauca, C1L kom 780

Ut3 Carex comans, C1L kom 315

III UKUPNO ZA SADNJU SADNICA

IV ZASNIVANJE TRAVNJAKA

Nabavka, transport potrebnog materijala i izrada travnajka,

setvom travne smeše

Sve radove izvesti u skladu sa opštim uslovima za izvodjenje

radova. Travnjak je zasnovan, po drugom košenju u potrebnom

kvalitetu i pokrivenosti / gustini.

Obračun po m2, komplet m2 1210

IV UKUPNO ZA ZASNIVANJE TRAVNJAKA
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V  ODRŽAVANJE ZELENILA

Održavanje - zalivanje, vršiti sa baštenske hidrantske mreže.

Računi za utoršenu vodu, koji budu ispostavljeni na adersu

Investitora u roku zasnivanja i održavanja zelenih površina,

potrebnoje da budu prefakturisani ka  izvodjaču.

Ukoliko nije moguće koristiti baštensku hidrantsku mrežu,

potreban transport vode / cisterna/na nivou potrebnog perioda

održavanja - minimalno 1 godina,  ukalkulisati u cenu sadnice.

1 ODRŽAVANJE NOVOG ZELENILA 

Podrazumeva sve operacije održavanja i nege zelenila     

(zalivanje, orošavanje, formiranje krošnji, okopavanje, prašenje,

suzbijanje korova zamena osušenih biljaka...) u periodu od dve

godine od datuma završetka radova.

Ukupno iznosi 20% po godini od investicione vrednosti

ozelenjavanja ( sadnja sadnica i zasnivanje travnjaka). % 0.4

V UKUPNO ZA ODRŽAVANJE ZELENILA

VI OSTALI MATERIJALI

1 HORIZONTALNA ZAŠTITA STABALA

Nabavka materijala, radionička izrada , transport i ugradnja,

zaštitne rešetke sa sadne jame parking prostora

Rešetka je od presovane rešetke, koja je izradjena od

toplocinkovanog flaha 30/3mm. Rastojanje izmedju okaca je

30x30mm. Rešetke je iz dva komada sa otvorom z asadnicu

min 40x40cm. Spuštaju se na betonsku kasetu i medjusobno

povezuju šrafljenjem.

Prilikom montaže. Sva oštećenja hladno cinkovati.Sve detalje

uraditiprem priloženom grafičkom detalju. Rešenje prilagoditi

izvedenim otvorima - uzeti mere n alicu mesta.

Obračun po kom, komplet. kom 2

2 VERTIKALNA ZAŠTITA

Nabavka materijala, radionička izrada , transport i ugradnja,

zaštitnog korseta oko stabala na parking prostorima.

Korset u osnovi 40*40cm. Vertikale su od kombinacije 4 pljošte

gvoždja i žice 8mm , 8 komada, koje su spojene sa po jednim

prstenom od pljošte gvožđa- horizintalom na svakih 40cm.

Početni , sredni i krajnji prsten su od pljošt egvožđa, sa rupom z 

amontažu, veza preko srafa. Korset se pravi iz dv e‚‚polutke‚‚ po 

vertikali i preko prstenova od pljošt egvoždja se vezuje u

stub.Sa donje strane , na vertikalama su montirane metalne

nožice koje ulaze u okca 30*30, i tako se oslanjanju na

podlogu.

Sve delove ofarbati osnovnom bojom za metal, a zatim u dve

ruke bojom za metal , u sivom tonu, poput rešetke na koju se

oslanja.
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Sve detalje uraditi prema priloženom grafičkom detalju.

Rešenje prilagoditi izvedenim otvorima - uzeti mere na licu

mesta.

Obračun po kom, komplet. kom 2

3 MALČ

Nabavka, transport i ugradnja malča u sadne jame na parking

prostoru. Po izvršenoj sadnji, ugraditi krupnu frakciju malča od

borove kore , natur boje. Norma ugradnje j e50L/sadnoj jami.

Ugradnju izvršiti pre montaže zaštite stabala.

Obračun po sadnoj jami, kom. kom 2

VI UKUPNO OSTALI MATERIJALI

REKAPITULACIJA 

RADOVI OZELENJAVANJA 

FAZA III

I PRIPREMNI RADOVI din

II ZEMLJANI RADOVI din

III SADNJA SADNICA din

IV ZASNIVANJE TRAVNJAKA din

V  ODRŽAVANJE ZELENILA din

VI OSTALI MATERIJALI din

UKUPNO DIN
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕР

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

Р.бр. ОПИС укупно

1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

2 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

2.1 СПОЉАШЊА ВОДОВОДНА МРЕЖА

2.2 СПОЉАШЊА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

2.3 БАШТЕНСКА ХИДРАНТСКА МРЕЖА И 

ОДВОДЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

3 СПОЉАШЊЕ ЕЛЕКТОЕНЕРГЕТСКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ

4 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ

5 САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

6 ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ И ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

6.1 ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ СА СИНХРОН ПЛАНОМ

6.2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

УКУПНА НЕТО ЦЕНА (РСД):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ФАЗА III

ВЈН 06/17 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ФАЗА III



        ПРЕДМЕР РАДОВА 

        ФАЗА IV
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ И ПРАТЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017У022Г03

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

ФАЗА IV

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

1,000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

1,001 Геодетско обележавање површина преко детаљних 

тачака ситуационог и нивелационог плана и нормалних 

попречних профила датих у пројекту. Позиција обухвата 

одржавање мреже током трајања извођења свих радова.

м' 107.00

Рашчишћавање терена машинским путем са уклањањем 

растиња, пањева, смећа и разног грађевинског шута. 

Позиција обухвата чишћење са утоваром материјала и 

депоновањем на градску депонију.

Обрачун по м2 . м2 991.00

УКУПНО ПРЕТХОДНИ  РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2,000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

Машински ископ површинског слоја хумусног материјала 

просечне дебљине д=40цм. Позиција обухвата ископ, 

утовар и транспорт материјала на градску депонију.

Из обрачуна земљаних радова. 

Обрачун по  м3. м3 1,119.00

Ископ машинским путем земљаног  материјала, испод 

саобраћајних, пешачких и зелених површина.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Обрачун по м3.

2.002.1.Машински ископ материјала са гурањем до 20м. 

Ископани материјал се корсити за насипање (види 

поз.2.004)

м3

4.00

2.002.2.Ископ,утовар и транспорт материјала из ископа 

на градску депонију.                                             2047,00 - 

4,00 = 2043,00 м3                                                                                       

м3

2,043.00

Машинско набијање подтла на месту израде слоја 

насипа или замене материјала испод будућих 

саобраћајних и пешачких површина, са набијањем до 

Ме=20 МРа.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова и 

планиметрисањем .

Обрачун по м2. м2 1,051.00

1,002

2,001

2,002

2,003
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

Израда насипа од земљаног материјала испод 

саобраћајних површина са одабраним материјалом из 

ископа.Насипање радити у слојевима са набијањем до 

модула стишљивости од Ме=25МРа. 

Обрачун је добијен из предмера землајних радова.

Обрачун по м3. м3 4.00

Израда насипа од шљунковитог материјала-замена 

материјала--Позиција обухвата набавку материјала, 

транспорт и израду слоја замене материјала у дебљини 

од д=50цм. Израду насипа радити у најмање 2 слоја 

испод будућих саобраћајних површина. Насипање се 

ради са набијањем од Ме=40МРа.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Обрачун по  м3 изведеног слоја. м3 509.00

Фино планирање постељице, саобраћајних површина 

(коловозне и пешачке површине) са тачношћу ±1 цм до 

пројектованих кота и са потребним набијањем.  Обрачун 

по м2

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Саобраћајне површине минимум Ме =20МРа м2 1,091.00

Пешачке површине минимум Ме =25МРа м2 128.00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

3,000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

Набавка материјала, транспорт и израда слоја од 

дробљеног каменог агрегата 0-63 мм  испод 

саобраћајних и паркинг површина са потребним 

набијањем минимум Ме=70 МРа. Дебљина слоја износи 

20цм.

Обрачун по м3 слоја. м3 217.00

Набавка материјала, транспорт и израда слоја од 

дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм испод 

саобраћајних и паркинг површина  са потребним 

набијањем минимум Ме=90МРа. Дебљина слоја износи 

14 и15цм.

Обрачун по м3 слоја. м3 146.00

Позиција обухвата набавку и транспорт материјала и 

израду поплочања са припадајућом подлогом од 

гранулисаног песка (дебљине 4цм) на паркингу 

путничких аутомобила, према плану поплочавања датом 

у пројекту.

Обрачун по м2 изведеног застора.

сиве бетонске плоче , димензија  10/20/8цм м2 316.00

беле бетонске плоче , димензија  10/20/8цм м2
27.00

2,006

3,001

3,002

3,003

2,005

2,004
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

Набавка материјала, транспорт и израда горњег носећег 

слоја од битуменизираног дробљеног агрегата БНС 22сА 

дебљине д=7цм. Позиција обухвата набавку, израду 

асфалтне масе, транспорт и уградњу. 

Обрачун је добијен планиметрисањем.

Обрачун по м2 изведеног слоја. м2 991.00

Набавка материјала, транспорт и израда хабајућег слоја 

од асфалт-бетона АБ11 дебљине д=5цм. Позиција 

обухвата набавку, израду асфалтне масе, транспорт и 

уградњу. 

Површине су планиметрисане.

Обрачун по м2 изведеног слоја. м2 991.00

Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака МБ 

40, на подлози од неармираног бетона МБ 20 са 

фуговањем спојница према детаљу из пројекта.

Планиметрисане количине.

Обрачун по м' уграђених ивичњака .

бетонски ивичњак   18/24 цм h=12цм м' 175.00

бетонски ивичњак  12/18 цм  оборен h=3цм м' 12.00

бетонски ивичњак  12/18 цм  утопљен м' 70.00

Набавка, транспорт и уградња бетонских прелазних 

ивичњака МБ 40, на подлози од неармираног бетона МБ 

20 са фуговањем спојница према детаљу из пројекта.

Обрачун по ком уграђених ивичњака. ком 2.00

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНА НЕТО ЦЕНА (РСД):

Цене (РСД) су без ПДВ-а

3,006

3,007

3,004

3,005
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Кол.
Јединична 

цена
Укупно

1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ 

Позицијом је обухваћено обележавање

(исколчавање) трасе водовода на терену пре

почетка радова, успостављање реперних тачака дуж

трасе са протоколом обележавања, као и осигурање,

обнављање и одржавање тачака успостављених на

терену током читавог периода грађења, односно до

предаје радова Инвеститору и сви трошкови

преузимања података од стране овлашћене

установе.

Обрачун се врши по m' обележене трасе водовода.

Улични водовод и хидранти m'

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г ,Х и ДУ m'

2. УТВРЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ПОДЗЕМНИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 

Позицијом су обухваћени сви трошкови на

обезбеђењу ажурног катастра подземних

инсталација за предметну локацију (од стране РГЗ-

а) и достављање истог надзорном органу пре

почетка радова, као и сви трошкови на прибављању

података о положају постојећих инсталација од ЈКП-

а и других предузећа, испитивање локације

одговарајућим детекторима, "шлицовање"

попречних профила на траси водовода (ручни

ископ, дубине до 1,5 м) и сарадња са надлежним

комуналним и другим предузећима у циљу

благовременог предузимања мера заштите.

Обрачунава се по м1 пројектованог цевовода.
m'

ПРЕДМЕР И ПРДРАЧУН РАДОВА СПОЉНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА " ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ", 

ЗОНА С8 - ФАЗА 4

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

Опис позиције Мера
ФАЗА 4

ред 

број
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Кол.
Јединична 

цена
Укупно

Опис позиције Мера
ФАЗА 4

ред 

број

3. РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

(коловоза, тротоара идр.)

Позиција обухвата обострано машинско сечење

постојећег горњег строја конструкције, за 10 cm

шире у односу на ширину рова са сваке стране,

просечне дебљине d = 13 цм. Након сечења

извршити машинско и ручно разбијање на комаде,

са утоваром и транспортом на градску депонију.

Радове извести у складу са условима и сагласности

Секретаријата за саобраћај и Дирекције за путеве.

Обрачун се врши по m
2

изведених радова. Само на

прикључцима на мрежу изван насеља "Земунске

капије".

m
2

4. ОСИГУРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОДВИЈАЊА 

САОБРАЋАЈА

Позицијом су обухваћени сви трошкови на изради

Елабората привременог одвијања саобраћаја у зони

извођења радова, са изменама и допунама

елабората док трају радови; трошкови услова и

сагласности надлежних предузећа за раскопавање;

набавка или изнајмљивање опреме за регулисање

саобраћаја у складу са, од стране Секретаријата за

саобраћај (или Министарства) одобреним

Елаборатом; монтажа, премештање и демонтажа

опреме за регулисање саобраћаја (дефинисане

Елаборатом и условима на терену: саобраћајни

знакови, баријере и др.); материјал и рад за израду

пешачких и колских приступа постојећим

објектима; трошкови таксе за раскопавање и

привремено заузеће саобраћајних површина; као и

сви непоменути трошкови везани за ову позицију.

Обрачунава се паушално. Прикључци на Цара

Душана, Шумадијску и Мостарску улицу су у првој

фази, док је прикључак на Задужбинску улицу у

другој фази.

пауш.
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Јединична 
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Укупно

Опис позиције Мера
ФАЗА 4

ред 
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5. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА

Обавеза Извођача ја да одреди једног или више

координатора за безбедност и здравље на раду у

фази пројектовања (у даљем тексту: координатор за

израду пројекта), који ће израдити План

превентивних мера и обављати послове из чл. 11

Уредбе о безбедности и здрављу на раду на

привременим или покретним градилиштима

("Слушбени гласник РС", бр. 14/09 и

95/10).Координатор за израду пројекта ће, услед

настале промене на градилишту, а на захтев

координатора за извођење радова, вршити измене и

допуне Плана превентивних мера.

Обраћунава се паушално.

Обрачунава се комплетно у првој фази.

пауш.

1. МАШИНСКИ И РУЧНИ ИСКОП

Ископ извршити у свему према нагибима,

димензијама и котама назначеним у пројекту или до

нивоа и димензија одобрених од стране надзорног

органа, односно техничким прописима и

упутствима надзорног органа. Ископ вршити

машински осим на деоницама где се траса укршта

са подземним инсталацијама, односно у завршном

слоју у односу на коту дна рова где ће се ископ

вршити ручно. Приликом ископа рова где дубина

прелази 1,0m одмах треба извршити подграђивање

рова како би се могао несметано и безбедно

обавити рад на ископу, монтажи и испитивању

цевовода. Приликом ископа земљу утоварити у

камион или привремено одложити уз руб ископаног

рова на таквој удаљености на којој неће изазвати

урушавање рова, а најмање 1,0m од ивице рова.

Погрешан откоп извођачу се не признаје, а прекоп

се мора попунити шљунком и добро набити, све о

трошку извођача радова. Позицијом су обухваћени

сви трошкови на ископу материјала за ров са

потребним проширењем ископа за разупирање

рова, проширењем и продубљењем рова у зони

споја цеви, фазонских комада, ископа за шахт.

Обрачун се врши по m
3

ископаног материјала у

сраслом стању.

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:
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ФАЗА 4
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Ископ рова дубине 0-2 м

 - машински ископ, 80% m
3

 - ручни ископ, 20% m
3

Ископ за шахтове

 - машински ископ, 80% m
3

 - ручни ископ, 20% m
3

Ископ рова дубине 0-2 м

прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г Х и ДУ

 - машински ископ, 80% m
3

 - ручни ископ, 20% m
3

2. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА

Позицијом је обухваћено ручно планирање дна рова

са тачношћу +/- 1 cm, према пројектованим котама

и нагибима из пројекта са одбацивањем материјала

ван рова. Рад на планирању се обавља под

заштитом подграде. Након планирања дна рова

врши се набијање подтла, механчким средствима до

потребне збијености. Постигнута збијеност подтла

треба да износи минимално 95% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном Проктор-

овом поступку за насипање преко 2 m, односно 97%

од максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку за насипање

до 2 m (СРПС.У.Б1.038). У случају да се захтевана

збијеност не може постићи, набијање ће се

наставити уз додавање песковито-шљунковитог

материјала док се не остваре захтеване величине

збијености подтла. Обрачун се врши по m
2 

испланираног и набијеног дна рова.

` Улични водовод и хидранти m
2

Шахтови m
2

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
2
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3. ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА И

ЗАТРПАВАЊЕ ЦЕВИ ПЕСКОМ

Позицијом је обухваћено разастирање и планирање

песка за постељицу са тачношћу од +/- 1 cm у

свему према пројектованим котама и нагибима

дебљине d= 10-25 cm, као и затрпавање цеви

песком до на 30 cm изнад темена цеви. Затрпавање

цеви песком се врши након постављања и спајања

цеви и завршеног испитивања цеви на

вододрживост. Збијање постељице и песка око цеви

постићи набијањем слојева ручним или лаким

машинским средствима. Збијеност постељице и

песка око цеви треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

постељице и песка око цеви треба да износи Ms> 15

MPa (СРПС.У.Б1.046).

Обрачун се врши по m
3

уграђеног и набијеног

песка.

` Улични водовод и хидранти m
3

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
3

4. МАШИНСКО И РУЧНО ЗАТРПАВАЊЕ 

ШЉУНКОМ ДО КОТЕ ВРХА РОВА

Позицијом је обухваћено затрпавање рова

водоводне мреже у слојевима уз квашење и

сабијање материјала и истовремено вађење

подграде рова како би се остварила што боља веза

са околним тлом. Дебљина слоја при набијању мора

одговарати врсти материјала и примењеној врсти

машине за набијање, како би се остварила

могућност постизања тражене збијености по целој

дубини рова. Затрпавање рова почети тек по

одобрењу надзорног органа. Збијање вршити до

пројектом захтеване збијености, а проверава се за

сваки изведен слој на размаку од 50m. 
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Затрпавање рова се врши до коте врха рова. Испод

градских саобраћајница збијеност испуне треба да

износи 100% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Ms> 25 MPa

(СРПС.У.Б1.046). Испод пешачких и

бициклистичких стаза, паркинга за путничка возила

и спортско-рекреативних објеката збијеност испуне

треба да износи 98% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Ms> 20 MPa

(СРПС.У.Б1.046). Позицијом је обухваћена набавка

и довоз свог потребног материјала и сав рад на

уграђивању материјала у ров, као и све остале

активности неопходне за потпуни и прописани

завршетак ове позиције радова.

Обрачун се врши по m
3

уграђеног и набијеног

материјала у збијеном стању.

` Улични водовод и хидранти m
3

Затрпавање око шахтова m
3

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
3

5. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт, истовар

и грубо планирање вишка земље из ископа на

депонију одређену од стране надзорног органа или

градску депонију. Количине за обрачун се врше

мерењем стварно извршеног транпортованог

материјала у растреситом стању (коефицијент

растреситости k=1,2). Обрачун се врши по m
3 

транспортованог материјала.

` Улични водовод и хидранти m
3

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
3

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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1. РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА 

Ради осигурања бочних страна рова од зарушавања,

потребно је извршити двоструко разупирање рова

здравом грађом и челичним лимом, у свему према

техничким прописима за ту врсту радова, тако да се

обезбеди потпуна заштита радника и неометана

монтажа цеви у рову. Позицијом су обухваћени

набавка, транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење

и сортирање оплате. 

Мерење и обрачун је по m
2
 разупрте површине.

` Улични водовод и хидранти m
2

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
2

1. ИЗРАВНАВАЈУЋИ СЛОЈ ОД БЕТОНА 

МБ15, д = 10цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад неопходан

за потпуну и прописану израду ове позиције

укључујући: постављање и демонтирање неопходне

оплате, справљање, уградња и нега

водонепропусног бетона MБ15 дебљине d= 10 cm, у

свему према детаљу из пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

2. ИЗРАДА ДОЊЕ ПЛОЧЕ ШАХТА

МБ30 В6, д = 25 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад неопходан

за потпуну и прописану израду ове позиције

укључујући: постављање и демонтирање неопходне

оплате, (исправљање, сечење, савијање и везивање

арматуре се посебно обрачунава), справљање,

уградња и нега водонепропусног бетона MБ30 В6

дебљине d= 25 cm, у свему према детаљу из

пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

IV БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ
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3. ИЗРАДА ЗИДОВА ШАХТА

МБ30 В6, д = 25 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад неопходан

за потпуну и прописану израду ове позиције

укључујући: постављање и демонтирање неопходне

оплате, (исправљање, сечење, савијање и везивање

арматуре се посебно обрачунава), справљање,

уградња и нега водонепропусног бетона MБ30 В6

дебљине d= 25 cm, у свему према детаљу из

пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

4. ИЗРАДА ГОРЊЕ ПЛОЧЕ ШАХТА

МБ30 В6, д = 20 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад неопходан

за потпуну и прописану израду ове позиције

укључујући: постављање, подупирање и

демонтирање неопходне оплате, (исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре се посебно

обрачунава), справљање, уградња и нега

водонепропусног бетона MБ30 В6 дебљине d= 20

cm, у свему према детаљу из пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

5. ИЗРАДА АНКЕР БЛОКОВА

На вертикалним и хоризонталним скретањима

цевовода, на стрмим деоницама (пад већи од 10%),

као подметач у шахтовима испод арматура и

фазонских комада и темељ надзермних пожарних

хидраната, од набијеног бетона МБ 20. Позиција

обухвата потребну оплату, справљање, уградњу и

негу бетона. У свему према детаљима из пројекта.

Обрачун се врши по m3 
m

3

6. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и

израда унутрашње хидроизолације водоводних

шахтова, пенетратом у три слоја, мокрим

поступком, уз претходну обраду ивица и продора.

Обрачун се врши по m2

m
2
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7. АРМАТУРА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

сечеље, савијање и монтажа арматуре. Арматура

мора бити постављена по пројекту и чврсто

повезана, а заштитну слој бетона обезбеђен према

статичком прорачуну и важећим прописима.

Бетонирање сваке позиције може да почне тек када

надзорни орган прегледа и записнички прими

постављену арматуру.

Обрачунава се по килограму

ребраста арматура РА 400/500 kg

мрежаста арматура МА 500/560 kg

1. МОНТАЖА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ  ЦЕВИ

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, развоз дуж трасе,

спуштање у ров и монтажа полиетиленских цеви

велике густине. Цеви се међусобно спајају

сучеоним заваривањем, а веза са фазонским

комадима од дуктил лива остварује се преко туљка

са прирубницом. Монтажу извршити према

важећим техничким прописима и препорукама

произвођача. Обрачун је по m' уграђене цеви.

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или слично

ПЕХД  ДН160 - Ø150 mm НП10 ПЕ 100 m'

ПЕХД  ДН110 - Ø100 mm НП10 ПЕ 100

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m'

ПЕХД  ДН90 - Ø80 mm НП10 ПЕ 100 m'

2. НАБАВКА И МОНТАЖА АРМАТУРА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж трасе и

монтажа арматуре од дуктилног лива NP10 са

припадајућим заптивним материјалом и

шрафовима. Арматуре морају бити антикорозивно

заштићени.

Обрачун се врши по комаду уграђене арматуре и

фазонског комада за сав рад и материјал.

Произвођач: "AKWA" Пољска или слично

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

V  МОНТЕРСКИ РАДОВИ
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2.1 а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN150 ком

б) уградбена гарнитура и ЛГ капа ком 2.00

2.2  - Засун ЕУРО 20 NP10 DN150mm

                       са точком ком

2.3  а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN100 

прик. будућих објеката: А, Б, Ф, Г,Х и ДУ ком

б) уградбена гарнитура и ЛГ капа

прик. будућих објеката: А, Б, Ф, Г,Х и ДУ ком 1.00

2.4 а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN80mm ком

б) уградбена гарнитура и ЛГ капа ком

2.5 - Засун ЕУРО 20 NP10 DN80mm

                     са точком ком

2.6 - Универзална спојка  DN 150mm ком

3. НАБАВКА И МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ КОМАДА 

ОД ДУКТИЛ ЛИВА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж трасе и

монтажа фазонских комада од дуктилног лива NP10

са припадајућим заптивним материјалом и

шрафовима, у свему према детаљу и спецификацији

из пројекта. Фазонски комади морају бити

антикорозивно заштићени.

Нису обухваћени противпожарни хидранти.

Обрачунава се по килограму.

Произвођач: "AKWA" Пољска или слично
` Улични водовод и хидранти кг

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ кг

4. НАБАВКА И МОНТАЖА ПE СПОЈНИХ 

ЕЛЕМЕНАТА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж трасе и

монтажа фазонских комада од полиетилена NP10,

за прелазак на ЛГ фазонске комаде са

прирубницама. У цену је урачунатзаварен венац од

полиетилена или навучена зупчаста спојка,

слободна прирубница, пљосната заптивка,

шрафови, матице и дихтунзи.

Обрачун се врши по комаду уграђенoг фазонског

комада за сав рад и материјал.

Произвођач: "CENTRALTUBI" Иатлија или слично.

 - PEHD туљак Ø160mm 

са летећом прирубницом DN150mm ком

 - PEHD туљак Ø90mm 

са летећом прирубницом DN80mm ком

 - PEHD туљак Ø160mm 

са летећом прирубницом DN150mm

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ ком

 - PEHD туљак Ø110mm 

са летећом прирубницом DN100mm

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ ком
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5. НАБАВКА И МОНТАЖА НАДЗЕМНОГ 

ПРОТИВПОЖАРНОГ ХИДРАНТА

Набавка, транспорт и монтажа надземних

противпожарних хидраната DN80mm PN10, са три

прикључка (2 х 50 мм, 1 х 75 мм). Ценом су

обухваћен сам хидрант са уградњом. Потребни

фазонски комади на одвајању од цевовода и

припреми за монтажу хидранта обухваћени кроз

позиције 2. 3. и 4. (овог прерачуна): N комад, FF

комад, затварач са уградбеном гарнитуром, FFR

комад, T комад, улична капа за уградбену

гарнитуру. Јединична цена обухвата набавку,

транспорт и монтажу, цену потребног везног

материјала (равне заптивне гуме, као и шрафовски

материјал: комплет вијака, навртки и подлошки (по

две подлошке за пар вијак-навртка).                

Обрачун по комаду уграђеног надземног хидранта.

Произвођач: "AKWA" Пољска или слично

 - надземни противпожарни хидрант 

DN80mm PN10. ком

6. ШАХТ ПОКЛОПЦИ ОД КОМПОЗИТА  

Набавка, транспорт и монтажа равних шахт

поклопаца од композита , Ø625mm, са рамом, за

оптерећење од 400kN . Поклопац уградити на

задату коту поклопца. Поклопац укрутити

цементним малтером, подметачима и бетоном око

0,30 m
3
 бетона MB20. 

Обрачун је по комаду уграђених поклопаца.

Произвођач: "POLIECO"  Италија  или слично ком

7. ПЕЊАЛИЦЕ

Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених

пењалица према ДИН-у 1211 у шахтове, на сваких

30 cm висине, наизменично у два реда на

међусобном растојању од 20 cm са ручним

штемовањем рупа и обрадом цементним малтером. 

Обрачун је по комаду уграђене пењалице.

ком
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8. ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ

Извршити прикључивање ново-пројектованог

водовода на постојећу водоводну мрежу, на

местима предвиђеним пројектом. Прикључке на

постојеће цеви извести на лицу места, у свему

према детаљу из пројекта. Рад и материјал за

уградњу при изради везе је обрачунат у оквиру

позиција : 2 - водоводне арматуре и 3 - фазонски

комади.

Прикључак изводити у договору и уз асистенцију

ЈКП БВК.

Обрачун по комаду
ком

1. ДОВОЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА У 

ПРВОБИТНО СТАЊЕ

После монтаже, испитивања и затрпавања

цевовода, довести коловоз у првобитно стање у

свему према упутствима надзорног органа и

техничким прописима за ову врсту радова.

Мерење и обрачун је по m
2

стварно извршених

радова. m
2

2. ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ

МРЕЖЕ

Позицијом су обухваћени сви трошкови на

испитивању положене мреже на пробни притисак у

свему према упутствима надлежне комуналне

организације и техничким условима произвођача,

уз обавезно присуство надзорног органа. Све

евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања

рова.

Мерење и обрачун је по m' испитане мреже.
водоводна мрежа и хидранти m'

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ m'

3. ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРАЊЕ

ЦЕВОВОДА

Дезинфекција и прање цевовода према упутству

надлежног водоводног предузећа, санитарне

инспекције и надзорног органа, а према упутству из

пројекта.

Обрачун је по m' испране мреже.
m'

водоводна мрежа и хидранти m'

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ m'

УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ:

VI  ОСТАЛИ РАДОВИ
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4. ОСИГУРАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА

За време извођења радова, на местима укрштања са

трасом цевовода, неопходно је извршити осигурање

постојећих подземних и надземних инсталација.

Обрачунава се паушално.

Појављује се у првој и другој фази.

пауш.

5. ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА

Евентуалне подземне, атмосферске, или воде

другог порекла црпети из рова технологијом коју

предложи Извођач радова, на бази своје

опремљености. Појављује се у првој и другој фази.

пауш.

6. ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ

Позиција обухвата : пријаву снимања РГЗ-у,

снимање водоводне мреже и свих реконструисаних

прикључака, предавање Елабората РГЗ-у на

картирање и добијање потврде да је Елаборат

предат и трошкови картирања измирени.

Обрачунава се по м1.

m'

Геодтско снимање прикључака будућих објеката

А,Б,Ф,Г и Х. Снимке записнички предати

Инвеститору / Надзорном органу

Обрачунава се по м1.
m'
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7. ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

По завршетку изградње комплетног водовода

израдити Елаборат изведеног цевовода и

одштампати га у 6 (шест) примерака + 2 примерка

на компакт диску (у формату: Word, Excel I Acad).

Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове са

уцртаном мрежом и објектима на цевоводу, шему

чворова, цртеже свих шахтова, записнике о

испитивању овенрене од стране Извођача, Надзора

и представника ЈКП БВК, потврду о хлорисању и

бактериолошкој исправности, санитарну сагласност

надлежног градског секретаријатаптврду о

извршеном геодетском снимању од РГЗ-а, потврду

о измереним притисцима у хидрантима,

грађевинску дозволу и др.

Обавеза Извођача је да Елаборат изведеног стања у

3 (три) одштампана примерка и 1 (један)

електронски примерак преда техничкој

документацији ЈКП БВК-а.

Обрачунава се паушално.

Ради се у три дела - због примопредаје, фаза прва,

друга и пета.

пауш.

I

II

III

IV

V

VI

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗЕ 4:

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

 СПОЉАШЊА ВОДОВОДНА МРЕЖА, ФАЗА 4 - УКУПНО:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

МОНТЕРСКИ РАДОВИ
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Кол Цена Укупно

I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Позицијом је обухваћено снимање и обележавање

(исколчавање) трасе канализације на терену пре

почетка радова, успостављање реперних тачака

дуж трасе са протоколом обележавања, као и

осигурање, обнављање и одржавање тачака

успостављених на терену током читавог периода

грађења, односно до предаје радова Инвеститору

и сви трошкови преузимања података од

овлашћене установе.

Обавеза Извођача је да снимљене подужне

профиле будуће канализације достави Надзорном

органу.

Обрачун се врши по м' обележене трасе .

улична канализација м 26.78

Прикључци објеката А,Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м 3.94

2 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА  

Позицијом су обухваћени сви трошкови :

обезбеђивања ажурног катастра подземних

инсталација од РГЗ-а и доставу истог Надзорном

органу пре почетка радова; пробавњање података

о положају постојећих инсталација од ЈКП-а и

других предузећа; испитивање локације

одговарајућим детекторима; ручно "шлицовање"

попречних профила на траси канализације дубине

1,0-2,5 м и сарадња са надлежним комуналним и

другим предузећима у циљу благовременог

предузимања мера заштите.

Обрачунава се по м' трасе.
м 26.78

3. РУШЕЊЕ И ПОПРАВКА КОЛОВОЗА И 

ТРОТОАРА  

Јед мере
ФАЗА 4

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 4

Опис позиције
Р.

Б.
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Кол Цена Укупно
Јед мере

ФАЗА 4
Опис позиције

Р.

Б.

Сечење и разбијање постојећег коловозног

застора и тротоара, за 20 цм шире од ширине

рова. Ископани материјал одвести на Градску

депонију. После затрпавања и набијања рова

коловозну конструкцију и тротоара довести у

првобитно стање асфалтирањем коловоза и

тротоара.

Само у зони повезивања са канализацијом у

ободним саобраћајницама.

Плаћа се по м² .   

м

4. ОСИГУРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈА  

Позиција обухвата :

Израда елабората привременог одвијања

саобраћаја у зони радова, са изменама и допунама

Елабората док трају радови; трошкови услова,

сагласности и дозволе за раскопавање надлежних

предузећа; набавку или изнајмљивање опреме за

регулисање саобраћаја у складу са урађеним и од

стране Секретаријата за саобраћај (или

Министарства) одобреним Елаборатом; монтажа,

премештање и демонтажа опреме за регулисање

саобраћаја у складу са Елаборатом и условима на

терену (саобраћајни знаци, хоризонталне и

вертикалне баријере и друга опрема); пешачки и

коловозни прелази преко рова, ...

Само у зони повезивања са канализацијом у

ободним саобраћајницама.

Обрачунава се паушално.

Обрачунава се два пута: 

фаза 1 - прикључци у Шумадијској и Мостарској

улици

фаза 3 - прикључак у Задужбинској улици

пауш.

5. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА  
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Кол Цена Укупно
Јед мере

ФАЗА 4
Опис позиције

Р.

Б.

Обавеза Извођача ја да одреди једног или више

координатора за безбедност и здравље на раду у

фази пројектовања (у даљем тексту: координатор

за израду пројекта), који ће израдити План

превентивних мера и обављати послове из чл. 11

Уредбе о безбедности и здрављу на раду на

привременим или покретним градилиштима

("Службени гласник РС", бр. 14/09 и 95/10).

Координатор за израду пројекта ће, услед настале

промене на градилишту, а на захтев координатора

за извођење радова, вршити измене и допуне

Плана превентивних мера.

Обрачунава се паушално.

Обрачунато у фази 1 -

јединствено за све фазе 1 - 5

пауш.

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1. ИСКОП РОВА

Ископ извршити у свему према нагибима,

димензијама и котама назначеним у пројекту или

до нивоа и димензија одобрених од стране

надзорног органа, односно техничким прописима

и упутствима надзорног органа. Ископ вршити

машински осим на деоницама где се траса укршта

са подземним инсталацијама, односно у завршном

слоју у односу на коту дна рова где ће се ископ

вршити ручно. Приликом ископа рова где дубина

прелази 1,0м одмах треба извршити подграђивање

рова како би се могао несметано и безбедно

обавити рад на ископу, монтажи и испитивању

цевовода. Приликом ископа земљу утоварити у

камион или привремено одложити уз руб

ископаног рова на таквој удаљености на којој

неће изазвати урушавање рова, а најмање 1,0м од

ивице рова. Погрешан откоп извођачу се не

признаје, а прекоп се мора попунити шљунком и

добро набити, све о трошку извођача радова.

Позицијом су обухваћени сви трошкови на ископу

материјала за ров са потребним проширењем

ископа за разупирање рова, проширењем и

продубљењем рова у зони споја цеви, фазонских

комада, ископа за шахт и сл..

Обрачун се врши по м3 ископаног материјала у

сраслом стању.

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ:
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Кол Цена Укупно
Јед мере

ФАЗА 4
Опис позиције

Р.

Б.

ископ – 0-2 м 54.50

машински ископ 90 % м
3

49.05

ручни ископ 10 % м
3

5.45

ископ – 2-4 м 54.50

машински ископ 85 % м
3

46.33

ручни ископ 15 % м
3

8.18

ископ – 4-6 м 14.37

машински ископ 80 % м
3

11.50

ручни ископ 20 % м
3

2.87

ископ – 0-2 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 
7.88

машински ископ 90 % м
3

7.09

ручни ископ 10 % м
3

0.79

ископ – 2-4 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 
7.88

машински ископ 85 % м
3

6.70

ручни ископ 15 % м
3

1.18

ископ – 4-6 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 
0.63

машински ископ 80 % м
3

0.50

ручни ископ 20 % м
3

0.13

2. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА

Позицијом је обухваћено ручно планирање дна

рова са тачношћу +/- 1 цм, према пројектованим

котама и нагибима из пројекта са одбацивањем

материјала ван рова. Рад на планирању се обавља

под заштитом подграде. Након планирања дна

рова врши се набијање подтла, механчким

средствима до потребне збијености. Постигнута

збијеност подтла треба да износи минимално 95%

од максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку за насипање

преко 2 м, односно 97% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку за насипање до 2 м

(СРПС.У.Б1.038). У случају да се захтевана

збијеност не може постићи, набијање ће се

наставити уз додавање песковито-шљунковитог

материјала док се не остваре захтеване величине

збијености подтла.

Обрачун се врши по м2 испланираног и набијеног

дна рова.

канализација м
2

26.78

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
2

3.94
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Кол Цена Укупно
Јед мере

ФАЗА 4
Опис позиције

Р.

Б.

3. ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА И 

ЗАТРПАВАЊЕ ЦЕВИ ПЕСКОМ

Позицијом је обухваћено разастирање и

планирање песка за постељицу са тачношћу од +/-

1 цм у свему према пројектованим котама и

нагибима дебљине д= 10 цм, као и затрпавање

цеви песком на 30 цм изнад темена цеви.

Затрпавање цеви песком се врши након

постављања и спајања цеви и завршеног

испитивања цеви на вододрживост. Збијање

постељице и песка око цеви постићи набијањем

слојева ручним или лаким машинским

средствима. Збијеност постељице и песка око

цеви треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

постељице и песка око цеви треба да износи Мс>

15 МПа (СРПС.У.Б1.046).

Обрачун се врши по м3 уграђеног материјала у

збијеном стању.

канализација м
3

16.08

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

2.24

4. ЗАТРПАВАЊЕ РОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ

Позицијом је обухваћено затрпавање рова

канализације у слојевима уз квашење и сабијање

материјала и истовремено вађење подграде рова

како би се остварила што боља веза са околним

тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора одговарати

врсти материјала и примењеној врсти машине за

набијање, како би се остварила могућност

постизања тражене збијености по целој дубини

рова. Затрпавање рова почети тек по одобрењу

надзорног органа. 

