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 На основу чл. 6a.,32.и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
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РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 03 број: 404-266 од 20.12.2018. 

године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 03 број: 404-267 од 20.12.2018. 

године, припремљена је 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца:   Општина Прибој, Прибој 

Адреса наручиоца: ул.12. Јануара бр.108 

Матични број: 07158289 

ПИБ:                101207254 

Шифра делатности:8411 

Интернет страница наручиоца: http://www.priboj.rs/ 

Врста наручиоца:Градска и општинска управа 

 

2.Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама 

Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују 

јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење 

грађевинских радова. 

 

3.Врста предмета јавне набавке 

Предмет јавне набавке су добра, услуге и радови. 

 

4.Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5.Резервисана јавна набавка 

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о 

јавним набавкама. 

 

6.Електронска лицитација 

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона. 

 

7.Лице за контакт или служба 

Лице (или служба) за контакт:  

Зоран Ратковић, тел:  064/8130527 

е-маил адреса: nabavke@priboj.rs. 

 

8.Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 20 (двадесет) дана од дана 

отварања понуда. 
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1.Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је: пројектовање,набавка и уградња котловског постројења 

на биомасу са пратећом опремом,по систему „кључ у руке“ 

 

 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 

71320000 Услуге техничког пројектовања 

44621200-1 Котлови 

45331110-0 Радови на инсталацији котлова 

44163120-7 Цеви за даљинско грејање 

45231300-8 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију 

45231400-9 Радови на изградњи електроенергетских водова 

45232142-9 Радови на изградњи подстаница за размену топлоте 

 

 

2.Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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III. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – УВОД; ОПИС ЛОКАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА; ОПИС 

ИНВЕСТИЦИОНИХ ОБЈЕКАТА;ПРЕДМЕТ И ОБИМ ПОНУДЕ,ПОДАЦИ ЗА НАБАВКУ, 

ИСПОРУКУ, МОНТАЖУ ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ; ОБАВЕЗЕ 

ПОНУЂАЧА;НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА; РОК ЗА НАБАВКУ ДОБАРА; МЕСТО ИСПОРУКЕ; ОБИЛАЗАК 

ЛОКАЦИЈЕ 

 

1. УВОД 

 

Лична карта постојећег система 

 

Пројектом изградње нове котларнице на дрвну сечку на КП бр. 1828/2 КО Прибој 

предвиђено је да се реши проблем грејања следећих јавних објеката, који се сада греју на 

мазут: 

 

НАЗИВ 

ЈАВНОГ 

ОБЈЕКТА 

О.Ш. „Вук 

Караџић“ 

О.Ш. 

„Десанка 

Максимовић“ 

Машинско-

електротехничк

а школа 

Гимназија 
Дечији 

диспанзер 

АДРЕСА 
Немањина 

35 
Лимска 24 

Вука Караџића 

27 

Немањина 

37 

Лимска 

18 

СПРАТНОСТ 

ОБЈЕКТА 
П+3 П+3 П+3 П+3 П+1 

БРУТО 

ПОВРШИНА 

(m2) 

5072 2026,8 6321 2570 687,2 

НЕТО 

ПОВРШИНА 

(m2) 

4173 1628,3 4314 2143 592 

ГРЕЈНА 

ПОВРШИНА 

(m2) 

3900 1434 3798 2143 592 

ТОПЛОТНО 

ОПТЕРЕЋЕЊЕ 

ОБЈЕКТА 

(W/m2) 

150 (пре 

планиране 

санације) 

 

125 (после 

планиране 

санације) 

150 (пре 

планиране 

санације) 

 

125 (после 

планиране 

санације) 

150 (пре 

планиране 

санације) 

 

114 (после 

планиране 

санације) 

150 135 

ВРСТА И 

ПОТРОШЊА 

ЕНЕРГЕНТА 

(2015 год.) 

МАЗУТ 

 

70200 kg 

МАЗУТ 

 

25812 kg 

МАЗУТ 

 

68364 kg 

МАЗУТ 

 

38574 kg 

МАЗУТ 

 

10656 kg 

ВРСТА И 

ПОТРОШЊА 

ЕНЕРГЕНТА 

(2016 год.) 

МАЗУТ 

 

79170 kg 

МАЗУТ 

 

29110 kg 

МАЗУТ 

 

77099 kg 

МАЗУТ 

 

43503 kg 

МАЗУТ 

 

12018 kg 

ВРСТА И 

ПОТРОШЊА 

ЕНЕРГЕНТА 

(2017 год.) 

МАЗУТ 

 

89700 kg 

МАЗУТ 

 

32982 kg 

МАЗУТ 

 

87354 kg 

МАЗУТ 

 

49289 kg 

МАЗУТ 

 

13616 kg 
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2. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 

 

Прибој је градско насеље у општини Прибој, у Златиборском округу и највећи град 

Полимља. Према попису из 2011. године у граду је живело 14.920 становника. Развио се из 

средњовековног трга, насталог испод тврђаве Јагат, чије се рушевине налазе изнад града, на 

планини Бић. 

Прибој је град на југозападу Србије на тромеђи Црне Горе, Босне и Херцеговине 

односно Републике Српске и Србије. 

Прибој се налази на реци Лим, изнад којег се издижу високе планине. Сам град Прибој 

се налази на 395 метара надморске висине уз обе стране реке Лим. 

Највиша кота општине Прибој је врх Обер на планини Јаворје, висине 1.486 метара. 

У граду се налази железничка станица Прибој. 

Техничким решењем се предвиђа изградња нове топловодне котларнице на биомасу на 

кп. бр. 1828/2 КО Прибој. У оквиру објекта котларнице је и складиште биомасе. 

 

3. ОПИС ИНВЕСТИЦИОНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ИЗГРАДЊЕ У 

ОКВИРУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предвиђена је изградња следећих инвестиционих објеката: 

 

А. Котларница за ложење дрвне сечке. 

 

Б. Инфраструктурне инсталације, које обухватају топловодне прикључке (који 

повезују нову котларницу са грејаним објектима), 

 

В. Топлотне подстанице у грејаним објектима. 

 

А. Котларница за ложење дрвне сечке 

 

За снабдевање топлотном енергијом наведених објеката предвидети 2 котловске 

јединице капацитета 1000±50 kW и 800±50 kW (за референтно гориво), заједно са пратећом 

опремом, арматуром и цевним водовима неопходним за функционисање система. 

Укупни капацитет котларнице је 1800 kW. 

Минимални степен корисности котлова је 88 %. 

Као гориво предвидети дрвну сечку према стандарду SRPS EN ISO 17225-4:2015, 

следећих карактеристика: 

- класа сечке А2 – све врсте дрвета према стандарду SRPS EN ISO 17225-1:2015 

(највише је јеле и смрче), 

- насипна густина од BD160 до BD250 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017, 

- величина сечке од P16S до P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827:2017, 

- садржај влаге сечке од М25 до М55 према стандардима SRPS EN ISO 18134-1:2017 и 

SRPS EN ISO 18134-2:2017, 

- садржај пепела од А1.0 доА3.0 према стандарду SRPS EN ISO 18122:2017. 

Референтно гориво, за доказивање капацитета и степена корисности котлова:  

- дрвна сечка, следећих карактеристика: 

            - класа сечке А2 – све врсте дрвета према стандарду SRPS EN ISO 17225-1:2015, 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2011._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%9B_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%98%D0%B5_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%98
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- насипна густина BD250 према стандарду SRPSEN ISO 17828:2017, 

- величина сечке P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827:2017, 

- садржај влаге сечке М35 према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS 

EN ISO 18134-2:2017, 

- садржај пепелаА1.0 према стандарду SRPS EN ISO 18122:2017, 

- референтна топлотна моћ: 3,11 kWh/kg заM35, односно 777 kWh/m3 за BD250. 

 

Температурски режим рада система грејања је 90/70°C. 

Рад котлова треба да буде потпуно аутоматизован почев од дозирања горива, чишћења, 

процеса сагоревања, дозирање ваздуха, контроле протока димних гасова ‐ рад свих 

електромотора треба да буде фреквентно регулисан. 

Сваки котао треба да има сопствени димњак. Одвод продуката сагоревања мора бити у 

складу са Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из 

постројења за сагоревање, „Службени гласник РС“, бр. 6/2016 из 2016. године. 

Поред котловских јединица испоручује се и следећа опрема која је саставни део 

котлова: 

 сва потребна фина арматура, мерно-регулациона опрема као и потребни термостати, 

 сва потребна груба арматура и ослонци, 

 електрокомандни орман на који је повезана сва електроопрема потребна за рад 

котлова, 

 транспортни систем за дрвну сечку (мерна, командна и остала). 

 

Сваки котао је опремљен сопственом комплетном аутоматиком. Котлови се повезују у 

каскадни рад. Температурски режим рада котлова је 90/70°C. 

У котларници се предвиђа одмуљна јама (расхладна јама) за пражњење котлова и 

судова. Вода се одатле препумпава ван просторије котларнице - обрадити пројектом 

хидротехничких инсталација. По потреби расхладна јама може да се охлади водоводском 

водом како у канализацију не би отишла вода температуре преко 40°C. 

У случају нестанка електричне енергије допремање сечке у котлове се зауставља. У 

котловима реагују сигурносни системи, који их штите од прегревања. 

Котлови морају бити атестирани заједно са опремом у складу са важећим прописима. 

У котларници предвидети акумулаторе топлоте, систем за одржавање притиска, 

хемијску припрему воде, систем за кондиционирање воде, циркулационе пумпе, мерно-

регулационе уређаје, запорну и сигурносну арматуру, разделник/сабирник и цевну мрежу, 

димњачки систем. Потребно је да све циркулационе пумпе буду електронски вођене и са 

променљивим протоком у зависности од тренутног оптерећења. 

Уз котларницу предвидети складиште сечке и опрему за транспорт сечке од складишта 

до котлова. 

Електроенергетске инсталације урадити у складу са архитектонско-грађевинским 

подлогама и машинским инсталацијама, а у свему према важећим законима, прописима, 

препорукама и стандардима за област електротехнике, поштујући и стандарде IEC. 

При пројектовању узети у обзир захтев Инвеститора за потребним напајањем 

потрошача, могућим проширењима, као и адекватном снабдевању наведених просторија 

електричном енергијом и неопходним пратећим захтевима у области телекомуникационих и 

сигналних инсталација. 

Потребно је предвидети: 
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- напајање објекта из новопредвиђеног мерног ормана-слободностојећег у свему према 

условима ЕД Ужице,погон Прибој број 28/51/2017 од 21.11.2017.год., до КПО на 

објекту котларнице односно до разводних ормана нове котларнице на биомасу,  

- напајање котла и елемената котловског постројења са ормана електромоторног погона, 

- напајање осветљења, прикључница и термичких потрошача, 

- заштиту људи од електричног удара, 

- израду темељног уземљивача и громобранске инсталације, 

- Антипаник - обезбедити 5 lux-a на вратима и свим путевима евакуације 2 lux-a преко 

расветних тела са сопственим унутрашњим напајањем, 

- LED светиљке у одговарајућој IP заштити, 

- за све системе предвидети локално - сервисно управљање и даљинско - аутоматско 

управљање, предвиђа се и сигнализација на модулима ЦСНУ (дигитални улази), 

- Систем аутоматске детекције пожара који је намењен благовременом откривању 

појаве и места настанка пожара у најранијој фази као и алармирању запослених да је у 

објекту детектован пожар, ручни јављачи пожара, 

- За складиште сечке, предвидети мултисензорске колективне детекторе са могућношћу 

подешавања параметара рада, који поседују редудантни сензорски систем и повећану 

отпорност на лажне аларме. Детектори су у изведби EEX иа IIC T4 класи заштите од 

експлозије у Ех изведби. 

- Систем видео надзора којим се надгледају сви улази у објекат, као и надгледање котла 

с обзиром да у објекту нема стално присутних радника. 

 

Објекат котларнице предвидети као армирано-бетонску скелетну конструкцију са 

одговарајућим начином фундирања према геотехничким условима. 

Сва оптерећења узети према важећим прописима за ову врсту објекта. Оптерећења од 

опреме узети према подацима потенцијалног испоручиоца опреме. 

Пројектом обезбедити стабилност објекта у свим фазама реконструкције и редовне 

експлоатације. 

Спољно уређење објекта на месту истовара сечки предвидети тако да се омогући 

неометан истовар ‐ пројектовати прилазни пут за доставно возило и везу са постојећим 

саобраћајницама. 

Обавезно је геодетско снимање предметне локације. 

Предвидети снабдевање водом свих санитарних уређаја. Комплетан развод за 

санитарну воду предвидети од водоводних цеви одговарајућег материјала и пречника према 

хидрауличком прорачуну. Предвидети топлотну изолацију цеви. 

За котларницу предвидети спољну и унутрашњу хидрантску мрежу, према Правилнику 

о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник 

РС”, бр. 3/2018). 

Унутар објекта котларнице предвидети унутрашње противпожарне хидранте. Развод за 

унутрашњу хидрантску мрежу предвидети од челично-поцинкованих водоводних цеви 

одговарајућег квалитета и пречника. Уколико притисак у водоводној мрежи није довољан, 

потребно је предвидети постројење за повишење притиска. 