Збијање вршити до пројектом захтеване

збијености, а проверава се за сваки изведен слој

на размаку од 50м. Затрпавање рова се врши до

коте врха рова. Испод градских саобраћајница

збијеност испуне треба да износи 100% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Мс> 25 МПа

(СРПС.У.Б1.046). 
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Кол Цена Укупно
Јед мере

ФАЗА 4
Опис позиције

Р.

Б.

Испод пешачких и бициклистичких стаза,

паркинга за путничка возила и спортско-

рекреативних објеката збијеност испуне треба да

износи 98% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом

поступку (СРПС.У.Б1.038), односно уколико се

испитивање врши преко модула стишљивости

онда носивост испуне треба да износи Мс> 20

МПа (СРПС.У.Б1.046). 

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог

потребног материјала и сав рад на уграђивању

материјала у ров, као и све остале активности

неопходне за потпуни и прописани завршетак ове

позиције радова.

Обрачун се врши по м3 уграђеног и набијеног

материјала у збијеном стању.

канализација м
3

104.40

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

13.39

5. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт,

истовар и грубо планирање вишка земље из

ископа на Градску депонију . Количине за

обрачун се врше мерењем материјала у сраслом

стању.

Обрачун се врши по м3 транспортованог

материјала.

канализација м
3

123.38

Прикључци објеката А, Б, Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

16.39

6. ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА

Евентуалне подземне, атмосферске или воде

другог порекла, изцрпети из рова технологијом

коју предложи Извођач радова. Мора се

обезбедити рад у потпуно сувом рову.

Обрачун по м1 штићеног цевовода. м 26.78

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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Кол Цена Укупно
Јед мере

ФАЗА 4
Опис позиције

Р.

Б.

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1. РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА

Ради осигурања бочних страна рова од

зарушавања, потребно је извршити двоструко

разупирање рова здравом грађом и челичним

лимом, у свему према техничким прописима за ту

врсту радова, тако да се обезбеди потпуна

заштита радника и неометана монтажа цеви у

рову. Позицијом су обухваћени набавка,

транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење и

сортирање оплате. 

Мерење и обрачун је по м2 разупрте површине.
канализација м

2
123.17

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
2

33.86

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА РЕВИЗИОНОГ ОКНА Ø1000мм

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и истовар

водонепропусних префабрикованих АБ прстенова

(х=0.25м;0.5м;1.0м, конус х=0.6м) Ø1000мм,

марке бетона МБ40 и минималном дебљином зида

д=12цм, складиштење, развоз дуж трасе додатног

материјала и прибора за прописану уградњу и

спајање АБ прстенова, сав рад на уградњи РО са

отварањем отвора са стране, обрадом пролаза

кроз РО да буде водонепропусно и обрадом

спојева монтажних елемената РО спец.

цементним малтером или другим материјалом

тако да се оствари водонепропусност. 

Обрачун се врши по м' изведеног ревизионог

окна.

Произвођач : "Бетоњерка" Чачак или слично.

м' 4.54

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
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2. ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ И ТАМПОН 

ШЉУНКА Ø1000ммПозицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и демонтирање

оплате, справљање, уградња и нега бетона МБ15

д=10цм. Слој бетона равномерно извести на

подлози од шљунка дебљине д=10цм. Слој бетона

израдити у пројектованом паду са равном горњом

површином. 

Обрачун се врши по комаду изведеног бетонског

слоја, односно м3 тампона од шљунка.

 Vбетона= 1.5x1.5x0.1=0.22м
3

м
3

0.23

 Vшљунка= 2,0x2,0x0.1=0.40м
3

м
3

0.42

3. ИЗРАДА ДОЊЕ ПЛОЧЕ РЕВИЗИОНОГ ОКНА 

Ø1000ммПозицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану

израду ове позиције укључујући: постављање и

демонтирање потребне оплате, исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре,

справљање и уградња бетона МБ30 и остало што

је потребно за прописану израду АБ доње плоче

РО. 

Обрачун се врши по комаду изведене доње плоче

РО. ком 1.00

4. ИЗРАДА КИНЕТА

Позицијом је обухваћена набавка, довоз,

справљање, уградња и нега бетона МБ20 за

израду кинете са малтерисањем кинете

цементним малтером у два слоја и глачањем

другод слоја до црног сјаја.

Обрачун се врши по комаду изведене кинете.
ком 1.00
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5. ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ 

РАСТЕРЕТНОГ ПРСТЕНА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану

израду АБ растеретног прстена унтрашњег

пречника Ø625мм укључујући: постављање и

демонтирање оплате, исправљање,

сечење,савијање и везивање арматуре,

справљање, уградња и нега бетона МБ30, Пре

израде растеретног прстена потребно је извршити

додатну контролу збијености око РО. 

Обрачун се врши по комаду изведеног

растеретног прстена.

Прпизвођач: "Бетоњерка" Чачак или слично
ком 3.00

6. ИЗРАДА И МОНТАЖА ПРИВРЕМЕНОГ 

АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану

израду АБ привременог шахт поклопца, кужног

облика пречника Ø 780 мм, дебљине шахт

поклопца d = 100 mm. Позиција укључује:

постављање и демонтирање оплате, исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре,

справљање, уградња и нега бетона МБ30,

монтажу и демонтажу привременог поклопца на

РО. 

Обрачун се врши по комаду привременог

поклопца. ком 1.00

7. БЕТОНИРАЊЕ СПОЉНИХ КАСКАДА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану

израду ове позиције укључујући: постављање и

демонтирање потребне оплате, исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре,

справљање и уградња бетона МБ30 и остало што

је потребно за прописану израду спољне каскаде

поред РО. 

У свему према м
3
 уграђеног бетона

Обрачун се врши по комаду изведене каскаде.Канализација зоне С8 м
3
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V  МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА ПВЦ ЦЕВИ

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и

монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а

са одговарајућим гуменим заптивним

прстеновима, привремено складиштење, развоз

дуж трасе рова, истовар уз ров, преглед цеви и

спојница, спуштање у ров, подешавање осовине и

нивелете цеви, а у свему према дубинама,

падовима и условима дефинисаним пројектом

односно упутствима произвођача. Сав рад,

додатни материјал и прибор неопходан за потпуну

и прописану уградњу и спајање канализационих

цеви, обухваћен је позицијом. Све набављене

цеви и фазонски комади морају имати фабричке

атесте у складу са стандардима и захтеву

наручиоца. Цеви које имају видна оштећења и не

одговарају стандардима несмеју се уграђивати.

Монтажу цевовода вршити од шахта до шахта, а у

секцијама дужине око 30м. Пре отпочињања

монтаже сви изведени радови на предметној

секцији морају бити комплетно проверени и

примљени од стране надзорног органа.

Обрачун се врши по м' комплетно монтираних

цеви.

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или слично

Канаизација

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø250мм м' 26.78

КГФ уводник у шахт Ø250мм ком 2.00

Прикључци објеката А, Б, Ф, Г и Х

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø250мм

огранци за прикључење зоне М5 м'

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø200м

кућни прикључци м' 3.94

КГФ уводник у шахт Ø250мм ком

КГФ уводник у шахт Ø200мм ком 1.00

Чеп за цев Ø250мм ком

Чеп за цев Ø200мм ком 1.00

2. МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ И ПРЕЛАЗНИХ

КОМАДА ОД ПВЦ-а - КАСКАДА
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Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и

монтажа фазонских и прелазних комада од ПВЦ-

А са одговарајућим гуменим заптивним

прстеновима, у свему према пројектованим

пречницима, датој спецификацији и упутствима

произвођача. Сви фазонски комади морају имати

фабричке атесте у складу са стандардима и

захтеву наручиоца. Фазонски комади који имају

видна оштећења и не одговарају стандардима

несмеју се уграђивати. 

Обрачун се врши по комаду уграђеног фазонског

комада.

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или слично

Канализација зоне С8

ПВЦ цев Ø160мм м'

ПВЦ лук Ø160мм 45° ком

ПВЦ лук Ø160мм 90° ком

ПВЦ рачва Ø250/160мм 45° ком

3. ШАХТ ПОКЛОПЦИ  ОД КОМПОЗИТА 

Набавка, транспорт и монтажа шахт поклопаца,

Ø625мм, од композита са рупама, са рамом.

Поклопац уградити на задату коту поклопца.

Поклопац укрутити цементним малтером,

подметачима и бетоном око 0.30м3 бетона МБ20. 

Обрачун је по комаду уграђених поклопаца.

Произвођач: "Polieco" Италија или слично

400кН ком 3.00

4. ПЕЊАЛИЦЕ

Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених

пењалица према ДИН-у 1212 Е у шахтове, на

сваких 30 цм висине, наизменично у два реда на

међусобном растојању од 20 цм са ручним

штемовањем рупа и обрадом цементним

малтером. 

Обрачун је по комаду уграђене пењалице.

ком 14.00

УКУПНО МОНТЕРСКИ  РАДОВИ:
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VI  ОСТАЛИ РАДОВИ

1. ПРИКЉУЧЕЊЕ НОВЕ НА ПОСТОЈЕЋУ

КАНАЛИЗАЦИЈУ

Позицијом су обухваћена сва неопходна

штемовања постојећег ревизионог окна и кинете,

увлачење нове канализационе цеви, обрада споја

до постизања пуне вододржљивости и довођење

кинете у исправно стање, са набавком,

трнспортом и уградњом потребног материјала.

За ове радове је обавезно обезбедити присуство

надзора испред ЈКП БВК.

Обрачунава се по комаду.

ком

2. ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Испирање канализационе мреже пре

хидрауличког испитивања уз ручно одстрањивање

свих врста материјала који су доспели у цевовод

приликом испирањем цевовода монтаже помоћу

цистерне високог притиска (воме) и муљних

пумпи за избацивање воде из цевоовда.  

Обрачун је по м' изведне трасе цевовода.

м' 26.78

3. СНИМАЊЕ ЦЕВИ КАМЕРОМ

За потребе предаје инсталација крајњем

кориснику - ЈКП БВК, потребно је по завршетку

изградње извршити снимање канализације

камером. Јединичном ценом су обрачунати сви

трошкови снимања, обраде снимка и достава

истог на компакт диску.

Уколико се покаже да инсталација није исправна

у ма ком погледу (песак у цевима, није изведена

по правцу, оштећења и сл.), Извођач је дужан да о

свом трошку уради исправке и поново сними

неисправне деонице.

Обрачунава се по м'. м' 26.78

3. ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ

По завршеној монтажи појединих деоница

цевовода највише 100 м', извршити њихово

испитивање као и ревизионих силаза на

водонепропусност, уз обавезно присуство

Надзорног органа, а у свему према условима

комуналног предузећа и важећим прописима за ту

врсту радова (водени стуб хидростатички

притисак). Све евентуалне недостатке отклонити

пре затрпавања рова. Обрачун је по м' изведене

трасе цевовода. м' 26.78

4. СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА

КАТАСТАР
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У самом току и по завршеној монтажи цевоовда

Извођач је обавезан да врши геодетско снимање

изведеног стања и да све измене и допуне

пројектованог стања пренесе на ситуацију и

одговарајуће подужне профиле и детаље. 

По добијању потвреде од РГЗ-а да је елаборат

предат на картирање, радови се могу наплатити.

Обрачун по м' изведених радова. м' 26.78

5. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

По добијању података о изведеном цевоводу

(геодетски снимак изведеног станаја) снимљено

стање уцртати у ситуацију и подужне профиле са

осталим потребним подацима као што су детаљи.

Елаборат сачинити у 6 аналогних и 2 електронска

примерака, који ће бити потписани од стране

извођача , надзора и представника ЈКП БВК.

Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове

са уцртаном мрежом и објектима на цевоводу,

шему чворова, цртеже свих шахтова, записнике о

испитивању овењрене од стране Извођача,

Надзора и представника ЈКП БВК, потврду о

извршеном геодетском снимању од РГЗ-а,

грађевинску дозволу и др.

Обавеза Извођача је да Елаборат изведеног стања

у 3 (три) одштампана примерка и 1 (један)

електронски примерак преда техничкој

документацији ЈКП БВК-а, и о томе прибави

потврду.

Обрачун по м' изведене трасе цевовода.
м' 26.78

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 4

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

атмосферска канализација ФАЗА 4 27



Кол Цена Укупно
Јед мере

ФАЗА 4
Опис позиције

Р.

Б.

ФАЗА 4

I

II

III

IV

V

VI

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 4

МОНТЕРСКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО СПОЉАШЊА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА 4

ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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НЕМА РАДОВА У ОКВИРУ ФАЗЕ 4 0,00УКУПНО ФАЗА 4 (дин):

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Парк 2 (водомерна шахта V1) изводи се у оквиру фаза 1 и 5

Ф А З А   4

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

баштенска хидрантска - ФАЗА 4 1



НЕМА РАДОВА У ОКВИРУ ФАЗЕ 4 0,00УКУПНО ФАЗА 4 (дин):

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Парк 1 (водомерна шахта V2) - комплетно се изводи у Фази 3

Ф А З А   4
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НЕМА РАДОВА У ОКВИРУ ФАЗЕ 4 0,00УКУПНО ФАЗА 4 (дин):

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Зелене површине поред објеката Ц и Г (водомерна шахта V3)

 - изводи се у фазама 1 и 2

Ф А З А   4
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НЕМА РАДОВА У ОКВИРУ ФАЗЕ 4 0,00УКУПНО ФАЗА 4 (дин):

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Зелена површина североисточно од објекта Ф 

(водомерна шахта V4) - изводи се у фазама 1 и 5

Ф А З А   4
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фаза 4

Парк 2

прикључак 1
0,00

Парк 1

прикључак 2
0,00

прикључак 3 0,00

прикључак 4 0,00

0,00

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Повшина између објеката Е и Ф

баштенска хидрантска мрежа и напајање фонтане

Повшина између објеката Г и Х

баштенска хидрантска мрежа

СВЕ УКУПНО

З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А   Ф А З Е   4

Повшина пред објеката Ц и Г

баштенска хидрантска мрежа

Повшина североисточно од објеката Ф

баштенска хидрантска мрежа
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(Дин)

Укупно    
(Дин)

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА-СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ-ПАРТЕР КОМПЛЕКСА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017U022-PZI-E02
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јул 2017.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СПОЉАШЊИХ 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ 

РАДОВА И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

ЗА ЧЕТВВРТУ (IV) ФАЗУ РАДОВА

ОВАЈ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОБУХВАТА:

- Набавка, транспорт и складиштење на градилишту
материјала, прибора и опреме, како је дато у појединим
позицијама.

- Испорука свог материјала наведеног у појединим
позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала,
потребног за квалитетну и комплетну израду
инсталације.
- Уграђивање и повезивање у свему како је наведено у

појединим позицијама у складу са важећим прописима и
правилима за квалитетну израду

- Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене
инсталације.

- Довођење у исправно стање свих евентуално
оштећених места на већ изведеним радовима.
- Сав употребљени материјал мора одговарати важећим

српским стандардима и бити првокласног квалитета.

- Сви радови морају бити изведени стручном радном
снагом и у потпуности према важећим српским
прописима за предметне врсте радова.
- У цену се урачунава поред вредности свег потребног

материјала и потребне радне снаге и сви порези на рад
и материјал.

- Цена обухвата и израду евентуално потребне
радионичке документације.
- Обрачун је дат по јединици мере комплетно урађене

позиције.
 - Завршне радове и предаја инсталације инвеститору.
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1. ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА У КОМПЛЕКСУ 
"ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"
Испоручити и транспортовати на 
градилиште сав потребан материјал и 
израдити ел. инсталацију у свему према 
приложеној текстуалној и графичкој 
документацији овог пројекта, са уградњом 
квалитетног материјала и опреме, као и 
свим потребним помоћним материјалом и 
стручном радном снагом, а у складу са 
важећим прописима.

1.1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1.1.1 Кабловски ровови
Трасирање и ручни ископ кабловског рова у 
земљишту III категорије са запрекама у 
слободном терену (и/или будућем тротоару).
Формирање постељице кабла од два слоја 
песка "Моравца" гранулације 0-4mm или 
уситњене просејане земље "здравице" (окца 
сита 4x4 mm), дебљине слоја од по 10cm.
Постављање PVC траке за упозорење  на 
40cm изнад кабла. Затрпавање и 
тампонирање рова у слојевима од 30cm са 
набијањем, механичким, у два слоја са по 
два пролаза и одвоз вишка материјала.
Контрола набијености материјала у рову 
обухваћена је овом позицијом:

Најмања набијеност је 62% (SRPS U.B1.036) 
или најмањи модул стишљивости je 250 
N/mm2 (SRPS U.B1.046).

Ров димензија (0.6-ширина х 1.0-дубина) m у 
коме се полажу 1, 2 или 3 енергетскa кабла 
1kV за напајање светиљки јавног 
осветљења комплекса.
Укупно за рад, материјал и транспорт. m 128

1.1.2 Кабловска канализација
Израда кабловске канализације у 
слободном терену у будућем коловозу:
полагање PVC цеви, унутрашњег пречника 
Ø110mm, у већ ископане кабловске ровове 
из поз.1.1.1 и поз. 4.1.1
Дужине цеви су како следи. Плаћа се по
комаду уграђене цеви
PVC цев, Ø110mm, 9m ком. 1
Укупно 1.1
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.2 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

1.2.1 Испорука и полагање кабла за напајање 
разводних ормана јавног осветљења, 1kV 
PP00 AS 3x150+1x70mm2, у кабловским 
рововима (поз. 1.1.1) и  кроз кабловску 
канализацију из поз. 4.2 Обухваћено 
развлачење, полагање и обележавање 
кабла оловном траком. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.
Плаћа се по дужном метру уграђеног кабла:

m 100

1.2.2 Испорука и полагање кабла, 1kV PP00A 
4x25mm2, у кабловским рововима (поз. 1.1.1 
и 4.1.1) и  кроз кабловску канализацију из 
поз. 4.2 Обухваћено развлачење, полагање 
и обележавање кабла оловном траком. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

Плаћа се по дужном метру уграђеног кабла: m 149

1.2.3 Израда пролаза напојног кабла PP00 
4x25mm² за стубно јавно осветљење кроз 
подножни сегмент стуба. 
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 2

1.2.4 Израда пролаза и одвојка напојног кабла 
PP00 4x25mm² за стубно јавно осветљење 
кроз подножни сегмент стуба. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

kom 1

1.2.5 Израда завршетка напојног кабла PP00 
4x25mm² за стубно јавно осветљење кроз 
подножни сегмент стуба. 
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 1
Укупно 1.2

1.3 ЗАВРШНИ РАДОВИ

1.3.1 Геодетско снимање трасa кабловских 
водова јавног осветљења 1kV са 
уцртавањем траса у план и копирањем. 
Излазак на терен и остали трошкови 
геодета. kom 1
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.3.2 Напонско испитивање енергетског кабла 1kV 
између две кабловске главе, односно стуба, 
"фазовање" кабловских жила, са 
исписивањем, постављањем и 
пломбирањем таблица и протоколског броја. 
Плаћање по рачуну.
Обрачун по испитаном каблу између 
стубова.

kom 4

1.3.3 Трошкови надзора приликом изградње 
кабловске мреже јавног осветљења, ради 
усаглашавања са осталим подземним и 
надземним инсталацијама и објектима 
Плаћање по рачуну. kom 1

1.3.4 Испорука потребног материјала и израда 
заштите при укрштању кабла јавног 
осветљења 1kV са другим подземним 
инсталацијама, према прописима.
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 2

1.3.5 Испорука и постављање ознаке за 
обележавање трасе кабла јавног 
осветљења на нерегулисаним површинама, 
бетонска коцка са месинганом плочицом.
Укупно за рад, материјал и транспорт.

kom 2
Укупно 1.3

1.4 СТУБНА МЕСТА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

1.4.1 Обележавање стубних места, за стубове 
висине 10m, израда оплате за темељ и 
израда темеља, димензија као што је дато у 
пројекту (1,1x1,1x1,4)m, али не мање од оног 
што даје произвођач стуба за дати стуб и 
врсту земљишта. Темељ је од армираног 
бетона марке према пројекту или  захтеву 
произвођача стубова са уградњом гвозденог 
кавеза са анкер завртњима (број и 
димензије даје произвођач, испорука уз 
стубове) и израда отвора за пролаз каблова 
кроз темељ постављањем две или три 
(смао тамо где се прави пролаз и одвојак 
кабла) ПВЦ цеви Ø70мм. Затрпавање 
темеља земљом са набијањем, планирањем 
и одвозом вишка земље. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

kom 4
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.4.2 Набавка, испорука и уградња (уз довођење у 
вертикалан положај) на припремљени 
темељ округлог, сегментног стуба висине 
10m (сличног типу CRS-A-10/60, 
AMIGA)комплет са:                   
- темељном, анкер-плочом са 4 отвора,
- одговарајућим анкерима унапред 
повезаним у кавез,
- цевчицом за одвод кондензата,
- носачем прикључне плоче,
- прикључном трофазном плочом са 
осигурачима FRA 16/6 А, 400 V,                                                   
- отвор за прикључну плочу је заштићен 
поклопцем,
- изведеном инсталацијом унутар стуба, од 
прикључне плоче до светиљке проводником 
типа PP-Y 3x1,5 мм2

Стуб треба да буде:
- вруће цинкован споља и изнутра, у свему
према стандардима SRPS EN ISO 1461, за
категорију корозивности C4 према ISO
12944,
- премазан једним слојем основне фарбе и
једним слојем завршне фарбе.
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 4

1.4.3 Набавка, испорука и монтажа светиљке за 
осветљење саобраћајница и паркинга, на 
стубу висине 10m, преко лире дужине 1m, са 
нагибом прена хоризонтали од 0°. Светиљка 
је типа "AMPERA MIDI 
48LED/5139/106W/700mA/NW; Minel-
Schreder"Комплет уграђена светиљка. Позиција
обухвата и уградњу лире. Дато је за сваку
фазу посебно. kom 4

1.4.4 Израда прстенастог уземљивача стуба 
спољашњег осветљења од поцинковане 
челичне жице пречника 10mm у виду једног 
прстена пречника 1м, положеног у земљи на 
дубини 0,8м.
Уземљивач повезати на метални стуб преко 
стезаљке за уземљење. Са стубом повезати 
и неутрални проводник ел. Инсталације 
спољашњег осветљења.
Позиција обухвата ископ рова око стуба и 
његово поновно затрпавање са набијањем 
земље у слојевима, после полагања 
уземљивача.
Позиција обухвата такође и мерење 
отпорности уземљења.
Плаћа се све комплет по стубу.
Дато је за сваку фазу посебно. kom 1
Укупно 1.4
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.5 Разводни орман јавног осветљења
За напајање инсталација ЈО користи се 
слободностојећи орман
Орман је типизирани и видно обележен
симболом ЈО.
Орман се израђује од материјала следећих
карактеристика:
незапаљив,
нехигроскопан,
отпоран на механичка оштећења,
отпоран на хемијска дејства атмосферских
агенаса.
Орман мора да задовољи степен заштите IP
65.
Темељ, начин анкерисања и уводи/изводи
каблова у орману ЈО морају бити
типизирани, ради могућности примене и
замене ормана ЈО разних произвођача.
У орману је смештена следећа опрема:
Ормани са ознаком RO3-JO (IV и V фаза)
ком.3 Топљиви, NV осигурачи, комплет са
подножијима od 250A и патронима од 100А:
NV 250/100A
ком.9 Редне клеме 1,5-4mm2
ком.1 Трополни контактор 125A, Ui=230V,
50Hz 
ком.6 Трополна осигурачка летва 160/25A
ком.1 Једнополна двоположајна преклопка
16A
ком.1 Косо сијалично грло са сијалицом од
40W
ком.2 Једнополна троположална преклопка
16A
ком.1 МТК уређај за управљање јавним
осветљењем
ком.3 једнополни аутоматски прекидач
ниског напона, лимитатор, 63А
ком.2 једнополни аутоматски осигурач 6А/C

ком.1 једнополни аутоматски осигурач 10А/C

ком.1 сабирница N проводника 20x4mm
ком.1 сабирница PE проводника 20x4mm
Остали ситан материјал: жица за
шемирање, натписне плочице итд.
Све комплет са бетонским темељом и
монтажом на темељ. kom 1
Укупно 1.5
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.6 Демонтажа постојећих стубова јавног 
осветљења, на предметнојј локацији 
комплекса "Земунске капије" којисе 
демонтирају, комплет са светиљкама 
лирама, темељимљ и кабловима. паушално
Укупно 1.6
УКУПНО 1

ВЈН 06/17 ДЕО 3: Техничке спецификације
Електроенергетске инсталације 7/10



Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(дин)
Укупно    (дин)

2 ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА ИНВЕСТИТОРУ

2.1 Након завршеног рада на извођењу напред
наведених инсталација извођач радова је
дужан извршити:

- отклањање евентуалних техничких и
естетских грешака изведених инсталација

 - чишћење  шута и одношење истог
По завршетку прегледа изведених радова
извршити сва потребна прописима
предвиђена испитивања као:
- мерење отпора изолације каблова, електро

опреме и уређаја појединачне и целокупно
изведене инсталације 

- испитивање функционалности појединих
уређаја и опреме као и функционалности
целокупне инсталације,
- испитивање заштите од додирног напона у

инсталацији,
- мерење падова напона на прикључку

потрошача
- мерење прелазних отпора уземљења и

слично.
Након извршених мерења извођач ће
направити протокол и доставити Инвеститору
све потребне атесте уз оверу добијених
вредности.
За све изведене радове и уграђени материјал
који је сам набавио за потребе извођења ове
инсталације извођач радова је обавезан дати
писмену гаранцију у складу са важећим
прописима и постојећим уговореним
обавезама.
Издавање свих потребних упутстава за
касније одржавање је такође обавеза
Извођача.

2.2. За време монтаже обавезно унети све измене
у један примерак пројекта. Измене морају
бити оверене од стране извођача и надзорног
органа.
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(дин)
Укупно    (дин)

2.3. Урадити пројекат изведеног стања на основу
овереног примерка снимљеног за време
израда инсталација. Елаборат мора садржати
све измене које су настале за време
извођења и мора бити оверен званичним
печатом фирме која је извела потребна
снимања као и од стране Инвеститора.

УКУПНО 2: паушално 200.000,00
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(Дин)
Укупно    (Дин)

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА-СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ-ПАРТЕР КОМПЛЕКСА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017U022-PZI-E02
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јул 2017.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СПОЉАШЊИХ 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ, 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА И ГРАЂЕВИНСКИХ 
РАДОВА

ЗА ЧЕТВРТУ (IV) ФАЗУ РАДОВА

REKAPITULACIJA : 

1. ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У 
КОМПЛЕКСУ "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"                        -   

2. ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА 
ИНВЕСТИТОРУ

UKUPNO :
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕР

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017У022Е06

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ДАТУМ: 14.07.2017.

бр. ОПИС јм кол цена укупно

НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и

одговарати стандардима. Радови морају бити изведени стручном

радном снагом, а у потпуности према важећим техничким прописима

за исте врсте радова.

Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под

условом да та опрема односно материјал има исте електротехничке и

конструктивне карактеристике као и наведени, што ће потврдити

стручно лице - надзорни орган.

Овим тендером предвиђа се испорука и монтажа свог материјала

наведеног по позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала 

потребног за комплетну израду и уградњу како је то наведено по

позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад као и довођење у

исправно првобитно стање места оштећених на већ изведеним

радовима и конструкцијама.

ВЈН 06/17
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

 1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Фаза IV

1.1.30 Геодетско обележавање трасе рова за израду ТК

канализације са осигурањем исколчених темена и

праваца. m 10

1.1.31 Трасирање рова. m 10

1.1.32 Грубо чишћење терена, раскрчивање шибља и ситног

растиња. m 10

1.1.33 Проналажење трасе постојећих каблова одговарајућим

инструментом (трагачем каблова) са обележавањем

кочићима. m 10

1.1.34 Машински ископ ТК рова са чишћењем и планирањем

рова за израду ТК канализације са израдом постељице

од слоја ситног песка дебљине д=10цм:

- димензија 1,10м x 0,8 м, капацитета 4 x ПВЦ цеви

Ø110/100мм. m 10

1.1.35 Набавка испорука и полагање пластичних цеви са

чешљевима и потребним ситним материјалом (спојнице,

лепак и сл.) за израду кабловске канализације у већ

припремљен ТК ров:

- ПВЦ цев Ø110/100мм m 20

1.1.36 Набавка испорука и полагање упозорне траке. m 10

1.1.37 Набавка испорука и полагање заштитне корубе. m 10

1.1.38 Затварање резервне ПВЦ цеви пластичним чепом. ком 2

1.1.39 Машинско затрпавање рова песком и материјалом из

ископа у слојевима, са довођењем терена у првобитно

стање. m
3

9

1.1.40 Одвоз вишка земље и осталог материјала из ископа на

удаљеност од 10км са утоваром и истоваром. m
3

1

1.1.41 Провера проходности новоизграђене ТТ канализације од

стране надлежне службе. пауш

УКУПНО ФАЗА IV
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ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕР

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА  IV

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

1,000 Обележавање коловоза врши се белом (жутом) бојом 

ретрорефлектујућих особина.

1,001 - обележавање пешачких прелаза m
2 31

1,002 - обележавање зауставне линије m
2 4

1,003 - обележавање подужних линија (д=0.12 м) m
2 11

УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

2 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

2,001 Саобраћајни знак са прибором за монтажу и монтажом на стуб 

носач саобраћајног знака на терену

II-2 Ф600 mm ком 2

III-6 600x600 mm ком 4

III-30 600x600 mm. ком 1

2,003 Стуб носач саобраћајног знака са стопом са прибором за 

монтажу и монтажом на терену или на таваницу објекта

L=3.5mm  Ф60mm ком 5

УКУПНО ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА  IV   УКУПНО:
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 1545
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: 05.09.2017.
ФАЗА ПРОЈЕКТА: СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ – ТРОТОАРИ – ФАЗА 4
НАПОМЕНА : СВИ РАДОВИ МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНИ ПРЕМА 

"УСЛОВИМА И ОБИМУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА" КОЈЕ ЈЕ ПРОПИСАО 

ИНВЕСТИТОР У ОКВИРУ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА КОНКУРСНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ УГОВОРЕНО ИЗВОЂЕЊЕ

РАДОВА.

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ

1,001 Обележавање трасе пешачких и поплочаних површина са свим

потребним пројектованим елементима из пројекта по X, Y и З

координатама. Податке о геодетским тачкама државне мреже на тој

локацији узети из општинског катастра. Извршити постављање

чврстих тачака дрвеним кочићима или металним болцнама, а

најмање једну тачку обезбедити као стални геодетски репер током

целе градње комплекса. Стална тачка мора бити везана за државни

координатни систем. Током грађења извођач мора редовно

одржавати све сталне тачке и побијене ознаке, а да се при том

обезбеди нормално грађење и несметана контрола од стране

стручног надзора. 

Обрачуном дата површина пешачких и поплочаних површина.

Обрачун по м2              м2 290.00

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2,000 ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ:

Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова

ценама обухватио и следеће заједничке условe:

1. Земљани радови ће бити изведени у свему према пројекту, цене

садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат,

механизацију и радне скеле, као и остале трошкове и изараду

предузећа

2. Апсолутна кота постељице је дата у пројекту.

3. Сви ископи у овом предмеру су рачунати од постојеће коте

терена.

3. Пре почетка земљаних радова извођач је дужан да заједно са

представником инвеститора сними висинске коте постојећег терена,

након исколчења објекта

4. У случају прекопавања, све дубље ископане површине треба

попунити шљунком или санирати терен на адекватан начин у

консултацији са геомеханичаром. Ови трошкови падају на терет

извођача.

5. Ископану постељицу заједнички треба да прегледају и у

грађевинском дневнику констатују квалитет и техничке податке за

обрачун (снимљени ископ)

6. При обрачуну количина радова за све ископе и одвоз обрачунато

је по м3 самониклог тла, а сви насипи по м3 збијеног материјала

7. Важећи норматив утрошка рада и материјала прописују

"Нормативи у стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН -

200"    
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

2,001 Машинско чишћење терена и скидање површинског слоја земље и

шута(oтпада грађ.материјала ) у дебљини од цца 40цм. Ископ треба

да прати пад терена. 

Ископану земљу и шут утоварити у камион и одвести на градску

депонију удаљености до 10км, што улази у цену. 

Овом позицијом је обухваћена површина за постељицу тротоара,

површина за ком.отпад и противпожарне саобраћајнице. 

Обрачун по м3 
м3 153.37

2,002 Машински ископ земље II категорије у широком ископу, за

постељицу пешачких површина и површина за комунални отпад. 

Ископ вршити према котама из пројекта.

Ископану здраву земљу депоновати у оквиру градилишне депоније,

за касније насипање банкине тротоара.

Обрачун по м3
м3 443.9

2,003 Машинско збијање - компактирање подтла пешачких стаза и

површина за комунални отпад, погодним механичким средствима.

Набијање извести до збијености од  мин. Мs=20MPa. 

Обрачун по м2

м2 384.70

2,004 Набавка материјала, транспорт и машинско разастирање и набијање

шљунковито- песковитим материјалом из позајмишта до коте

постељице тротоара и површина за комунални отпад и уређење

зелених површина (до слоја хумузирања). Насипање вршити у

слојевима д= 20-30 цм са набијањем сваког слоја. 

Набијање извести до збијености од  мин. Мs=30MPa. 

Обрачун по м3.
м3 8.00

2,005 Машинско планирање постељице пешачких стаза и површина за

комунални отпад, погодним механичким средствима. Захтевана

збијеност на слоју постељице  мин. Мs=30MPa. 

Обрачун по м2 м2 332.7

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОКО САОБРАЋАЈНИЦА

3,001 Израда тампонcког слоја од механички збијеног зрнастог каменог

материјала. од дробљеног материјала 0/63mm: у слоју д = 20 цм.

Обрачун по м3 изведене позиције, за сав рад, материјал и потребна

збијања. Захтевана збијеност на завршном слоју износи Мс =

40МПа.
м3 63.65

3,002 Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог

материјала. од дробљеног материјала 0/31,5mm: у слоју д = 10 цм.

Обрачун по м3 изведене позиције, за сав рад, материјал и потребна

збијања. Захтевана збијеност на завршном слоју износи Мс =

50МПа. м3 28.93

3,003 Израда застора (поплочања) на пешачким стазама око

саобраћајница од вибропресованих бетонских елемената

–Semmelrock , дебљине д = 5 цм, који се постављају на слоју

дробљеног каменог агрегата гранулације 4-8мм, дебљине 3-5цм,

према типу из пројекта, односно избору Инвеститора, Domino

комбинована форма, сива боја или одговарајући производ истог

квалитета другог произвођача. Обрачун по м2 изведене позиције, за

сав рад, материјал. м2 289.33

3,004 Набавка и постављање белих бетонских ивичњака за оивичавање

тротоара и пешачких стаза. Ивичњаци су димензија 12/18цм од

вибропресованог бетона, постављају се на подложну бет.греду МБ

30 према котама из пројекта. Обрачун по м1 изведене позиције, за

сав рад, материјал.
м1 261.35

УКУПНО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОКО САОБРАЋАЈНИЦА
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

4 УРБАНИ МОБИЛИЈАР
4,001 Набавка, транспорт и постављање урбане опреме - парковски

путокази , уличне информативне ознаке и сл. На претходно

припремљене темеље. 

Обрачун по ком ком 1.00

4,002 Набавка, транспорт и постављање урбане опреме- канте за отпатке,

типски производ .Канта од пуног материјала, постављена на

метални стуб. Стуб монтиран на припремљен бетонски темељ.

Обрачун по ком

ком 4.00

4,003 Набавка, транспорт и постављање контејнера за комунални отпад

запремине 1100л, димензија 137х120х145цм

Обрачу по ком. ком 6.00

4,004 Ручни ископ темељних јама за урбану опрему (клупе, путокази,

канте за отпатке) димензија 30х30х60цм, 50х30х60цм, 40х40х60цм.

Одвожење вишка земље из ископа, на депонију.

Обрачун по м3 м3 1.00

4,005 Бетонирање темеља урбане опреме набијеним бетоном , према

инструкцијама испоручиоца опреме.
м3 1.00

4,006 ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА ВИЗУЕЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ

Набавка материјала, израда, монтажа и антикорозиона заштита

челичне настрешнице контејенре-визуалне заштите, димензија

настрешнице 5,0/4,4м, површина настрешнице цца 22.0м2 ( 2 ком)

од ХОП профила дим 80/80/3мм-стубови висине цца 2,00м,

међусобно повезани профилом истих димензија у доњој и горњој

зони. Стубови се фиксирају аб темеље на димензија 40/40/60цм,

преко анкер плоча. Конструкција се међусобно вари. Антикорозивна

заштита по оштем опису, завршно се конструкција боји у сиво. 

Обрачун по кг

кг 350.00

4,007 ОБЛОГА БОЧНИХ ЗИДОВА НАСТРЕШНИЦЕ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ

Набавка материјала, монтажа бочних страница настрешнице за

контејнере ( три странице), поставља се заштитна површина од

композитних алуминијумских панела д=4мм (алукобонд,

перфорирани лим, панел и сл. ) или производ истог квалитета другог

произвођача, у укупној ширини до1,50м, ширина појединачног

елемента цца 30цм. Панел се постваља на висини од 50цм од

површине платоа. Панел је у боји дрвета са имитацијом шаре

дрвета.

Обрачун по м2 м2 25.00

УКУПНО УРБАНИ МОБИЛИЈАР

УКУПНО
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 1542
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: 05.09.2017.
ФАЗА ПРОЈЕКТА: СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ТРОТОАРИ 

ФАЗА 4
1
2
3
4

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОКО САОБРАЋАЈНИЦА

УКУПНО

УРБАНИ МОБИЛИЈАР
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

NAPOMENA:

I PRIPREMNI RADOVI

1 SEČA STABALA  na nivou kompleksa

Investitor je u obavezi da pre otpočinjanja radova Seče i

uklanjanja stabala, kontaktira gradsku komisiju za seču,

odnosno odgovarajuću nadležnu opštinsku/gradsku službu. 

Tek po dobijanju njihovog rešenja/ dozvole/odobrenja ,i

plaćanja obračunate takse iz dobijenog rešenja / dozvole /

odobrenja / može da  pristupi izvršenju sledećeg dela  pozicije .