Подаци за услове прикључења хидрантске мреже на водоводску мрежу: 

- Дозвољени пречник прикључењa на уличну хидрантску мрежу – Ø100 mm 

- Расположиви притисак – 5 bar 

- Количина воде коју је могуће обезбедити из уличне мреже – 20 l/s 
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Фекалне отпадне воде из санитарних уређаја у објекту прикупити и одвести до уличне 

фекалне канализационе мреже. За комплетан развод фекалне канализације предвидети 

канализационе цеви одговарајућег материјала и пречника. 

Атмосферске отпадне воде са крова котларнице одвести системом спољашњих олука 

који се одводе у систем кишне канализације преко цевних веза. 

 

 

Б. Инфраструктурне инсталације 

 

Предизолована топловодна мрежа која повезују котларницу са грејаним објектима 

 

Предвидети спољни развод цевима од нове котларнице до топлотних подстаница у 

објектима потрошача - О.Ш. „Вук Караџић“, О.Ш. „Десанка Максимовић“, Машинско-

електротехничка школа (МЕТШ), Гимназија и Дечији диспанзер. Секундарни развод 

цевовода за О.Ш. „Вук Караџић“, Гимназију и Дечији диспанзер је постојећи и полази из 

подстанице у О.Ш. „Вук Караџић“ ка потрошачима. 

Топловод и топлотне подстанице предвидети на катастарским парцелама бр. 1828/2, 

1828/8 и 1828/7 КО Прибој. Топловод за подстаницу у О.Ш. „Вук Караџић“ се води кроз 

парцеле 1828/2 и 1828/8 до подстанице у том објекту која се налази на кат.парц.бр. 1828/7. 

Топловод за О.Ш. „Десанка Максимовић“ и МЕТШ се води надземно у подстаницу МЕТШ, 

која је лоцирана на кат.парц.бр.1828/2. 

Цеви се постављају у ров на минималној дубини 0,8м, а ров је ширине 0,8м. 

Нивелација цевововда се врши гредицама од стиропора на међусобном рстојању од 2,5 до 3 

метра или џаковима напуњеним песком. Употреба дрвених гредица је забрањена.Испрани 

ситан песак ставља се испод цеви, дебљина слоја је 10cm, око цеви и изнад цеви, дебљина 

слоја је 10cm. Остатак рова попуњава се ископаном земљом, терен се уређује према 

претходном стању,а вишак земље одвози на депонију.  

Предизоловане цеви су са уграђеним системом за детекцију цурења – влаге.  

Чврсте тачке поставити у складу са прорачуном дилатација у наредним фазама 

пројектовања. 

Посебну пажњу треба посветити ископу трасе, како би се избегла оштећења 

постојећих подземних инсталација, чија тачна локација није позната. За потребе израде ПГД 

и ПЗИ, неопходно је прибавити постојеће стање – диспозицију водовода, електроенергетских 

инсталација, телекомуникационих инсталација, канализације и слично, а како би се избегла 

оштећења постојећих подземних инсталација. О градњи је потребно обавестити све 

руковаоце у складу са пројектним условима, те наложити и надзор осталих радова везаних за 

постојеће комуналне инсталације. Сва укрштања топловода са осталим подземним 

инсталацијама морају се извести по упутству представника комуналних предузећа, који 

управљају тим инсталацијама. На тим местима обавезан је ручни ископ. Сви услови и сва 

решења морају бити документовани у грађевинском дневнику. Код ископа канала потребна је 

пажња на месту укрштања топловода с телекомуникационим каблом, електро каблом, 

канализацијом, водоводом. У случају да се при укрштању топловода и комуналних водова не 

постиже законско растојање, у сагласности са руководиоцем комуналног предузећа 

употребљавају се заштитне цеви.  
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Сви радови у вези са заштитом и могућим премештању постојећих подземних објеката 

и инсталација морају бити обухваћени ценом радова.  

После извршеног заваривања топловода извршити радиографску контролу заварених 

спојева у обиму минимално 30%, а затим извршити пробу на притисак PI=9bar.  

После успешно извршене пробе цевоводана притисак може се приступити монтажи 

термоскупљајућих спојница, њиховом испитивању на притисак, а после успешног 

испитивања врши се попуна спојница и затрпавање рова. У току процеса пројектовања и 

монтаже предизолованог цевовода потребно је у потпуности испоштовати стандард ЕN 

13941.  

В. Топлотне подстанице у грејаним објектима 

Компактне предфабриковане топлотне подстанице се уграђују у просторијама 

корисника, у постојећим котларницама. У њима се припрема топла вода секундарног круга 

грејања. 

Топлотне подстанице су директног типа. Регулација подстаница је централна, из 

топлотног извора. Претпоставка је да у грејаним објектима постоји индивидуална регулација 

грејања по просторијама. 

Топлотне подстанице се укључују у постојећи грејни систем појединог објекта. 

 

Потребно је обезбедити следеће услове:  

- У простору топлотне подстанице или у њеној близини потребно је обезбедити 

водоводни прикључак са зидним прикључком DN15 са наставком за цев и армирано-гумену 

цев са две шелне.  

- У простору топлотне подстанице или у њеној близини потребно је обезбедити 

монофазну утичницу.  

- Мора бити обезбеђена довољна и одговарајућа расвета, струјно коло расвете мора 

бити одвојено од струјног кола напојног дела топлотне подстанице.  

- Врата простора топлотне подстанице морају бити са типском бравом и 

цилиндричним улошком, широка најмање 70 cm; потребно је да се отварају ка споља. Кључ 

од врата топлотне подстанице и један комплет кључева свих врата, од уласка у објекат до 

простора топлотне подстанице, потребно је доставити испоручиоцу топлоте.  

- У простору топлотне подстанице, без сагласности испоручиоца, не смеју бити 

никакви други уређаји, који не служе намени топлотне подстанице. Простор топлотне 

подстанице не сме служити као депонија.  

- У простору топлотне подстанице мора бити шема топлотне подстанице са упутством 

за употребу и одржавање. Режим рада је непрекидан или са прекидима, са ноћним снижењем.  

Опрема и арматуре на примарној страни топлотне подстанице морају да одговарају 

номиналном притиску PN16 и дозвољеној температури 110°C. Топлотна подстаница је 

опремљена елементима за регулацију температуре топле воде у зависности од спољашње 

температуре. Извршни елемент регулације на примарној страни је равни запорни 

регулациони вентил. Регулациони уређаји имају пропорционално-интегралну карактеристику 

са подешавањем на 90/70 °C код спољашње температуре -18°C.  

Обавезне функције регулационог уређаја су:  

- ограничавање температуре повратне воде према кривој,  

- временски зависна регулација,  

- повезивање на CNS испоручиоца топлоте  

У топлотним подстаницама обезбедити одговарајућу ПП опрему. 
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4. ПРЕДМЕТИ ОБИМ ПОНУДЕ  

 

Предмет ове јавне набавке је: пројектовање, набавка и уградња котловског 

постројења на биомасу са пратећом опремом по систему „кључ у руке“. 