Stabla određena za seču data su grafičkim prilogom - list 1 i

manualom valorizacije. Po obaranju stabala, pristupiti vađenju

panjeva. U zavisnosti od veličine panjeva, oko istih iskopati

zemlju u prečniku od 1-2m, saseći debele i tanke žile koje se

nalaze u zemlji na dubini do 50 cm. Sav posečeni materijal

privremeno deponovati u okviru gradilišta radi kasnijeg utovara i

transporta. Rupe zatrpati i zemlju grubo isplanirati. Sav

posečeni materijal: sortimente, panjeve, žile i dr. Utovariti u

kamion i prevesti na deponiju udaljenu do 10 km. Broj stabala

za seču je 12. Njihovo uklanjanje je neophodno zbog

prenamene prostora.

Obračun po komadu.

Ø21-30 kom 2

Ø31-40 kom 8

Ø41-50 kom 1

Ø81 - 90 kom 1

2 Prenošenje projekta na teren

Pozicija obuhvata prenošenje planiranog rešenja na teren,

obeležavanje, iskolčavanje.

Obračun paušalno po kom. kom 1

I UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

II ZEMLJANI RADOVI 

1 Humusiranje

Nabavka transport i ugradnja humusnog materijala u debljini od

50cm.. Koristiti finu baštensku zemlju II kategorije, čistu od

organskog i neorganskog otpada, uz dodatak organskog

đubriva, peska i mineralnog djubriva.

Supstrat koji se ugradjuje MORA biti finih fizičkih i hemisjkih

osobina. Ugradjuje se na čist teren, bez korova, organskog i

neorganskog otpada. Potreban kvalitet potvrditi atestom

akreditovane laboratorije, kao i na prisustvo semena ambrozije. 

Prilokom ugradnje, po mašinskom razastiranju i grubom

nivelisanju, potrebno je izfrezirati humusirane površine, i fino

ručno isplanirati na planirane visinske kote.

PREDMER RADOVA OZELENJAVANJA - FAZA IV

Opis radova

Radove ozelenjavanja je neophodno da izvodi lice sa licencom 474

Investitor je u obavezi da imenuje lice za nadzor sa licencom 373 ili 474

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

Opis radova

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina

Radove humusiranja izvoditi neposredno pred sadnju/ setvu,

kako se humus ne bi sušio. Stvarala pokorica i širio korov. 

Obračun po m3, komplet. m3 67

II UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

III SADNJA SADNICA 

1 DRVOREDNE SADNICE 

Nabavka, transport i sadnja drvorednih sadnica, dimenzija kako

je dato u daljem tekstu. Nakon sadnje sadnu jamu očankovati i

obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa opštim uslovima za

izvođenje radova ozelenjavanja. Sadne jame otvarati

mašinskim putem.

Drvoredna sadnica. Visina sadnica 450- 500 cm, počev od

korenovog vrata do polovine aktivnog vršnog letorasta .

Visina debla od korenovog vrata do najniže grane u kruni treba

da bude od 220 cm.                      

.Obim debla 18-20 cm. na visini od jednog metra u odnosu na

korenov vrat.

Korenov sistem treba da je dobro razvijen u svim pravcima,a

busen izvađene sadnice baliran i osiguran okastom žicom ili da

je u velikim saksijama - kontejnerima. Busen izvađene sadnice

treba da je  60 -80 cm.

Školovane sadnice presađene najmanje 3 puta, ali tako da je

zadnje presađivanje izvršeno dve do tri godine pre isporuke.

Pozicija obuhvata i zamenu supstrata u iskopanoj jami i /li

ispunu ozidane sadne jame na parkingu , utovar i odvoz sterilne

zemlje. Jama je 80*80*100cm. Računati umanjenje u odnosu

na veličinu busena.

Obračun po kom. Komplet.

Ds Acer platanoides kom 1

Ds2 Carpinus betulus ´Fastigiata´ kom 15

2 LISTOPADNO ŽBUNJE

Nabavka, transport i sadnja sadnica listopadnog žbunja min

starosti 4-6 godina . Sadnice treba da budu formirane sa 4

podjednako razvijena izbojka dužine 50-60cm.Sadnice šiblja

treba da budu u kontejnerim C2 ili C3. Sadnu vršiti u donosu

na plan sadnje i prema normi koja je data u tom grafičkom

prilogu. Nakon sadnje sadnu jamu očankovati i obilno zaliti. Sve

radove uraditi u skladu sa opštim uslovima za izvođenje radova

ozelenjavanja. 

Lz1 Spirea japonica ˊBumaldaˊ C2L kom 26

Lz12 Symphoricarpos albus 7.5L kom 56

Lz13 Symphoricarpos orbiculatus C5L kom 56
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

Opis radova

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina

3 ZIMZELENO ŽBUNJE

Nabavka, transport i sadnja sadnica zimzelenog žbunja starosti

3-5 godina (ili slično). Sadnice treba da budu formirane sa 4

podjednako razvijena izbojka. SAdnju vršiti prema planu sadnje,

gde je definisano mesto sadnje i norma. Nakon sadnje sadnu

jamu očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa

opštim uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja.          

Obračun po kom.      

Zz4 Pyrocantha coccinea C2L kom 7

III UKUPNO ZA SADNJU SADNICA

IV ZASNIVANJE TRAVNJAKA

Nabavka, transport potrebnog materijala i izrada travnajka,

setvom travne smeše

Sve radove izvesti u skladu sa opštim uslovima za izvodjenje

radova. Travnjak je zasnovan, po drugom košenju u potrebnom

kvalitetu i pokrivenosti / gustini.

Obračun po m2, komplet m2 65

IV UKUPNO ZA ZASNIVANJE TRAVNJAKA

V  ODRŽAVANJE ZELENILA

Održavanje - zalivanje, vršiti sa baštenske hidrantske mreže.

Računi za utoršenu vodu, koji budu ispostavljeni na adersu

Investitora u roku zasnivanja i održavanja zelenih površina,

potrebnoje da budu prefakturisani ka  izvodjaču.

Ukoliko nije moguće koristiti baštensku hidrantsku mrežu,

potreban transport vode / cisterna/na nivou potrebnog perioda

održavanja - minimalno 1 godina,  ukalkulisati u cenu sadnice.

1 ODRŽAVANJE NOVOG ZELENILA 

Podrazumeva sve operacije održavanja i nege zelenila     

(zalivanje, orošavanje, formiranje krošnji, okopavanje, prašenje,

suzbijanje korova zamena osušenih biljaka...) u periodu od dve

godine od datuma završetka radova.

Ukupno iznosi 20% po godini od investicione vrednosti

ozelenjavanja ( sadnja sadnica i zasnivanje travnjaka). % 0.4

V UKUPNO ZA ODRŽAVANJE ZELENILA
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

Opis radova

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina

REKAPITULACIJA

RADOVI OZELENJAVANJA 

FAZA IV

I PRIPREMNI RADOVI din

II ZEMLJANI RADOVI din

III SADNJA SADNICA din

IV ZASNIVANJE TRAVNJAKA din

V  ODRŽAVANJE ZELENILA din

UKUPNO DIN
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕР

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

Р.бр. ОПИС укупно

1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

2 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

2.1 СПОЉАШЊА ВОДОВОДНА МРЕЖА

2.2 СПОЉАШЊА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

2.3 БАШТЕНСКА ХИДРАНТСКА МРЕЖА И 

ОДВОДЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

3 СПОЉАШЊЕ ЕЛЕКТОЕНЕРГЕТСКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ

4 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ

5 САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

6 ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ И ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

6.1 ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ СА СИНХРОН ПЛАНОМ

6.2 ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

УКУПНА НЕТО ЦЕНА (РСД):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ФАЗА IV

ВЈН 06/17 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ФАЗА IV



        ПРЕДМЕР РАДОВА 

        ФАЗА V

ВЈН 06/17 ПРЕДМЕР РАДОВА ФАЗА V



ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ И ПРАТЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017У022Г03

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

ФАЗА V

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

1,000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

1,001 Геодетско обележавање површина преко детаљних 

тачака ситуационог и нивелационог плана и нормалних 

попречних профила датих у пројекту. Позиција обухвата 

одржавање мреже током трајања извођења свих радова.

м' 83.00

Рашчишћавање терена машинским путем са уклањањем 

растиња, пањева, смећа и разног грађевинског шута. 

Позиција обухвата чишћење са утоваром материјала и 

депоновањем на градску депонију.

Обрачун по м2 . м2 791.00

УКУПНО ПРЕТХОДНИ  РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2,000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

Машински ископ површинског слоја хумусног материјала 

просечне дебљине д=40цм. Позиција обухвата ископ, 

утовар и транспорт материјала на градску депонију.

Из обрачуна земљаних радова. 

Обрачун по  м3. м3 889.00

Ископ машинским путем земљаног  материјала, испод 

саобраћајних, пешачких и зелених површина са 

утоваром и транспортом материјала на градску депонију.            

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Обрачун по м3. м3
1,357.00

Машинско набијање подтла на месту израде слоја 

насипа или замене материјала испод будућих 

саобраћајних и пешачких површина, са набијањем до 

Ме=20 МРа.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова и 

планиметрисањем .

Обрачун по м2. м2 858.00

1,002

2,001

2,002

2,003
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

Израда насипа од шљунковитог материјала-замена 

материјала--Позиција обухвата набавку материјала, 

транспорт и израду слоја замене материјала у дебљини 

од д=50цм. Израду насипа радити у најмање 2 слоја 

испод будућих саобраћајних површина. Насипање се 

ради са набијањем од Ме=40МРа.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Обрачун по  м3 изведеног слоја. м3 429.00

Фино планирање постељице, саобраћајних површина 

(коловозне и пешачке површине) са тачношћу ±1 цм до 

пројектованих кота и са потребним набијањем.  Обрачун 

по м2.

Обрачун је добијен из предмера земљаних радова.

Саобраћајне површине минимум Ме =20МРа м2 857.00

Пешачке површине минимум Ме =25МРа м2 234.00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

3,000 У оквиру Техничких услова који су саставни део овог 

пројекта дати су описи радова по овом предмеру.

Набавка материјала, транспорт и израда слоја од 

дробљеног каменог агрегата 0-63 мм  испод 

саобраћајних и паркинг површина са потребним 

набијањем минимум Ме=100 МРа. Дебљина слоја износи 

20цм.

Обрачун по м3 слоја. м3 177.00

Набавка материјала, транспорт и израда слоја од 

дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм испод 

саобраћајних и паркинг површина  са потребним 

набијањем минимум Ме=100МРа. Дебљина слоја износи 

15цм.

Обрачун по м3 слоја. м3 119.00

Набавка материјала, транспорт и израда горњег носећег 

слоја од битуменизираног дробљеног агрегата БНС 22сА 

дебљине д=7цм. Позиција обухвата набавку, израду 

асфалтне масе, транспорт и уградњу. 

Обрачун је добијен планиметрисањем.

Обрачун по м2 изведеног слоја. м2 791.00

Набавка материјала, транспорт и израда хабајућег слоја 

од асфалт-бетона АБ11 дебљине д=5цм. Позиција 

обухвата набавку, израду асфалтне масе, транспорт и 

уградњу. 

Површине су планиметрисане.

Обрачун по м2 изведеног слоја. м2 791.00

2,006

3,001

3,002

3,003

3,004

2,005
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака МБ 

40, на подлози од неармираног бетона МБ 20 са 

фуговањем спојница према детаљу из пројекта.

Планиметрисане количине.

Обрачун по м' уграђених ивичњака .

бетонски ивичњак   18/24 цм h=12цм м' 185.00

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНА НЕТО ЦЕНА (РСД):

Цене (РСД) су без ПДВ-а

3,005
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Кол.
Јединична 

цена
Укупно

1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ 

Позицијом је обухваћено обележавање

(исколчавање) трасе водовода на терену пре

почетка радова, успостављање реперних тачака

дуж трасе са протоколом обележавања, као и

осигурање, обнављање и одржавање тачака

успостављених на терену током читавог периода

грађења, односно до предаје радова Инвеститору и

сви трошкови преузимања података од стране

овлашћене установе. Обрачун се врши по m'

обележене трасе водовода.

Улични водовод и хидранти m'

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г ,Х и ДУ m'

2. УТВРЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ПОДЗЕМНИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 

Позицијом су обухваћени сви трошкови на

обезбеђењу ажурног катастра подземних

инсталација за предметну локацију (од стране РГЗ-

а) и достављање истог надзорном органу пре

почетка радова, као и сви трошкови на

прибављању података о положају постојећих

инсталација од ЈКП-а и других предузећа,

испитивање локације одговарајућим детекторима,

"шлицовање" попречних профила на траси

водовода (ручни ископ, дубине до 1,5 м) и сарадња

са надлежним комуналним и другим предузећима у

циљу благовременог предузимања мера заштите.

Обрачунава се по м1 пројектованог цевовода.
m'

3. РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

(коловоза, тротоара идр.)

Позиција обухвата обострано машинско сечење

постојећег горњег строја конструкције, за 10 cm

шире у односу на ширину рова са сваке стране,

просечне дебљине d = 13 цм. Након сечења

извршити машинско и ручно разбијање на комаде,

са утоваром и транспортом на градску депонију.

Радове извести у складу са условима и сагласности

Секретаријата за саобраћај и Дирекције за путеве.

Обрачун се врши по m
2
 изведених радова.

Само на прикључцима на мрежу изван насеља

"Земунске капије".

m
2

ФАЗА 5
ред 

број
Опис позиције Мера

ПРЕДМЕР И ПРДРАЧУН РАДОВА СПОЉНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА " ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ", 

ЗОНА С8 - ФАЗА 5

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

ВЈН 06/17
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4. ОСИГУРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОДВИЈАЊА 

САОБРАЋАЈА

Позицијом су обухваћени сви трошкови на изради

Елабората привременог одвијања саобраћаја у зони

извођења радова, са изменама и допунама

елабората док трају радови; трошкови услова и

сагласности надлежних предузећа за раскопавање;

набавка или изнајмљивање опреме за регулисање

саобраћаја у складу са, од стране Секретаријата за

саобраћај (или Министарства) одобреним

Елаборатом; монтажа, премештање и демонтажа

опреме за регулисање саобраћаја (дефинисане

Елаборатом и условима на терену: саобраћајни

знакови, баријере и др.); материјал и рад за израду

пешачких и колских приступа постојећим

објектима; трошкови таксе за раскопавање и

привремено заузеће саобраћајних површина; као и

сви непоменути трошкови везани за ову позицију.

Обрачунава се паушално.

Прикључци на Цара Душана, Шумадијску и

Мостарску улицу су у првој фази, док је прикључак

на Задужбинску улицу у другој фази. пауш.

5. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА

Обавеза Извођача ја да одреди једног или више

координатора за безбедност и здравље на раду у

фази пројектовања (у даљем тексту: координатор

за израду пројекта), који ће израдити План

превентивних мера и обављати послове из чл. 11

Уредбе о безбедности и здрављу на раду на

привременим или покретним градилиштима

("Слушбени гласник РС", бр. 14/09 и

95/10).Координатор за израду пројекта ће, услед

настале промене на градилишту, а на захтев

координатора за извођење радова, вршити измене и

допуне Плана превентивних мера. Обраћунава се

паушално.

Обрачунава се комплетно у првој фази.
пауш.

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:
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ФАЗА 5
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1. МАШИНСКИ И РУЧНИ ИСКОП

Ископ извршити у свему према нагибима, 

димензијама и котама назначеним у пројекту или 

до нивоа и димензија одобрених од стране 

надзорног органа, односно техничким прописима и 

упутствима надзорног органа. Ископ вршити 

машински осим на деоницама где се траса укршта 

са подземним инсталацијама, односно у завршном 

слоју у односу на коту дна рова где ће се ископ 

вршити ручно. Приликом ископа рова где дубина 

прелази 1,0m одмах треба извршити подграђивање 

рова како би се могао несметано и безбедно 

обавити рад на ископу, монтажи и испитивању 

цевовода. 

Приликом ископа земљу утоварити у камион или

привремено одложити уз руб ископаног рова на

таквој удаљености на којој неће изазвати

урушавање рова, а најмање 1,0m од ивице рова.

Погрешан откоп извођачу се не признаје, а прекоп

се мора попунити шљунком и добро набити, све о

трошку извођача радова. Позицијом су обухваћени

сви трошкови на ископу материјала за ров са

потребним проширењем ископа за разупирање

рова, проширењем и продубљењем рова у зони

споја цеви, фазонских комада, ископа за шахт.

Обрачун се врши по m
3

ископаног материјала у

сраслом стању.         

Ископ рова дубине 0-2 м

 - машински ископ, 80% m
3

 - ручни ископ, 20% m
3

Ископ за шахтове

 - машински ископ, 80% m
3

 - ручни ископ, 20% m
3

Ископ рова дубине 0-2 м

прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г Х и ДУ

 - машински ископ, 80% m
3

 - ручни ископ, 20% m
3

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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2. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА

Позицијом је обухваћено ручно планирање дна

рова са тачношћу +/- 1 cm, према пројектованим

котама и нагибима из пројекта са одбацивањем

материјала ван рова. Рад на планирању се обавља

под заштитом подграде. Након планирања дна рова

врши се набијање подтла, механчким средствима

до потребне збијености. Постигнута збијеност

подтла треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку за насипање

преко 2 m, односно 97% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку за насипање до 2 m

(СРПС.У.Б1.038). У случају да се захтевана

збијеност не може постићи, набијање ће се

наставити уз додавање песковито-шљунковитог

материјала док се не остваре захтеване величине

збијености подтла.

Обрачун се врши по m
2

испланираног и набијеног

дна рова.

` Улични водовод и хидранти m
2

Шахтови m
2

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
2

3. ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА И

ЗАТРПАВАЊЕ ЦЕВИ ПЕСКОМ

Позицијом је обухваћено разастирање и планирање

песка за постељицу са тачношћу од +/- 1 cm у

свему према пројектованим котама и нагибима

дебљине d= 10-25 cm, као и затрпавање цеви

песком до на 30 cm изнад темена цеви. Затрпавање

цеви песком се врши након постављања и спајања

цеви и завршеног испитивања цеви на

вододрживост. Збијање постељице и песка око

цеви постићи набијањем слојева ручним или лаким

машинским средствима. Збијеност постељице и

песка око цеви треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

постељице и песка око цеви треба да износи Ms>

15 MPa (СРПС.У.Б1.046).

Обрачун се врши по m
3

уграђеног и набијеног

песка.

` Улични водовод и хидранти m
3

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
3
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4. МАШИНСКО И РУЧНО ЗАТРПАВАЊЕ 

ШЉУНКОМ ДО КОТЕ ВРХА РОВА

Позицијом је обухваћено затрпавање рова

водоводне мреже у слојевима уз квашење и

сабијање материјала и истовремено вађење

подграде рова како би се остварила што боља веза

са околним тлом. Дебљина слоја при набијању

мора одговарати врсти материјала и примењеној

врсти машине за набијање, како би се остварила

могућност постизања тражене збијености по целој

дубини рова. Затрпавање рова почети тек по

одобрењу надзорног органа. Збијање вршити до

пројектом захтеване збијености, а проверава се за

сваки изведен слој на размаку од 50m. 

Затрпавање рова се врши до коте врха рова. Испод

градских саобраћајница збијеност испуне треба да

износи 100% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Ms> 25 MPa

(СРПС.У.Б1.046). Испод пешачких и

бициклистичких стаза, паркинга за путничка

возила и спортско-рекреативних објеката збијеност

испуне треба да износи 98% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку (СРПС.У.Б1.038), односно

уколико се испитивање врши преко модула

стишљивости онда носивост испуне треба да

износи Ms> 20 MPa (СРПС.У.Б1.046). Позицијом

је обухваћена набавка и довоз свог потребног

материјала и сав рад на уграђивању материјала у

ров, као и све остале активности неопходне за

потпуни и прописани завршетак ове позиције

радова. Обрачун се врши по m
3

уграђеног и

набијеног материјала у збијеном стању.

` Улични водовод и хидранти m
3

Затрпавање око шахтова m
3

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
3

ВЈН 06/17

ДЕО 3. Техничке спецификације

улични водовод ФАЗА 5 5



Кол.
Јединична 

цена
Укупно

ФАЗА 5
ред 

број
Опис позиције Мера

5. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт, истовар

и грубо планирање вишка земље из ископа на

депонију одређену од стране надзорног органа или

градску депонију. Количине за обрачун се врше

мерењем стварно извршеног транпортованог

материјала у растреситом стању (коефицијент

растреситости k=1,2).

Обрачун се врши по m
3

транспортованог

материјала.
` Улични водовод и хидранти m

3

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
3

1. РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА 

Ради осигурања бочних страна рова од

зарушавања, потребно је извршити двоструко

разупирање рова здравом грађом и челичним

лимом, у свему према техничким прописима за ту

врсту радова, тако да се обезбеди потпуна заштита

радника и неометана монтажа цеви у рову.

Позицијом су обухваћени набавка, транспорт,

монтажа, демонтажа, чишћење и сортирање

оплате. Мерење и обрачун је по m
2

разупрте

површине.

` Улични водовод и хидранти m
2

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m
2

1. ИЗРАВНАВАЈУЋИ СЛОЈ ОД БЕТОНА 

МБ15, д = 10цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и демонтирање

неопходне оплате, справљање, уградња и нега

водонепропусног бетона MБ15 дебљине d= 10 cm,

у свему према детаљу из пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

IV БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
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2. ИЗРАДА ДОЊЕ ПЛОЧЕ ШАХТА

МБ30 В6, д = 25 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и демонтирање

неопходне оплате, (исправљање, сечење, савијање

и везивање арматуре се посебно обрачунава),

справљање, уградња и нега водонепропусног

бетона MБ30 В6 дебљине d= 25 cm, у свему према

детаљу из пројекта.

Обрачун се врши по m
3 

m
3

3. ИЗРАДА ЗИДОВА ШАХТА

МБ30 В6, д = 25 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање и демонтирање

неопходне оплате, (исправљање, сечење, савијање

и везивање арматуре се посебно обрачунава),

справљање, уградња и нега водонепропусног

бетона MБ30 В6 дебљине d= 25 cm, у свему према

детаљу из пројекта. Обрачун се врши по m
3 

m
3

4. ИЗРАДА ГОРЊЕ ПЛОЧЕ ШАХТА

МБ30 В6, д = 20 цм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад

неопходан за потпуну и прописану израду ове

позиције укључујући: постављање, подупирање и

демонтирање неопходне оплате, (исправљање,

сечење, савијање и везивање арматуре се посебно

обрачунава), справљање, уградња и нега

водонепропусног бетона MБ30 В6 дебљине d= 20

cm, у свему према детаљу из пројекта. Обрачун се

врши по m
3 

m
3

5. ИЗРАДА АНКЕР БЛОКОВА

На вертикалним и хоризонталним скретањима

цевовода, на стрмим деоницама (пад већи од 10%),

као подметач у шахтовима испод арматура и

фазонских комада и темељ надзермних пожарних

хидраната, од набијеног бетона МБ 20. Позиција

обухвата потребну оплату, справљање, уградњу и

негу бетона. У свему према детаљима из пројекта.

Обрачун се врши по m3 m
3
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6. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и

израда унутрашње хидроизолације водоводних

шахтова, пенетратом у три слоја, мокрим

поступком, уз претходну обраду ивица и продора.

Обрачун се врши по m2

m
2

7. АРМАТУРА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

сечеље, савијање и монтажа арматуре. Арматура

мора бити постављена по пројекту и чврсто

повезана, а заштитну слој бетона обезбеђен према

статичком прорачуну и важећим прописима.

Бетонирање сваке позиције може да почне тек када

надзорни орган прегледа и записнички прими

постављену арматуру.

Обрачунава се по килограму

ребраста арматура РА 400/500 kg

мрежаста арматура МА 500/560 kg

1. МОНТАЖА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ  ЦЕВИ

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, развоз дуж трасе,

спуштање у ров и монтажа полиетиленских цеви

велике густине. Цеви се међусобно спајају

сучеоним заваривањем, а веза са фазонским

комадима од дуктил лива остварује се преко туљка

са прирубницом. Монтажу извршити према

важећим техничким прописима и препорукама

произвођача.  Обрачун је по m' уграђене цеви.

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или слично
ПЕХД  ДН160 - Ø150 mm НП10 ПЕ 100 m'

ПЕХД  ДН110 - Ø100 mm НП10 ПЕ 100

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ m'

ПЕХД  ДН90 - Ø80 mm НП10 ПЕ 100 m'

2. НАБАВКА И МОНТАЖА АРМАТУРА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж трасе и

монтажа арматуре од дуктилног лива NP10 са

припадајућим заптивним материјалом и

шрафовима. Арматуре морају бити антикорозивно

заштићени.

Обрачун се врши по комаду уграђене арматуре и

фазонског комада за сав рад и материјал.

Произвођач: "AKWA" Пољска или слично
2.1 а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN150 ком

б) уградбена гарнитура и ЛГ капа ком

2.2  - Засун ЕУРО 20 NP10 DN150mm

                       са точком ком

V  МОНТЕРСКИ РАДОВИ
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2.3  а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN100 

прик. будућих објеката: А, Б, Ф, Г,Х и ДУ ком

б) уградбена гарнитура и ЛГ капа

прик. будућих објеката: А, Б, Ф, Г,Х и ДУ ком 1.00

2.4 а) Засун ЕУРО 20 NP10 DN80mm ком

б) уградбена гарнитура и ЛГ капа ком 1.00

2.5 - Засун ЕУРО 20 NP10 DN80mm

                     са точком ком

2.6 - Универзална спојка  DN 150mm ком

3. НАБАВКА И МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ 

КОМАДА ОД ДУКТИЛ ЛИВА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж трасе и

монтажа фазонских комада од дуктилног лива

NP10 са припадајућим заптивним материјалом и

шрафовима, у свему према детаљу и

спецификацији из пројекта. Фазонски комади

морају бити антикорозивно заштићени.

Нису обухваћени противпожарни хидранти.

Обрачунава се по килограму.

Произвођач: "AKWA" Пољска или слично
` Улични водовод и хидранти кг

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и ДУ кг

4. НАБАВКА И МОНТАЖА ПE СПОЈНИХ 

ЕЛЕМЕНАТА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт,

привремено складиштење, разношење дуж трасе и

монтажа фазонских комада од полиетилена NP10,

за прелазак на ЛГ фазонске комаде са

прирубницама. У цену је урачунатзаварен венац од

полиетилена или навучена зупчаста спојка,

слободна прирубница, пљосната заптивка,

шрафови, матице и дихтунзи.

Обрачун се врши по комаду уграђенoг фазонског

комада за сав рад и материјал.

Произвођач: "CENTRALTUBI" Иатлија или

слично.

 - PEHD туљак Ø160mm 

са летећом прирубницом DN150mm ком

 - PEHD туљак Ø90mm 

са летећом прирубницом DN80mm ком

 - PEHD туљак Ø160mm 

са летећом прирубницом DN150mm

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ ком

 - PEHD туљак Ø110mm 

са летећом прирубницом DN100mm

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ ком
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5. НАБАВКА И МОНТАЖА НАДЗЕМНОГ 

ПРОТИВПОЖАРНОГ ХИДРАНТА

Набавка, транспорт и монтажа надземних

противпожарних хидраната DN80mm PN10, са три

прикључка (2 х 50 мм, 1 х 75 мм). Ценом су

обухваћен сам хидрант са уградњом. Потребни

фазонски комади на одвајању од цевовода и

припреми за монтажу хидранта обухваћени кроз

позиције 2. 3. и 4. (овог прерачуна): N комад, FF

комад, затварач са уградбеном гарнитуром, FFR

комад, T комад, улична капа за уградбену

гарнитуру. Јединична цена обухвата набавку,

транспорт и монтажу, цену потребног везног

материјала (равне заптивне гуме, као и шрафовски

материјал: комплет вијака, навртки и подлошки (по

две подлошке за пар вијак-навртка). Обрачун по

комаду уграђеног надземног хидранта.

Произвођач: "AKWA" Пољска или слично 

 - надземни противпожарни хидрант 

DN80mm PN10.
ком 1.00 

6. ШАХТ ПОКЛОПЦИ ОД КОМПОЗИТА  

Набавка, транспорт и монтажа равних шахт

поклопаца од композита , Ø625mm, са рамом, за

оптерећење од 400kN . Поклопац уградити на

задату коту поклопца. Поклопац укрутити

цементним малтером, подметачима и бетоном око

0,30 m
3

бетона MB20. Обрачун је по комаду

уграђених поклопаца. Произвођач: "POLIECO"

Италија  или слично
ком

7. ПЕЊАЛИЦЕ

Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених

пењалица према ДИН-у 1211 у шахтове, на сваких

30 cm висине, наизменично у два реда на

међусобном растојању од 20 cm са ручним

штемовањем рупа и обрадом цементним малтером. 

Обрачун је по комаду уграђене пењалице.

ком

8. ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ

Извршити прикључивање ново-пројектованог

водовода на постојећу водоводну мрежу, на

местима предвиђеним пројектом. Прикључке на

постојеће цеви извести на лицу места, у свему

према детаљу из пројекта. Рад и материјал за

уградњу при изради везе је обрачунат у оквиру

позиција : 2 - водоводне арматуре и 3 - фазонски

комади.

Прикључак изводити у договору и уз асистенцију

ЈКП БВК.  Обрачун по комаду

ком
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1. ДОВОЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА У 

ПРВОБИТНО СТАЊЕ

После монтаже, испитивања и затрпавања

цевовода, довести коловоз у првобитно стање у

свему према упутствима надзорног органа и

техничким прописима за ову врсту радова.

Мерење и обрачун је по m
2

стварно извршених

радова. m
2

2. ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ

МРЕЖЕ

Позицијом су обухваћени сви трошкови на

испитивању положене мреже на пробни притисак у

свему према упутствима надлежне комуналне

организације и техничким условима произвођача,

уз обавезно присуство надзорног органа. Све

евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања

рова.

Мерење и обрачун је по m' испитане мреже.
водоводна мрежа и хидранти m'

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ m'

3. ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРАЊЕ

ЦЕВОВОДА

Дезинфекција и прање цевовода према упутству

надлежног водоводног предузећа, санитарне

инспекције и надзорног органа, а према упутству

из пројекта.

Обрачун је по m' испране мреже.
m'

водоводна мрежа и хидранти m'

Прик. будућих објеката А,Б,Ф,Г,Х и КДУ m'

4. ОСИГУРАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА

За време извођења радова, на местима укрштања са

трасом цевовода, неопходно је извршити

осигурање постојећих подземних и надземних

инсталација.

Обрачунава се паушално.

Појављује се у првој и другој фази. пауш.

5. ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА

Евентуалне подземне, атмосферске, или воде

другог порекла црпети из рова технологијом коју

предложи Извођач радова, на бази своје

опремљености.

Појављује се у првој и другој фази.
пауш.

6. ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ

Позиција обухвата : пријаву снимања РГЗ-у,

снимање водоводне мреже и свих реконструисаних

прикључака, предавање Елабората РГЗ-у на

картирање и добијање потврде да је Елаборат

предат и трошкови картирања измирени.

Обрачунава се по м1.

m'

VI  ОСТАЛИ РАДОВИ
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Геодтско снимање прикључака будућих објеката

А,Б,Ф,Г и Х. Снимке записнички предати

Инвеститору / Надзорном органу

Обрачунава се по м1.

m'

7. ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

По завршетку изградње комплетног водовода

израдити Елаборат изведеног цевовода и

одштампати га у 6 (шест) примерака + 2 примерка

на компакт диску (у формату: Word, Excel I Acad).

Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове са

уцртаном мрежом и објектима на цевоводу, шему

чворова, цртеже свих шахтова, записнике о

испитивању овенрене од стране Извођача, Надзора

и представника ЈКП БВК, потврду о хлорисању и

бактериолошкој исправности, санитарну

сагласност надлежног градског

секретаријатаптврду о извршеном геодетском

снимању од РГЗ-а, потврду о измереним

притисцима у хидрантима, грађевинску дозволу и

др.

Обавеза Извођача је да Елаборат изведеног стања у

3 (три) одштампана примерка и 1 (један)

електронски примерак преда техничкој

документацији ЈКП БВК-а.

Обрачунава се паушално.

Ради се у три дела - због примопредаје, фаза прва,

друга и пета. пауш. 1.00

I

II

III

IV

V

VI ОСТАЛИ РАДОВИ

МОНТЕРСКИ РАДОВИ

 СПОЉАШЊА ВОДОВОДНА МРЕЖА, ФАЗА 5 - УКУПНО:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗЕ 5:

ТЕСАРСКИ РАДОВИ
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I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Позицијом је обухваћено снимање и обележавање

(исколчавање) трасе канализације на терену пре

почетка радова, успостављање реперних тачака дуж

трасе са протоколом обележавања, као и осигурање,

обнављање и одржавање тачака успостављених на

терену током читавог периода грађења, односно до

предаје радова Инвеститору и сви трошкови

преузимања података од овлашћене установе.

Обавеза Извођача је да снимљене подужне профиле

будуће канализације достави Надзорном органу.

Обрачун се врши по м' обележене трасе .

улична канализација м 54.39

Прикључци објеката А,Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м 3.77

2 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА  

Позицијом су обухваћени сви трошкови : обезбеђивања

ажурног катастра подземних инсталација од РГЗ-а и

доставу истог Надзорном органу пре почетка радова;

пробавњање података о положају постојећих

инсталација од ЈКП-а и других предузећа; испитивање

локације одговарајућим детекторима; ручно

"шлицовање" попречних профила на траси

канализације дубине 1,0-2,5 м и сарадња са надлежним

комуналним и другим предузећима у циљу

благовременог предузимања мера заштите.

Обрачунава се по м' трасе.

м 54.39

3. РУШЕЊЕ И ПОПРАВКА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА  

Сечење и разбијање постојећег коловозног застора и

тротоара, за 20 цм шире од ширине рова. Ископани

материјал одвести на Градску депонију. После

затрпавања и набијања рова коловозну конструкцију и

тротоара довести у првобитно стање асфалтирањем

коловоза и тротоара.

Само у зони повезивања са канализацијом у ободним

саобраћајницама.

Плаћа се по м² .   

м

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 5

Р.

Б.
Опис позиције Јед мере

ФАЗА 5
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4. ОСИГУРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈА  

Позиција обухвата :

Израда елабората привременог одвијања саобраћаја у

зони радова, са изменама и допунама Елабората док

трају радови; трошкови услова, сагласности и дозволе

за раскопавање надлежних предузећа; набавку или

изнајмљивање опреме за регулисање саобраћаја у

складу са урађеним и од стране Секретаријата за

саобраћај (или Министарства) одобреним Елаборатом;

монтажа, премештање и демонтажа опреме за

регулисање саобраћаја у складу са Елаборатом и

условима на терену (саобраћајни знаци, хоризонталне и

вертикалне баријере и друга опрема); пешачки и

коловозни прелази преко рова, ...

Само у зони повезивања са канализацијом у ободним

саобраћајницама.

Обрачунава се паушално.

Обрачунава се два пута: 

фаза 1 - прикључци у Шумадијској и Мостарској улици

фаза 3 - прикључак у Задужбинској улици

пауш.

5. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА  

Обавеза Извођача ја да одреди једног или више

координатора за безбедност и здравље на раду у фази

пројектовања (у даљем тексту: координатор за израду

пројекта), који ће израдити План превентивних мера и

обављати послове из чл. 11 Уредбе о безбедности и

здрављу на раду на привременим или покретним

градилиштима ("Службени гласник РС", бр. 14/09 и

95/10). Координатор за израду пројекта ће, услед

настале промене на градилишту, а на захтев

координатора за извођење радова, вршити измене и

допуне Плана превентивних мера.

Обрачунава се паушално.

Обрачунато у фази 1 -

јединствено за све фазе 1 - 5

пауш.

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ:
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II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1. ИСКОП РОВА

Ископ извршити у свему према нагибима, димензијама

и котама назначеним у пројекту или до нивоа и

димензија одобрених од стране надзорног органа,

односно техничким прописима и упутствима надзорног

органа. Ископ вршити машински осим на деоницама

где се траса укршта са подземним инсталацијама,

односно у завршном слоју у односу на коту дна рова

где ће се ископ вршити ручно. Приликом ископа рова

где дубина прелази 1,0м одмах треба извршити

подграђивање рова како би се могао несметано и

безбедно обавити рад на ископу, монтажи и

испитивању цевовода. Приликом ископа земљу

утоварити у камион или привремено одложити уз руб

ископаног рова на таквој удаљености на којој неће

изазвати урушавање рова, а најмање 1,0м од ивице

рова. Погрешан откоп извођачу се не признаје, а

прекоп се мора попунити шљунком и добро набити, све

о трошку извођача радова. Позицијом су обухваћени

сви трошкови на ископу материјала за ров са

потребним проширењем ископа за разупирање рова,

проширењем и продубљењем рова у зони споја цеви,

фазонских комада, ископа за шахт и сл..

Обрачун се врши по м3 ископаног материјала у

сраслом стању.

ископ – 0-2 м 109.72

машински ископ 90 % м
3

98.75

ручни ископ 10 % м
3

10.97

ископ – 2-4 м 109.70

машински ископ 85 % м
3

93.25

ручни ископ 15 % м
3

16.46

ископ – 4-6 м 13.67

машински ископ 80 % м
3

10.94

ручни ископ 20 % м
3

2.73

ископ – 0-2 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 
7.56

машински ископ 90 % м
3

6.80

ручни ископ 10 % м
3

0.76

ископ – 2-4 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 
7.56

машински ископ 85 % м
3

6.43

ручни ископ 15 % м
3

1.13

ископ – 4-6 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 
0.38

машински ископ 80 % м
3

0.30

ручни ископ 20 % м
3

0.08
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2. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА

Позицијом је обухваћено ручно планирање дна рова са

тачношћу +/- 1 цм, према пројектованим котама и

нагибима из пројекта са одбацивањем материјала ван

рова. Рад на планирању се обавља под заштитом

подграде. Након планирања дна рова врши се набијање

подтла, механчким средствима до потребне збијености.

Постигнута збијеност подтла треба да износи

минимално 95% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом поступку за

насипање преко 2 м, односно 97% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном Проктор-

овом поступку за насипање до 2 м (СРПС.У.Б1.038). У

случају да се захтевана збијеност не може постићи,

набијање ће се наставити уз додавање песковито-

шљунковитог материјала док се не остваре захтеване

величине збијености подтла.

Обрачун се врши по м2 испланираног и набијеног дна

рова.

канализација м
2

54.39

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
2

3.78

3. ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА И ЗАТРПАВАЊЕ 

ЦЕВИ ПЕСКОМ

Позицијом је обухваћено разастирање и планирање

песка за постељицу са тачношћу од +/- 1 цм у свему

према пројектованим котама и нагибима дебљине д= 10 

цм, као и затрпавање цеви песком на 30 цм изнад

темена цеви. Затрпавање цеви песком се врши након

постављања и спајања цеви и завршеног испитивања

цеви на вододрживост. Збијање постељице и песка око

цеви постићи набијањем слојева ручним или лаким

машинским средствима. Збијеност постељице и песка

око цеви треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку (СРПС.У.Б1.038), односно

уколико се испитивање врши преко модула

стишљивости онда носивост постељице и песка око

цеви треба да износи Мс> 15 МПа (СРПС.У.Б1.046).

Обрачун се врши по м3 уграђеног материјала у

збијеном стању.

канализација м
3

32.68

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

2.15

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

фекална канализација ФАЗА 5 16



Кол Цена Укупно

Р.

Б.
Опис позиције Јед мере

ФАЗА 5

4. ЗАТРПАВАЊЕ РОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ

Позицијом је обухваћено затрпавање рова канализације

у слојевима уз квашење и сабијање материјала и

истовремено вађење подграде рова како би се

остварила што боља веза са околним тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора одговарати врсти

материјала и примењеној врсти машине за набијање,

како би се остварила могућност постизања тражене

збијености по целој дубини рова. Затрпавање рова

почети тек по одобрењу надзорног органа. 

Збијање вршити до пројектом захтеване збијености, а

проверава се за сваки изведен слој на размаку од 50м.

Затрпавање рова се врши до коте врха рова. Испод

градских саобраћајница збијеност испуне треба да

износи 100% од максималне лабораторијске збијености

по стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Мс> 25 МПа (СРПС.У.Б1.046). 

Испод пешачких и бициклистичких стаза, паркинга за

путничка возила и спортско-рекреативних објеката

збијеност испуне треба да износи 98% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном Проктор-

овом поступку (СРПС.У.Б1.038), односно уколико се

испитивање врши преко модула стишљивости онда

носивост испуне треба да износи Мс> 20 МПа

(СРПС.У.Б1.046). 

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог

потребног материјала и сав рад на уграђивању

материјала у ров, као и све остале активности

неопходне за потпуни и прописани завршетак ове

позиције радова.

Обрачун се врши по м3 уграђеног и набијеног

материјала у збијеном стању.

канализација м
3

197.58

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

12.85

5. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт, истовар и

грубо планирање вишка земље из ископа на Градску

депонију . Количине за обрачун се врше мерењем

материјала у сраслом стању.

Обрачун се врши по м3 транспортованог материјала.

канализација м
3

233.10

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

15.50
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6. ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА

Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог

порекла, изцрпети из рова технологијом коју предложи

Извођач радова. Мора се обезбедити рад у потпуно

сувом рову.

Обрачун по м1 штићеног цевовода. м 54.39

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1. РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА

Ради осигурања бочних страна рова од зарушавања,

потребно је извршити двоструко разупирање рова

здравом грађом и челичним лимом, у свему према

техничким прописима за ту врсту радова, тако да се

обезбеди потпуна заштита радника и неометана

монтажа цеви у рову. Позицијом су обухваћени

набавка, транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење и

сортирање оплате. 

Мерење и обрачун је по м2 разупрте површине.

канализација м
2

235.70

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
2

32.13

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА РЕВИЗИОНОГ ОКНА Ø1000мм

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и истовар

водонепропусних префабрикованих АБ прстенова

(х=0.25м;0.5м;1.0м, конус х=0.6м) Ø1000мм, марке

бетона МБ40 и минималном дебљином зида д=12цм,

складиштење, развоз дуж трасе додатног материјала и

прибора за прописану уградњу и спајање АБ прстенова,

сав рад на уградњи РО са отварањем отвора са стране,

обрадом пролаза кроз РО да буде водонепропусно и

обрадом спојева монтажних елемената РО спец.

цементним малтером или другим материјалом тако да

се оствари водонепропусност. 

Обрачун се врши по м' изведеног ревизионог окна.

Произвођач : "Бетоњерка" Чачак или слично. м' 4.34

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:
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2. ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ И ТАМПОН 

ШЉУНКА Ø1000ммПозицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за

потпуну и прописану израду ове позиције укључујући:

постављање и демонтирање оплате, справљање,

уградња и нега бетона МБ15 д=10цм. Слој бетона

равномерно извести на подлози од шљунка дебљине

д=10цм. Слој бетона израдити у пројектованом паду са

равном горњом површином. 

Обрачун се врши по комаду изведеног бетонског слоја,

односно м3 тампона од шљунка.

 Vбетона= 1.5x1.5x0.1=0.22м
3

м
3

0.23

 Vшљунка= 2,0x2,0x0.1=0.40м
3

м
3

0.42

3. ИЗРАДА ДОЊЕ ПЛОЧЕ РЕВИЗИОНОГ ОКНА 

Ø1000ммПозицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

ове позиције укључујући: постављање и демонтирање

потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и

везивање арматуре, справљање и уградња бетона МБ30

и остало што је потребно за прописану израду АБ доње

плоче РО. 

Обрачун се врши по комаду изведене доње плоче РО.

ком 1.00

4. ИЗРАДА КИНЕТА

Позицијом је обухваћена набавка, довоз, справљање,

уградња и нега бетона МБ20 за израду кинете са

малтерисањем кинете цементним малтером у два слоја

и глачањем другод слоја до црног сјаја.

Обрачун се врши по комаду изведене кинете. ком 2.00

5. ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ РАСТЕРЕТНОГ 

ПРСТЕНА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

АБ растеретног прстена унтрашњег пречника Ø625мм

укључујући: постављање и демонтирање оплате,

исправљање, сечење,савијање и везивање арматуре,

справљање, уградња и нега бетона МБ30, Пре израде

растеретног прстена потребно је извршити додатну

контролу збијености око РО. 

Обрачун се врши по комаду изведеног растеретног

прстена.

Прпизвођач: "Бетоњерка" Чачак или слично ком 3.00
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6. ИЗРАДА И МОНТАЖА ПРИВРЕМЕНОГ АРМИРАНО-

БЕТОНСКОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

АБ привременог шахт поклопца, кужног облика

пречника Ø 780 мм, дебљине шахт поклопца d = 100

mm. Позиција укључује: постављање и демонтирање

оплате, исправљање, сечење, савијање и везивање

арматуре, справљање, уградња и нега бетона МБ30,

монтажу и демонтажу привременог поклопца на РО. 

Обрачун се врши по комаду привременог поклопца.

ком

7. БЕТОНИРАЊЕ СПОЉНИХ КАСКАДА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

ове позиције укључујући: постављање и демонтирање

потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и

везивање арматуре, справљање и уградња бетона МБ30

и остало што је потребно за прописану израду спољне

каскаде поред РО. 

У свему према м
3
 уграђеног бетона

Обрачун се врши по комаду изведене каскаде.

Канализација зоне С8 м
3

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
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ФАЗА 5

V  МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА ПВЦ ЦЕВИ

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и монтажа

канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а са

одговарајућим гуменим заптивним прстеновима,

привремено складиштење, развоз дуж трасе рова,

истовар уз ров, преглед цеви и спојница, спуштање у

ров, подешавање осовине и нивелете цеви, а у свему

према дубинама, падовима и условима дефинисаним

пројектом односно упутствима произвођача. Сав рад,

додатни материјал и прибор неопходан за потпуну и

прописану уградњу и спајање канализационих цеви,

обухваћен је позицијом. Све набављене цеви и

фазонски комади морају имати фабричке атесте у

складу са стандардима и захтеву наручиоца. Цеви које

имају видна оштећења и не одговарају стандардима

несмеју се уграђивати. Монтажу цевовода вршити од

шахта до шахта, а у секцијама дужине око 30м. Пре

отпочињања монтаже сви изведени радови на

предметној секцији морају бити комплетно проверени

и примљени од стране надзорног органа.

Обрачун се врши по м' комплетно монтираних цеви.

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или слично

Канаизација

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø250мм м' 54.39

КГФ уводник у шахт Ø250мм ком 4.00

Прикључци објеката А, Б, Ф, Г и Х

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø250мм

огранци за прикључење зоне М5 м'

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø200м

кућни прикључци м' 3.78

КГФ уводник у шахт Ø250мм ком

КГФ уводник у шахт Ø200мм ком 1.00

Чеп за цев Ø250мм ком

Чеп за цев Ø200мм ком 1.00

2. МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ И ПРЕЛАЗНИХ КОМАДА

ОД ПВЦ-а - КАСКАДА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и монтажа

фазонских и прелазних комада од ПВЦ-А са

одговарајућим гуменим заптивним прстеновима, у

свему према пројектованим пречницима, датој

спецификацији и упутствима произвођача. Сви

фазонски комади морају имати фабричке атесте у

складу са стандардима и захтеву наручиоца. Фазонски

комади који имају видна оштећења и не одговарају

стандардима несмеју се уграђивати. 

Обрачун се врши по комаду уграђеног фазонског

комада.

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или слично
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Канализација зоне С8

ПВЦ цев Ø160мм м'

ПВЦ лук Ø160мм 45° ком

ПВЦ лук Ø160мм 90° ком

ПВЦ рачва Ø250/160мм 45° ком

3. ШАХТ ПОКЛОПЦИ  ОД КОМПОЗИТА 

Набавка, транспорт и монтажа шахт поклопаца,

Ø625мм, од композита са рупама, са рамом. Поклопац

уградити на задату коту поклопца. Поклопац укрутити

цементним малтером, подметачима и бетоном око

0.30м3 бетона МБ20. 

Обрачун је по комаду уграђених поклопаца.

Произвођач: "Polieco" Италија или слично

400кН ком 3.00

4. ПЕЊАЛИЦЕ

Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених

пењалица према ДИН-у 1212 Е у шахтове, на сваких 30

цм висине, наизменично у два реда на међусобном

растојању од 20 цм са ручним штемовањем рупа и

обрадом цементним малтером. 

Обрачун је по комаду уграђене пењалице. ком 13.00

VI  ОСТАЛИ РАДОВИ

1. ПРИКЉУЧЕЊЕ НОВЕ НА ПОСТОЈЕЋУ

КАНАЛИЗАЦИЈУ

Позицијом су обухваћена сва неопходна штемовања

постојећег ревизионог окна и кинете, увлачење нове

канализационе цеви, обрада споја до постизања пуне

вододржљивости и довођење кинете у исправно стање,

са набавком, трнспортом и уградњом потребног

материјала.

За ове радове је обавезно обезбедити присуство

надзора испред ЈКП БВК.

Обрачунава се по комаду.

ком

2. ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Испирање канализационе мреже пре хидрауличког

испитивања уз ручно одстрањивање свих врста

материјала који су доспели у цевовод приликом

испирањем цевовода монтаже помоћу цистерне

високог притиска (воме) и муљних пумпи за

избацивање воде из цевоовда.  

Обрачун је по м' изведне трасе цевовода.

м' 54.39

УКУПНО МОНТЕРСКИ  РАДОВИ:
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3. СНИМАЊЕ ЦЕВИ КАМЕРОМ

За потребе предаје инсталација крајњем кориснику -

ЈКП БВК, потребно је по завршетку изградње

извршити снимање канализације камером. Јединичном

ценом су обрачунати сви трошкови снимања, обраде

снимка и достава истог на компакт диску.

Уколико се покаже да инсталација није исправна у ма

ком погледу (песак у цевима, није изведена по правцу,

оштећења и сл.), Извођач је дужан да о свом трошку

уради исправке и поново сними неисправне деонице.

Обрачунава се по м'.

м' 54.39

3. ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ

По завршеној монтажи појединих деоница цевовода

највише 100 м', извршити њихово испитивање као и

ревизионих силаза на водонепропусност, уз обавезно

присуство Надзорног органа, а у свему према условима

комуналног предузећа и важећим прописима за ту

врсту радова (водени стуб хидростатички притисак).

Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања

рова.  Обрачун је по м' изведене  трасе цевовода.

м' 54.39

4. СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА КАТАСТАР

У самом току и по завршеној монтажи цевоовда

Извођач је обавезан да врши геодетско снимање

изведеног стања и да све измене и допуне

пројектованог стања пренесе на ситуацију и

одговарајуће подужне профиле и детаље. 

По добијању потвреде од РГЗ-а да је елаборат предат

на картирање, радови се могу наплатити.

Обрачун по м' изведених радова.

м' 54.39

5. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

По добијању података о изведеном цевоводу

(геодетски снимак изведеног станаја) снимљено стање

уцртати у ситуацију и подужне профиле са осталим

потребним подацима као што су детаљи. Елаборат

сачинити у 6 аналогних и 2 електронска примерака,

који ће бити потписани од стране извођача , надзора и

представника ЈКП БВК.

Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове са

уцртаном мрежом и објектима на цевоводу, шему

чворова, цртеже свих шахтова, записнике о

испитивању овењрене од стране Извођача, Надзора и

представника ЈКП БВК, потврду о извршеном

геодетском снимању од РГЗ-а, грађевинску дозволу и

др.

Обавеза Извођача је да Елаборат изведеног стања у 3

(три) одштампана примерка и 1 (један) електронски

примерак преда техничкој документацији ЈКП БВК-а, и

о томе прибави потврду.

Обрачун по м' изведене трасе цевовода.
м' 54.39

УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ:
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ФАЗА 5

I

II

III

IV

V

VI

ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

УКУПНО СПОЉАШЊА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА 5

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 5

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

БЕТОНСКИ РАДОВИ

МОНТЕРСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ТЕСАРСКИ РАДОВИ
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Кол Цена Укупно

I ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

1. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Позицијом је обухваћено снимање и обележавање

(исколчавање) трасе канализације на терену пре

почетка радова, успостављање реперних тачака дуж

трасе са протоколом обележавања, као и осигурање,

обнављање и одржавање тачака успостављених на

терену током читавог периода грађења, односно до

предаје радова Инвеститору и сви трошкови

преузимања података од овлашћене установе.

Обавеза Извођача је да снимљене подужне профиле

будуће канализације достави Надзорном органу.

Обрачун се врши по м' обележене трасе .

улична канализација м 36.24

Прикључци објеката А, Б, Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м

2 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА  

Позицијом су обухваћени сви трошкови : обезбеђивања

ажурног катастра подземних инсталација од РГЗ-а и

доставу истог Надзорном органу пре почетка радова;

пробавњање података о положају постојећих

инсталација од ЈКП-а и других предузећа; испитивање

локације одговарајућим детекторима; ручно

"шлицовање" попречних профила на траси

канализације дубине 1,0-2,5 м и сарадња са надлежним

комуналним и другим предузећима у циљу

благовременог предузимања мера заштите.

Обрачунава се по м' трасе.

м 36.24

3. РУШЕЊЕ И ПОПРАВКА КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА

 

Јед мере
Р.

Б.

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 5

ФАЗА 5
Опис позиције
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Сечење и разбијање постојећег коловозног застора и

тротоара, за 20 цм шире од ширине рова. Ископани

материјал одвести на депонију коју назначи Градску

депонију. После затрпавања и набијања рова

коловозну конструкцију и тротоара довести у

првобитно стање асфалтирањем коловоза и тротоара.

Само у зони повезивања са канализацијом у ободним

саобраћајницама.

Плаћа се по м² .   

м

4. ОСИГУРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈА  

Позиција обухвата :

Израда елабората привременог одвијања саобраћаја у

зони радова, са изменама и допунама Елабората док

трају радови; трошкови услова, сагласности и дозволе

за раскопавање надлежних предузећа; набавку или

изнајмљивање опреме за регулисање саобраћаја у

складу са урађеним и од стране Секретаријата за

саобраћај (или Министарства) одобреним Елаборатом;

монтажа, премештање и демонтажа опреме за

регулисање саобраћаја у складу са Елаборатом и

условима на терену (саобраћајни знаци, хоризонталне и 

вертикалне баријере и друга опрема); пешачки и

коловозни прелази преко рова, ...

Само у зони повезивања са канализацијом у ободним

саобраћајницама.

Обрачунава се паушално.

Обрачунава се два пута: 

фаза 1 - прикључци у Шумадијској и Мостарској улици

фаза 3 - прикључак у Задужбинској улици

пауш.

5. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА  

Обавеза Извођача ја да одреди једног или више

координатора за безбедност и здравље на раду у фази

пројектовања (у даљем тексту: координатор за израду

пројекта), који ће израдити План превентивних мера и

обављати послове из чл. 11 Уредбе о безбедности и

здрављу на раду на привременим или покретним

градилиштима ("Службени гласник РС", бр. 14/09 и

95/10). Координатор за израду пројекта ће, услед

настале промене на градилишту, а на захтев

координатора за извођење радова, вршити измене и

допуне Плана превентивних мера.

Обрачунава се паушално.

Обрачунато у фази 1 -

јединствено за све фазе 1 - 5

пауш.

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ:
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ФАЗА 5
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II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1. ИСКОП РОВА

Ископ извршити у свему према нагибима, димензијама

и котама назначеним у пројекту или до нивоа и

димензија одобрених од стране надзорног органа,

односно техничким прописима и упутствима надзорног

органа. Ископ вршити машински осим на деоницама

где се траса укршта са подземним инсталацијама,

односно у завршном слоју у односу на коту дна рова

где ће се ископ вршити ручно. Приликом ископа рова

где дубина прелази 1,0м одмах треба извршити

подграђивање рова како би се могао несметано и

безбедно обавити рад на ископу, монтажи и

испитивању цевовода. Приликом ископа земљу

утоварити у камион или привремено одложити уз руб

ископаног рова на таквој удаљености на којој неће

изазвати урушавање рова, а најмање 1,0м од ивице

рова. Погрешан откоп извођачу се не признаје, а

прекоп се мора попунити шљунком и добро набити, све

о трошку извођача радова. Позицијом су обухваћени

сви трошкови на ископу материјала за ров са

потребним проширењем ископа за разупирање рова,

проширењем и продубљењем рова у зони споја цеви,

фазонских комада, ископа за шахт и сл..

Обрачун се врши по м3 ископаног материјала у

сраслом стању.

ископ – 0-2 м 73.35

машински ископ 90 % м
3

66.02

ручни ископ 10 % м
3

7.34

ископ – 2-4 м 13.64

машински ископ 85 % м
3

11.59

ручни ископ 15 % м
3

2.05

ископ – 4-6 м

машински ископ 80 % м
3

ручни ископ 20 % м
3

ископ – 0-2 м СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ 16.55

машински ископ 80 % м
3

13.24

ручни ископ 20 % м
3

3.31

ископ – 0-2 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 

машински ископ 90 % м
3

ручни ископ 10 % м
3

ископ – 2-4 м  ПРИКЉУЧЦИ

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5 

машински ископ 85 % м
3

ручни ископ 15 % м
3
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2. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА

Позицијом је обухваћено ручно планирање дна рова са

тачношћу +/- 1 цм, према пројектованим котама и

нагибима из пројекта са одбацивањем материјала ван

рова. Рад на планирању се обавља под заштитом

подграде. Након планирања дна рова врши се набијање

подтла, механчким средствима до потребне збијености.

Постигнута збијеност подтла треба да износи

минимално 95% од максималне лабораторијске

збијености по стандардном Проктор-овом поступку за

насипање преко 2 м, односно 97% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном Проктор-

овом поступку за насипање до 2 м (СРПС.У.Б1.038). У

случају да се захтевана збијеност не може постићи,

набијање ће се наставити уз додавање песковито-

шљунковитог материјала док се не остваре захтеване

величине збијености подтла.

Обрачун се врши по м2 испланираног и набијеног дна

рова.

канализација м
2

36.22

сливничке везе м
2

15.04

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
2

3. ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА И ЗАТРПАВАЊЕ 

ЦЕВИ ПЕСКОМ

Позицијом је обухваћено разастирање и планирање

песка за постељицу са тачношћу од +/- 1 цм у свему

према пројектованим котама и нагибима дебљине д=

10 цм, као и затрпавање цеви песком на 30 цм изнад

темена цеви. Затрпавање цеви песком се врши након

постављања и спајања цеви и завршеног испитивања

цеви на вододрживост. Збијање постељице и песка око

цеви постићи набијањем слојева ручним или лаким

машинским средствима. Збијеност постељице и песка

око цеви треба да износи минимално 95% од

максималне лабораторијске збијености по стандардном

Проктор-овом поступку (СРПС.У.Б1.038), односно

уколико се испитивање врши преко модула

стишљивости онда носивост постељице и песка око

цеви треба да износи Мс> 15 МПа (СРПС.У.Б1.046).

Обрачун се врши по м3 уграђеног материјала у

збијеном стању.

канализација м
3

23.12

сливничке везе м
3

5.03

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3
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4. ЗАТРПАВАЊЕ РОВА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЗАТРПАВАЊЕ ШЉУНКОМ

Позицијом је обухваћено затрпавање рова канализације

у слојевима уз квашење и сабијање материјала и

истовремено вађење подграде рова како би се

остварила што боља веза са околним тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора одговарати врсти

материјала и примењеној врсти машине за набијање,

како би се остварила могућност постизања тражене

збијености по целој дубини рова. Затрпавање рова

почети тек по одобрењу надзорног органа. 

Збијање вршити до пројектом захтеване збијености, а

проверава се за сваки изведен слој на размаку од 50м.

Затрпавање рова се врши до коте врха рова. Испод

градских саобраћајница збијеност испуне треба да

износи 100% од максималне лабораторијске збијености

по стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање

врши преко модула стишљивости онда носивост

испуне треба да износи Мс> 25 МПа (СРПС.У.Б1.046). 

Испод пешачких и бициклистичких стаза, паркинга за

путничка возила и спортско-рекреативних објеката

збијеност испуне треба да износи 98% од максималне

лабораторијске збијености по стандардном Проктор-

овом поступку (СРПС.У.Б1.038), односно уколико се

испитивање врши преко модула стишљивости онда

носивост испуне треба да износи Мс> 20 МПа

(СРПС.У.Б1.046). 

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог

потребног материјала и сав рад на уграђивању

материјала у ров, као и све остале активности

неопходне за потпуни и прописани завршетак ове

позиције радова.

Обрачун се врши по м3 уграђеног и набијеног

материјала у збијеном стању.

канализација м
3

62.06

сливничке везе м
3

11.12

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3

5. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА

Позицијом је обухваћен утовар, транспорт, истовар и

грубо планирање вишка земље из ископа на Градску

депонију . Количине за обрачун се врше мерењем

материјала у сраслом стању.

Обрачун се врши по м3 транспортованог материјала.

канализација м
3

87.00

сливничке везе м
3

16.55

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
3
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6. ЦРПЉЕЊЕ ВОДЕ ИЗ РОВА

Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог

порекла, изцрпети из рова технологијом коју предложи

Извођач радова. Мора се обезбедити рад у потпуно

сувом рову.

Обрачун по м1 штићеног цевовода. м 36.24

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1. РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА

Ради осигурања бочних страна рова од зарушавања,

потребно је извршити двоструко разупирање рова

здравом грађом и челичним лимом, у свему према

техничким прописима за ту врсту радова, тако да се

обезбеди потпуна заштита радника и неометана

монтажа цеви у рову. Позицијом су обухваћени

набавка, транспорт, монтажа, демонтажа, чишћење и

сортирање оплате. 

Мерење и обрачун је по м2 разупрте површине.

канализација м
2

88.74

сливничке везе м
2

Прикључци објеката А, Б,Ф, Г,Х ,ДУ и зоне М5 м
2

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА РЕВИЗИОНОГ ОКНА Ø1000мм

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и истовар

водонепропусних префабрикованих АБ прстенова

(х=0.25м;0.5м;1.0м, конус х=0.6м) Ø1000мм, марке

бетона МБ40 и минималном дебљином зида д=12цм,

складиштење, развоз дуж трасе додатног материјала и

прибора за прописану уградњу и спајање АБ

прстенова, сав рад на уградњи РО са отварањем отвора

са стране, обрадом пролаза кроз РО да буде

водонепропусно и обрадом спојева монтажних

елемената РО спец. цементним малтером или другим

материјалом тако да се оствари водонепропусност. 

Обрачун се врши по м' изведеног ревизионог окна.

Произвођач : "Бетоњерка" Чачак или слично.

м' 2.35

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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2. ИЗРАДА БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ И ТАМПОН 

ШЉУНКА Ø1000мм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала и сав прибор и рад неопходан за

потпуну и прописану израду ове позиције укључујући:

постављање и демонтирање оплате, справљање,

уградња и нега бетона МБ15 д=10цм. Слој бетона

равномерно извести на подлози од шљунка дебљине

д=10цм. Слој бетона израдити у пројектованом паду са

равном горњом површином. 

Обрачун се врши по комаду изведеног бетонског слоја,

односно м3 тампона од шљунка.

 Vбетона= 1.5x1.5x0.1=0.22м
3

м
3

0.22

 Vшљунка= 2,0x2,0x0.1=0.40м
3

м
3

0.40

3. ИЗРАДА ДОЊЕ ПЛОЧЕ РЕВИЗИОНОГ ОКНА 

Ø1000мм

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

ове позиције укључујући: постављање и демонтирање

потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и

везивање арматуре, справљање и уградња бетона МБ30

и остало што је потребно за прописану израду АБ доње

плоче РО. 

Обрачун се врши по комаду изведене доње плоче РО.

ком 1.00

4. ИЗРАДА КИНЕТА

Позицијом је обухваћена набавка, довоз, справљање,

уградња и нега бетона МБ20 за израду кинете са

малтерисањем кинете цементним малтером у два слоја

и глачањем другод слоја до црног сјаја.

Обрачун се врши по комаду изведене кинете. ком 1.00

5. ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ РАСТЕРЕТНОГ 

ПРСТЕНА

Шахт поклопац

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

АБ растеретног прстена унтрашњег пречника Ø625мм

укључујући: постављање и демонтирање оплате,

исправљање, сечење,савијање и везивање арматуре,

справљање, уградња и нега бетона МБ30, Пре израде

растеретног прстена потребно је извршити додатну

контролу збијености око РО. 

Обрачун се врши по комаду изведеног растеретног

прстена

Произвођач ; "Бетоњерка" Чачак или слично. ком 2.00
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Сливничка решетка

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

АБ растеретног плоче за прихват уличног сливника, у

свему према детаљу ЈКП БВК - датом у оквиру

пројекта, укључујући: постављање и демонтирање

оплате, исправљање, сечење,савијање и везивање

арматуре, справљање, уградња и нега бетона МБ30,

Пре израде растеретне плоче потребно је извршити

додатну контролу збијености око бетонског дела

уличног сливника. 

Обрачун се врши по комаду изведене растеретне плоче

уличног сливника.

Произвођач: "Бетоњерка" Чачак или слично.
ком 3.00

6. ИЗРАДА И МОНТАЖА ПРИВРЕМЕНОГ 

АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

АБ привременог шахт поклопца, кужног облика

пречника Ø 780 мм, дебљине шахт поклопца d = 100

mm. Позиција укључује: постављање и демонтирање

оплате, исправљање, сечење, савијање и везивање

арматуре, справљање, уградња и нега бетона МБ30,

монтажу и демонтажу привременог поклопца на РО. 

Обрачун се врши по комаду привременог поклопца.

ком

7. БЕТОНИРАЊЕ СПОЉНИХ КАСКАДА

Позицијом је обухваћена набавка и довоз свих

потребних материјала укључујући и арматуру, сав

прибор и рад неопходан за потпуну и прописану израду

ове позиције укључујући: постављање и демонтирање

потребне оплате, исправљање, сечење, савијање и

везивање арматуре, справљање и уградња бетона МБ30

и остало што је потребно за прописану израду спољне

каскаде поред РО. 

У свему према м
3
 уграђеног бетона

Обрачун се врши по комаду изведене каскаде.

Канализација зоне С8 м
3

Прикључак канализације зоне М5 м
3

ВЈН 06/17
ДЕО 3. Техничке спецификације

фекална канализација ФАЗА 5 32



Кол Цена Укупно
Јед мере

Р.

Б.

ФАЗА 5
Опис позиције

8. ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКЕ КАСЕТЕ ЗА

ПРОЛАЗ ЦЕВИ Ø600-800 мм

Армирано-бетонска касета се изводи у доњем делу

ревизионог силаза, горњи остаје од мотажних

елемената, за омогућење проласка канализационих

цеви већег пречника од 500 мм.

Позицијом је обухваћена набавка материјала,

транспорт, израда оплате, сечење, савијање и монтажа

арматуре, справљање, уградња и нега бетона,

демонтажа и чишћење оплате, као и сви непоменути

радови.

Касету извести у свему према детаљу из пројекта.

Обрачунава се по м
3
 бетона и кг арматуре.

Beton м
3

Арматура РА 400/500 и МА 500/560 кг

V  МОНТЕРСКИ РАДОВИ

1. МОНТАЖА ПВЦ ЦЕВИ

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и монтажа

канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а са

одговарајућим гуменим заптивним прстеновима,

привремено складиштење, развоз дуж трасе рова,

истовар уз ров, преглед цеви и спојница, спуштање у

ров, подешавање осовине и нивелете цеви, а у свему

према дубинама, падовима и условима дефинисаним

пројектом односно упутствима произвођача. Сав рад,

додатни материјал и прибор неопходан за потпуну и

прописану уградњу и спајање канализационих цеви,

обухваћен је позицијом. Све набављене цеви и

фазонски комади морају имати фабричке атесте у

складу са стандардима и захтеву наручиоца. Цеви које

имају видна оштећења и не одговарају стандардима

несмеју се уграђивати. Монтажу цевовода вршити од

шахта до шахта, а у секцијама дужине око 30м. Пре

отпочињања монтаже сви изведени радови на

предметној секцији морају бити комплетно проверени

и примљени од стране надзорног органа.

Обрачун се врши по м' комплетно монтираних цеви

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или слично

Канаизација и сливничке везе

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø400мм м'

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø315мм м' 36.22

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø200м - сливници м' 2.73

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø160м - сливници м' 16.06

КГФ уводник у шахт Ø400мм ком

КГФ уводник у шахт Ø315мм ком 2.00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
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КГФ уводник у шахт Ø200мм - сливници ком 2.00

КГФ уводник у шахт Ø160мм - сливници ком 4.00

Прикључци објеката А,Б,Ф,Г,Х, ДУ и зоне М5

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø315мм

огранци за прикључење зоне М5 м'

ПВЦ У-16 (СДР34) СН8 Ø200м

кућни прикључци м'

КГФ уводник у шахт Ø315мм ком

КГФ уводник у шахт Ø200мм ком

Чеп за цев Ø315мм ком

Чеп за цев Ø200мм ком

2. МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ И ПРЕЛАЗНИХ КОМАДА

ОД ПВЦ-а - КАСКАДА

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и монтажа

фазонских и прелазних комада од ПВЦ-А са

одговарајућим гуменим заптивним прстеновима, у

свему према пројектованим пречницима, датој

спецификацији и упутствима произвођача. Сви

фазонски комади морају имати фабричке атесте у

складу са стандардима и захтеву наручиоца. Фазонски

комади који имају видна оштећења и не одговарају

стандардима несмеју се уграђивати. 

Обрачун се врши по комаду уграђеног фазонског

комада.

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или слично

Канализација зоне С8

ПВЦ цев Ø200мм м'

ПВЦ лук Ø200мм 45° ком

ПВЦ лук Ø200мм 90° ком

ПВЦ рачва Ø400/200мм 45° ком

ПВЦ цев Ø160мм м'

ПВЦ лук Ø160мм 45° ком

ПВЦ лук Ø160мм 90° ком

ПВЦ рачва Ø315/160мм 45° ком

Прикучак канализације зоне М5

ПВЦ цев Ø160мм м'

ПВЦ лук Ø160мм 45° ком

ПВЦ лук Ø160мм 90° ком

ПВЦ рачва Ø315/160мм 45° ком

3. ШАХТ ПОКЛОПЦИ  ОД КОМПОЗИТА 

Набавка, транспорт и монтажа шахт поклопаца,

Ø625мм, од композита са рупама, са рамом. Поклопац

уградити на задату коту поклопца. Поклопац укрутити

цементним малтером, подметачима и бетоном око

0.30м3 бетона МБ20. 

Обрачун је по комаду уграђених поклопаца.

Произвођач: "Polieco" Италија или слично
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400кН ком 2.00

4. УЛИЧНИ СЛИВНИК СА РЕШЕТКОМ ОД

КОМПОЗИТА ,

Набавка, транспорт и монтажа тела сливника од

армираног бетона МБ 30, кишне решетке (тип Т1) од

композитних материјала, са рамом класе Д400кН, у

складу са СРПСН 124. 

Произвођач: "Бетоњерка" Чачак или слично.

Решетка је од композита, светлог отвора 450x455мм ,

монтира се у АБ растеретну плочу за пренос

потерећења на околно земљиште.

Произвођач: "Polieco" Италија или слично.

Плаћа се по комаду комплетно монтираног сливника.

Тело сливника са бетонском подлогом ком 3.00

Решетка од композита са растеретном плочом ком 2.00

Две Решетке од композита са заједничком

 растеретном плочом ком 1.00

5. ПЕЊАЛИЦЕ

Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених

пењалица према ДИН-у 1212 Е у шахтове, на сваких 30

цм висине, наизменично у два реда на међусобном

растојању од 20 цм са ручним штемовањем рупа и

обрадом цементним малтером. 

Обрачун је по комаду уграђене пењалице. ком 6.00

VI  ОСТАЛИ РАДОВИ

1. ПРИКЉУЧЕЊЕ НОВЕ НА ПОСТОЈЕЋУ

КАНАЛИЗАЦИЈУ

Позицијом су обухваћена сва неопходна штемовања

постојећег ревизионог окна и кинете, увлачење нове

канализационе цеви, обрада споја до постизања пуне

вододржљивости и довођење кинете у исправно стање,

са набавком, трнспортом и уградњом потребног

материјала.

За ове радове је обавезно обезбедити присуство

надзора испред ЈКП БВК.

Обрачунава се по комаду. ком

2. ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Испирање канализационе мреже пре хидрауличког

испитивања уз ручно одстрањивање свих врста

материјала који су доспели у цевовод приликом

испирањем цевовода монтаже помоћу цистерне

високог притиска (воме) и муљних пумпи за

избацивање воде из цевоовда.  

Обрачун је по м' изведне трасе цевовода. м' 36.24

УКУПНО МОНТЕРСКИ  РАДОВИ:
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3. СНИМАЊЕ ЦЕВИ КАМЕРОМ

За потребе предаје инсталација крајњем кориснику -

ЈКП БВК, потребно је по завршетку изградње

извршити снимање канализације камером. Јединичном

ценом су обрачунати сви трошкови снимања, обраде

снимка и достава истог на компакт диску.

Уколико се покаже да инсталација није исправна у ма

ком погледу (песак у цевима, није изведена по правцу,

оштећења и сл.), Извођач је дужан да о свом трошку

уради исправке и поново сними неисправне деонице.

Обрачунава се по м'.

м' 36.24

4 ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ

По завршеној монтажи појединих деоница цевовода

највише 100 м', извршити њихово испитивање као и

ревизионих силаза на водонепропусност, уз обавезно

присуство Надзорног органа, а у свему према условима

комуналног предузећа и важећим прописима за ту

врсту радова (водени стуб хидростатички притисак).

Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања

рова.  Обрачун је по м' изведене  трасе цевовода.

м' 36.24

5. СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА КАТАСТАР

У самом току и по завршеној монтажи цевоовда

Извођач је обавезан да врши геодетско снимање

изведеног стања и да све измене и допуне

пројектованог стања пренесе на ситуацију и

одговарајуће подужне профиле и детаље. 

По добијању потвреде од РГЗ-а да је елаборат предат

на картирање, радови се могу наплатити.

Обрачун по м' изведених радова.

м' 36.24

6. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

По добијању података о изведеном цевоводу

(геодетски снимак изведеног станаја) снимљено стање

уцртати у ситуацију и подужне профиле са осталим

потребним подацима као што су детаљи. Елаборат

сачинити у 6 аналогних и 2 електронска примерака,

који ће бити потписани од стране извођача , надзора и

представника ЈКП БВК.

Елаборат обавезно садржи одговарајуће планове са

уцртаном мрежом и објектима на цевоводу, шему

чворова, цртеже свих шахтова, записнике о

испитивању овењрене од стране Извођача, Надзора и

представника ЈКП БВК, потврду о извршеном

геодетском снимању од РГЗ-а, грађевинску дозволу и

др.

Обавеза Извођача је да Елаборат изведеног стања у 3

(три) одштампана примерка и 1 (један) електронски

примерак преда техничкој документацији ЈКП БВК-а, и

о томе прибави потврду.

Обрачун по м' изведене трасе цевовода.
м' 36.24
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ФАЗА 5

I

II

III

IV

V

VI

БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО СПОЉАШЊА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА 5

ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

МОНТЕРСКИ РАДОВИ

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 5

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А :
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дин

дин

динУКУПНА ВРЕНОСТ ФАЗЕ 5 :

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИЈА 

УНУТАР КОПЛЕКСА "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ПАРЦЕЛА С8 - ФАЗА 5

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
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цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

I

1 Обележавање трасе. Пре почетка радова

извршити геодетско снимање трасе

(канализација, сливничке везе, канали) као и

свих других објеката. Обавеза извођача је да

достави геодетски снимак стања пре почетка

радова Надзорном органу.

Плаћа се по m' комплетно снимљене трасе.

m' 43,44

2 Сечење и разбијање постојећег коловозног

застора и тротоара, за 20 цм шире од ширине

рова. Ископани материјал одвести на

депонију коју назначи Градску депонију.

После затрпавања и набијања рова коловозну

конструкцију и тротоара довести у првобитно

стање асфалтирањем коловоза и тротоара.

Само у зони повезивања са канализацијом у

ободним саобраћајницама.