Предмет радова обухвата пројектовање, набавку и испоруку опреме и материјала, 

монтажу и изградњу и пуштање у погон новог котловског постројења на дрвну сечку у 

оквиру нове котларнице у Прибоју. 

Комплетан посао по овом јавном позиву неопходно је извести по систему "кључ у 

руке"у складу са Законом о облигационим односима. Јединичне цене и количине за 

грађевинску/машинску/електро опрему и радове се не уговарају, већ се комплетан предметни 

посао мора извести у свему према захтевима техничких спецификација датих у конкурсној 

документацији. 

Обим набавке обухвата и прибављање дозвола и сагласности од надлежних ималаца 

јавних овлашћења неопходних за почетак и несметану динамику изградње у складу са 

уговорним динамичким планом, укључујући сву потребну документацију која је неопходна за 

прибављање истих од надлежних органа. 

Понуђач приликом састављања понуде узима у обзир Локацијске услове добијене од 

општинског органа и Пројекте за грађевинску дозволу (ПГД) и грађевинску дозволу из 

прилога ове документације. 

 

Обим понуде обухвата и: 

- Израда геодетске подлоге: Топографски снимак интегрисан са катастарским планом 

и изводом из катастра водова израђен од стране регистроване геодетске 

организације са одговарајућом лиценцом; 

- Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну 

средину; уколико се покаже потреба обухвата и израду Студије процене утицаја на 

животну средину;  

- Eлаборат о геотехничким условима изградње;  

- Пројекте противпожарне заштите, Пројекте система за детекцију и дојаву пожара,  

- Пројекте за извођење ПЗИ; Радионичку документацију са неопходним детаљима;  

- Пројекте изведеног објекта ПИО;  

- Нострификацију иностране техничке документације опреме под притиском; 

- Остале радње током градње објеката, у складу са техничким захтевима пројеката и 

ове конкурсне документације, посебно следеће радње: ограђивање парцеле, заштита 

од буке,осматрање терена, геометарске елаборате: изведених темеља, подземних 

инсталација и изведених објеката; 

- Пуштање у рад, технички пријем, пробни рад и обука запослених за рад у објекту; 

- Испитивање котловског постројења у циљу доказивања гарантованих параметара од 

стране акредитоване лабораторије према стандарду SRPS EN 12953-11; 

- Обавезе током трајања гарантног рока. 

 

Прибављање грађевинске дозволе и сагласности на ПЗИ документацију обавеза је 

Наручиоца. 
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5. ПОДАЦИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКУ И УГРАДЊУ КОТЛОВСКОГ 

ПОСТРОЈЕЊА НА БИОМАСУ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ ПО СИСТЕМУ 

„КЉУЧ У РУКЕ“ 

 

Основни подаци о систему грејања: 

 

Табела 1: Основни подаци система грејања 

Поз. Опис Јединица Вредност 

1 Мин. спољашња температура °C -18 

2 Макс. спољашња температура °C 40 

3 
Температура воде на излазу из котла при улазној 

температури од 70°С 
°C 90 

4 
Оперативни опсег притиска на излазу котларнице према 

граду 
bar 6 

5 
Притисак на потису циркулационих пумпипрема 

потрошачима 
bar 4 

6 Макс. температура повратне воде °C 70 

7 Мин. температура воде на улазу у котао  °C 65 

8 Мин. температура повратне воде °C 50 

9 Температура сирове воде °C 10 

 

Квалитет котловске (циркулационе) воде мора бити у складу са стандардом SRPS EN 12953-

10. 

 

Захтеви за гарантоване параметре котла 

Понуђач је уз понуду дужан да достави попуњен и оверен Образац 11 (поз. 1-2). 

Вредности гарантованих параметара котла из табеле Гарантоване вредности доказују се 

испитивањем у свему према Обрасцу 14 – Изјава о прихватању услова испитивања у циљу 

доказивања гарантованих параметара. 

 

Табела 2 

 

 

Топлотни капацитет котлова и степен корисности дефинисани су у односу на 

референтно гориво (дрвну сечку), следећих карактеристика: 

- класа сечке А2 – све врсте дрвета према стандарду SRPS EN ISO 17225-1:2015, 

- насипна густина BD250 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017, 

р.бр. Гарантовани параметри 
Јединица 

мере 

Захтевана 
вредност 

параметра 

1 Топлотни капацитет котла бр. 1 kW 1000 ±50 

2 Топлотни капацитет котла бр. 2 kW 800 ±50 

3 Укупни капацитет котларнице kW 1800 

4 Степен корисности котлова при 100% оптерећења % min88 
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- величина сечке P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827:2017, 

- садржај влаге сечке М35 према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 

18134-2:2017, 

- садржај пепела А1.0 према стандарду SRPS EN ISO 18122:2017, 

- референтна топлотна моћ: 3,11 kWh/kg заM35, односно 777 kWh/m3 за BD250. 

 

Температура димних гасова мора бити таква да не дође до појаве кондензације у 

котловском постројењу. 

Топлотни капацитет котла и степен корисности котла дефинисани су у односу на 

референтни температурски радни режим 90/70 °C, одн. средњу температуру у котлу од 80 °C. 

Понуђач у понуди треба да приложи тзв. „корекционе криве”, које показују како се 

топлотни капацитет и степен корисности котла мењају са садржајем влаге у гориву и са 

одступањем температурског радног режима од референтног. 

 

Захтеви у погледу заштите животне средине 

Понуђач ће у понуди навести гарантоване параметре из Обрасца 11 (поз. 3-5). При 

томе, гарантовани параметри не смеју да пређу максималне вредности емисије (изражено у 

mg/m3 сувог гаса и сведено на 13% садржаја О2 на 0°C и 101,32 kPa) и нивое буке у складу са 

важећим прописима наведене у табели 3. 

 

Табела 3. 

Р.бр. Гарантовани параметри 
Јединица 

мере 

Максималнавред

ност параметра 

3 

Емисија прашкастих материја 

(за нова средња постројења за сагоревање, која 

користе чврста горива) 

[mg/Nm3] 20 

4 
Ниво буке унутар административног дела зграде, 

а то укључује и просторију за руковаоце котлова 
[dB(A)] 55 

5 
Ниво буке изван котларнице, на граници 

урбанистичког блока 
[dB(A)] 50 

 
Емисија прашкастих материја дата је у складу са Уредбом о граничним вредностима 

емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Сл. гласник РС број 

6/2016.) 