Плаћа се по м² .   
m²

II

1 Машински и ручни ископ рова у материјалу II и

III категорије за полагање канализационих

цеви. Ширина рова у дну дата је у табелама

ископа. Дубина рова дата је у подужним

профилима. Ископ извршити у свему према

приложеним цртежима, техничким прописима

и упутствима Надзорног органа. Бочне стране

рова морају бити правилно одсечене, а дно

рова фино испланирано са падом датим у

пројекту. Приликом ископа земљу одбацити

минимално 1m од ивице рова. Плаћа се по m³

ископаног земљишта у зависности од дубине

рова, рачунајући са евентуалним црпљењем

подземне воде ради рада у сувом.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ПРЕДМЕР И ПРEДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ОДВОДЊАВАЊА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

КОМПЛЕС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА"

Парк 2 - између објеката Е и Ф - 

одводњавање фонтане - сви радови у фазама 1 и 5

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

Ф А З А   5

Ф А З А   5
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

Ф А З А   5

ископ за цеви 1,00 м

0 - 2m 72,71

машински ископ 90% m³ 53,15

ручни ископ 10% m³ 5,90

2 - 4m 3,82

машински ископ 80% m³

ручни ископ 20% m³

НАПОМЕНА: Дубине ископа су рачунате од

пројектоване нивелете терена

2 Планирање дна рова. Извршити фино

планирање дна рова у свему према котама и

падовима из подужног профила.

Обрачун  по m² .
m² 40,22

3 Набавка, транспорт и уграђивање песка испод

(постељица), са стране и изнад цеви. После

постављања цеви на постељицу од песка

(d=10cm) и завршеног испитивања на

водоиздржљивост, извршити затрпавање

цеви до на 10cm изнад темена цеви.

Насипање вршити ручно са истовременим

подбијањем испод цеви и набијањем слојева

ручним набијачима. Највећа величина зрна

песка не сме прећи гранулацију од 3mm.

Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров.

 - канализационе цеви m³ 13,22

4 После завршеног испитивања канализације на

вододрживост извршити ручно затрпавање

рова. Затрпавање У САОБРАЋАЈНИЦИ

вршити ШЉУНКОМ у слојевима од 30cm уз

потпуно набијање и истовремено вађење

подграде рова. Набијање вршити до

постизања модула стишљивости min

Ms>2.5KN/cm² према стандардној Прокторовој

методи лабораторијског испитивања

збијености насутог материјала. Затрпавање

рова почети тек по одобрењу Надзорног

органа. Плаћа се по m³ материјала уграђеног

у ров.

m³

5 После завршеног испитивања канализације на

вододрживост извршити ручно затрпавање

рова. Затрпавање У ЗЕЛЕНИМ

ПОВРШИНАМА вршити МАТЕРИЈАЛОМ ИЗ

ИСКОПА у слојевима од 30cm уз потпуно

набијање и истовремено вађење подграде

рова. Набијање вршити до постизања модула

стишљивости min Ms>1.5KN/cm² према

стандардној Прокторовој методи

лабораторијског испитивања збијености

насутог материјала. Затрпавање рова почети

тек по одобрењу Надзорног органа. Плаћа се

по m³ материјала уграђеног у ров.
m³ 45,85
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

Ф А З А   5

6 Израда слоја (дебљине 10cm) од шљунка

испод доњих плоча ревизионих силаза и тела

сливника као и испод мршавог бетона као

подлоге каналима. Плаћа се по m³ уграђеног

шљунка.

 - АБ ревизиони силази (1.6x1.6m) m³

 - ПЕ ревизиони силази (1.0x1.0m) m³ 0,50

7 Сав преостали материјал из ископа одвести

на депонију коју назначи Надзорни орган. У

цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо

разастирање материјала по депонији. Плаћа

се по m³ превезеног материјала (до 5km).

m³ 11,06

8 Црпљење воде из рова. Евентуалне

подземне, атмосферске или воде другог

порекла црпити из рова технологијом коју

предложи Извођач радова на бази сопствене

техничке опремљености. Потребно је

обезбедити да се цеви полажу само у сувом

рову. Плаћа се паушално.

пауш. 1,00

III

1 Разупурање рова. Разупирање извршити по

целој дубини рова обострано, водећи рачуна

да се разупирањем осигура несметан рад,

сигурност радника и самог ископа.

Подграђивање вршити паралелно са

напредовањем ископа. Постављена подграда

мора да буде виша од околног терена за 0.3m.

Подграђивање извршити металном подградом

као Krings-Varbau или сличном. Обрачун се

врши по m² разупрте површине.      

m² 127,85

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВА:

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

Ф А З А   5

IV

1 Набавка, транспорт, разношење дуж рова и

монтажа у рову канализационих цеви. Цеви

пажљиво положити на претходно

припремљену постељицу од песка и дотерати

по правцу и нивелети према пројекту. Радове

извести у свему према техничким прописима

према врсти цеви, приложеним цртежима и

упутствима Надзорног органа. У цену улази

сав материјал са растуром, разношење цеви

дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице,

спуштање у ров на слој песка и спајање цеви.

Плаћа се по m` комплетно монтираних цеви у

зависности од пречника. За каскаде су

обрачунате цеви и фазонски комади (коса и

права рачва, лук 45º и лук 90º).

Особине материјала цеви и фазонских комада

морају да одговарају захтевима EN 13476.

PVC цеви су чврстоће SN8, према

стандардима EN1401-1, EN13478, EN476, EN-

ISO 9967, ISPO 1183, ISO 12091.

ПВЦ цеви су чврстоће 8 kN/m².

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично

PVC канализационе цеви

сливничке везе    DN 110mm m' 13,00

канализација    DN 160mm m' 34,45

2 Набавка, транспорт и монтажа пластичних

подних сливника са решетком и пластичном

решетком за заштиту од лишћа. 

Сливници се постављају испод "декинга", на

бетонску плочу која је подлога за монтажу.

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично

сливник    DN 75mm ком. 4,00

3 Набавка, транспорт и монтажа прелазних

комада (уложака за шахт ширине 240mm) за

спој PVC цеви и армирано бетонског зида

ревизионог силаза. Плаћа се по комаду

комплетно монтираног прелазног комада у

зависности од пречника цеви.

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично

DN 160mm ком.

4 Набавка, транспорт и уградња ливено-

гвоздених пењалица M J6.285. Плаћа се по

комаду уграђених пењалица. ком.

МОНТАЖНИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

Ф А З А   5

5 Набавка, транспорт и монтажа

полиетиленског ревизионог окна "Compact

KIT" произвођача Valrom или одговарајуће.

Конструкција је монолитно ливена, а састоји

се од основе - базе са интергрисаном кинетом

и вертикалног (цевног) дела који се завшава

настаком за повезивање са поклопцом. 

Обрачунава се по броју база и висини цевног

дела.

База "КОМПАКТ КИТ - 600 мм" ком. 4

Цевни део "КОМПАКТ КИТ - 600 мм" м 8,00

6 Набавка, транспорт и монтажа поклопаца од

композита у складу са EN 124, светлог отвора

DN600mm, за канализационе шахтове, класе

носивости у зависности од намене. Поклопац

са оквиром се монтира на прстен на врху

шахта. За шахтове без прстена, на лицу места

излити бетонски ослонац. 

Плаћа се по комаду комплетно монтираног

поклопца.

Произвођач: "POLIECO" Италија или слично

класе D 400 kN ком.

класе A 15 kN ком. 4

7 Прикључак на уличну мрежу. Позицијом су

обухваћена сва неопходна штемовања

постојећег ревизионог окна и кинете,

увлачење нове канализационе цеви, обрада

споја до постизања пуне вододржљивости и

довођење кинете у исправно стање, са

набавком, трнспортом и уградњом потребног

материјала.

За ове радове је обавезно обезбедити

присуство надзора испред ЈКП БВК.

Обрачунава се по комаду. ком.

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

Ф А З А   5

V

Следеће ставке важе за све позиције:

Бетонски и армирачки радови ће бити

изведени у свему према пројекту, статичком

прорачуну и важећим правилницима. Бетон ће

бити справљан, транспортован, уграђен,

негован и испитиван на пробним узорцима по

одредбама које прописује важећи ''Правилник

о техничким нормативима за бетон и

армирани бетон'' ПБАБ 87. Бетон ће бити

справљан од агрегата и цемента атестираних

по важећим прописима. Мешање бетона мора

се вршити машинским путем, а набијање

вибрирањем. У цену бетона је урачуната

оплата и скела. Обрачун укључује сав рад,

материјал, помоћни алат, уграђивање и

неговање бетона, као и остале трошкове и

зараду предузећа. Плаћа се за потпуно готов

посао по m³ уграђеног бетона. Арматура се

плаћа посебно. Арматуру очистити од рђе и

прљавштине, исправити, исећи, савити и

уградити по арматурним цртежима. Јединична

цена арматуре садржи и постављање

подметача за постизање предвиђених

заштитних слојева и правилног положаја

арматуре у конструкцији. 

Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто

везани за главну арматуру тако да не може

доћи до промене положаја. За квалитет

урађене арматуре одговара извођач.

Плаћање је по kg уграђене арматуре без

обзира на сложеност и пречник шипки

арматуре, а према табличним тежинама.

1 Израда округлог ревизионог силаза Ø100cm

од готових монтажних елемената од

армираног водонепропусног бетона MБ40. У

цену се рачуна набавка, транспорт и монтажа

готових бетонских прстенова. Везивно

средство за спајање монтажних елемената

мора бити атестирано како би се обезбедила

водонепропусност спојева. Плаћа се по m`

изведеног ревизионог окна са свим

утрошцима материјала и радне снаге.

НАПОМЕНА: Дубине ревизионих силаза су

рачунате од нивелете до протока.

Произвођач: "БЕТОЊЕРКА" Чачак или слично

m'

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

Ф А З А   5

3 Израда доњих плоча ревизионих силаза од

готових префабрикованих елемената. Плаћа

се по комаду изведене доње плоче.

 - доња плоча ком.

4 Израда растеретног прстена од армираног

бетона MB30 унутрашњег пречника 62.5cm за

поклопац ревизионог окна. 

Плаћа се по комаду комплетно изведеног

бетонског прстена.

Произвођач: "БЕТОЊЕРКА" Чачак или слично

ком.

5 Израда слоја (дебљине 10cm) од мршавог

бетона MB15 испод доње плоче ревизионих

силаза. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона. m³

6 Израда слоја (дебљине 10cm) од мршавог

бетона MB15 испод канала од полимер

бетона. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона. m³

7 Израда кинете од мршавог бетона MB15.. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона. m³

VI

1 Испитивање канализационих цеви на

вододрживост према приложеном упутству.

Плаћа се по m' испитаног цевовода.
m' 47,45

2 Геодетско снимање изведене канализационе

мреже, решетки и сливничких прикључака. 

Позицијом је обухваћена пријава РГЗ-у о

извршеном геодетском снимању инсталација

са припадајућим уређајима и постројењима,

предаја елабората геодетских радова и

добијање потврде о извршеном снимању

водова од стране РГЗ-а.

Потврду је неопходно доставити Инвеститору

пре обављања техничког прегледа објекта.

У јединичну цену урачунати све неопходне

таксе за почетак радова, за податке и остале

трошкове овере од стране надлежног органа,

тј. РГЗ-а, и сав рад на снимању

канализационе мреже.

Мерење и плаћање је по метру дужном (m')

комплетно снимљене канализационе мреже

са добијеном и достављеном Потврдом о

извршеном снимању водова од стране РГЗ-а.

m' 47,45

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

Ф А З А   5

3 Испирање канала са одстрањивањем свих

грубих предмета и прљавштине. Испирање се

врши помоћу аутоцистерни. Плаћа се по m'

канала. m' 47,45

4 Израда пројекта изведеног стања.

По завршетку геодетског снимања, урадити

пројекат изведеног стања и предати га у шест

примерка и два примерка на компакт диску.

Плаћа се паушално, по достави пројекта.

пауш. 1,00

фаза 5

I

II

III

IV

V

VI

УКУПНО ФАЗА 5 (дин):

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

РАЗУПИРАЊЕ РОВА

МОНТАЖНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ОДВОДЊАВАЊА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

КОМПЛЕС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА"

Парк 2 - између објеката Е и Ф - 

одводњавање фонтане - сви радови у фазама 1 и 5

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ФАЗЕ 5

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

I

1 Обележавање трасе. Пре почетка радова

извршити геодетско обележавање трасе, са

истовременим геодетским снимањем трасе и

свих објеката на траси. Снимак доставити

надзорном органу. 

Плаћа се по m' комплетно снимљене трасе.

m' 134.72

2 Сечење и разбијање постојећег коловозног

застора и тротоара, за 20 цм шире од

ширине рова. Ископани материјал одвести

на депонију коју назначи Градску депонију.

После затрпавања и набијања рова

коловозну конструкцију и тротоара довести у

првобитно стање асфалтирањем коловоза и

тротоара.

Само у зони повезивања са канализацијом у

ободним саобраћајницама.

Плаћа се по м² .   

m²

II

1 Машински и ручни ископ рова у материјалу

III и IV категорије за полагање водоводних

цеви. Ширина рова у дну је 80 цм. Дубина

рова дата је у подужним профилима. Ископ

извршити у свему према приложеним

цртежима, техничким прописима и

упутствима Надзорног органа. Бочне стране

рова морају бити правилно одсечене, а дно

рова фино испланирано са падом датим у

пројекту. Приликом ископа земљу одбацити

мин. 1m од ивице рова. 

Плаћа се по m³ ископаног земљишта у

зависности од дубине рова, рачунајући са

евентуалним црпљењем подземне воде

ради рада у сувом.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Парк 2 (водомерна шахта V1) изводи се у оквиру фаза 1 и 5

Ф А З А   5

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

Опис радоваБр. Јед. мере

Ф а з а    5
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Опис радоваБр. Јед. мере

Ф а з а    5

0-2m

машински ископ 90% m³ 92.31

ручни ископ 10% m³ 10.31

ископ за водоводне шахтове

машински ископ 90% m³

ручни ископ 10% m³

2 Планирање дна рова. Извршити фино

планирање дна рова у свему према котама

и падовима из подужног профила.

Обрачун  по m² . m² 96.7

3 Набавка, транспорт и уграђивање песка

испод (постељица), са стране и изнад цеви.

После постављања цеви на постељицу и

завршеног испитивања на

водоиздржљивост, извршити затрпавање

цеви до на 10cm изнад темена цеви.

Насипање вршити ручно у слојевима од

највише 30cm са истовременим подбијањем

испод цеви и набијањем слојева ручним

набијачима. Највећа величина зрна песка не

сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по

m³ уграђеног песка у ров.

m³ 25.13

4 После завршеног испитивања на пробни

притисак и насипања, извршити ручно

затрпавање рова и вишка ископа око

водомерног шахта. 

Затрпавање вршити земљом из ископа у

слојевима од 30cm уз потпуно набијање и

истовремено вађење подграде рова. Највећа

величина зрна (комада) материјала за

затрпавање не сме прећи границу од 30mm.

Затрпавање рова почети тек по одобрењу

Надзорног органа. Набијање вршити до

збијености од 95% од лабараторијске

збијености по Проктору или постизања

носивости од 10 MPa. 

Плаћа се по m³ уграђеног материјала у ров.

m³ 77.92
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5 Затрпавање шљунком, позицијом је

обухваћено затрпавање рова канализације у

слојевима уз квашење и сабијање

материјала и истовремено вађење подграде

рова како би се остварила што боља веза са

околним тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора

одговарати врсти материјала и примењеној

врсти машине за набијање, како би се

остварила могућност постизања тражене

збијености по целој дубини рова.

Затрпавање рова почети тек по одобрењу

надзорног органа. 

Затрпавање рова се врши до коте врха рова.

Испод градских саобраћајница збијеност

испуне треба да износи 100% од

максималне лабораторијске збијености по

стандардном Проктор-овом поступку

(СРПС.У.Б1.038), односно уколико се

испитивање врши преко модула

стишљивости онда носивост испуне треба

да износи Мс> 25 МПа (СРПС.У.Б1.046). 

Обрачунава се по м
3

m³

6 Сав преостали материјал од ископа одвести

на Градску депонију. У цену улази утовар,

транспорт, истовар и грубо разастирање

материјала по депонији.

Плаћа се по m³ превезеног материјала, у

сраслом стању.
m³ 25,40

7
Израда слоја (дебљине 10cm) од шљунка

испод доње плоче водоводних шахтова. 

Плаћа се по m³ уграђеног шљунка.
m³

8 Црпљење воде из рова. Евентуалне

подземне, атмосферске или процедне воде

црпити из рова муљним пумпама потребног

капацитета и техничких карактеристика.

Плаћа се паушално.  

пауш. 1

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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III

1 Набавка, транспорт, разношење дуж рова и

монтажа у рову водоводних цеви. Цеви

пажљиво положити на предходно

припремљену постељицу од песка и

дотерати по правцу и нивелети према

пројекту. Радове извести у свему према

техничким прописима за ову врсту цеви,

приложеним цртежима и упутствима

Надзорног органа. У цену улази сав

материјал са растуром, разношење цеви дуж

рова, преглед сваке цеви и спојнице,

спуштање у ров на слој песка и спајање

цеви. Ценом су обухваћени и сви фазонски

комади потребни за монтажу

полиетиленских цеви (редуцири, колена,

спојнице за прелазак на

челичнопоцинковане цеви). 

Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у

зависности од пречника и врсте цеви.. 

цеви од PEHD-a (NP10bara)

Ø63mm (DN50)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично m' 106.89

цеви од PEHD-a (NP10bara)

Ø32mm (DN25)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично m' 27.83

PPR водоводне цеви (NP 10 bara)

PPR Ø50mm (DN40) веза хидранта (L=150cm

по хидранту)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или

слично m' 7.50

ЧПЦ цеви (NP10bara) за усмериваче

водомера

Ø32mm (5/4")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично
m'

ЧПЦ цеви (NP10bara) за усмериваче

водомера

Ø20mm (3/4")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично m'

ЧПЦ цеви (NP10bara) за инсталацију у

шахтовима на које се повезују заливни

системи зеленила у жардинијерама на крову

гаража

Ø25mm (1")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично
m'

МОНТАЖНИ РАДОВИ
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2 Набавка, транспорт и монтажа поклопаца од

композита у складу са EN 124, светлог

отвора DN600mm, за водоводне шахтове,

класе носивости 400 kN. Поклопац са

оквиром се монтира на армирано бетонски

прстен на врху шахта. Поклопац је са

интегрисаним улошком против буке, висине

60mm, без шарке. Плаћа се по комаду

комплетно монтираног поклопца.

Произвођач: "POLIECO" Италија или слично

ком.

3 Набавка, транспорт и уграђивање ливено -

гвоздених пењалица 

М Ј6.285 . 

Плаћа се по комаду уграђених пењалица. ком.

4 Набавка и уградња ротационог

распрскивачца типа PGJ унутрашњег навоја

1/2'' са распоном ротирања од 40-360

степени. Распрскивач је опремљен гуменим

поклопцем који штити од прљавстине,

зупцастим механизном за ротацију и корпом

за филтрирање воде. Проток воде од 0.1-1.2

м3/х, пречник заливања од 4.0-11.0м. Систем

за иригацију повезати на цетралну јединицу

за регулацију и даљинско управљање преко

електромагнетних вентила. 

Произвођач је  HUNTER.

Плаћа се по комаду комплетно монтираног

распрскивача са фитингом за повезивање на

цевовод.

ком. 6

5

Набавити и уградити Контролну јединицу

HUNTER - X-CORE система за заливање са

регулационим вентилима и сензором за кишу

и температуру модел HUNTER SOLAR SYNC

и сав остали потребан прибор и аутоматику

за несметан рад система. ком. 1

6 Баштенски хидрант. Набавка, транспорт и

монтажа хидранта у свему према

приложеном детаљу и цртежима. У цену

улази и набавка, транспорт и монтажа

хидрантских капа. 

Плаћа се по комаду комплетно монтираног

баштенских хидраната и хидрантских капа.

вентил са испустом МС Ø40mm 

Произвођач: "KОМАК-М" Србија или слично ком. 5

вентил Баштенског хидранта МС Ø40mm ком. 5
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Ливено-гвоздена хидрантска капа 

комплет, са бетонирањем темеља ком. 5

7 Вентил прикључка заливног система на

гаражама. Набавка, транспорт и монтажа

месинганог прпустног вентила, у свему

према приложеном детаљу и цртежима. У

цену улази и набавка, транспорт и монтажа

вентила. 

Плаћа се по комаду

Произвођач: "KОМАК-М" Србија или слично

вентил са испустом МС Ø25mm ком.

8 Затварач са уградбеном гарнитуром на

месту прикључка баштенске хидрантске

мреже на водовод. Набавка, транспорт и

уградња затварача са уградбеном

гарнитуром на месту прикључења баштенске

мреже у свему према детаљима у пројекту. 

Плаћа се по комаду уграђеног затварача у

зависности од пречника. 

Произвођачи:

- затварач "AKWA" Пољска или слично

- уградбена гарнитура "AKWA" Пољска или

слично

Ø50mm ком.

9 Водомери. Набавка, транспорт и уградња

водомера у водомерне шахтове према

детљима у пројекту и условима ЈКП БВК

(водомер, хватач нечистоће, усмеривачи

млаза и два вентила). 

Плаћа се по комаду уграђеног водомера у

зависности од типа и пречника. 

Произвођач водомера: "ИНСА" Београд или

слично

Kриласти-пропелерни водомер Ø32 (5/4") ком.

Kриласти-пропелерни водомер Ø20 (3/4") ком.

10 ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД ДУКТИЛНОГ ЛИВА

Набавка, транспорт, монтажа, и испитивање

фазонских комада NP10 за спојеве

водоводне арматуре у шахту и израду

прикључка на улични водовод, са

припадајућим заптивним материјалом и

шрафовском робом. Фазонски комади морају

бити фабрички антикорозивно заштићени. 

Обрачун по кг.

Произвођач: "Akwa" Пољска или слично

кг
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11 ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ  

Извришти прикључење новопројектованог

водовода на постојећу водоводну мрежу на

местима предвиђеним пројектом. Прикључке

на постојеће цеви извести на лицу места у

свему према детаљима из пројекта.

Обрачун по комаду изведеног прикључка

ком.

IV

1 Израда горње, доње плоче и зидова

водомерног шахтаи горње плоче шахта

испуста, бетонирањем на лицу места, од

армираног бетона MB30, водонепропуст-

љивости V-6. Дебљине зидова 20.0cm,

горње плоче 20.0cm а доње плоче 25.0cm за

водомерни шахт. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона.
m³

2 Позицијом је обухваћена набавка, транспорт

и израда унутрашње хидроизолације

водоводних шахтова, пенетратом у три

слоја, мокрим поступком, уз претходну

обраду ивица и продора.

Обрачун се врши по m2

m²

3 Бетонирање анкер блокова за цеви бетоном

MB15, у склопу доње плоче водоводних

шахтова, на хоризонталним и вертикалним

преломима водовода као и на вертикалним

одвојцима-везама баштенских хидраната.

Плаћа се по m³ уграђеног бетона.

m³ 0.5

4 Израда слоја (дебљине 10cm) од мршавог

бетона MB15 испод доње плоче водоводних

шахтова. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона. m³

5 Бетонско гвожђе. Набавка, транспорт,

исправљање, сечење, савијање и везивање

арматуре према детаљима и спецификацији

арматуре. 

 - ребраста арматура RA 400/500 и kg

 - мрежаста арматура МА 500/560 kg

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
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6 Прикључни шахтови заливних система

зеленила у жардинијерама.

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и

истовар водонепропусних префабрико-ваних

АБ прстенова (х=0.25м;0.5м;1.0м, конус

х=0.6м) Ø1000мм, марке бетона МБ40 и

минималном дебљином зида д=12цм,

складиштење, развоз дуж трасе додатног

материјала и прибора за прописану уградњу

и спајање АБ прстенова, сав рад на уградњи,

са отварањем отвора са стране, обрадом

пролаза. 

Обрачун се врши по м' изведеног шахта.

Произвођач: "БЕТОЊЕРКА" Чачак или

слично

m
1

7 Доња плоча шахтови заливних система

зеленила у жардинијерама.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз

свих потребних материјала укључујући и

арматуру, сав прибор и рад неопходан за

потпуну и прописану израду ове позиције

укључујући: постављање и демонтирање

потребне оплате, исправљање, сечење,

савијање и везивање арматуре, справљање

и уградња бетона МБ30 и остало што је

потребно за прописану израду АБ доње

плоче РО. 

Обрачун се врши по комаду изведене доње

плоче шахта

ком

V

1 Разупурање рова. Разупирање извршити по

целој дубини рова обострано, водећи рачуна

да се разупирањем осигура несметан рад,

сигурност радника и самог ископа.

Подграђивање вршити паралелно са

напредовањем ископа. Постављена

подграда мора да буде виша од околног

терена за 0.3m. Подграђивање извршити

дрвеном подградом. На дубинама мањим од

1,00 м разупирање није потребно.

Обрачун се врши по m² разупрте површине.      

m² 162.19

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ
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2 Испитивање цевовода. После завршене

монтаже цевовод испитати на пробни

притисак према приложеном упуству.

Плаћа се по m' цевовода без обзира на

пречник цевовода. m' 25,04

3 Снимање изведеног стања. Након комплетно

завршене монтаже водоводне мреже,

извршити геодетско снимање цевовода,

хидраната, шахтова, прикључака за објекте

у комплексу и других објеката на мрежи.

Позиција се може наплатити тек када

Извођач преда потврду да је елаборат

предат на картирање и да су трошкови

картирања плаћени РГЗ-у

Плаћа се по  m' снимљеног цевовода.

m' 25,04

4 Обезбеђење постојећих инсталација при

затрпавању рова, у који се полажу

водоводне цеви. 

Плаћа се паушално.

 
 пауш. 1

5 Дезинфекција цевовода. После завршеног

испитивања на пробни притисак и пријема

мреже (цевовода), извршити дезинфекцију

цевовода према приложеном упуству

водовода. 

Плаћа се по m' дезинфикованог цевовода.

m' 25,04

6 Израда елабората изведеног стања. Плаћа

се паушално. пауш. 1

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:
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I

II

III

IV

V ОСТАЛИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

БАШТЕНСКА ХИДРАНТСКА  МРЕЖА И НАПАЈАЊЕ ФОНТАНЕ

Парк 2 (водомерна шахта V1) изводи се у оквиру фаза 1 и 5

УКУПНО ФАЗА 5 (дин):

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

Ф а з а 5
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НЕМА РАДОВА У ОКВИРУ ФАЗЕ 5 0,00УКУПНО ФАЗА 5 (дин):

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Парк 1 (водомерна шахта V2) - комплетно се изводи у Фази 3

Ф А З А   5
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НЕМА РАДОВА У ОКВИРУ ФАЗЕ 5 0,00УКУПНО ФАЗА 5 (дин):

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Зелене површине поред објеката Ц и Г (водомерна шахта V3)

 - изводи се у фазама 1 и 2

Ф А З А   5
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

I

1 Обележавање трасе. Пре почетка радова 

извршити геодетско обележавање трасе, са 

истовременим геодетским снимањем трасе и 

свих објеката на траси. Снимак доставити 

надзорном органу. 

Плаћа се по m' комплетно снимљене трасе.

m' 88.52

2 Сечење и разбијање постојећег коловозног 

застора и тротоара, за 20 цм шире од 

ширине рова. Ископани материјал одвести 

на депонију коју назначи Градску депонију.  

После затрпавања и набијања рова 

коловозну конструкцију и тротоара довести у 

првобитно стање асфалтирањем коловоза и 

тротоара.

Само у зони повезивања са канализацијом у 

ободним саобраћајницама.

Плаћа се по м² .   

m²

II

1 Машински и ручни ископ рова у материјалу III

и IV категорије за полагање водоводних

цеви. Ширина рова у дну је 80 цм. Дубина

рова дата је у подужним профилима. Ископ

извршити у свему према приложеним

цртежима, техничким прописима и

упутствима Надзорног органа. Бочне стране

рова морају бити правилно одсечене, а дно

рова фино испланирано са падом датим у

пројекту. Приликом ископа земљу одбацити

мин. 1m од ивице рова. Плаћа се по m³

ископаног земљишта у зависности од дубине

рова, рачунајући са евентуалним црпљењем

подземне воде ради рада у сувом.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Зелена површина североисточно од објекта Ф 

(водомерна шахта V4) - изводи се у фазама 1 и 5

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    5

Ф А З А   5

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    5

0-2m

машински ископ 90% m³ 85.71

ручни ископ 10% m³ 9.51

ископ за водоводне шахтове

машински ископ 90% m³

ручни ископ 10% m³

2 Планирање дна рова. Извршити фино

планирање дна рова у свему према котама и

падовима из подужног профила.

Обрачун  по m² . m² 20.04

3 Набавка, транспорт и уграђивање песка 

испод (постељица), са стране и изнад цеви. 

После постављања цеви на постељицу и 

завршеног испитивања на 

водоиздржљивост, извршити затрпавање 

цеви до на 10cm изнад темена цеви.  

Насипање вршити ручно у слојевима од 

највише 30cm са истовременим подбијањем 

испод цеви и набијањем слојева ручним 

набијачима. Највећа величина зрна песка не 

сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по 

m³ уграђеног песка у ров.

m³ 18.47

4 После завршеног испитивања на пробни 

притисак и насипања, извршити ручно 

затрпавање рова и вишка ископа око 

водомерног шахта. 

Затрпавање вршити земљом из ископа у 

слојевима од 30cm уз потпуно набијање и 

истовремено вађење подграде рова. Највећа 

величина зрна (комада) материјала за 

затрпавање не сме прећи границу од 30mm. 

Затрпавање рова почети тек по одобрењу 

Надзорног органа. Набијање вршити до 

збијености од 95% од лабараторијске 

збијености по Проктору или постизања 

носивости од 10 MPa. 

Плаћа се по m³ уграђеног материјала у ров.

m³ 76.62
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    5

5 Затрпавање шљунком, позицијом је 

обухваћено затрпавање рова канализације у 

слојевима уз квашење и сабијање 

материјала и истовремено вађење подграде 

рова како би се остварила што боља веза са 

околним тлом. 

Дебљина слоја при набијању мора 

одговарати врсти материјала и примењеној 

врсти машине за набијање, како би се 

остварила могућност постизања тражене 

збијености по целој дубини рова. 

Затрпавање рова почети тек по одобрењу 

надзорног органа. 

Затрпавање рова се врши до коте врха рова. 

Испод градских саобраћајница збијеност 

испуне треба да износи 100% од максималне 

лабораторијске збијености по стандардном 

Проктор-овом поступку (СРПС.У.Б1.038), 

односно уколико се испитивање врши преко 

модула стишљивости онда носивост испуне 

треба да износи Мс> 25 МПа 

(СРПС.У.Б1.046). 

Обрачунава се по м
3

m³

6 Сав преостали материјал од ископа одвести 

на Градску депонију. У цену улази утовар, 

транспорт, истовар и грубо разастирање 

материјала по депонији.

Плаћа се по m³ превезеног материјала, у 

сраслом стању. m³ 18,48

7
Израда слоја (дебљине 10cm) од шљунка 

испод доње плоче водоводних шахтова. 

Плаћа се по m³ уграђеног шљунка.
m³

8 Црпљење воде из рова. Евентуалне 

подземне, атмосферске или процедне воде 

црпити из рова муљним пумпама потребног 

капацитета и техничких карактеристика.

Плаћа се паушално.  

пауш. 1

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    5

III

1 Набавка, транспорт, разношење дуж рова и 

монтажа у рову водоводних цеви. Цеви 

пажљиво положити на предходно 

припремљену постељицу од песка и 

дотерати по правцу и нивелети према 

пројекту. Радове извести у свему према 

техничким прописима за ову врсту цеви, 

приложеним цртежима и упутствима 

Надзорног органа. У цену улази сав 

материјал са растуром, разношење цеви дуж 

рова, преглед сваке цеви и спојнице, 

спуштање у ров на слој песка и спајање 

цеви. Ценом су обухваћени и сви фазонски 

комади потребни за монтажу 

полиетиленских цеви (редуцири, колена, 

спојнице за прелазак на челичнопоцинковане 

цеви). Плаћа се по m' комплетно монтираних 

цеви у зависности од пречника. 

цеви од PEHD-a (NP10bara)

Ø63mm (DN50)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или 

слично m' 88.52

цеви од PEHD-a (NP10bara)

Ø32mm (DN25)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или 

слично m'

PPR водоводне цеви (NP 10 bara)

PPR Ø50mm (DN40) веза хидранта (L=150cm 

по хидранту)

Произвођач: "ПЕШТАН" Аранђеловац или 

слично m' 6.00

ЧПЦ цеви (NP10bara) за усмериваче 

водомера

Ø32mm (5/4")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично

m'

ЧПЦ цеви (NP10bara) за усмериваче 

водомера

Ø20mm (3/4")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично m'

ЧПЦ цеви (NP10bara) за инсталацију у 

шахтовима на које се повезују заливни 

системи зеленила у жардинијерама на крову 

гаража

Ø25mm (1")

Произвођач: "KAN" Пољска или слично m'

МОНТАЖНИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    5

2 Набавка, транспорт и монтажа поклопаца од 

композита у складу са EN 124, светлог 

отвора DN600mm, за водоводне шахтове, 

класе носивости 400 kN. Поклопац са 

оквиром се монтира на армирано бетонски 

прстен на врху шахта. Поклопац је са 

интегрисаним улошком против буке, висине 

60mm, без шарке. Плаћа се по комаду 

комплетно монтираног поклопца.

Произвођач: "POLIECO" Италија или слично

ком.

3 Набавка, транспорт и уграђивање ливено - 

гвоздених пењалица 

М Ј6.285 . 

Плаћа се по комаду уграђених пењалица. ком.

4 Баштенски хидрант. Набавка, транспорт и 

монтажа хидранта у свему према 

приложеном детаљу и цртежима. У цену 

улази и набавка, транспорт и монтажа 

хидрантских капа. 

Плаћа се по комаду комплетно монтираног 

баштенских хидраната и хидрантских капа.

вентил са испустом МС Ø40mm 

Произвођач: "KОМАК-М" Србија или слично ком. 4

вентил Баштенског хидранта МС Ø40mm ком. 4

Ливено-гвоздена хидрантска капа 

комплет, са бетонирањем темеља ком. 4

5 Вентил прикључка заливног система на 

гаражама. Набавка, транспорт и монтажа 

месинганог прпустног вентила, у свему 

према приложеном детаљу и цртежима. У 

цену улази и набавка, транспорт и монтажа 

вентила. 

Плаћа се по комаду

Произвођач: "KОМАК-М" Србија или слично

вентил са испустом МС Ø25mm ком.

6 Затварач са уградбеном гарнитуром на 

месту прикључка баштенске хидрантске 

мреже на водовод. Набавка, транспорт и 

уградња затварача са уградбеном 

гарнитуром на месту прикључења баштенске 

мреже у свему према детаљима у пројекту. 

Плаћа се по комаду уграђеног затварача у 

зависности од пречника. 

Произвођачи:

- затварач "AKWA" Пољска или слично

- уградбена гарнитура "AKWA" Пољска или 

слично

Ø50mm ком.
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    5

7 Водомери. Набавка, транспорт и уградња 

водомера у водомерне шахтове према 

детљима у пројекту и условима ЈКП БВК 

(водомер, хватач нечистоће, усмеривачи 

млаза и два вентила). 

Плаћа се по комаду уграђеног водомера у 

зависности од типа и пречника. 

Произвођач водомера: "ИНСА" Београд или 

слично

Kриласти-пропелерни водомер Ø32 (5/4") ком.

Kриласти-пропелерни водомер Ø20 (3/4") ком.

8 ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД ДУКТИЛНОГ ЛИВА

Набавка, транспорт, монтажа, и испитивање 

фазонских комада NP10 за спојеве 

водоводне арматуре у шахту и израду 

прикључка на улични водовод, са 

припадајућим заптивним материјалом и 

шрафовском робом. Фазонски комади морају 

бити фабрички антикорозивно заштићени. 

Обрачун по кг.

Произвођач: "Akwa" Пољска или слично

кг

9 ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ  

Извришти  прикључење новопројектованог 

водовода на постојећу  водоводну мрежу на 

местима предвиђеним пројектом. Прикључке 

на постојеће цеви извести на лицу места у 

свему према детаљима из пројекта.

Обрачун по комаду изведеног прикључка

ком.

IV

1 Израда горње, доње плоче и зидова 

водомерног шахтаи горње плоче шахта 

испуста, бетонирањем на лицу места, од 

армираног бетона MB30, водонепропуст-

љивости V-6. Дебљине зидова  20.0cm, 

горње плоче 20.0cm а доње плоче 25.0cm за 

водомерни шахт. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона.
m³

2 Позицијом је обухваћена набавка, транспорт 

и израда унутрашње хидроизолације 

водоводних шахтова, пенетратом у три 

слоја, мокрим поступком, уз претходну 

обраду ивица и продора.

Обрачун се врши по m2
m²

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    5

3 Бетонирање анкер блокова за цеви бетоном 

MB15, у склопу доње плоче водоводних 

шахтова, на хоризонталним и вертикалним 

преломима водовода као и на вертикалним 

одвојцима-везама баштенских хидраната.

Плаћа се по m³ уграђеног бетона.

m³ 0.50

4 Израда слоја (дебљине 10cm) од мршавог 

бетона MB15 испод доње плоче водоводних 

шахтова. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона. m³

5 Бетонско гвожђе. Набавка, транспорт, 

исправљање, сечење, савијање и везивање 

арматуре према детаљима и спецификацији 

арматуре. 

 - ребраста арматура RA 400/500 и kg

 - мрежаста арматура МА 500/560 kg

6 Прикључни шахтови заливних система 

зеленила у жардинијерама.

Позицијом је обухваћена набавка, довоз и 

истовар водонепропусних префабрико-ваних 

АБ прстенова (х=0.25м;0.5м;1.0м, конус 

х=0.6м) Ø1000мм, марке бетона МБ40 и 

минималном дебљином зида д=12цм, 

складиштење, развоз дуж трасе додатног 

материјала и прибора за прописану уградњу 

и спајање АБ прстенова, сав рад на уградњи, 

са отварањем отвора са стране, обрадом 

пролаза. 

Обрачун се врши по м' изведеног шахта.

Произвођач: "БЕТОЊЕРКА" Чачак или 

слично

m
1

7 Доња плоча шахтови заливних система 

зеленила у жардинијерама.

Позицијом је обухваћена набавка и довоз 

свих потребних материјала укључујући и 

арматуру, сав прибор и рад неопходан за 

потпуну и прописану израду ове позиције 

укључујући: постављање и демонтирање 

потребне оплате, исправљање, сечење, 

савијање и везивање арматуре, справљање 

и уградња бетона МБ30 и остало што је 

потребно за прописану израду АБ доње 

плоче РО. 