Пројекат треба да обухвати мере заштите од буке у животној средини у складу са 

Законом о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010), 

Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/2010) и Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама 

за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 

("Сл. гласник РС", бр. 75/2010). 

Ниво буке не сме да премаши прописане граничне вредности индикатора буке за 

акустичку зону у којој се извор буке (котларница) налази. Ниво буке не сме да премаши 

граничне вредности наведене у табели 3. 

Никакве механичке вибрације не смеју се преносити на зграду и систем цевовода. 

Котловско постројење и додатна опрема морају бити пројектовани сходно томе и монтирани, 

а ниво вибрација не сме прећи ниво А према SRPS ISO 10816-1/2013. 
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Законска регулатива 

Израда пројектно-техничке документације и извођење радова који су описани у 

техничким захтевима ове конкурсне документације, морају се обављати у складу са домаћим 

и међународним позитивноправно прописима, укључујући, али не ограничавајући се на: 

- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09‐исправка, 

64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–

одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18.); 

- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 

135/2004,36/2009); 

- Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) 

- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 

36/2009 - др. закон , 72/2009 - др. закон, 43/2011 - УС, 14/ 2016, 76/2018) 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Сл.гласник РС“, бр. 35/2004 и 25/2015); 

- Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013); 

- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016); 

- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 36/2009, 

88/2010); 

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009); 

- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014); 

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 

113/2017); 

- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015). 

 

 

6. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА 
 

Техничка документација која се доставља уз понуду: 

Гарантоване вредности(Образац 11). Понуђач мора да достави уз понуду гарантоване 

вредности које задовољавају све захтеве из ове конкурсне документације. 

 

Техничке карактеристике опреме и материјала (Образац 12). Понуђач мора да достави 

уз понуду карактеристике опреме и материјалa које задовољавају све захтеве из ове 

конкурсне документације. 

 

Нацрт динамичког плана за реализацију уговора 
 

Понуђач мора да достави уз понуду план имплементације пројекта који задовољава 

захтеве из ове конкурсне документације. 

Понуђач доставља нацрт динамичког плана, рачунајући од датума почетка реализације 

уговора, представљајући кључне позиције (не обавезно овим редом) као што су: 
 

- Завршетак израде пројеката за извођење (ПЗИ) укључујући време неопходно за 

добијање сагласности Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне 

ситуације,наручиоца и надлежних имаоца овлашћења,  
- Почетак извођења радова на објекту (у складу са законом), 

- Завршетак свих радова у обиму неопходном за рад, 

javascript:;
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- Завршетак свих радова неопходних за пробни рад, 

- Пробни рад, 

- Испитивање котла у циљу доказивања пројектованих параметара (почетак је 

датум достављања плана испитивања, крај је достављање извештаја о извршеном 

испитивању), 

- Завршетак свих радова, 

- Технички преглед, 

- Подношење захтева за употребну дозволу, 

- Прво испитивање притиском код произвођача. 

 

У склопу динамичког плана навести и следеће активности: 

- Набавка кључне опреме: котлови (први дан је дан потврде наручивања, последњи 

дан је дан испоруке на градилиште или код понуђача), 

- Набавка кључне опреме: систем за складиштење и транспорт горива (први дан је 

дан потврде наручивања, последњи дан је дан испоруке на градилиште или код 

понуђача), 

- Набавка кључне опреме: димњак (први дан је дан потврде наручивања, последњи 

дан је дан испоруке на градилиште или код понуђача), 

- Набавка кључне опреме: акумулатори топле воде(први дан је дан потврде 

наручивања, последњи дан је дан испоруке на градилиште или код понуђача), 

- Набавка кључне опреме: диктир систем (први дан је дан потврде наручивања, 

последњи дан је дан испоруке на градилиште или код понуђача), 

- Набавка кључне опреме: циркулационе пумпе (први дан је дан потврде 

наручивања, последњи дан је дан испоруке на градилиште или код понуђача) 

- Набавка кључне опреме: систем ХПВ и кондиционирања воде (први дан је дан 

потврде наручивања, последњи дан је дан испоруке на градилиште или код 

понуђача). 

 

Техничка документација након потписивања уговора 

Добављач је дужан да након потписивања уговора обезбеди: 

 

Динамички план реализације уговора 

Добављач мора 7(седам) дана након потписивања уговора да достави коначан 

динамички план за реализацију уговора укључујући и кључне елементе као што су: студија 

утицаја на животну средину, пројекти за грађевинску дозволу и пројекти за извођење, 

испорука кључне опреме (котао, димњак, акумулатори топле воде,диктир систем, главне 

пумпе, систем ХПВ, запорна арматура и др.), почетак и завршетак грађевинских, машинских 

и електро радова, тестирање и технички пријем које треба да одобри Наручилац. Приликом 

израде Динамичког плана водити рачуна о динамици извођења радова ван и за време трајања 

грејне сезоне, као и на захтеване битне временске одреднице из ове конкурсне документације. 

Крајњи датум завршетка радова је обавезујући. 

 

Пројекти за извођење (ПЗИ) 

Добављач израђује пројекте за извођење (ПЗИ) на бази Пројеката за грађевинску 

дозволу (ПГД) и у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", 
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бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016,96/2016, 67/2017 и 72/2018) и грађевинском дозволом. Пројекти 

за извођење (ПЗИ) морају бити одобрени од стране Наручиоца и треба да имају исту 

организацију свезака као и ПГД. 
 

Пројекте за извођење (ПЗИ) доставити у 3 (три) оверена штампана примерка. У 

електронском облику на CD-у, доставити 2(два) примерка ПЗИ пројеката у PDF формату који 

су електронски потписани употребoм квалификованих електронских сертификата, као и 

његове саставне делове у DOCX и DWG формату и предмере у Excel табелама. Пројекат 

доставити на српском језику, одобрен од стране свих надлежних институција у одговарајућој 

форми у складу са Правилником о садржини техничке документације. 

Добављач израђује радионичку документацију за машинске, грађевинске и електро 

радове. Ти пројекти треба да обухвате документацију за израду опреме и повезивање 

цевовода и све остале радове који су у оквиру овог тендера. 

Ради добијања неопходних сагласности од Министарства унутрашњих послова, 

Сектора за ванредне ситуације, на урађену техничку документацију неопходно је урадити и 

следеће пројекте: 

- Пројекат заштите од пожара (према Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, 

бр. 111/2009 и 20/2015)), у коме су садржани Елаборат о зонама опасности,  
- Пројекат стабилне инсталације за дојаву пожара и детекцију експлозивних гасова, 

према Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву 

пожара (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93.), односно Правилнику о техничким нормативима 

за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара (''Сл. лист СРЈ'', 

бр. 24/93.), 

- Пројекат система техничке заштите. 

Осим израде Пројекта за извођење, Пројекта заштите од пожара,Пројекта стабилне 

инсталације за дојаву пожара и детекцију експлозивних гасова и Пројекта система техничке 

заштите, обавеза Добављача је да прибави сагласност на пројекте од стране Министарства 

унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације.  

Добављач израђује елаборат за процену потребе за израдом Студије о утицају на 

животну средину. Уколико надлежни инспекцијски органи донесу решење о потреби, обавеза 

извођача је да изради и Студију о процени утицаја на животну средину, која мора бити 

израђена од стране лиценцираних стручњака у складу са Законом о процени утицаја на 

животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009), према захтевима издатим од 

стране надлежних инспекцијских органа. 

 

 

Пројекти изведеног објекта (ПИО) 

Добављач израђује пројекте изведеног објекта (ПИО) на основу одобрених пројеката 

за извођење (ПЗИ) и изведеног стања, а у складу са Правилником о садржини, начину и 

поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016, 67/2017 и 72/2018). 

Пројекти изведеног објекта (ПИО) морају бити одобрени од стране Наручиоца и треба да 

имају исту организацију свезака као и ПЗИ.  

Пројекти изведеног објекта се достављају за потребе добијања Употребне дозволе и за 

потребе експлоатације и одржавања целокупног постројења након пуштања у погон. 

Пројекте изведеног објекта (ПИО) доставити у 3 (три) оверена штампана примерка. У 

електронском облику на CD-у, доставити 2(два) примерка ПИО пројеката у PDF формату, 



________________________________________________________________________________ 

Општинa Прибој / Конкурсна докуметација ЈН бр.15/18 |18 од 216 

који су електронски потписани употребoм квалификованих електронских сертификата, као и 

његове саставне делове у DOCX и DWG формату и предмере у складу са стварним 

количинама у Excel табелама. Пројекат доставити на српском језику у складу са Правилником 

о садржини техничке документације. 

 

Организација свезака пројектне документације ПЗИ и ПИО 

У циљу добијања дозвола и саглaсности за изградњу нове котларнице на биомасу у 

Прибоју и пратећих инфраструктурних инсталација по систему „кључ у руке“, потребно је 

израдити пројектну документацију у складу са Правилником о садржини, начину и поступку 

израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката("Сл. 

гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 72/2018) на следећи начин: 

 

 

Документ Назив пројекта 

 КОТЛАРНИЦА ЗА ЛОЖЕЊЕ ДРВНЕСЕЧКЕУПРИБОЈУ 

Свеска 0 Главна свеска 

Свеска 1 Пројекат архитектуре 

Свеска 2 Пројекат конструкције 

Свеска 3 Пројекат хидротехничких инсталација 

Свеска 4/1 Пројекат електроенергетских инсталација 

Свеска 4/2 Пројекат електромоторног погона и система надзора и управљања (ЦСНУ) 

Свеска 5 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 

Свеска 6 Пројекат машинских инсталација 

Свеска 8 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације 

Свеска 9 Пројекат спољног уређења 

  

 Eлаборат о геотехничким условима изградње 

  

 Студија процене утицаја на животну средину 

  

 Елаборатзаштитеодпожара 

  

 ИНФРАСТРУКТУРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Свеска 0 Главна свеска 

Свеска 1 Архитектонско грађевински пројекат - топловод 

Свеска 3 Пројекат хидротехничких инсталација 

Свеска 4 Пројекат електроенергетских инсталација- напојни кабл 

Свеска 6 Пројекат машинских инсталација- топловод 

  

 ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ У ГРЕЈАНИМ ОБЈЕКТИМА 

Свеска 0 Главна свеска 

Свеска 1 Архитектонско грађевински пројекат  

Свеска 4 Пројекат електроенергетских инсталација 

Свеска 6 Пројекат машинских инсталација 
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Следећи формати се сматрају електронском формом документације: 

Пројекат PDF формат електронски потписан 

Текстови MS Word или компатибилно 

Предмери MS Excel или компатибилно 

Цртежи AutoCAD (компатибилан са свим новијим верзијама од 2012) 

Медиј CD, DVD или USB 

 

 

Атестно техничка документација која се обезбеђује пре техничког пријема 

 
Добављач доставља пратећу техничку документацију (документација којом се доказују 

тражене карактеристике испоруке) пре техничког пријема и то: 

 Атестна документација за уграђени материјал и изведене радове за 

грађевинске, машинске и електро радове појединачно 

 Упутства за монтажу опреме 

 Упутства за руковање и одржавање елемената постројења 

 Погонско упутство за котлове са главним техничким параметрима, 

вредностима сигурносних блокада, подацима о потрошњи горива, упутством 

за руковање и одржавање 

 Изјаве о усаглашености 

 Евиденциони листови опреме под притиском 

 Нострификована техничка документација и прорачуни котлова страних 

произвођача 

 Сертификат квалитета и извршених радова на инсталацији 

 Протоколи тестирања, гарантовани параметри 

 Инспекцијске књиге 

 Грађевински дневници 

 

Атестно-техничка документација се доставља у оригиналу и у 2 (два) штампана 

примерка и у електронском облику на CD-у на српском језику. Упутства за рад и одржавање 

се испоручују у три (3) штампана примерка и у електронском облику на CD-у на српском 

језику. Техничка документација се доставља најкасније у року од 2 недеље пре техничког 

пријема. 

 

 

А. Обавезе Добављача у вези са извођењем радова 

 

Извођење радова: 

Извођење радова врши се у складу са пројектном документацијом и техничким 

условима из Прилога 1-3. Одступање од ове документације је дозвољено само уз сагласност 

стручног надзора, пројектанта ПГД-а и одобрења Наручиоца. 

Радови почињу тек након добијања грађевинске дозволе од надлежних органа и 

Пријаве почетка радова. 
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Добављач је дужан да: 

- изводи радове у складу са важећим техничким прописима и стандардима који се 

примењују на такву градњу и врсту пројекта. 

- предузме мере предострожности на време у погледу безбедности радова, опреме и 

материјала, радника, пролазника, саобраћаја и суседних објеката (у складу са 

Законом о безбедности и здрављу на раду) и мере заштите животне средине у 

складу са Правилима понашања на градилишту,Образац 13 који је саставни део ове 

конкурсне документације 

- се придржава техничке документације која је основ за издавање грађевинске 

дозволе. 

- осигура путем интерних контрола да се радови изводе у складу са прописима. 

- трошкове снабдевања електричном енергијом, водом, гасом, снабдевања другим 

енергентима током изградње и испитивања мора сносити понуђач. Добављач мора 

да обезбеди све помоћне просторије (нпр. канцеларије за особље, тоалете, 

складишта итд.) током периода изградње. 

- редовно ажурира електронску документацију за изградњу објекта. 