Обрачун се врши по комаду изведене доње 

плоче шахта

ком

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    5

V

1 Разупурање рова. Разупирање извршити по 

целој дубини рова обострано, водећи рачуна 

да се разупирањем осигура несметан рад, 

сигурност радника и самог ископа. 

Подграђивање вршити паралелно са 

напредовањем ископа. Постављена 

подграда мора да буде виша од околног 

терена за 0.3m. Подграђивање извршити 

дрвеном подградом. На дубинама мањим од 

1,00 м разупирање није потребно.

Обрачун се врши по m² разупрте површине.      

m² 237,68

2 Испитивање цевовода. После завршене 

монтаже цевовод испитати на пробни 

притисак према приложеном упуству.

Плаћа се по m' цевовода без обзира на 

пречник цевовода. m' 94,52

3 Снимање изведеног стања. Након комплетно 

завршене монтаже водоводне мреже, 

извршити геодетско снимање цевовода, 

хидраната, шахтова,  прикључака за објекте 

у комплексу и других објеката на мрежи. 

Позиција се може наплатити тек када 

Извођач преда потврду да је елаборат 

предат на картирање и да су трошкови 

картирања плаћени РГЗ-у

Плаћа се по  m' снимљеног цевовода.
m' 94,52

4 Обезбеђење постојећих инсталација при 

затрпавању рова, у који се полажу 

водоводне цеви. 

Плаћа се паушално.

 

пауш. 1,00

5 Дезинфекција цевовода. После завршеног 

испитивања на пробни притисак и пријема 

мреже (цевовода), извршити дезинфекцију 

цевовода према приложеном упуству 

водовода. 

Плаћа се по m' дезинфикованог цевовода.
m' 94,52

6 Израда елабората изведеног стања. Плаћа 

се паушално. пауш. 1

ОСТАЛИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова Јед. мере

Ф а з а    5

I

II

III

IV

V

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

БАШТЕНСКА ХИДРАНТСКА  МРЕЖА И НАПАЈАЊЕ ФОНТАНЕ

Ф а з а 5

УКУПНО ФАЗА 5 (дин):

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

Зелена површина североисточно од објекта Ф 

(водомерна шахта V4) - изводи се у фазама 1 и 5
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фаза 5

Парк 2

прикључак 1

Парк 1

прикључак 2
0,00

прикључак 3 0,00

прикључак 4

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

БАШТЕНСКЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И НАПАЈАЊА ФОНТАНЕ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Повшина између објеката Е и Ф

баштенска хидрантска мрежа и напајање фонтане

Повшина између објеката Г и Х

баштенска хидрантска мрежа

СВЕ УКУПНО - ФАЗА 5

З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А    Ф А З Е   5

Повшина пред објеката Ц и Г

баштенска хидрантска мрежа

Повшина североисточно од објеката Ф

баштенска хидрантска мрежа

ВЈН 06/17
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Напомена: архитектонско грађевински радови на изради базена фонтане су обухваћени 

пројектом архитектуре и обрађени су у предмеру фонтане у оквиру пројекта спољњег уређења

Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

I

1 Обележавање објекта. Пре почетка радова

извршити геодетско обележавање објекта, са

истовременим геодетским снимањем објекта

и свих објеката на траси. Снимак доставити

надзорном органу. 

Плаћа се по m2 комплетно снимљеног

објекта.

m2 9.45

II

1 Машински и ручни ископ у материјалу III и IV

категорије за објекат шахт фонтане и

приклјучне инсталације водовода и

канализације до шахта. Ископ извршити у

свему према приложеним цртежима,

техничким прописима и упутствима

Надзорног органа. Бочне стране рова морају

бити прописно обезбеђене, а дно рова фино

испланирано. Приликом ископа земљу

одвести на депонију коју одреди инбеститор.

Стр даљина је 3 км. Плаћа се по m³

ископаног земљишта, рачунајући са

евентуалним црпљењем подземне воде ради

рада у сувом.

0-2m

машински ископ 90% m³ 54.60

ручни ископ 10% m³ 6.30

ископ за водоводне и канализационе цеви

машински ископ 90%
m³ 22.05

ручни ископ 10% m³ 2.10

2 Планирање дна рова. Извршити фино

планирање дна рова у свему према котама и

падовима из подужног профила.

Обрачун  по m² . m² 28.35

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ХИДРО-МАШИНСКИХ РАДОВА НА ФОНТАНИ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Парк 2 - између објеката Е и Ф - комплетно у фази 5

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

3 Планирање дна радне јаме. Извршити фино

планирање дна радне јаме у свему према

котама из пројекта.

Обрачун  по m² . m² 12.60

4 Набавка, транспорт и уграђивање песка

испод (постељица), са стране и изнад цеви.

После постављања цеви на постељицу и

завршеног испитивања на водоиздржљивост,

извршити затрпавање цеви до на 10cm изнад

темена цеви. Насипање вршити ручно у

слојевима од највише 30cm са истовременим

подбијањем испод цеви и набијањем слојева

ручним набијачима. Највећа величина зрна

песка не сме прећи гранулацију од 3mm.

Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров.

m³ 19.42

5 После завршеног испитивања на пробни

притисак и насипања, извршити ручно

затрпавање рова и вишка ископа око шахта

фонтане. 

Затрпавање вршити земљом из ископа у

слојевима од 30cm уз потпуно набијање и

истовремено вађење подграде шахта.

Највећа величина зрна (комада) материјала

за затрпавање не сме прећи границу од

30mm. Затрпавање почети тек по одобрењу

Надзорног органа. Набијање вршити до

збијености од 95% од лабараторијске

збијености по Проктору или постизања

носивости од 10 MPa. 

Плаћа се по m³ уграђеног материјала у ров.

m³ 35.18

6 Сав преостали материјал од ископа одвести

на депонију коју назначи Надзорни орган. У

цену улази утовар, транспорт, истовар и

грубо разастирање материјала по депонији.

Плаћа се по m³ превезеног материјала.

m³ 49.87

7

Израда слоја (дебљине 10cm) од шљунка

испод доње плоче шахта фонтане. 

Плаћа се по m³ уграђеног шљунка.
m³ 1

8 Црпљење воде из рова. Евентуалне

подземне, атмосферске или процедне воде

црпити из рова муљним пумпама потребног

капацитета и техничких карактеристика.

Плаћа се паушално.  

пауш. 1

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

III

1 Набавка, транспорт, разношење дуж рова и

монтажа у рову водоводних и

канализационих цеви. Цеви пажљиво

положити на предходно припремљену

постељицу од песка и дотерати по правцу и

нивелети према пројекту. Радове извести у

свему према техничким прописима за ову

врсту цеви, приложеним цртежима и

упутствима Надзорног органа. У цену улази

сав материјал са растуром, разношење цеви

дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице,

спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. 

Ценом су обухваћени и сви фазонски комади

потребни за монтажу полиетиленских цеви

(редуцири, колена, спојнице за прелазак на

челичнопоцинковане цеви). Плаћа се по m'

комплетно монтираних цеви у зависности од

пречника. 

цеви од PEHD-a (NP10bara)

Ø63mm (DN50)

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или

слично m' 40.00

цеви од PEHD-a (NP10bara)

Ø32mm (DN25)

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или

слично m' 15.00

цеви од ПВЦ-a (SN 10)

DN110

Произвођач: "Пештан" Аранђеловац или

слично m' 7.00

2 Набавка, транспорт и монтажа поклопаца од

челика. Поклопац је димензија 120x120 са

две шарке и једним местом за закључавање

поклопца. Плаћа се по комаду комплетно

монтираног поклопца. ком. 1

3 Набавка, транспорт и уграђивање ливено -

гвоздених пењалица 

М Ј6.285 . 

Плаћа се по комаду уграђених пењалица. ком. 25

4 Набавка, транспорт и монтажа пљоснатог

засуна који се монтира у ревизионом шахту

на цев која служи за пражњење базена

фонтане. 

Плаћа се по комаду уграђеног затварача у

зависности од пречника. 

Произвођач: "AKWA" Пољска или слично

Ø100mm ком. 1

МОНТАЖНИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

5 Набака транспорт и монтажа челичне цеви

пречника фи 100 са лулом на крају. Цев

служи за проветравање шахта

Обрачун по комаду
ком. 2

6 ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ  

Извришти прикључење новопројектованог

шахта фонтане на постојећу водоводну и

канализациону мрежу на местима

предвиђеним пројектом. Прикључке на

постојеће цеви извести на лицу места у

свему према детаљима из пројекта.

Обрачун по комаду изведеног прикључка

пауш. 1

IV

1 Израда горње, доње плоче и зидова шахта

фонтане, бетонирањем на лицу места, од

армираног бетона MB30, водонепропуст-

љивости V-6. Дебљине зидова 20.0cm,

горње плоче 20.0cm и  доње плоче 20.0cm. 

Плаћа се по m³ уграђеног бетона.

m³ 10.50

2 Бетонско гвожђе. Набавка, транспорт,

исправљање, сечење, савијање и везивање

арматуре према детаљима и спецификацији

арматуре. 

 - ребраста арматура RA 400/500 и kg 225.00

 - мрежаста арматура МА 500/560 kg 670.00

V

1 Набавка, уградња и пуштање у рад потопне 

пумпе Varionaut 150/DMX/02, 130W, IP68

Обрачун по уграђеном комaду.

ком 9

2 Набавка, уградња и пуштање у рад

подводног рефлектора ProfiPlane LED

320/DMX/02

Обрачун по уграђеном комaду. ком 9

3 Набавка, уградња и пуштање у рад

подводног хибридног кабла/ 3m

Обрачун по уграђеном комaду.
ком 6

Предвиђена опрема према специфицирана према технологији OASE, Немачка

ОПРЕМА ФОНТАНЕ - хидромашинска и електро опрема фонтане. 

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

4 Набавка, уградња и пуштање у рад

подводног LED Driver /DMX/02

Обрачун по уграђеном комaду.
ком 3

5 Набавка, уградња и пуштање у рад

подводног исправљача250 /24V/01

Обрачун по уграђеном комaду.
ком 1

6 Набавка, уградња и пуштање у рад кабла ѕа

повезивање DMX/20.0m/01

Обрачун по уграђеном комaду.
ком 1

7 Набавка, уградња и пуштање у рад кабла ѕа

повезивање DMX/3.0m/01

Обрачун по уграђеном комaду.
ком 8

8 Набавка, уградња и пуштање у рад кабла ѕа

повезивање DMX/1.0m/01

Обрачун по уграђеном комaду.
ком 3

9 Набавка, уградња и пуштање у рад завршног 

дела за BUS-систем DMX/01

Обрачун по уграђеном комaду.
ком 1

10 Набавка, уградња и пуштање у рад кабла ѕа

повезивање 24 V DC/3.0m/01

Обрачун по уграђеном комaду.

ком 2

11 Набавка, уградња и пуштање у рад

млазница тип Comet 10-14 Silver

Обрачун по уграђеном комaду.

ком 9

12 Набавка, уградња и пуштање у рад

подводног кабловског наставка К1 

Обрачун по уграђеном комaду.
ком 1

13 Набавка, уградња и пуштање у рад

подводне кабловске кутије UKK T 3

Обрачун по уграђеном комaду.
ком 3

14 Набавка, уградња и пуштање у рад

Aнемометра К

Обрачун по уграђеном комaду.
ком 1

15 Набавка, уградња и пуштање у рад сензора 

Ел.контроле нивоа воде тип WSS 20-4 

Обрачун по уграђеном комaду.

ком 1

16 Набавка, уградња и пуштање у рад зидне

млазнице ESD 15 E

Обрачун по уграђеном комaду.

ком 2

17 Набавка, уградња и пуштање у рад зидни

Skimmer

Обрачун по уграђеном комaду.

ком 1
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

18 Набавка, уградња бетонског дела 100 Т

Обрачун по уграђеном комaду.

ком 3

19 Набавка, уградња бетонског дела 70 Т

Обрачун по уграђеном комaду.

ком 1

20 Набавка, уградња подна решетка 100 Е

Обрачун по уграђеном комaду.

ком 3

21 Набавка, уградња 5min стандардни

програм за WECS II 512

Обрачун по уграђеном комaду. ком 1

22 Набавка, уградња конбинована арматура

UWK 100E

Обрачун по уграђеном комaду. ком 1

23 Набавка, уградња кабловска уводница

1/10E

Обрачун по уграђеном комaду. ком 1

24 Набавка, уградња кабловска уводница

4/70Т

Обрачун по уграђеном комaду. ком 1

25 Набавка, уградња и пуштање у рад

управљачког ормара са комплет

аутоматиком за контролу рада фонтане,

Пројектована аутоматика је за рад 9 пумпи.

ОАСЕ контрони панел треба да садржи пред

програм WECS II 1024 контролер рада

прскалица у stendby моду (1 шоу мах 3 мин.),

укључујући и изводе за моторе пумпи, ЕЛЦБ,

осигурачи, контрола напајања за осветљење

и трансформатор 230/24V DC, аутоматску

контролу ветра, аутоматику контроле нивоа

воде. Место за 6 екстерних прикључака.

ком 1

26 Набавка, уградња и пуштање у рад дозир 

пумпа "ASTRAL" 2,0 l/h 5,0 Бар-а

Обрачун по уграђеном комaду.

ком 1

27 Набавка, уградња и пуштање у рад УВ 

лампа "Хелиох" УВ ЛП 10ПЕ

Обрачун по уграђеном комaду.
ком 1

28 Набавка, уградња и пуштање у рад

"ASTRAL" пешчаног филтера

Обрачун по уграђеном комaду.
ком 1

29 Набавка, уградња и пуштање у рад дренажнe

муљна пумпe типа "Grundfos" од 1,1 Кw

Обрачун по уграђеном комaду.

ком 1

ОПРЕМА ФОНТАНЕ - Други произвођачи
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

30 Набавка и уградња вентилатора.

Обрачун по уграђеном комaду. ком 1

31 Набавка и уградња омекшивача воде.

Обрачун по уграђеном комaду. ком 1

VI

1 Разупурање рова радне јаме шахта фонтане.

Разупирање извршити по целом обиму радне

јаме, водећи рачуна да се разупирањем

осигура несметан рад, сигурност радника и

самог ископа. Подграђивање вршити

паралелно са напредовањем ископа.

Постављена подграда мора да буде виша од

околног терена за 0.3m. Подграђивање

извршити дрвеном подградом. Обрачун се

врши по m² разупрте површине.      

m² 58.80

2 Испитивање цевовода. После завршене

монтаже цевовод водовода испитати на

пробни притисак према приложеном упуству.

Плаћа се по m' цевовода без обзира на

пречник цевовода.

m' 55.00

3 Снимање изведеног стања. Након комплетно

завршене монтаже водоводне и канлизацине

мреже, извршити геодетско снимање

цевовода, прикључака за објекат шахта

фонтане у комплексу. Позиција се може

наплатити тек када Извођач преда потврду

да је елаборат предат на картирање и да су

трошкови картирања плаћени РГЗ-у

Плаћа се по  m' снимљеног цевовода.

m' 83.00

4 Обезбеђење постојећих инсталација при

затрпавању рова, у који се полажу водоводне

цеви. 

Плаћа се паушално.

  
пауш. 1

5 Дезинфекција цевовода. После завршеног

испитивања на пробни притисак и пријема

мреже (цевовода), извршити дезинфекцију

цевовода према приложеном упуству

водовода. 

Плаћа се по m' дезинфикованог цевовода. m' 55.00

6 Израда елабората изведеног стања. Плаћа

се паушално. пауш. 1

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

Остали радови

УКУПНО РАДОВИ ЗА ОПРЕМУ ФОНТАНЕ:
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Количина
Јединична 

цена (дин)
Цена (дин)

А Б АxБ

Бр. Опис радова
Јед. 

мере

1.

2.

3.

4.

5.

6.

З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

ХИДРО-МАШИНСКИХ РАДОВА НА ФОНТАНИ

- КОМПЛЕКС "ЗЕМУНСКА КАПИЈА" 

Парк 2 - између објеката Е и Ф - комплетно у фази 5

ОПРЕМА ФОНТАНЕ

ОСТАЛИ РАДОВИ

СВЕ УКУПНО

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(Дин)

Укупно    
(Дин)

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА-СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ-ПАРТЕР КОМПЛЕКСА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017U022-PZI-E02
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јул 2017.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СПОЉАШЊИХ 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ 

РАДОВА И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

ЗА ПЕТУ ( V ) ФАЗУ РАДОВА

ОВАЈ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОБУХВАТА:

- Набавка, транспорт и складиштење на градилишту
материјала, прибора и опреме, како је дато у појединим
позицијама.

- Испорука свог материјала наведеног у појединим
позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала,
потребног за квалитетну и комплетну израду
инсталације.
- Уграђивање и повезивање у свему како је наведено у

појединим позицијама у складу са важећим прописима и
правилима за квалитетну израду

- Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене
инсталације.

- Довођење у исправно стање свих евентуално
оштећених места на већ изведеним радовима.
- Сав употребљени материјал мора одговарати важећим

српским стандардима и бити првокласног квалитета.

- Сви радови морају бити изведени стручном радном
снагом и у потпуности према важећим српским
прописима за предметне врсте радова.
- У цену се урачунава поред вредности свег потребног

материјала и потребне радне снаге и сви порези на рад
и материјал.

- Цена обухвата и израду евентуално потребне
радионичке документације.
- Обрачун је дат по јединици мере комплетно урађене

позиције.
 - Завршне радове и предаја инсталације инвеститору.
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1. ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА У КОМПЛЕКСУ 
"ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"
Испоручити и транспортовати на 
градилиште сав потребан материјал и 
израдити ел. инсталацију у свему према 
приложеној текстуалној и графичкој 
документацији овог пројекта, са уградњом 
квалитетног материјала и опреме, као и 
свим потребним помоћним материјалом и 
стручном радном снагом, а у складу са 
важећим прописима.

1.1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1.1.1 Кабловски ровови
Трасирање и ручни ископ кабловског рова у 
земљишту III категорије са запрекама у 
слободном терену (и/или будућем тротоару).
Формирање постељице кабла од два слоја 
песка "Моравца" гранулације 0-4mm или 
уситњене просејане земље "здравице" (окца 
сита 4x4 mm), дебљине слоја од по 10cm.
Постављање PVC траке за упозорење  на 
40cm изнад кабла. Затрпавање и 
тампонирање рова у слојевима од 30cm са 
набијањем, механичким, у два слоја са по 
два пролаза и одвоз вишка материјала.
Контрола набијености материјала у рову 
обухваћена је овом позицијом:

Најмања набијеност је 62% (SRPS U.B1.036) 
или најмањи модул стишљивости je 250 
N/mm2 (SRPS U.B1.046).
Ров димензија (0.6-ширина х 1.0-дубина) m у 
коме се полажу 1, 2 или 3 енергетскa кабла 
1kV за напајање светиљки јавног 
осветљења комплекса.
Укупно за рад, материјал и транспорт. m 401

1.1.2 Кабловска канализација
Израда кабловске канализације у 
слободном терену у будућем коловозу:
полагање PVC цеви, унутрашњег пречника 
Ø110mm, у већ ископане кабловске ровове 
из поз.1.1.1 и поз. 4.1.1
Дужине цеви су како следи. Плаћа се по
комаду уграђене цеви
Количине су дате по фазама изградње
PVC цев, Ø110mm, 8m ком. 2
Укупно 1.1
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.2 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

1.2.1 Испорука и полагање кабла, 1kV PP00A 
4x25mm2, у кабловским рововима (поз. 1.1.1 
и 4.1.1) и  кроз кабловску канализацију из 
поз. 4.2 Обухваћено развлачење, полагање 
и обележавање кабла оловном траком. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

Плаћа се по дужном метру уграђеног кабла: m 417

1.2.2 Испорука и полагање кабла, 1kV PP00 
4x4mm2, у кабловским рововима (поз. 4.1.1) 
и  кроз кабловску канализацију из поз. 4.2 
Обухваћено развлачење, полагање и 
обележавање кабла.
Укупно за рад, материјал и транспорт.
Плаћа се по дужном метру уграђеног кабла: m 450

1.2.3 Израда пролаза напојног кабла PP00 
4x25mm² за стубно јавно осветљење кроз 
подножни сегмент стуба. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.
Количине су дате по фазама изградње kom 7

1.2.4 Израда пролаза и одвојка напојног кабла 
PP00 4x25mm² за стубно јавно осветљење 
кроз подножни сегмент стуба. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

kom 2

1.2.5 Израда завршетка напојног кабла PP00 
4x25mm² за стубно јавно осветљење кроз 
подножни сегмент стуба. 
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 5
Укупно 3.2

1.3 ЗАВРШНИ РАДОВИ

1.3.1 Геодетско снимање трасa кабловских 
водова јавног осветљења 1kV са 
уцртавањем траса у план и копирањем. 
Излазак на терен и остали трошкови 
геодета.
Плаћање по рачуну. kom 1
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.3.2 Напонско испитивање енергетског кабла 1kV 
између две кабловске главе, односно стуба, 
"фазовање" кабловских жила, са 
исписивањем, постављањем и 
пломбирањем таблица и протоколског броја. 
Плаћање по рачуну.
Обрачун по испитаном каблу између 
стубова.

kom 11

1.3.3 Трошкови надзора приликом изградње 
кабловске мреже јавног осветљења, ради 
усаглашавања са осталим подземним и 
надземним инсталацијама и објектима 
Плаћање по рачуну. kom 1

1.3.4 Испорука потребног материјала и израда 
заштите при укрштању кабла јавног 
осветљења 1kV са другим подземним 
инсталацијама, према прописима.
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 5

1.3.5 Испорука и постављање ознаке за 
обележавање трасе кабла јавног 
осветљења на нерегулисаним површинама, 
бетонска коцка са месинганом плочицом.
Укупно за рад, материјал и транспорт.

kom 9
Укупно 1.3

1.4 СТУБНА МЕСТА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

1.4.1 Обележавање стубних места, за стубове 
висине 10m, израда оплате за темељ и 
израда темеља, димензија као што је дато у 
пројекту (1,1x1,1x1,4)m, али не мање од оног 
што даје произвођач стуба за дати стуб и 
врсту земљишта. Темељ је од армираног 
бетона марке према пројекту или  захтеву 
произвођача стубова са уградњом гвозденог 
кавеза са анкер завртњима (број и 
димензије даје произвођач, испорука уз 
стубове) и израда отвора за пролаз каблова 
кроз темељ постављањем две или три 
(смао тамо где се прави пролаз и одвојак 
кабла) ПВЦ цеви Ø70мм. Затрпавање 
темеља земљом са набијањем, планирањем 
и одвозом вишка земље. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

kom 3
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

1.4.2 Обележавање стубних места, за стубове 
висине 5m, израда оплате за темељ и 
израда темеља, димензија као што је дато у 
пројекту (0,7x0,7x1,0), али не мање од оног 
што даје произвођач стуба за дати стуб и 
врсту земљишта. Темељ је од армираног 
бетона марке према пројекту или  захтеву 
произвођача стубова са уградњом гвозденог 
кавеза са анкер завртњима (број и 
димензије даје произвођач, испорука уз 
стубове) и израда отвора за пролаз каблова 
кроз темељ постављањем две или три 
(смао тамо где се прави пролаз и одвојак 
кабла) ПВЦ цеви Ø70мм. Затрпавање 
темеља земљом са набијањем, планирањем 
и одвозом вишка земље. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

kom 11

1.4.3 Набавка, испорука и уградња (уз довођење у 
вертикалан положај) на припремљени 
темељ округлог, сегментног стуба висине 
10m (сличног типу CRS-A-10/60, 
AMIGA)комплет са:                   
- темељном, анкер-плочом са 4 отвора,
- одговарајућим анкерима унапред 
повезаним у кавез,
- цевчицом за одвод кондензата,
- носачем прикључне плоче,
- прикључном трофазном плочом са 
осигурачима FRA 16/6 А, 400 V,                                                   
- отвор за прикључну плочу је заштићен 
поклопцем,
- изведеном инсталацијом унутар стуба, од 
прикључне плоче до светиљке проводником 
типа PP-Y 3x1,5 мм2

Стуб треба да буде:
- вруће цинкован споља и изнутра, у свему
према стандардима SRPS EN ISO 1461, за
категорију корозивности C4 према ISO
12944,
- премазан једним слојем основне фарбе и
једним слојем завршне фарбе.
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 3
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1.4.4 Набавка, испорука и уградња (уз довођење у 
вертикалан положај) на припремљени 
темељ округлог, сегментног стуба висине 
5m (сличног типу KRS-A-5/60, AMIGA 
)комплет са:                   
- темељном, анкер-плочом са 4 отвора,
- одговарајућим анкерима унапред 
повезаним у кавез,
- цевчицом за одвод кондензата,
- носачем прикључне плоче,
- прикључном трофазном плочом са 
осигурачима FRA 16/6 А, 400 V,                                                   
- отвор за прикључну плочу је заштићен 
поклопцем,
- изведеном инсталацијом унутар стуба, од 
прикључне плоче до светиљке проводником 
типа PP-Y 3x1,5 мм2

Стуб треба да буде:
- вруће цинкован споља и изнутра, у свему
према стандардима SRPS EN ISO 1461, за
категорију корозивности C4 према ISO
12944,
- премазан једним слојем основне фарбе и
једним слојем завршне фарбе.
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 11

1.4.5 Набавка, испорука и монтажа светиљке за 
осветљење саобраћајница, на стубу дужине 
10m, преко лире дужине 1m, са нагибом 
прена хоризонтали од 0°. Светиљка је типа 
"AMPERA MIDI 32LED/5102/71W/700mA/NW; 
Minel-Schreder"
Комплет уграђена светиљка. Позиција 
обухвата и уградњу лире. kom 3

1.4.6 Набавка, испорука и монтажа светиљке за 
осветљење пешачких стаза, директно на 
стубу висине 5m.  Светиљка је типа "CALLA 
28LED/2241/ASYM/46W/500mA/NW; Minel-
Schreder"

Комплет уграђена светиљка. kom 11
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1.4.7 Набавка, испорука и монтажа парковске 
стубне светиљке висине 1m.  Светиљка је 
типа "CITRINE MIDI 
10LED/2289/ASYM/6W/500mA/NW; Minel-
Schreder"
Светиљка за обележавајуће осветљење, са 
High Power LED извором светла, комплетом 
за уградњу и напојним каблом дужине око 
1м. Светиљка треба да буде кружног 
облика, предвиђена за укопавање у тло, 
тако да се протектор налази у равни са 
тлом. У ту сврху уз светиљку треба да се 
испоручи и одговарајући прибор за 
нивелисање током монтаже.
Кућиште светиљке израђено од полиамида 
ојачаног стакленим влакнима. 
Украсни прстена од нерђајућег челика.
Протектор светиљке израђен од термички и 
механички ојачаног стакла дебљине 12мм, 
које може да издржи статичко оптерећење 
до 2000кг.
Оптички део чини једна високоефикасна 
диода са неутралном белом бојом.
Укупна снага светиљке не већа од 6W. 
Светиљка класе електричне изолације II.
Предспојни уређај, монтиран унутар 
светиљке омогућава коришћење ЛЕД 
светлосног извора пројектоване снаге.  

Систем за монтажу за  уградњу у тло, 
опремљен прибором за монтажу као и 
украсним прстеном - розетном од нерђајућег 
челика (иноx-а) кружног облика фи 110мм.

Димензије светиљке приближно:  110mm x 
110mm x 225mm (пречник x висина 
светиљке x висина сета за монт.).
Тежина светиљке не већа од 1Kg
Механичка отпорност светиљке на удар 
IK10, у сагласности са IEC-EN  62262. 
Степен механичке заштите комплетне 
светиљке IP67, у сагласности са IEC-EN 
60598.
Светиљка треба да буде снабдевена 
опремом за заштиту од пренапона 10kV.
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Приложити  следеће: 
Извештај о тестирању отпорности на удар 
(IK тест) према стандарду ЕN 62262, 
Извештај о тестирању механичке заштите 
(IP тест) према стандарду ЕN 60598-1. 
Декларацију о усаглашености са CE знаком, 
издату искључиво од фабрике у којој се 
светиљка производи или склапа. 
Сви атести, сертификати и извештаји могу 
бити достављени на српском или енглеском 
језику.
Комплет уграђена светиљка са разводном 
кутијом за њен прикључак на мрежу јавног 
осветљења. Кутија је за монтажу у тло, са 
пет увода, начињена од ПВЦ масе, У 
заштити IP65. kom 13

1.4.8 Набавка, испорука и монтажа уградне подне 
светиљке за декоративно осветљење 
пешачких стаза. Светиљка је типа "PONTO 
1LED/2,5W/marking/ground lighting /NW; 
Minel-Schreder"
Приликом уградње светиљке обавезно је 
обезбедити дренажни слој како би 
одвођење воде око светиљке било 
адекватно.
Комплет уграђена светиљка. kom 28

1.4.9 Набавка, испорука и монтажа уградне подне 
светиљке за декоративно осветљење капија 
у парку 2. Светиљка је типа "TERA MIDI 
16LED/6324/WW/27W/medium beam/Fix/ 
500mA; Minel-Schreder".

Приликом уградње светиљке обавезно је 
обезбедити дренажни слој како би 
одвођење воде око светиљке било 
адекватно.
Комплет уграђена светиљка са разводном 
кутијом за њен прикључак на мрежу јавног 
осветљења. Кутија је за монтажу у тло, са 
пет увода, начињена од ПВЦ масе, У 
заштити IP65. kom 16
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1.4.10 Набавка, испорука и монтажа уградне подне 
светиљке за декоративно осветљење 
високог дрвећа. Светиљка је типа "TERA 
MIDI 16LED/6326/WW/27W/medium beam/Fix/ 
500mA; Minel-Schreder". По две светиљке се 
уграђују за једно дрво.

Приликом уградње светиљке обавезно је 
обезбедити дренажни слој како би 
одвођење воде око светиљке било 
адекватно.
Комплет уграђена светиљка са разводном 
кутијом за њен прикључак на мрежу јавног 
осветљења. Кутија је за монтажу у тло, са 
пет увода, начињена од ПВЦ масе, У 
заштити IP65. kom 6

1.4.11 Набавка, испорука и монтажа уградне подне 
светиљке за декоративно осветљење 
дрвећа са високом крошњом. Светиљка је 
типа "TERA MIDI 
16LED/6327/WW/27W/medium beam/Fix/ 
500mA; Minel-Schreder". По две светиљке се 
уграђују за једно дрво.

Приликом уградње светиљке обавезно је 
обезбедити дренажни слој како би 
одвођење воде око светиљке било 
адекватно.
Комплет уграђена светиљка са разводном 
кутијом за њен прикључак на мрежу јавног 
осветљења. Кутија је за монтажу у тло, са 
пет увода, начињена од ПВЦ масе, У 
заштити IP65. kom 4

1.4.12 Израда прстенастог уземљивача стуба 
спољашњег осветљења од поцинковане 
челичне жице пречника 10mm у виду једног 
прстена пречника 1м, положеног у земљи на 
дубини 0,8м.
Уземљивач повезати на метални стуб преко 
стезаљке за уземљење. Са стубом повезати 
и неутрални проводник ел. Инсталације 
спољашњег осветљења.
Позиција обухвата ископ рова око стуба и 
његово поновно затрпавање са набијањем 
земље у слојевима, после полагања 
уземљивача.
Позиција обухвата такође и мерење 
отпорности уземљења.
Плаћа се све комплет по стубу. kom 5
Укупно 1.4
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1.5 Демонтажа постојећих стубова јавног 
осветљења, на предметнојј локацији 
комплекса "Земунске капије" којисе 
демонтирају, комплет са светиљкама 
лирама, темељимљ и кабловима. ком 3
Укупно 1.5
УКУПНО 1
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2. ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ФОНТАНУ У 
ПАРКУ2 (ФАЗА V)
Испоручити и транспортовати на 
градилиште сав потребан материјал и 
израдити ел. инсталацију у свему према 
приложеној текстуалној и графичкој 
документацији овог пројекта, са уградњом 
квалитетног материјала и опреме, као и 
свим потребним помоћним материјалом и 
стручном радном снагом, а у складу са 
важећим прописима.

2.1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

2.1.1 Кабловски ровови
Трасирање и ручни ископ кабловског рова у 
земљишту III категорије са запрекама у 
слободном терену (и/или будућем тротоару).
Формирање постељице кабла од два слоја 
песка "Моравца" гранулације 0-4mm или 
уситњене просејане земље "здравице" (окца 
сита 4x4 mm), дебљине слоја од по 10cm.
Постављање PVC траке за упозорење  на 
40cm изнад кабла. Затрпавање и 
тампонирање рова у слојевима од 30cm са 
набијањем, механичким, у два слоја са по 
два пролаза и одвоз вишка материјала.
Контрола набијености материјала у рову 
обухваћена је овом позицијом:

Најмања набијеност је 62% (SRPS U.B1.036) 
или најмањи модул стишљивости je 250 
N/mm2 (SRPS U.B1.046).
Ров димензија (0.6-ширина х 1.0-дубина) m у 
коме се полажу 1, 2 или 3 енергетскa кабла 
1kV за напајање светиљки јавног 
осветљења комплекса.
Укупно за рад, материјал и транспорт.
Укупно 2.1.1 m 170

2.1.2 Кабловска канализација
Израда кабловске канализације у 
слободном терену у будућем коловозу:
полагање PVC цеви, унутрашњег пречника 
Ø110mm, у већ ископане кабловски ров из 
поз.5.1.1
Дужине цеви су како следи. Плаћа се по
комаду уграђене цеви

2.1.2.1 PVC цев, Ø110mm, 8m ком. 2
2.1.2.2 PVC цев, Ø110mm, 10m ком. 3

Укупно 2.1.2
Укупно 2.1
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2.2 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ

2.2.1 Испорука и полагање кабла за напајање 
фонтане из дистрибутивне мреже (од 
трафостанице до измештеног места мерења 
за фонтану), 1kV PP00 AS 3x150+1x70mm2, 
у кабловском рову (поз. 5.1.1) и  кроз 
кабловску канализацију из поз. 5.1.2 
Обухваћено развлачење, полагање и 
обележавање кабла оловном траком. 
Укупно за рад, материјал и транспорт.

Плаћа се по дужном метру уграђеног кабла: m 180

2.2.2 Испорука и полагање бакарног кабла, 1kV 
PP00 5x6mm2, у кабловском ровову између 
IMO-F и ормана фонтане RO-F, који се 
налази у шахту поред фонтане Обухваћено 
развлачење, полагање и повезивање 
крајева кабла на оба краја.
Укупно за рад, материјал и транспорт. m 10
Укупно 2.2

2.3 ЗАВРШНИ РАДОВИ

2.3.1 Геодетско снимање трасa кабловских 
водоваиз поз. 5.2. Излазак на терен и 
остали трошкови геодета. kom 1

2.3.2 Напонско испитивање енергетског кабла 1kV 
између две кабловске главе, "фазовање" 
кабловских жила, са исписивањем, 
постављањем и пломбирањем таблица и 
протоколског броја. 
Плаћање по рачуну.

kom 1

2.3.3 Трошкови надзора приликом изградње 
кабловске мреже јавног осветљења, ради 
усаглашавања са осталим подземним и 
надземним инсталацијама и објектима 
Плаћање по рачуну. kom 1

2.3.4 Испорука потребног материјала и израда 
заштите при укрштању кабла јавног 
осветљења 1kV са другим подземним 
инсталацијама, према прописима.
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 4

2.3.5 Испорука и постављање ознаке за 
обележавање трасе кабла јавног 
осветљења на нерегулисаним површинама, 
бетонска коцка са месинганом плочицом.
Укупно за рад, материјал и транспорт. kom 5
Укупно 2.3
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2.4 Издвојени мерни орман за фонтану (IMO-F)
IMO  је слободностојећи орман са 
интегрисаном кабловском прикључном 
кутијом (КПК) и темељом (јединствени 
фабрикант).
КПК се монтира испод IMO, и представља 
саставни део кућишта IMO, с тим што КПК 
мора имати засебна врата са троугластом 
бравом.
Кућиште IMO треба да буде израђено од 
вештачких изолационих самогасивих 
материјала (армирани полиестер тј. 
поликарбонат) који су усклађени са 
основним еколошким и др. Стандардима, 
тако да је омогућен највиши степен њихове 
рециклаже.
IMO треба да буде израђен у заштити IP 54 
или бољој, тј. заштићен од продора 
прашине и прскања водом. 
Уградња одводника пренапона и израда 
уземљивача IMO се, по правилу, не 
предвиђа
У део IMO који је намењен за КПК 
постављају се постоља (3 ком.) за ножасте 
осигураче од 125А. КПК са унутрашње 
стране на вратима имају натпис заштите од 
електричног удара: СИСТЕМ ТN-С-S. У КПК 
je уграђенa шине неутралног проводника и 
високоучински ножасти осигурачи ниског 
напона од 63А.
У део IMO који је намењен мерном 
простору, а који се налази изнад КПК, 
поставља се:ком.1 - Главни теретни трополни прекидач
од 100А, 690V
ком. 1 - Трофазно електрично бројило 5-60А
за примену у АМИ/МДМ систему даљинског
очитавања и управљања потрошњом.

ком.1 - МТК реле
ком.3 - Осигурачке основе 25А са тромим
топљивим патронима од 25А
ком.2 - Аутоматски једнополни осигурач
ниског напона 6А, типа "B".
Остали ситан материјал, VS клеме, Pg
уводнице, жица за шемирање, натписне
плочице итд.Плаћа се по IMO. kom. 1
Укупно 2.4
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

2.5 РАЗВОДНИ ОРМАН ФОНТАНЕ

Орман  је начињен од два пута декапираног 
лима офарбан заштитном и завршном бојом 
у тону по избору инвеститора, за монтажу на 
зиду у шахту фонтане. Опрема се монтира 
тако да су сви делови под напоном 
заштићени од додира, а руковање опремом 
се изводи са спољне стране. 

Орман има врата са бравицом и кључем. На
вратима ормана поставити опоменску
таблицу и ознаку ормана из пројекта. Увод и
одвод каблова је са горње стране. Опрема
се монтира на симетричне DIN шине 35мм,
и на вратима ормана.
На вратима са унутрашње стране поставити
једнополну шему ормана и упутство за
пружање прве помоћи код струјног удара.
Врата ормана спојити са кућиштем ормана
помоћу бакарне плетенице.

НАПОМЕНА: Пре наручивања ормана
обавезно проверити димензије ормана и
расположиво место за уградњу ормана,
тј. израдити радионичке цртеже и
димензије прилагодити опреми која се у
њих уграђује, као и расположивом
простору за смештај ормана.