- изврши и прибави полису осигурања објекта у изградњи и полису осигурања 

одговорности извођача радова према трећим лицима. 

 

 

Б. Преглед и испитивање елемената и компоненти 

 

Добављач је дужан да за котлове достави сертификат од лабораторије која врши 

њихово испитивање, као и „3А“ знак за усаглашеност производа произвођача опреме. 

 

Испитивања пре и током пробног погона се морају спровести као:  
 Испитивања сваког појединачног елемента постројења  

 Испитивање склопова 

 Испитивања котларнице. 
 

Испитивања се спроводе у складу са: 

 Техничким инструкцијама произвођача 

 Захтевима Наручиоца из ове конкурсне документације 

 Законском регулативом и одговарајућим стандардима. 

 

Испитивања морају бити документована у форми (контролна листа) коју предлаже 

Добављач, а одобрава Наручилац. Испитивања се спроводе према Плану испитивања, који 

доставља Добављач најмање 7 (седам) дана пре почетка испитивања. Испитивању морају 

присуствовати стручни надзор и представник произвођача опреме. 

За испитивања за која је неопходно да их у складу са законском регулативом изврше 

трећа лица (овлашћене институције, акредитоване лабораторије, именована тела и сл.) иста 

ангажује Добављач о свом трошку. 

Неусаглашености које се појаве у току испитивања морају бити документоване у 

контролним листама са роковима отклањања истих. Након отклањања неусаглашености 

испитивања за тај део опреме/погона се понављају. 
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В. Пуштање у рад и пробни погон 

 

Пробни погон, у трајању од минимално 7 (седам) дана, подразумева да ће се извршити 

подешавање котловског постројења, испитивање и обука погонског особља. 

Услов за почетак пробног погона је исправан рад свих сигурносних система (блокада) 

што мора бити потврђено записником. О току пробног погона сачињава се Протокол који 

потписују Добављач и Наручилац. Почетак пробног погона констатује се записнички уз 

обавезно присуство Наручиоца. 

У току пробног погона постројењем се управља преко система управљања и надзора. 

Добављач је дужан да обезбеди стално присуство стручног лица у току пробног 

погона. За време пробног погона Добављач води дневник погонских параметара и уписује 

вредности на сваких сат времена са манометара и термометара, где постоје, односно са PLC-a. 

Успешност пробног погона се доказује континуалним радом у трајању 72 сата уз 

постизање максималне продукције у трајању минимално 2 сата. 

О извршеном пробном погону Добављач је дужан да достави извештај. Извештај ће 

обухватити и контролну листу са уоченим недостацима и роковима за исправљање 

недостатака и нови пробни рад ако је потребно, биће потписан од стране Добављача и 

Наручиоца. 

Успешан завршетак пробног погона констатује се записнички. 

Додатне трошкове (за материјал, гориво, електричну енергију, воду, особље итд.), који 

су узроковани неуобичајеним условима рада неопходним за тестирање, неисправним радом 

опреме или недостатком или неусклађеношћу са гарантованим вредностима или било којим 

другим условом уговора, мора да сноси Добављач. 

Током пробног погона, сви остали радови на градилишту се обустављају. Крај пробног 

рада се евидентира у извештају. 

 

Г. Испитивање котловског постројења у циљу потврђивања гарантованих 

параметара 

 

Испитивање котловског постројења у циљу потврђивања гарантованих параметара 

врши се у свему према Обрасцу 14 – Изјава о прихватању услова испитивања у циљу 

доказивања гарантованих параметра. 

 

Под котловским постројењем се подразумева: котлови и пратећа опрема, систем за 

складиштење и транспорт горива, систем за одвод димних гасова и пепела. 

 

Д. Неопходна испитивања у циљу добијања употребне дозволе за објекат 

 

Сва испитивања неопходна за технички преглед објекта обавеза су Добављача. 

 

Испитивање котловског постројења у циљу потврђивања гарантованих 

параметара 

 

Испитивање котловског постројења у циљу потврђивања гарантованих параметара је 

обавеза Добављача. Добављач је дужан да најкасније 45 дана пре обезбеђивања услова за 
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испитивање обавести Наручиоца. Гарантно испитивање ће се организовати према техничким 

могућностима наручиоца (режим рада топлотног извора, могући пласман топлотне енергије). 

Гарантно испитивање параметара котла мора вршити акредитована лабораторија која 

поседује акредитацију за испитивање топловодних  котлова према стандарду SRPS EN 12953-

11. 

Избор акредитоване лабораторије извршиће Добављач у договору са Наручиоцем. 

 

За потребе доказивања понуђених параметара котлова неопходно је њихово извршити 

испитивање у складу са стандардом SRPS EN 12953-11. Мерна опрема мора бити еталонирана 

и класе тачности у складу са наведеним стандардом. Радни параметри котлова при којем ће се 

вршити испитивање су: 

- притисак воде на излазу из котла 3 bar 

- температура воде на улазу у котао 70°C 

- температура воде на излазу из котла 90°C 

- температура димних гасова таква да не дође до појаве кондензације у котловском 

постројењу 

- референтно гориво - дрвна сечка, следећихкарактеристика: 

 класа сечке А2 – све врсте дрвета према стандарду SRPSEN ISO 17225-1:2015, 

 насипна густина BD250 према стандарду SRPS EN ISO 1 7828:2017, 

 величина сечке P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827:2017, 

 садржај влаге сечке М35 према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS 

EN ISO 18134-2:2017, 

 садржај пепела А1.0 према стандарду SRPS EN ISO 18122:2017, 

 референтна топлотна моћ: 3,11 kWh/kg заM35, односно 777 kWh/m3 за BD250. 

 

Потребно је извршити следећа испитивања: 

1. Капацитет котлова према стандарду SRPS EN12953, 

2. Степен корисности котлова на 100% оптерећења директном методом према SRPS 

EN12953-11. 

3. Провера рада котловског постројења у случају коришћења сечке садржаја влаге М55 

према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 18134-2:2017. 

 

Понуђач у понуди треба да приложи тзв. “корекционе криве”, које показују како се 

топлотни капацитет и степен корисности котла мењају са садржајем влаге у гориву и са 

одступањем температурског радног режимаод референтног. 

 

Мерења осталих гарантованих параметара вршиће овлашћене институције у складу са 

законским прописима и то: 

1. Емисија штетних материја, 

2. Емисија буке. 

 

Избор овлашћене институције извршиће Добављач у договору са Наручиоцем. 

 

За гарантно испитивање потребно је израдити Програм о испитивању са достављањем 

шеме мерних места. Програм мора бити одобрен од стране Наручиоца. О извршеном 
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гарантном испитивању доставља се извештај са закључком који се односи на максимални 

капацитет котла, степен корисности котла и измерене емисије (штетне материје и бука).  