2.5.1 Орман означен са RO-F
Орман је приближних димензија 600мм x
800мм x 200мм (ширина x висина x дубина),
у заштити IP55.
У орману је уграђена следећа опрема: 
ком.1 - Главни, једнополни, двоположајни (0-
1), гребенасти прекидач са нултим
положајем, Un=690V, In=40А, за монтажу на
DIN шину у орману.

Ком. 1 Трополни растављач са ножастим 
осигурачима и ручним погоном: 690В; 
160/16А, 50кА, сличан производу:  "Schrack".
Ком.  4 Аутоматски прекидач комплет са 
Диференцијалном склопком, 1P+N, 16А, B, 
30mА, тип AC, 10kA
Ком.  5 Аутоматски прекидач комплет са 
Диференцијалном склопком, 1P+N, 10А, B, 
30mА, тип AC, 10kA
Ком.   1 Аутоматски прекидач, 3P, 16А, B, 
10кА
Ком. 1 Диференцијална склопка, 3P+N, 25А, 
30mА, тип AC
ком.1 - Једнополни аутоматски осигурач
10А, типа “B”, 6кА
ком.3 - Једнополни аутоматски осигурач 2А,
типа “B”, 6кА
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

Ком. 1 Тајмер са 24h програмом рада за 
вентилатор у шахту (1 сат рад, 1/2 сата 
пауза), 230V, 50Hz, 10A
3 ком - Сигнална сијалица жуте боје 230V,
50Hz, 1.2W за уградњу на вратима ормана

Остали ситан неспецифицирани материјал:
жица за шемирање, натписне плочице и
ознаке, шрафовски материјал,клеме, Пг
уводнице, опоменске таблице  и сл.

Све комплет плаћа се по орману. kom 1
Укупно 2.5

2.6 ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И 
ФИКСНИХ ИЗВОДА У ШАХТУ ФОНТАНЕ
Каблови се постављају на обујмицама по
зиду шахта фонтане.
Каблови су следећих типова и пресека:

2.6.1 Кабл од RO-F до командног ормана 
фонтане, кога даје испоручилац фонтане

PP00-Y 5x2,5mm2 m 5

2.6.2 Кабл од RO-F до технолошких потрошача 
у шахту фомтане:

2.6.2.1 PP00-Y 5x2,5mm2, за трофазну сервисну
прикључницу m 4

2.6.2.2 PP00-Y 3x2,5mm2:
 - за монофазну сервисну прикључницу m 4

 - за монофазну прикључницу за омекшивач 
m 12

 - за монофазну прикључницу за филтер m 10

 - за монофазну прикључницу за UV систем
m 8

 - за монофазну прикључницу за муљну 
пумпу m 7

 - за монофазну прикључницу за вентилатор
m 14

 - за монофазну прикључницу за дозирну 
пумпу m 9

укупно m 64

2.6.2.3 PP00-Y 3x1,5mm2, за бродске светиљке за
осветљење шахта фонтане m 7
Укупно 2.6
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Поз.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина
цена по 
јед.мере     

(дин.)
Укупно      (дин)

2.7 ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР И СВЕТИЉКЕ

2.7.1 Монофазна прикључница са поклопцем, 
опште намене, P+N+Е, 16А, 250V,  за 
монтажу на зиду у заштити IP 55. kom. 7

2.7.2 Трофазна прикључница са поклопцем, 
3P+N+Е, 16А, 400V, за монтажу на зиду у 
заштити IP 55. kom. 1

2.7.3 Једнополни прекидач 16А, 250V, IP55 за 
монтажу на зид kom 1

2.7.4 Разводна кутија, петополна, 1,5-4мм2, 400V
са 5 увода у заштити IP55 за спој ел. инст. 

kom 2
2.7.5 "Бродска светиљка" у заштити IP55, са

сијаличним грлом Е27 и инкаденсцентном
сијалицом 100W kom 2
Укупно 2.7

2.8 УЗЕМЉЕЊЕ

2.8.1 Трака од поцинкованог гвожђа Fe/Zn 
25x4mm положена у бетонски темељ дна 
шахта са везама од истог материјала за 
прстен у земљи око шахта (полаже се 
приликом израде самог шахта) и са 
прстеном по унутрашњем зиду шахта који 
служи као сабирница за изједначење 
потенцијала.
Све комплет m 40

2.8.2 Укрсни комад за спајање траке међусобно 
поменута три прстена уземљивача из. 
Поз.5.8.1. kom 10

2.8.3 Потпоре за бетон за ношење траке за 
изједначавање потенцијала која се 
поставља у виду прстена по зиду шахта. kom 12

2.8.4 Повезивање на сабирницу за изједначење 
потенцијала ушахту фонтане PEN 
проводника ормана фонтане, кућишта ел. 
Ормана у шахту фонтане, цеви водовода и 
друге опреме у шахту проводником  PP00-Y 
1x16mm2, комплет са потребним везивним 
материјалом (папучице обујмице и остало. 

m 50
Укупно 2.8
Укупно 2.8
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(дин)
Укупно    (дин)

3 ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА ИНВЕСТИТОРУ

3.1 Након завршеног рада на извођењу напред
наведених инсталација извођач радова је
дужан извршити:

- отклањање евентуалних техничких и
естетских грешака изведених инсталација у
објекту
 - чишћење шута и одношење истог 
По завршетку прегледа изведених радова
извршити сва потребна прописима
предвиђена испитивања као:
- мерење отпора изолације каблова, електро

опреме и уређаја појединачне и целокупно
изведене инсталације 

- испитивање функционалности појединих
уређаја и опреме као и функционалности
целокупне инсталације,
- испитивање заштите од додирног напона у

инсталацији,
- мерење падова напона на прикључку

потрошача
- мерење прелазних отпора уземљења и

слично.
Након извршених мерења извођач ће
направити протокол и доставити Инвеститору
све потребне атесте уз оверу добијених
вредности.
За све изведене радове и уграђени материјал
који је сам набавио за потребе извођења ове
инсталације извођач радова је обавезан дати
писмену гаранцију у складу са важећим
прописима и постојећим уговореним
обавезама.
Издавање свих потребних упутстава за
касније одржавање је такође обавеза
Извођача.

3.2. За време монтаже обавезно унети све измене
у један примерак пројекта. Измене морају
бити оверене од стране извођача и надзорног
органа.
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(дин)
Укупно    (дин)

3.3. Урадити пројекат изведеног стања на основу
овереног примерка снимљеног за време
израда инсталација. Елаборат мора садржати
све измене које су настале за време
извођења и мора бити оверен званичним
печатом фирме која је извела потребна
снимања као и од стране Инвеститора.

УКУПНО 3: паушално
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Поз. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Јед. 
мере Количина

цена по 
јед.мере 

(Дин)
Укупно    (Дин)

ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА-СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ-ПАРТЕР КОМПЛЕКСА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 2017U022-PZI-E02
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: Јул 2017.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СПОЉАШЊИХ 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ, 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА И ГРАЂЕВИНСКИХ 
РАДОВА

ЗА ПЕТУ ( V ) ФАЗУ РАДОВА

REKAPITULACIJA : 

1. ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У 
КОМПЛЕКСУ "ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"                        -   

2. ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ФОНТАНУ У ПАРКУ2 (ФАЗА V)                        -   

3. ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА 
ИНВЕСТИТОРУ

УКУПНО :
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕР

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА  V

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

1,000 Обележавање коловоза врши се белом (жутом) бојом 

ретрорефлектујућих особина.

1,001 - обележавање пешачких прелаза m
2

1,002 - обележавање паркинга (д=0.10 м) ком 13

1,003 - обележавање паркинга за особе са посебним потребама 

(д=0.10 м)

ком 6

1,004 - обележавање подужних линија (д=0.12 м) m
2 10

УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

2 ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

2,001 Саобраћајни знак са прибором за монтажу и монтажом на 

стуб носач саобраћајног знака на терену

III-30 600x600 mm. ком 5

IV-5 300x600 mm ком 3

IV-21 300x600 mm ком 3

2,003 Стуб носач саобраћајног знака са стопом са прибором за 

монтажу и монтажом на терену или на таваницу објекта

L=3.5mm  Ф60mm ком 5

УКУПНО ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА  V  УКУПНО:
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 1545
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: 05.09.2017.
ФАЗА ПРОЈЕКТА: СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ – ТРОТОАРИ – ФАЗА 5
НАПОМЕНА : СВИ РАДОВИ МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНИ ПРЕМА 

"УСЛОВИМА И ОБИМУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА" КОЈЕ ЈЕ ПРОПИСАО 

ИНВЕСТИТОР У ОКВИРУ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА КОНКУРСНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ УГОВОРЕНО ИЗВОЂЕЊЕ

РАДОВА.

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ

1,001 Обележавање трасе пешачких и поплочаних површина са свим

потребним пројектованим елементима из пројекта по X, Y и З

координатама. Податке о геодетским тачкама државне мреже на тој

локацији узети из општинског катастра. Извршити постављање

чврстих тачака дрвеним кочићима или металним болцнама, а

најмање једну тачку обезбедити као стални геодетски репер током

целе градње комплекса. Стална тачка мора бити везана за државни

координатни систем. Током грађења извођач мора редовно

одржавати све сталне тачке и побијене ознаке, а да се при том

обезбеди нормално грађење и несметана контрола од стране

стручног надзора. 

Обрачуном дата површина пешачких и поплочаних површина.
м2 911.50

1,002 Рушење старих асфалтних и бетонских површина који се налазе у

траси нових пешачких стаза и зелених површина на будућим

парковским површинама, са утоваром ископаног материјала у

возила и одвозом на регистровану градску депонију до 10 км.

Површина за рушење: 60,0x0,50=30,0m3 м3 30.00

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2,000 ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ:

Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова

ценама обухватио и следеће заједничке условe:

1. Земљани радови ће бити изведени у свему према пројекту, цене

садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат,

механизацију и радне скеле, као и остале трошкове и изараду

предузећа

2. Апсолутна кота постељице је дата у пројекту.

3. Сви ископи у овом предмеру су рачунати од постојеће коте

терена.

3. Пре почетка земљаних радова извођач је дужан да заједно са

представником инвеститора сними висинске коте постојећег терена,

након исколчења објекта

4. У случају прекопавања, све дубље ископане површине треба

попунити шљунком или санирати терен на адекватан начин у

консултацији са геомеханичаром. Ови трошкови падају на терет

извођача.

5. Ископану постељицу заједнички треба да прегледају и у

грађевинском дневнику констатују квалитет и техничке податке за

обрачун (снимљени ископ)

6. При обрачуну количина радова за све ископе и одвоз обрачунато

је по м3 самониклог тла, а сви насипи по м3 збијеног материјала

7. Важећи норматив утрошка рада и материјала прописују

"Нормативи у стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН -

200"    
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

2,001 Машинско чишћење терена и скидање површинског слоја земље и

шута(oтпада грађ.материјала ) у дебљини од цца 40цм. Ископ треба

да прати пад терена. 

Ископану земљу и шут утоварити у камион и одвести на градску

депонију удаљености до 10км, што улази у цену. 

Овом позицијом је обухваћена површина за постељицу тротоара,

површина за ком.отпад и противпожарне саобраћајнице. 

Обрачун по м3 
м3 866.75

2,002 Машински ископ земље II категорије у широком ископу, за

постељицу пешачких површина, површина за комунални отпад и

противпожарне саобраћајнице.  

Ископ вршити према котама из пројекта.

Ископану здраву земљу депоновати у оквиру градилишне депоније,

за касније насипање банкине тротоара.

Обрачун по м3
м3 990.5

2,003 Машинско збијање - компактирање подтла пешачких стаза,

површина за комунални отпад и противпожарне саобраћајнице,

погодним механичким средствима. Набијање извести до

збијености од  мин. Мs=20MPa. 

Обрачун по м2 м2 1,864.80

2,004 Набавка материјала, транспорт и машинско разастирање и набијање

шљунковито- песковитим материјалом из позајмишта до коте

постељице тротоара, површина за комунални отпад,

противпожарне саобраћајнице и уређење зелених површина (до

слоја хумузирања). Насипање вршити у слојевима д= 20-30 цм са

набијањем сваког слоја. 

Набијање извести до збијености од  мин. Мs=30MPa. 

Обрачун по м3.
м3 35.20

2,005 Набавка материјала, транспорт и машинско разастирање и набијање

слоја замене подтла од песковитог шљунка у слоју д = 50 цм.

Обрачун по м3. Позиција обухвата набавку, планирање у збијање

материјала. Ископ лошег материјала у нивоу подтла обухваћен је

посебном позицијом. Захтевана збијеност на завршном слоју износи

Мс = 20МПа.
м3 126.50

2,006 Машинско планирање постељице пешачких стаза и површина за

комунални отпад, погодним механичким средствима. Захтевана

збијеност на слоју постељице  мин. Мs=30MPa. 

Обрачун по м2

м2 745.0

2,007 Машинско планирање постељице противпожарне саобраћајнице,

погодним механичким средствима. Захтевана збијеност на слоју

постељице  мин. Мs=30MPa. 

Обрачун по м2 м2 277.6

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3 ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОКО САОБРАЋАЈНИЦА

3,001 Израда тампонcког слоја од механички збијеног зрнастог каменог

материјала. од дробљеног материјала 0/63mm: у слоју д = 20 цм.

Обрачун по м3 изведене позиције, за сав рад, материјал и потребна

збијања. Захтевана збијеност на завршном слоју износи Мс =

40МПа. м3 61.40

3,002 Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог

материјала. од дробљеног материјала 0/31,5mm: у слоју д = 10 цм.

Обрачун по м3 изведене позиције, за сав рад, материјал и потребна

збијања. Захтевана збијеност на завршном слоју износи Мс =

50МПа. м3 27.91
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

3,003 Израда застора (поплочања) на пешачким стазама око

саобраћајница од вибропресованих бетонских елемената –

Semelrock, дебљине д = 5 цм, који се постављају на слоју дробљеног

каменог агрегата гранулације 4-8мм, дебљине 3-5цм, према типу из

пројекта, односно избору Инвеститора, Domino комбинована

форма, сива боја. Обрачун по м2 изведене позиције, за сав рад,

материјал. м2 279.11

3,004 Набавка и постављање белих бетонских ивичњака за оивичавање

тротоара и пешачких стаза. Ивичњаци су димензија 12/18цм од

вибропресованог бетона, постављају се на подложну бет.греду МБ

30 према котама из пројекта. Обрачун по м1 изведене позиције, за

сав рад, материјал. м1 204.40

УКУПНО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОКО САОБРАЋАЈНИЦА

4  ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД

4,001 Израда тампонcког слоја од механички збијеног зрнастог каменог

материјала. од дробљеног материјала 0/63mm: у слоју д = 20 цм.

Обрачун по м3 изведене позиције, за сав рад, материјал и потребна

збијања. Захтевана збијеност на завршном слоју износи Мс =

40МПа. м3 9.70

4,002 Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог

материјала. од дробљеног материјала 0/31,5mm: у слоју д = 10 цм.

Обрачун по м3 изведене позиције, за сав рад, материјал и потребна

збијања. Захтевана збијеност на завршном слоју износи Мс =

50МПа. м3 4.40

4,003 Израда застора од асфалта на површинама за комунални отпад,

д=5цм.  Обрачун по м2 изведене позиције, за сав рад, материјал.

м2 44.00

4,004 Набавка и постављање белих бетонских ивичњака за оивичавање

површина за комунални отпад. Ивичњаци су димензија 12/18цм од

вибропресованог бетона, постављају се на подложну бет.греду МБ

30 према котама из пројекта. Обрачун по м1 изведене позиције, за

сав рад, материјал. м1 19.00

УКУПНО ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД

5  ПРОТИВПОЖАРНА САОБРАЋАЈНИЦА

5,001 Израда тампонcког слоја од механички збијеног зрнастог каменог

материјала. од дробљеног материјала 0/63mm: у слоју д = 20 цм.

Обрачун по м3 изведене позиције, за сав рад, материјал и потребна

збијања. Захтевана збијеност на завршном слоју износи Мс =

40МПа. м3 53.10

5,002 Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог

материјала. од дробљеног материјала 0/31,5mm: у слоју д = 15 цм.

Обрачун по м3 изведене позиције, за сав рад, материјал и потребна

збијања. Захтевана збијеност на завршном слоју износи Мс =

70МПа. м3 36.90

5,003 Израда застора (поплочања) за противпожарну саобраћајницу од

вибропресованих бетонских елемената - Semelrock, дебљине д = 8

цм, односно која може поднети повремени прелаз противпожарног

возила. Плоче се постављају на слоју дробљеног каменог агрегата

гранулације 4-8мм, дебљине 3-5цм, према типу из пројекта,

односно избору Инвеститора, Asti комбинована форма, више боја,

или одговарајући производ истог квалитета другог произвођача.

Обрачун по м2 изведене позиције, за сав рад, материјал.

м2 241.40
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5,004 Набавка и постављање белих бетонских ивичњака за оивичавање

противпожарне саобраћајнице. Ивичњаци су димензија 12/18цм од

вибропресованог бетона, постављају се на подложну бет.греду МБ

30 према котама из пројекта. Обрачун по м1 изведене позиције, за

сав рад, материјал.
м1 65.70

УКУПНО ПРОТИВПОЖАРНА САОБРАЋАЈНИЦА

6 ПАРКОВСКА ПОВРШИНА –  ПАРК 2

Повезивање парковске површине изведене у 1.фази, по 

потреби извшити прилагођавање изведених радова

6,001 Израда тампонcког слоја за све парковске пешачке површине од

механички збијеног зрнастог каменог материјала. од дробљеног

материјала 0/63mm: у слоју д = 20 цм. Обрачун по м3 изведене

позиције, за сав рад, материјал и потребна збијања. Захтевана

збијеност на завршном слоју износи Мс = 40МПа.

м3 37.33

6,002 Израда носивог слоја за све парковске пешачке површине од

механички збијеног зрнастог каменог материјала. од дробљеног

материјала 0/31,5mm: у слоју д = 10 цм. Обрачун по м3 изведене

позиције, за сав рад, материјал и потребна збијања. Захтевана

збијеност на завршном слоју износи Мс = 50МПа.
м3 82.10

6,003 Завршна обрада стазa штампаним бетоном, пигмет боја дрвета, са

рељефном шаром дрвета. Бетонирање изводити водонепропусним

бетоном ултра серија, Лафарге, МБ 35 ,у свему према техничком

опису, детаљима из пројекта и правилима струке. Стаза ширине

150цм, д=12цм- елипса до главне стазе. Обрачун по м2 за сав рад и

материјал. м2 186.40

6,004 Набавка, транспорт и уградња вибропресованих бетонских плоча са

завршном обрадом горње површине са комадићима обојеног

природног камена и кварцним песком у жутој боји 90% и теракота

боја 10%. Плоче су димензија 30/60 дебљине 3,8цм. Плоче се

полажу у слој дробљеног каменог агрегата гранулације 4-8мм д =3-

5цм.

обрачун по м2 м2 180.00

6,005 Постављање гранитних коцки за поплочавање пешачких стаза

ширине стазе б=1,5м и стазе око фонтане ширине б=1,0м. Гранитне

коцке су димензије 10x10x10цм и постављају се у набијени бетон

МБ 30 према котама из пројекта. Обрачун по м2 изведене позиције,

за сав рад, материјал. м2 85.80

6,006 Постављање гранитних коцки за оивичавање пешачких стаза

ширине траке б=0,10 до 0,30м. Гранитне коцке су димензије

10x10x10цм и постављају се у набијени бетон МБ 30 према котама

из пројекта. Обрачун по м2 изведене позиције, за сав рад,

материјал. м2 45.40

6,007 Постављање гранитних коцки за део терена који се задржава са

постојећим дрвећем. Полагање гранитних коцки по косини терена.

Гранитне коцке су димензије 10x10x10цм и постављају се на на

подложну бет.греду МБ 30. Обрачун по м2 изведене позиције, за

сав рад, материјал. м2 101.70

УКУПНО ПАРКОВСКА ПОВРШИНА –ДЕО  ПАРК 2

7 УРБАНИ МОБИЛИЈАР
7,001 Набавка, транспорт и постављање клупа у парку, типски производ,

према графичком прилогу. Конструкција клупа од армираног натур

бетона ливених у глаткој оплати са дрвеним гредицама 9,5/8цм од

храстовог или чамовог дрвета, фиксирано за бетонску консттрукцију

без видног споја. Клупа дужине 240цм, ширине 50, висине

45цм.Клупе монтирати на припремљене темеље од набијеног

бетона

Обрачун по ком
ком 13.00
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7,002 Набавка, транспорт и постављање клупа у парку, лучна клупа-

типски радионички производ, према графичком прилогу.

Конструкција клупа од армираног натур бетона ливених у глаткој

оплати са дрвеним гредицама 9,5/8цм од храстовог или чамовог

дрвета, фиксирано за бетонску консттрукцију без видног споја.

Клупа дужине 240цм, ширине 50, висине 45цм. Клупе монтирати на

припремљене темеље од набијеног бетона

Обрачун по ком
ком 6.00

7,003 Набавка, транспорт и постављање урбане опреме - парковски

путокази , уличне информативне ознаке и сл. На претходно

припремљене темеље. 

Обрачун по ком ком 6.00

7,004 Набавка, транспорт и постављање урбане опреме- канте за отпатке,

типски производ .Канта од пуног материјала, постављена на

метални стуб. Стуб монтиран на припремљен бетонски темељ.

Обрачун по ком ком 40.00

7,005 Набавка, транспорт и постављање контејнера за комунални отпад

запремине 1100л, димензија 137х120х145цм

Обрачу по ком. ком 24.00

7,006 Ручни ископ темељних јама за урбану опрему (клупе, путокази,

канте за отпатке) димензија 30х30х60цм, 50х30х60цм, 40х40х60цм.

Одвожење вишка земље из ископа, на депонију.

Обрачун по м3 м3 12.00

7,007 Бетонирање темеља урбане опреме набијеним бетоном , према

инструкцијама испоручиоца опреме. м3 12.00

7,008 ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА ВИЗУЕЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ

Набавка материјала, израда, монтажа и антикорозиона заштита

челичне настрешнице контејенре-визуалне заштите, димензија

настрешнице 5,0/4,4м, површина настрешнице цца 22.0м2 ( 2 ком)

од ХОП профила дим 80/80/3мм-стубови висине цца 2,00м,

међусобно повезани профилом истих димензија у доњој и горњој

зони. Стубови се фиксирају аб темеље на димензија 40/40/60цм,

преко анкер плоча. Конструкција се међусобно вари. Антикорозивна

заштита по оштем опису, завршно се конструкција боји у сиво. 

Обрачун по кг
кг 1,400.00

7,009 ОБЛОГА БОЧНИХ ЗИДОВА НАСТРЕШНИЦЕ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ

Набавка материјала, монтажа бочних страница настрешнице за

контејнере ( три странице), поставља се заштитна површина од

композитних алуминијумских панела д=4мм (алукобонд,

перфорирани лим, панел и сл. ) или производ истог квалитета другог

произвођача, у укупној ширини до1,50м, ширина појединачног

елемента цца 30цм. Панел се постваља на висини од 50цм од

површине платоа. Панел је у боји дрвета са имитацијом шаре

дрвета.

Обрачун по м2 м2 100.00

УКУПНО УРБАНИ МОБИЛИЈАР

УКУПНО

ВЈН 06/17 Предмер радова - партерно уређење 5



ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ФАЗА 5 -ФОНТАНА

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 1545

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

ДАТУМ: 11.07.2017.

НАПОМЕНА : СВИ РАДОВИ МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНИ

ПРЕМА 

"УСЛОВИМА И ОБИМУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА" КОЈЕ ЈЕ

ПРОПИСАО 

ИНВЕСТИТОР У ОКВИРУ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ

УГОВОРЕНО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА.

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ

1,001 Израда и постављање градилишне табле обавештења

да се изводе грађевински радови, са основним

подацима о објекту, Извођачу, Инвеститору и

Пројектанту. Табла је димензија 300x200 цм, у свему

према важећем правилнику. 

Обрачун по комаду   ком 1.00

1,002 Обележавање објекта са свим потребним

пројектованим елементима из пројекта за извођење

радова по X, Y и З координатама. Податке о геодетским

тачкама државне мреже на тој локацији узети из

општинског катастра. Извршити постављање чврстих

тачака дрвеним кочићима или металним болцнама, а

најмање једну тачку обезбедити као стални геодетски

репер током целе градње комплекса. Стална тачка

мора бити везана за државни координатни систем.

Током грађења извођач мора редовно одржавати све

сталне тачке и побијене ознаке, а да се при том

обезбеди нормално грађење и несметана контрола од

стране стручног надзора. У цену улази и израда

протокола о обележавању, и геодетско снимање

изведених темеља 

Обрачуном дата бруто површина објекта фонтане

Обрачун по м2              м2 23.50

1,003 Монтажа и демонтажа привремене заштитне ограде са

осветљењем градилишта и улазних делова до краја

градње објеката. На сваких 2 м поставити стубове

висине 2 м. Поставити капије и табле са упозорењем за

пролазнике. Ограда ће се користити за све време

трајања радова. У цену улази монтажа, демонтажа,

упозорења и градилишне капије . Обрачун по м2

ограде.  м1 450.00

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
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2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2,000 ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ:

Извођач радова је поред описа појединачних ставки

радова ценама обухватио и следеће заједничке

условe:

1. Земљани радови ће бити изведени у свему према

пројекту, цене садрже све радне операције, утрошке

материјала, помоћни алат, механизацију и радне

скеле, као и остале трошкове и изараду предузећа

2. Апсолутна кота нивоа ±0,00 објекта износи 96,30 мнв

3. Сви ископи у овом предмеру су рачунати од

просечне коте терена, која је 95,55мнв

3. Пре почетка земљаних радова извођач је дужан да

заједно са представником инвеститора сними висинске

коте постојећег терена, након исколчења објекта

4. Извођач је дужан у фази извођења радова да води

рачуна о одржавању привремених саобраћајница тј, да

у случају кишовитих дана изврши одводњавање са

истих

5. У случају прекопавања, све дубље ископане

површине треба попунити шљунком или санирати

терен на адекватан начин у консултацији са

геомеханичаром. Ови трошкови падају на терет

извођача.

6. Ископане темеље заједнички треба да прегледају и у

грађевинском дневнику констатују квалитет и техничке

податке за обрачун (снимљени ископ)

7. При обрачуну количина радова за све ископе и

одвоз обрачунато је по м3 самониклог тла, а сви

насипи по м3 збијеног материјала

8. Важећи норматив утрошка рада и материјала

прописују "Нормативи у стандарди рада у

грађевинарству  - Високоградња ГН -200"    

2,001 Машинско чишћење терена и скидање површинског

слоја земље и шута(oтпада грађ.материјала ) у

дебљини од цца 40цм. Ископ треба да прати пад

терена. 

Ископану земљу и шут утоварити у камион и одвести

на градску депонију удаљености до 10км, што улази у

цену. 

Овом позицијом је обухваћена површина под објектом

проширена за цца 1,0 м  по обиму. 

Обрачун по м3 м3 45.00

2,002 Машински ископ земље II категорије у широком

ископу, за темељну плочу фонтане, уз сталан надзор

стручног лица и упутство надзорног органа. 

Ископ вршити са косинама страница 1:2, шире за цца

1,0м од будућег објекта, тако да се при дну обезбеди

простор за монтажу страница оплате темеља и зидова.

Ископ радити до доње коте подложног слоја АК

94.32мнв где је плоча дебљ.20цм.Ископану здраву

земљу депоновати у оквиру градилишне депоније, за

касније насипање око објекта.

Одвоз вишка земље у посебној позицији.

Обрачун по м3

м3 46.5
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2,004 Ручно и машинско планирање и набијање дна ископа,

са тачношћу ± 3цм и обрадом до потребне збијености

и са снимком од геометра и профилима. 

Контролу збијености и носивости припремњеног

подтла урадити према следећим препорукама

геомеханичара:

- одређивање садржаја влажности према SRPS CEN

ISO/TS 17892-2-1 :блиска оптималној, један опит на

сваких 1000м2 Природна влажност материјала

постојећег подтла треба да буде таква, да је приликом

збијања могуће постићи захтевани квалитет. 

- одређивање запреминске масе тла са цилиндром

познате запремине по SRPS U.B.013 : Sz≥100%, један

опит на сваких 500м2

- одређивање контроле збијености са лаким

падајућим теретом према RVS 08. 03. 04. (или TP BF-StB

Deo B 8.3):

Edin ≥ 15MPa, један опит на сваких 200м2

- одређивање модула стишљивости методом кружне

плоче према SRPS U.B1.046 : Ms≥15MPa, један опит на

сваких 400м2, према препоруци из геомеханичког

елабората. 

Обрачун по м2. м2 105.00

2,007 Набавка материјала, транспорт и машинско

разастирање и набијање песка око зидова фонтане, у

слојевима по 25-30цм, укупне висине до цца 70цм.

Набијање извести до збијености од  мин. Мs=35MPa. 

У цени обухватити транспорт, материјал, набијање,

радну снагу, алат и механизацију.

Обрачун по м3.
м3 11.00

2,008 Набавка материјала, транспорт и машинско

разастирање и набијање каменог агрегата испод подне

плоче "декинга", у слојевима по 15-30цм, укупне

висине до цца 30цм.

Набијање извести до збијености од  мин. Мs=35MPa. 

У цени обухватити транспорт, материјал, набијање,

радну снагу, алат и механизацију.

Обрачун по м3.
м3 20.00

2,009 Машински утовар и одвоз ископане земље са

градилишне депонијуе на регистровану градску

депонију удаљености до 10 км.

Обрачун по м3 м3 23.0

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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3 БЕТОНСКИ РАДОВИ

3,000 ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ:

Извођач радова је поред описа појединачних ставки

радова ценама обухватио и следеће заједничке

условe:

1. Бетонски радови ће бити изведени у свему по

пројекту, статичком прорачуну и важећим

правилницима. Извођач је дужан урадити пре почетка

радова "Пројекат бетона са планом израде и контроле

квалитета бетона". 

2. Овлашћени надзорни орган извршиће пријем оплате

са аспекта димензије, висинских кота и пријем

арматуре са аспекта броја и пречника уграђених

шипки. За сигурност оплатена деформисање и рушење,

одговараће извођач радова.

Бетонирање ће се извршити тек кад овлашћени

надзорни орган констатује у грађевнском дневнику да

нема примедби

3. Заштита свеже избетонираних конструкција као и

заштита бетона (од мраза или великих врућина) у фази

очвршћавања је садржана у јединичним ценама.

4. Скидање оплате може се извршити по одобрењу

одговорног лица

5. Цене садрже све радне операције, утрошке

материјала, помоћни алат и скеле, као и трошкове и

зараду предузећа

6. Важећи норматив утрошка рада и материјала

прописују "Нормативи и стандарди рада у

грађевинарству  - Високоградња ГН -400-1"

3,001 Набавка материјала и бетонирање подложне плоче

неармираним бетоном МБ-15, испод темељне плоче

фонтане, и око фонтане у слоју дебљине д = 5 цм. На

овај бетон се поставља хориз.хидроизолација. 

У цени обухватити транспорт, сав потребан материјал и

рад заједно са  потребном рубном  обичном  оплатом. 

Обрачун по м2 компет изведене позиције.

м2 50.00

3,003 Набавка материјала и бетонирање арм.бет.темељне

плоче фонтане бетоном МБ 30, дебљине 20цм.

Бетонирање у обичној оплати, армирати по пројекту,

детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и

неговати по прописима. 

У цени обухватити транспорт, сав потребан материјал и

рад заједно са потребном оплатом, осим арматуре,

која је  посебно обрачуната.  

Обрачун по м3 компЛет изведене позиције.
м3 5.00

3,004 Набавка материјала и бетонирање арм.бет. зидова

базена фонтане бетоном МБ 30, дебљине 20цм.

Бетонирање према насипу у обичној оплати , са

унутрашње стране у глаткој оплати, армирати по

пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон

уградити и неговати по прописима. 

У цени обухватити транспорт, сав потребан материјал и

рад заједно са потребном оплатом, осим арматуре,

која је  посебно обрачуната.  

Обрачун по м3 компет изведене позиције. м3 3.50
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3,005 Набавка материјала и бетонирање арм.бет. плоче-

подлога за "декинг" бетоном МБ 30, у паду

1,5%,дебљине 6-10цм. Уз подужне ивице формирати

канал са подва сливника, канал ширине 20цм, дубине

10-15цм. Бетонирање у обичној оплати, лако армирана

плоча, мрежаста арматура, армирати по детаљима и

статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по

прописима. 

У цени обухватити транспорт, сав потребан материјал и

рад заједно са потребном оплатом, осим арматуре,

која је  посебно обрачуната.  

Обрачун по м3 компЛет изведене позиције. м3 10.00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

4 АРМИРАЧКИ РАДОВИ

4,000 ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АРМИРАЧКЕ

РАДОВЕ:

Извођач радова је поред описа појединачних ставки

радова ценама обухватио и следеће заједничке

условe:

1. Армирачки радови биће урађени у свему према

статичком прорачуну, арамтурним нацртима.

2. Aрматуру урадити од свих квалитета челика

предвиђених у статичком прорачуну. 

3. Јединачна цена садржи и постављање подметача од

челика , пластике или бетона за постизање

предвиђених заштитних слојева и правилног положаја

арматуре у конструкцији. Цва подеона гвожђа и

узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако

да не може доћи до промене положаја арматуре за

време бетонирања.

4. Пријем постављене арматуре са аспекта броја и

пречника уграђених шипки вршиће надзорни орган,

констатовати стање и дати дозволу за бетонирање,

кроз грађевински дневник. за атестирање и квалитет

уграђене арматуре одговара извођач радова.

5. Важећи нормативи утрошка рада и материјала

прописују "Нормативи у стандарди рада у

грађевинарству  - Високоградња ГН- 400" 

6. У фази израде предмера обухваћена је процењена

количина арматуре, након израде детаља арматуре и

спецификација, обрачунаће се праве количине.

Инвеститор и извођач треба то да уваже и прихвате.

4,001 Набавка, транспорт, исправљање, сечење , савијање и

ручна монтажа ребрастог бетонског гвожђа Б 500Б .

Oбрачун по кг.

кг 1,500.00

4,002 Набавка, транспорт, кројење и монтажа мреже за

армирање МА 500/560

Oбрачун по кг. кг 300.00

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ
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5 ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

5,000 ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ:

Извођач радова поред описа појединачних ставки

радова ценама обухватио и следеће заједничке

услове:

1. Хидроизолатерски радови ће бити изведени у свему

по пројекту, технички исправним и одобреним

детаљима за које је извођач дужан доставити на

сагласност.

2. За извођење хидроизолатерских радова користиће

се само атестирани материјали. Извођач је дужан

доставити атест пре почетка извођења радова 

3.Подлоге за извођење морају бити равне, чврсте и

суве и очишћене од прашине. Пре почетка извођења

изолатерских радова мора се проверити о

констатовати исправност већ извршених грађевинских,

занатских и других радова који би могли утицати на

квалитет, сигурност и трајност изолатерских радова.

4. Цене садрже све радне операције, утрошке

материјала, помоћни алат и скеле које прописују

"Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-

Високоградња" ГН-561.

5,001 ХОРИЗОНТАЛНА ХИ ИСПОД ТЕМЕЉА

Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне

хидроизолације испод АБ темељне плоче, а преко

слоја мршавог бетона (обрачунато у посебној позицији

), на следећи начин:

- премаз подлоге битулитом

- варење слоја високофлексибилне СБС битуменске

траке са улошком од полиестера, дебљине 5мм, типа

"Мида Техноеласт ПВ С4с ЕМП" или "Баудер ПЅЕ ПВ

200 С5т" 

- Премаз спојева трака у ширини до 10цм

високоеластичном хладном битумен/гума течном

мембраном "Koster KBE Liquid Film" високе елогације -

истезање до пуцања ˃ 900%

- Заштита/клизни слој  2 х ПЕ фолија

Обрачун по м2
м2 25.00

ВЈН 06/17 Предмер радова - партерно уређење 11



бр. ОПИС јм кол цена укупно

5,002 ВЕРТИКАЛНА ХИ ТЕМЕЉНИХ ЗИДОВА

Набавка, транспорт и израда вертикалне

хидроизолације АБ зидова фонтане, са спољне стране,

преко претходно припремљене подлоге. Изолација се

изводи двокомпонентним несливајућим заптивачем

модификованог полимером " "Koster Deuxan

Professional"/"Koster Deuxan 2C" који се апликује

машинским прскањем под притиском (или ручно-

глетарицом). Премаз премошћује пукотине до 5мм,

има отпорност на топлоту 70ºЦ, издужење код кидања

100%, способност спречавања продора воде после

потпуног сазревања према DIN 1048.P.5 издржљивост

до 5 бара, време сазревања при температури до 20º

с око 24 часа, температура апликације +5°C до +35°C,

температура подлоге +5°C do +30°C. Подлога се прво

премазује дубоко пенетрирајућим прајмером"Koster

Polysil TG-500", а потом се материјал наноси

машинским прскањем у два слоја са утапањем

стаклене мрежице између слојева. Мали холкели дим

2х2 цм на спојевима плоче и зида се раде од истог

изолационог материјала и они морају бити суви пре

наношења изолационог слоја. Укупна потрошња

материјала 5кг/м2. Заштита хидроизолације

стиродурд=5цм.

Обрачун по м2

м2 17.00

5,003 ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ФОНТАНЕ 

Набавка материјала и израда малих холкера дим. 3/3

или 4/4цм на свим спојевима пода и зида, као и зида и

зида полимермодификованим водонепропусним

материјалом Костер Репаратурни малтер, у свему

према упутству и препоруци и произвођача.

Подлога мора бити чиста, здрава, чврста, очишћена од

штетних материјала који могу да спрече или смање

пријањање.

Обрачун по м1 са свим материјалом и радом
м1 17.00

5,004 ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ФОНТАНЕ

Набавка материјала и израда унутрашње

хидроизолације арм.бет.пода И зида на претходно

припремљену подлогу, а преко изведених малих

холкера. Изводи се двокомпонентним еластичним

минералним материјалом на бази цементног везива и

еластификата "Koster NB-Elastic Sivi" који затвара

пукотине до 2мм. Подлога се прво прајмерише дубоко

пенетрирајућим кристализујућим прајмером "Kostel

Polisyl TG-500". Mатеријал се наноси глетарицом у два

слоја са утапањем стаклене мрежице целом

површином у први слој.     

Обрачун по м2 са свим материјалом и радом у свему

према препорукама произвођача
м2 17.00
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6,005 ЗАПТИВАЊЕ ПРОДОРА ЦЕВИ

Набавка материјала и заптивање продора цеви кроз

арм.бетонске зидове, трајнопластичном масом за

заптивање. По обиму цеви извести прстенове од

хидроизолационе мембране на бази ЕСВ (етилен

коплимер битумен ) армиране са стакленом мрежицом

типа „Koster ECB 2,0“. Продори нису у води под

притиском. Ширина зазора је максимално до 2цм.

Дебљина зидова кроз које пролазе цеви је 20цм. Цеви

су пречника  од Ø 65- Ø 200мм

Обрачун по ком са свим материјалом и радом у свему

према препорукама произвођача

ком 6.00

УКУПНО ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

7 КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

7,000 НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Сви радови морају бити изведени стручно и

квалитетно, са квалификованом радном снагом,

одговарајућим алатом и материјалима који одговарају

у свему техничким прописима, нормативима и

важећим стандардима.   

Извођач је обавезан пре почетка радова доставити

узорке, након одобрења узорка да достави атесте.

Камен мора бити 1.класе.

Цене садрже све радне операције, утрошке

материјала, помоћни алат и скеле које прописују

"Нормативи и стандарди рада у грађевинарству -

Високоградња"

7,001 КАМЕНЕ ПЛОЧЕ ФОНТАНА-СВЕТЛЕ:             

Набавка и полагање гранитних камених плоча,

квалитета прве класе, великог формата, дим. 60/60цм

у боји по избору инвеститора ( светла боја), -33 ком,

сложених у 3*11 поља.

Полагање фуга на фугу, ширина фуге 5мм, на унапред

припремљену равну, чисту и суву подлогу, полаганје на

дистанцере , бузоне. Фуге се н е попуњавају. У 9 плоча

се постављају прскалице и светиљка, потребно је

бушење отвора пречника цца 10цм. тачан положај у

догвоору са испоручиоцем опреме. Камаен плоче се

ослањају на бузоне, позицијом предвидети и набавку

потребног броја бузона.

Извођач је дужан да донесе узорке на увид

пројектанту, да би он потврдио боју и дезен. 

У цену урачунати сав потребан материјал и рад.

Обрачун по м2
м2 11.30

7,002 КАМЕНЕ ПЛОЧЕ ФОНТАНА-ТАМНЕ:           

Набавка и полагање гранитних камених плоча,

квалитета прве класе, великог формата, дим. 60/60цм

у боји  по избору инвеститора ( тамна боја), - 32 ком

Полагање фуга на фугу, ширина фуге 5мм, на унапред

припремљену равну, чисту и суву подлогу, полагање на

набијени бетон. Фуге се попуњавају. Горња плоча 

Извођач је дужан да донесе узорке на увид

пројектанту, да би он потврдио боју и дезен. 

У цену урачунати сав потребан материјал и рад.

Обрачун по м2

м2 11.52

УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
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8 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

8,001 Набавка, транспорт и полагање Silvadec композитне

даске, имитација дрвета, у смеђој боји (Brun colorado i

Brun exotique) ,структурна, отпорност на клизање Р11,

дужина 4мт, ширина 138мм, или одговарајући

производ истог квалитета другог произвођача.

Постављање на композитну подконструкцију -грдицу

димензија 50/50мм ,на међусобном размаку 40цм,

која се поставља на носаче са подесивом висином 4-

6цм, или алтернативно такође на гредицу од

композитног материјала са постављањем дистанцера,

кајли, на бетонску подлогу.

Обрачун по м2
м2 80.00

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  ФОНТАНА
1

2

3

4

6

7

8

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
УКУПНО

БЕТОНСКИ РАДОВИ
АРМИРАЧКИ РАДОВИ

ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - " КАПИЈА " - ФАЗА 5

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

БРОЈ ПРОЈЕКТА : 1545

ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ

ДАТУМ:11.07.2017

НАПОМЕНА : СВИ РАДОВИ МОРАЈУ БИТИ ИЗВЕДЕНИ

ПРЕМА 

"УСЛОВИМА И ОБИМУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА" КОЈЕ ЈЕ

ПРОПИСАО 

ИНВЕСТИТОР У ОКВИРУ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА

КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ УГОВОРЕНО

ИЗВОЂЕЊЕ

РАДОВА.

бр. ОПИС јм кол цена укупно

1 ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ

1,001 Израда и постављање градилишне табле обавештења

да се изводе грађевински радови, са основним

подацима о објекту, Извођачу, Инвеститору и

Пројектанту. Табла је димензија 300x200 цм, у свему

према важећем правилнику. 

Обрачун по комаду   ком 1.00

1,002 Обележавање објекта са свим потребним

пројектованим елементима из пројекта за извођење

радова по X, Y и З координатама. Податке о геодетским

тачкама државне мреже на тој локацији узети из

општинског катастра. Извршити постављање чврстих

тачака дрвеним кочићима или металним болцнама, а

најмање једну тачку обезбедити као стални геодетски

репер током целе градње комплекса. Стална тачка

мора бити везана за државни координатни систем.

Током грађења извођач мора редовно одржавати све

сталне тачке и побијене ознаке, а да се при том

обезбеди нормално грађење и несметана контрола од

стране стручног надзора. У цену улази и израда

протокола о обележавању, и геодетско снимање

изведених темеља 

Обрачуном дата бруто површина објекта фонтане

Обрачун по м2              м2 71.50

1,003 Монтажа и демонтажа привремене заштитне ограде са

осветљењем градилишта и улазних делова до краја

градње објеката. На сваких 2 м поставити стубове

висине 2 м. Поставити капије и табле са упозорењем за

пролазнике. Ограда ће се користити за све време

трајања радова. У цену улази монтажа, демонтажа,

упозорења и градилишне капије . Обрачун по м2

ограде.  м1 240.00

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
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2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2,000 ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ:

Извођач радова је поред описа појединачних ставки

радова ценама обухватио и следеће заједничке условe:

1. Земљани радови ће бити изведени у свему према

пројекту, цене садрже све радне операције, утрошке

материјала, помоћни алат, механизацију и радне

скеле, као и остале трошкове и изараду предузећа

2. Апсолутна кота нивоа ±0,00 објекта износи 96,30 мнв

3. Сви ископи у овом предмеру су рачунати од

просечне коте терена, која је 95,55мнв

3. Пре почетка земљаних радова извођач је дужан да

заједно са представником инвеститора сними висинске

коте постојећег терена, након исколчења објекта

4. Извођач је дужан у фази извођења радова да води

рачуна о одржавању привремених саобраћајница тј, да

у случају кишовитих дана изврши одводњавање са

истих

5. У случају прекопавања, све дубље ископане

површине треба попунити шљунком или санирати

терен на адекватан начин у консултацији са

геомеханичаром. Ови трошкови падају на терет

извођача.

6. Ископане темеље заједнички треба да прегледају и у

грађевинском дневнику констатују квалитет и техничке

податке за обрачун (снимљени ископ)

7. При обрачуну количина радова за све ископе и одвоз

обрачунато је по м3 самониклог тла, а сви насипи по

м3 збијеног материјала

8. Важећи норматив утрошка рада и материјала

прописују "Нормативи у стандарди рада у

грађевинарству  - Високоградња ГН -200"    

2,001 Машинско чишћење терена и скидање површинског

слоја земље и шута(oтпада грађ.материјала ) у

дебљини од цца 40цм. Ископ треба да прати пад

терена. 

Ископану земљу и шут утоварити у камион и одвести

на градску депонију удаљености до 10км, што улази у

цену. 

Овом позицијом је обухваћена површина под објектом

проширена за цца 1,0 м  по обиму. 

Обрачун по м3 м3 32.00

2,002 Машински ископ земље II категорије у широком

ископу, за темељну плочу капије, уз сталан надзор

стручног лица и упутство надзорног органа. 

Ископ вршити са косинама страница 1:2, шире за цца

1,0м од будућег објекта, тако да се при дну обезбеди

простор за монтажу страница оплате темеља и зидова.

Ископ радити до доње коте подложног слоја на дубини

цца 100цм од површин терена. Ископану здраву

земљу депоновати у оквиру градилишне депоније, за

касније насипање око објекта.

Одвоз вишка земље у посебној позицији.

Обрачун по м3
м3 48.0
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2,004 Ручно и машинско планирање и набијање дна ископа,

са тачношћу ± 3цм и обрадом до потребне збијености

и са снимком од геометра и профилима. 

Контролу збијености и носивости припремњеног

подтла урадити према следећим препорукама

геомеханичара:

- одређивање садржаја влажности према SRPS CEN

ISO/TS 17892-2-1 :блиска оптималној, један опит на

сваких 1000м2 Природна влажност материјала

постојећег подтла треба да буде таква, да је приликом

збијања могуће постићи захтевани квалитет. 

- одређивање запреминске масе тла са цилиндром

познате запремине по SRPS U.B.013 : Sz≥100%, један

опит на сваких 500м2

- одређивање контроле збијености са лаким

падајућим теретом према RVS 08. 03. 04. (или TP BF-StB

Deo B 8.3):

Edin ≥ 15MPa, један опит на сваких 200м2

- одређивање модула стишљивости методом кружне

плоче према SRPS U.B1.046 : Ms≥15MPa, један опит на

сваких 400м2, према препоруци из геомеханичког

елабората. 

Обрачун по м2.
м2 80.00

2,007 Набавка материјала, транспорт и машинско

разастирање и набијање земље из ископа око темеља,

у слојевима по 25-30цм, укупне висине до цца 70цм.

Набијање извести до збијености од  мин. Мs=35MPa. 

У цени обухватити транспорт, материјал, набијање,

радну снагу, алат и механизацију.

Обрачун по м3.

м3 47.00

2,008 Машински утовар и одвоз ископане земље са

градилишне депонијуе на регистровану градску

депонију удаљености до 10 км.

Обрачун по м3 м3 10.0

2,009 Планирање здраве земље из ископа по површини

парка     ( 33м3),  у слоју дебљине 10 цм.

Обрачун по м2 м2 330.0

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
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3 БЕТОНСКИ РАДОВИ

3,000 НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Извођач радова је поред описа појединачних ставки

радова ценама обухватио и следеће заједничке условe:

1. Бетонски радови ће бити изведени у свему по

пројекту, статичком прорачуну и важећим

правилницима. Извођач је дужан урадити пре почетка

радова "Пројекат бетона са планом израде и контроле

квалитета бетона". 

2. Овлашћени надзорни орган извршиће пријем оплате

са аспекта димензије, висинских кота и пријем

арматуре са аспекта броја и пречника уграђених

шипки. За сигурност оплатена деформисање и рушење,

одговараће извођач радова.

Бетонирање ће се извршити тек кад овлашћени

надзорни орган констатује у грађевнском дневнику да

нема примедби

3. Заштита свеже избетонираних конструкција као и

заштита бетона (од мраза или великих врућина) у фази

очвршћавања је садржана у јединичним ценама.

4. Скидање оплате може се извршити по одобрењу

одговорног лица

5. Цене садрже све радне операције, утрошке

материјала, помоћни алат и скеле, као и трошкове и

зараду предузећа

6. Важећи норматив утрошка рада и материјала

прописују "Нормативи у стандарди рада у

грађевинарству  - Високоградња ГН -400-1"

3,001 ТЕМЕЉНА ПЛОЧА

Набавка материјала и бетонирање арм.бет. темељне

плоче са темељним надвишењем димензија 121*46

цм, висине 50цм, бетоном МБ 40. Плоча дебљине 40

цм. Бетонирање у обичној оплати, армирати по

пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон

уградити и неговати по прописима. 

У цени обухватити транспорт, сав потребан материјал и

рад заједно са потребном оплатом, осим арматуре,

која је  посебно обрачуната.  

Обрачун по м3 компет изведене позиције.
м3 33.00

3,002 А.Б. СТУБОВИ КАПИЈЕ

Набавка материјала, транспорт и бетонирање

армирано бетонских стубова висине 8.0м, димензија

25/100цм, бетоном МБ 30 са употребом глатке

оплате.Обрачун по м3 комплет изведене позиције са

употребом оплате.
стубови ш/д = 25/100 

м3 24.00

3,003 Бетонирање армиранобетонске равне кровне пуне

плоче , димензија 11,0 * 3,25м, бетоном МБ-30 у

глаткој оплати и подупирањем. Дебљина плоче

д=50цм. Плочу у средишњем делу је могуће олакшати

стиропор плочама. Плоча остаје видна у натур бетону,

оплату пажљиво изводити. Уколико након скидања

оплате буде потребно равнање , извршити брушење

плоче. Обрачун по м3 комплет готово са употребом

оплате и подупирањем. Aрмирано са ребрастом

арматуром Б500Б сам употребом глатке оплате.

Обрачун по м3 компет изведене позиције.
м3 36.00
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

3,004 ЧЕЛИЧНИ ПРОФИЛ IPE 500

Набавка, транспорт и уградња челичног профила IPE

500, на врху стуба дужине 100цм, са свим потребним

анкерима за сидрење у стуб и за везу са кровном

плочом. Ножице профила треба да су невидњиве, тј.

Утопљене у бетонску плочу. кг 2,000.00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

4 АРМИРАЧКИ РАДОВИ

4,000 НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Извођач радова је поред описа појединачних ставки

радова ценама обухватио и следеће заједничке условe:

1. Армирачки радови биће урађени у свему према

статичком прорачуну, арамтурним нацртима.

2. Aрматуру урадити од свих квалитета челика

предвиђених у статичком прорачуну. 

3. Јединачна цена садржи и постављање подметача од

челика , пластике или бетона за постизање

предвиђених заштитних слојева и правилног положаја

арматуре у конструкцији. Цва подеона гвожђа и

узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако

да не може доћи до промене положаја арматуре за

време бетонирања.

4. Пријем постављене арматуре са аспекта броја и

пречника уграђених шипки вршиће надзорни орган,

констатовати стање и дати дозволу за бетонирање,

кроз грађевински дневник. за атестирање и квалитет

уграђене арматуре одговара извођач радова.

5. Важећи нормативи утрошка рада и материјала

прописују "Нормативи у стандарди рада у

грађевинарству  - Високоградња ГН- 400" 

6. У фази израде предмера обухваћена је процењена

количина арматуре, након израде детаља арматуре и

спецификација, обрачунаће се праве количине.

Инвеститор и извођач треба то да уваже и прихвате.

4,001 Набавка, транспорт, машинско исправљање, сечење,

савијање и ручна монтажа ребрастог бетонског гвожђа

Б500Б, са јахачима и дистанцерима.

Обрачун по кг.

кг 18,400.00

4,002 Набавка и монтажа заварених арматурних мрежа 

МА500/600, укључујући потребна украјања и савијања. 

Обрачун по кг.

кг 1,840.00

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

5 ЗИДАРСКИ РАДОВИ

5,000 НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Извођач радова је поред описа појединачних ставки

радова ценама обухватио и следеће заједничке условe:

1. Зидарски радови ће бити изведени у свему по

пројекту и важећим стандардима и правилницима

2. Цене садрже све радне операције, утрошке

материјала, помоћни алат и скеле

3. Опекарски производи за зидање треба да су

атестирани по важећим стандардима и испуњавају

услове за уградњу (димензије,хидроскопност,чврстоћа

на притисак, влажно бубрење... и остало)

4. Ценама обухватити радну скелу

5. Важећи норматив утрошка рада и материјала

прописују "Нормативи у стандарди рада у

грађевинарству  - Високоградња ГН- 301" 

5,001 Зидање фасадних обложног зида око стубова , шупљом

фасадном  опеком у браон боји, д =12 цм, у продужном 

малтеру 1:2:6, Опека нормалног формата. Систем

вертикалног ослањања облоге решен је тако да се на

нивоу етаже, на спољњој страни стуба поставља

конзолни систем од нерђајућег челика који прима

гравитационо оптерећење. 

Хоризонталну стабилност треба обезбедити сидрима

од нерђајућег челика, која су могу уградити у спојнице

основног зида, или накнадно уградити у основни зид. 

За избор и распоред конзолних носача обавезно се

ради пројекат конзолног система, где се врши

прорачун, одређује врста конзола и даје тачан положај

и спецификација конзола и елемената за анкерисанје.

Испоручилац конзола и остале опреме мора прибавити

АТЕСТЕ, важеће у  Републици Србији. 

Фуге морају бити потпуно хоризонталне, односно

вертикалне, са континуалном ширином спојнице.

Употребити одговарајућу опеку, оштрих, правих и

паралелних ивица и уједначене боје.

Приликом зидања, Хоризонталне дилатације су

ОБАВЕЗНЕ, испод сваког реда конзолних носача.

Овакве дилатације се НЕ ПУНЕ малтером већ

сунђерастом гумом и гитом.

Обрачун по м2 готовог зида заједно са свим потребним

материјалом, радном скелом, транспортом и израдом.

м2 336.00

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ
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бр. ОПИС јм кол цена укупно

6 КРОВОПОКРИВАЧКИ и ЛИМАРСКИ РАДОВИ

6,000 НАПОМЕНЕ/ОПШТИ ОПИС

Сви лимарски радови морају бити прецизно, стручно и

квалитетно изведени са квалификованом радном

снагом, одговарајућим алатом и материјалима који

одговарају у свему техничким прописима,

нормативима и важећим стандардима за ову врсту

радова. 

Сви профили, окапнице и остало морају се извести

према одобреним детаљима, које извођач треба

усагласити са пројектом. Пре почетка радова извођач је

дужан да усагласи своје детаље са пројектом, да

провери све грађевинске елементе на које се лимарија

причвршћује, као и да припреми лимарију од

захтеваног материјала.

Делови различитих метала не смеју доћи у непосредни

додир, да би се спречило стварање галванских струја,

корозије или других штетних утицаја.

Против штетног утицаја бетона, малтера или опеке,

лимови се штите постављањем слоја непескиране тер

хартије коју обухватити у оквиру цене за све потребне

позиције.

Цене садрже све радне операције, утрошке материјала,

помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и

стандарди рада у грађевинарству-Високоградња" ГН-

771.

6,001 ПОКРИВАЊЕ КРОВА ЛИМОМ

Покривање кровних површина равним поцинкованим

лимом д=0.6 мм који се поставља преко АБ, а преко тер

папира Покривање извести по пројекту,правилима

струке.

Обрачунава се по м2 покривене површине мерено по

површини крова. м2 72.00

УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ и ЛИМАРСКИ

1

2

3

4

5

6 ЛИМАРСКИ РАДОВИ

УКУПНО

РЕКАПИТУЛАЦИЈА "КАПИЈА"

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ РАДОВИ
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА
ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН
БРОЈ ПРОЈЕКТА : 1542
ДЕО ПРОЈЕКТА: ПЗИ
ДАТУМ: 05.09.2017.
ФАЗА ПРОЈЕКТА: СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ТРОТОАРИ 

ФАЗА 5
1
2
3
4
5
6
7 УРБАНИ МОБИЛИЈАР

УКУПНО
ФОНТАНА
КАПИЈА

УКУПНО

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОКО САОБРАЋАЈНИЦА
 ПОВРШИНЕ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД
 ПРОТИВПОЖАРНА САОБРАЋАЈНИЦА
ПАРКОВСКА ПОВРШИНА –  ПАРК 2
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

NAPOMENA:

I PRIPREMNI RADOVI

1 SEČA STABALA  na nivou kompleksa

Investitor je u obavezi da pre otpočinjanja radova Seče i

uklanjanja stabala, kontaktira gradsku komisiju za seču,

odnosno odgovarajuću nadležnu opštinsku/gradsku službu. 

Tek po dobijanju njihovog rešenja/ dozvole/odobrenja ,i

plaćanja obračunate takse iz dobijenog rešenja / dozvole /

odobrenja / može da  pristupi izvršenju sledećeg dela  pozicije .

Stabla određena za seču data su grafičkim prilogom - list 1 i

manualom valorizacije. Po obaranju stabala, pristupiti vađenju

panjeva. U zavisnosti od veličine panjeva, oko istih iskopati

zemlju u prečniku od 1-2m, saseći debele i tanke žile koje se

nalaze u zemlji na dubini do 50 cm. Sav posečeni materijal

privremeno deponovati u okviru gradilišta radi kasnijeg utovara i

transporta. Rupe zatrpati i zemlju grubo isplanirati. Sav

posečeni materijal: sortimente, panjeve, žile i dr. Utovariti u

kamion i prevesti na deponiju udaljenu do 10 km. Broj stabala

za seču je 7. Njihovo uklanjanje je neophodno zbog prenamene

prostora.

Obračun po komadu.

Ø0 -10 kom 1

Ø11-20 kom 1

Ø31-40 kom 2

Ø41-50 kom 1

Ø51 - 60 kom 1

Ø61 - 70 kom 1

PREDMER RADOVA OZELENJAVANJA - FAZA V

Opis radova

Radove ozelenjavanja je neophodno da izvodi lice sa licencom 474

Investitor je u obavezi da imenuje lice za nadzor sa licencom 373 ili 474

Sve radove je potrebno izvesti u skladu sa pravilima struke i opštim uslovima za izvodjenje radova ozelenjavanja 

koji su sastavni deo predmera / tendera.

Pre otpočinjanja radova ozeelnjavanja , potrebno je dostaviti nadzornom organu:

za supstrat - sertifikat o ispravnosti materijala za rast i razvoj biljaka, kao i potvrdu da ne poseduje seme ambrozije. 

Sertifikat se dostavlj na svakih 100m3.

- za sadnice - zdravstevono sanitarnu potvrdu, 

- za seme travne smeše - sertifikat o kvalitetu / roku klijavosti i sastavu smeše

 - dinamički plan gradilišta i radova ozelenjavanja  formirati tako da radovi ozelenjavanja se vrše u periodu koji 

odgovara za živ materijal / biljke i semenski materijal !

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

Opis radova

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina

2 PRESAĐIVANJE STABALA na nivou kompleksa

Obuhvata pripremu stabala, orezivanje, mašinski iskop,utovar,

transport i mašinska sadnja na stalno mesto, koje je definisano

grafičkim prilogom. Presađivanje se izvodi ISKLJUČIVO u

periodu mirovanja vegetacije. Pozicija obuhvata i potrebnu negu 

i min 6 meseci po presadjivanju odr

- Širina iskopa oko stabla je minimalno 50cm veća u odnosu na

deblo

- prevršiti nadzemni deo stabla na min visini od 3m

- pripremiti označeno mesto sadnje - iskopati jamu min 2 puta

veću od formiranog busena, na dno staviti zdravicu, mešanu sa

tresetom u odnosu 1:1. Naliti sadnu jamu vodom do njenog

maksimalnog zasićenja.

- Mašinski izvaditi stablo za presadjivanje. sve deblje preseke

korena, premazati fungicidom.

- Položiti biljku na odgovarajuću visinu u pripremlejnu sadnu

jamu, kako bi korenov vrat bio na istoj vsini kao i na

prethodnom mestu rasta .

- Pažljivo ispuniti sadnu jamu, najfinijim humusnim supstratom,

mešanim sa tresetom  u odnosu 2:1

- ankerisati sadnicu i čankovati je.

- intenzivno zalivati, svaki drugi dan u prvoj rastućoj sezoni od

momenta presadjivanja , velikom količinom vode, odnosno do

potpune zasićenosti - stavaranja ‚‚barice‚‚ u zoni čanka.

Obračun po kom. Komplet.

kom
lišćarsko drveće kom 3

Četinarsko drveće kom 3

3 Prenošenje projekta na teren

Pozicija obuhvata prenošenje planiranog rešenja na teren,

obeležavanje, iskolčavanje.

Obračun paušalno po kom. kom 1

I UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

II ZEMLJANI RADOVI I PODZEMNE KONSTRUKCIJE

1 Ugradnja betonskih  kaseta - sadnih jama

По извршеној изради подконструкције паркинг површина,

обележити места садних јама, ради ископа. Извршити

машински ископ на месту планираних садних јама отвор у

основи 100 x 100цм . Дубину ископа уклопити у односу н

аконачну нивелету терена. Потребна висина за уградњу је

135цм.. Ископ вршити са косим странама. Ископани

материјла ставити по страни. Испланирати дно садне јаме,

по дну сипати иберлауф, набити га ручно. 

Nabaviti , transportovati i mašinski ugraditi prefabrikovane

betonske elemente. U osnovi su 100x100cm, debljina zidova je

10cm, od armiranog betona MB30. Visina kasete je 80cm.
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

Opis radova

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina

Po izvršenoj ugradnji , materijalom iz iskopa, zatrpati spoljašnje,

bočne iskopane strane i mašinski nabiti , do potrebne stišljivosti

prema projektu saobraćajnih površina. 

Višak iskoponaog materijala, utovariti i transportovati na

gradsku deponiju.

Na ovako ugrađenu betonsku kasetu potrebno je po izvršenoj

sadnji ugraditi vertikalnu i horizontalnu zaštitu koje su date

odvojenim pozicijama.

Obračun po kom, komplet. kom 6

2 Humusiranje

Nabavka transport i ugradnja humusnog materijala u debljini od

50cm.. Koristiti finu baštensku zemlju II kategorije, čistu od

organskog i neorganskog otpada, uz dodatak organskog

đubriva, peska i mineralnog djubriva.

Supstrat koji se ugradjuje MORA biti finih fizičkih i hemisjkih

osobina. Ugradjuje se na čist teren, bez korova, organskog i

neorganskog otpada. Potreban kvalitet potvrditi atestom

akreditovane laboratorije, kao i na prisustvo semena ambrozije. 

Prilokom ugradnje, po mašinskom razastiranju i grubom

nivelisanju, potrebno je izfrezirati humusirane površine, i fino

ručno isplanirati na planirane visinske kote.

Radove humusiranja izvoditi neposredno pred sadnju/ setvu,

kako se humus ne bi sušio. Stvarala pokorica i širio korov. 

Obračun po m3, komplet. m3 936

II UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

III SADNJA SADNICA 

1 DRVOREDNE SADNICE 

Nabavka, transport i sadnja drvorednih sadnica, dimenzija kako

je dato u daljem tekstu. Nakon sadnje sadnu jamu očankovati i

obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa opštim uslovima za

izvođenje radova ozelenjavanja. Sadne jame otvarati

mašinskim putem.

Drvoredna sadnica. Visina sadnica 450- 500 cm, počev od

korenovog vrata do polovine aktivnog vršnog letorasta .

Visina debla od korenovog vrata do najniže grane u kruni treba

da bude od 220 cm.                      

.Obim debla 18-20 cm. na visini od jednog metra u odnosu na

korenov vrat.

Korenov sistem treba da je dobro razvijen u svim pravcima,a

busen izvađene sadnice baliran i osiguran okastom žicom ili da

je u velikim saksijama - kontejnerima. Busen izvađene sadnice

treba da je  60 -80 cm.

Školovane sadnice presađene najmanje 3 puta, ali tako da je

zadnje presađivanje izvršeno dve do tri godine pre isporuke.
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Jedinična

cena

(din.)

A B AxB

Opis radova

Jedinica
Cena 

(din.)mera količina

Pozicija obuhvata i zamenu supstrata u iskopanoj jami i /li

ispunu ozidane sadne jame na parkingu , utovar i odvoz sterilne

zemlje. Jama je 80*80*100cm. Računati umanjenje u odnosu

na veličinu busena.

Obračun po kom. Komplet.

Ds Acer platanoides kom 9

2 VISOKI LIŠĆARI 

Nabavka, transport i sadnja sadnica VISOKIH LIŠĆARA,

dimenzija kako je dato u daljem tekstu. Nakon sadnje sadnu

jamu očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa

opštim uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja. Sadne

jame se otvaraju mašinskim putem.

Visina sadnica 300-350 cm, počev od korenovog vrata do

polovine aktivnog vršnog letorasta 

Obim debla 12-14 cm. na visini od jednog metra u odnosu na

korenov vrat

Korenov sistem treba da je dobro razvijen u svim pravcima, a

busen izvađene sadnice baliran i osiguran okastom žicom ili da

je u velikim saksijama-kontejnerima. Busen izvađene sadnice

treba da je 60-80 cm.

Školovane sadnice presađene 3-4 puta, ali tako da je zadnje

presađivanje izvršeno dve do tri godine pre isporuke.

Pozicija obuhvata i zamenu supstrata u iskopanoj jami , utovar i

odvoz sterilne zemlje. Jama je 80*80*100cm. Računati

umanjenje u odnosu na veličinu busena.

Obračun po kom, komplet.

Vl1 Liriodendron styraciflua kom 3

Vl2 Quercus rubra syn. borealis kom 2

3 VISOKI ČETINARI

Nabavka, transport i sadnja sadnica VISOKIH ČETINARA,

dimenzija kako je dato u daljem tekstu. Nakon sadnje sadnu

jamu očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa

opštim uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja.

Soliterno stablo sa pravilno raspoređenim granama, jednim

terminalnim izdankom. Visina sadnice 250-300 cm, počebv od

korenovog vrata do polovine aktivnog  vršnog izdanka.

Korenov sistem treba da je dobro razvijen u svim pravcima, a

busen izvađene sadnice baliran i osiguran okastom žicom ili da

je u velikim saksijama-kontejnerima. Busen izvađene sadnice

treba da je 60-80 cm.

Školovane sadnice presađene 3 puta, ali tako da je zadnje

presađivanje izvršeno dve do tri godine pre isporuke.

Pozicija obuhvata i zamenu supstrata u iskopanoj jami , utovar i

odvoz sterilne zemlje. Jama je 80*80*100cm. Računati

umanjenje u odnosu na veličinu busena.

Obračun po kom, komplet.

Vc1 Pinus walichiana kom 2

Vc2 Cedrus atlantica kom 4

Vc3 Pinus nigra kom, 7
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4 SREDNJE I NISKO LIŠĆARSKO DRVEĆE

Nabavka, transport i sadnja sadnica NISKIH I SREDNJIH

LIŠĆARA, dimenzija kako je dato u daljem tekstu. Nakon

sadnje sadnu jamu očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi

u skladu sa opštim uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja.

Sl2
Catalpa bignonioides ˊNanaˊ,h min 300cm, 

prsni precnik 5-7cm kom 4

Sl3
Koelreuteria paniculata,h min 300cm, 

prsni precnik 5-7cm kom 9

Sl4
Cotinus coggygria,h min 150cm, 

prsni precnik 3-5cm kom 13

5 SREDNJI I NISKI ČETINARI 

Nabavka, transport i sadnja sadnica srednjih i niskih četinara,

na mestima kako je dato planom sadnje dimenzija kako je dato

u nastavku opisa pozicije. Nakon sadnje sadnu jamu

očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa opštim

uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja.

Nc1 Juniperus virginiana ˊSkyrocketˊ, min h 180cm kom 59

6 LISTOPADNO ŽBUNJE

Nabavka, transport i sadnja sadnica listopadnog žbunja min

starosti 4-6 godina . Sadnice treba da budu formirane sa 4

podjednako razvijena izbojka dužine 50-60cm.Sadnice šiblja

treba da budu u kontejnerim C2 ili C3. Sadnu vršiti u donosu

na plan sadnje i prema normi koja je data u tom grafičkom

prilogu. Nakon sadnje sadnu jamu očankovati i obilno zaliti. Sve

radove uraditi u skladu sa opštim uslovima za izvođenje radova

ozelenjavanja. 

Lz1 Spirea japonica ˊBumaldaˊ C2L kom 16

Lz5 Forzythia europea C3L kom 46

Lz6 Potentilla fruticosa C3L kom 78

Lz9 Jasminum nudiflorum C2L kom 68

Lz10 Spirea vanhouteii C5L kom 64

Lz14 Cornus alba ´Sibirica´ kom 178

Lz15 Spirea japonica ˊLitle princesˊ C3.5L kom 129
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7 ZIMZELENO ŽBUNJE

Nabavka, transport i sadnja sadnica zimzelenog žbunja starosti

3-5 godina (ili slično). Sadnice treba da budu formirane sa 4

podjednako razvijena izbojka. SAdnju vršiti prema planu sadnje,

gde je definisano mesto sadnje i norma. Nakon sadnje sadnu

jamu očankovati i obilno zaliti. Sve radove uraditi u skladu sa

opštim uslovima za izvođenje radova ozelenjavanja.          

Obračun po kom.      

Zz3  Lonicera nitida C2L kom 24

Zz4 Pyrocantha coccinea C2L kom 24

Zz5 Cotoneaster dammerii C1.5L kom 225

Zz8 Berberis candidula C2L kom 110

Zz9 Euonymus japonicus microphyllus C3L kom 459

8 UKRASNE TRAVE

Nabavka, transport i sadnja sadnica , minimalne starosti 2 god.

Sadnju obaviti u svemu prema važećim normativima za tu vrstu

posla.     

Obračun po kom, komplet.

Ut1 Miscanthus sinensis ˊZebrinusˊ, C1L kom 272

Ut4 Imperata cylindrica ´Red baron´ P8cm kom 536

III UKUPNO ZA SADNJU SADNICA

IV ZASNIVANJE TRAVNJAKA

Nabavka, transport potrebnog materijala i izrada travnajka,

setvom travne smeše

Sve radove izvesti u skladu sa opštim uslovima za izvodjenje

radova. Travnjak je zasnovan, po drugom košenju u potrebnom

kvalitetu i pokrivenosti / gustini.

Obračun po m2, komplet m2 1216

IV UKUPNO ZA ZASNIVANJE TRAVNJAKA

V  ODRŽAVANJE ZELENILA

Održavanje - zalivanje, vršiti sa baštenske hidrantske mreže.

Računi za utoršenu vodu, koji budu ispostavljeni na adersu

Investitora u roku zasnivanja i održavanja zelenih površina,

potrebnoje da budu prefakturisani ka  izvodjaču.

Ukoliko nije moguće koristiti baštensku hidrantsku mrežu,

potreban transport vode / cisterna/na nivou potrebnog perioda

održavanja - minimalno 1 godina,  ukalkulisati u cenu sadnice.

1 ODRŽAVANJE NOVOG ZELENILA 

Podrazumeva sve operacije održavanja i nege zelenila     

(zalivanje, orošavanje, formiranje krošnji, okopavanje, prašenje,

suzbijanje korova zamena osušenih biljaka...) u periodu od dve

godine od datuma završetka radova.

Ukupno iznosi 20% po godini od investicione vrednosti

ozelenjavanja ( sadnja sadnica i zasnivanje travnjaka). 
% 0.4

V UKUPNO ZA ODRŽAVANJE ZELENILA
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VI OSTALI MATERIJALI

1 HORIZONTALNA ZAŠTITA STABALA

Nabavka materijala, radionička izrada , transport i ugradnja,

zaštitne rešetke sa sadne jame parking prostora

Rešetka je od presovane rešetke, koja je izradjena od

toplocinkovanog flaha 30/3mm. Rastojanje izmedju okaca je

30x30mm. Rešetke je iz dva komada sa otvorom z asadnicu

min 40x40cm. Spuštaju se na betonsku kasetu i medjusobno

povezuju šrafljenjem.

Prilikom montaže. Sva oštećenja hladno cinkovati.Sve detalje

uraditiprem priloženom grafičkom detalju. Rešenje prilagoditi

izvedenim otvorima - uzeti mere n alicu mesta.

Obračun po kom, komplet. kom 6

2 VERTIKALNA ZAŠTITA

Nabavka materijala, radionička izrada , transport i ugradnja,

zaštitnog korseta oko stabala na parking prostorima.

Korset u osnovi 40*40cm. Vertikale su od kombinacije 4 pljošte

gvoždja i žice 8mm , 8 komada, koje su spojene sa po jednim

prstenom od pljošte gvožđa- horizintalom na svakih 40cm.

Početni , sredni i krajnji prsten su od pljošt egvožđa, sa rupom z

amontažu, veza preko srafa. Korset se pravi iz dv e‚‚polutke‚‚ po

vertikali i preko prstenova od pljošt egvoždja se vezuje u

stub.Sa donje strane , na vertikalama su montirane metalne

nožice koje ulaze u okca 30*30, i tako se oslanjanju na podlogu.

Sve delove ofarbati osnovnom bojom za metal, a zatim u dve

ruke bojom za metal , u sivom tonu, poput rešetke na koju se

oslanja.

Sve detalje uraditi prema priloženom grafičkom detalju. Rešenje

prilagoditi izvedenim otvorima - uzeti mere na licu mesta.

Obračun po kom, komplet. kom 6

3 MALČ

Nabavka, transport i ugradnja malča u sadne jame na parking

prostoru. Po izvršenoj sadnji, ugraditi krupnu frakciju malča od

borove kore , natur boje. Norma ugradnje j e50L/sadnoj jami.

Ugradnju izvršiti pre montaže zaštite stabala.

Obračun po sadnoj jami, kom. kom 6

VI UKUPNO OSTALI MATERIJALI
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REKAPITULACIJA 

RADOVI OZELENJAVANJA 

FAZA V

I PRIPREMNI RADOVI din

II ZEMLJANI RADOVI din

III SADNJA SADNICA din

IV ZASNIVANJE TRAVNJAKA din

V  ODRŽAVANJE ZELENILA din

VI OSTALI MATERIJALI din

UKUPNO DIN
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ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКА КАПИЈА - ПАРТЕР

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

Р.бр. ОПИС укупно

1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

2 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

2,1      СПОЉАШЊА ВОДОВОДНА МРЕЖА

2,2      СПОЉАШЊА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

2,3      ОДВОДЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

2,4      БАШТЕНСКА ХИДРАНТСКА МРЕЖА

2,5      ХИДРО МАШИНСКИ РАДОВИ НА ФОНТАНИ

3 СПОЉАШЊЕ ЕЛЕКТОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

4
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ

5 САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

6 ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ И ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

6,1      ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ СА СИНХРОН ПЛАНОМ

6,2      ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ

УКУПНА НЕТО ЦЕНА (РСД):

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ФАЗА V

ВЈН 06/17 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ФАЗА V



ИНВЕСТИТОР: ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ОБЈЕКАТ: ЗЕМУНСКE КАПИЈE - ПАРТЕР

ЛОКАЦИЈА: ЗЕМУН

1 ФАЗА I

2 ФАЗА II

3 ФАЗА III

4 ФАЗА IV

5 ФАЗА V

УКУПНА НЕТО ЦЕНА (РСД):

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

"ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"

ВЈН 06/17
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

"ЗЕМУНСКЕ КАПИЈЕ"
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