 

Рок за завршетак испитивања у циљу доказивања гарантованих параметара је 

максимално 15 радних дана од дана извршеног испитивања. Тај рок Добављач мора 

укалкулисати у рок за извођење радова. 

 

 

7. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА 

 

Добављач уз своју понуду треба да достави техничку документацију и/или атесте и 

изјаве за котларницу и пратећу опрему, како би доказао да предмет понуде одговара 

захтевима конкурсне документације. 

За укупно уграђену опрему и други уграђени материјал добављач мора да има 

сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте 

те врсте у складу са пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђене опреме и другог уграђеног материјала 

морају бити издати од акредитоване лабораторије. 

Уколико Наручилац утврди да уграђена опрема и употребљени материјал не одговара 

стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У 

случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања опреме и другог 

материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 

квалитету. 

Материјал и опрема коју понуђач набавља се доставља на градилиште, према 

динамици радова и шеми градилишта уз сагласност стручног надзора, јасно обележена и лако 

се идентификује. Такође, упутства за руковање и сигурносна упозорења ће бити приложени 

уз опрему. 

Сви материјали и опрема који се користе морају да испуњавају следеће опште услове: 

усклађеност са захтевима пројекта, да су стандардизовани, оверени и одобрени, да имају 

уверење о квалитету,не смеју да имају грешке у производњи и оштећења услед транспорта, да 

имају упутства за монтажу, употребу и одржавање. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или 

функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од добављача да уграђени материјал 

замени новим, одговарајућег квалитета, да поруши изведене радове и да их о свом трошку 

поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико 

добављач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на 

терет добављача. 

Стручни надзор над пројектовањем, набавком и уградњом котловског постројења на 

биомасу са пратећом опремом по систему „кључ у руке“ извођењем уговорених радова врши 

се у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Добављач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 

реализацији уговора о јавној набавци поступао по захтевима Наручиоца. 

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора 

који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су опрема и 
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други материјали, као и пратећи радови, уграђени, односно изведени у складу са техничком 

документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета 

и рока за њихову уградњу, односно за њихово извођење радова, о чему редовно извештава 

Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима. 

Након окончања свих предвиђених радова на уградњи опреме и других материјала и 

предвиђених грађевинских и грађевинско занатских радова и уписом у Грађевински дневник, 

добављач је у обавези да обавести представника Наручиоца и стручни надзор, како би се 

потписао Записник о примопредаји радова. 

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се 

односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, заштиту од пожара, други 

видови безбедности и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом 

пројектовања, испоруке, уградње и извођења пратећих грађевинских и грађевинско занатских 

радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области. 

Праћење извршења уговора вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца, 

које лице ће вршити праћење извршења уговора и координацију између Наручиоца и 

Добављача. Лице одговорно за праћење извршења уговорних обавеза и координацију је: 

Зоран Ратковић, телефон: 064/8130527. 

Потребно је обезбедити доказивање гарантованих техничких карактеристика 

котловског постројења за референтно гориво. Процедуру за доказивање гарантованих 

параметара прописује акредитована лабораторија, која се бира од стране Добављача уз 

сагласност Наручиоца. Подешавање опреме врши Добављач у договореном термину. Набавка 

адекватног прописаног горива је обавеза Наручиоца. Трошкове доказивања техничких 

карактеристика сноси Добављач. 

 

 

ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА 

 

Када се у Пројекту за грађевинску дозволу (ПГД) и/или техничким условима помиње 

име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога 

пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. 

Произвођач који је на овај начин наведен у техничкој документацији неће се сматрати 

номинованим нити фаворизованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави 

производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о 

еквивалентном производу и материјалу.  

Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, 

патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или 

одговарајуће“.  

Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима 

материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и 

достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу 

о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати 

редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.  

Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIX) чини обавезни део 

понуде и саставни је део уговора о извођењу радова. 

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара 

захтевима Наручиоца дефинисаним Пројектом за грађевинску дозволу (ПГД) који је саставни 
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део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној 

документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 

1. тачка 32) ЗЈН.  

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним 

моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, 

понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност 

испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме 

коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.  

Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и 

произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност 

Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким 

карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или 

материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком 

техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из Обрасца на коју се 

технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом. 

 

 

8. РОК ЗА НАБАВКУ ДОБАРА 

 

Рок за извршење предмета јавне набавке је 180 (стоосамдесет) календарских дана од 

дана ступања на снагу уговора о јавној набавци. 

Рок за израду пројеката за извођење (ПЗИ) је 30 (тридесет) календарских дана од дана 

ступања на снагу уговора о јавној набавци. Добављач ће након што заврши са израдом 

пројекта за извођење котловског постројења на биомасу доставити Наручиоцу који ће 

извршити преглед и одобрење техничке документације након завршене фазе пројектовања. 

Рок за набавку и уградњу котловског постројења на биомасу са пратећом опремом и 

спољнег развода топловода и топлотних подстаница који су предмет јавне набавке је 150 

(стопедесет) календарских дана од дана увођења у посао. Наручилац је дужан да 

Добављача уведе у посао 10 дана од дана коначног одобрења пројектно-техничке 

документације, уколико другачије није договорено. 

Пројектовање, испорука и уградња опреме, као и пружање услуга које су нужно везане 

за набавку добара или других услуга дефинисаних од стране Наручиоца (уградња, превоз, 

осигурање и сл.) изводе се у складу са Динамичким планом испоруке и уградње опреме. 

 

 

9. МЕСТО ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА СА 

ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ 

 

Котларница - на катастарској парцели бр. 1828/2 К.О. Прибој. 

 

Топловод и топлотне подстанице - на катастарским парцелама бр. 1828/2, 1828/8и 

1828/7 К.О. Прибој. 
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10.ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА СА 

ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ И УВИД У ПОСТОЈЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

  

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће 

омогућити обилазак локације, као и увид у постојећу документацију за предметну јавну 

набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка 

локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним 

за обилазак локације. 

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца, које морају бити 

примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак 

локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.  

Лице за контакт: Зоран Ратковић, тел: 064/8130527; е-маил адреса: nabavke@priboj.rs. 

О извршеном обиласку локације за изградњу котловског постројења, топловода и 

топлотних подстаница понуђач даје изјавуу Обрасцу изјаве о обиласку локације за уградњу 

(Поглавље XXII Конкурсне документације). 
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IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

 

Техничку документацију чине свеске које обухватају техничке описе, техничке услове, 

прорачуне, предмере опреме, уградње опреме и других материјала и извођења пратећих 

радова и графичку документацију за следеће пројекте: 

 

1. Геотехнички елаборат 

2. Архитектонски пројекат котларнице 

3. Грађевински пројекат котларнице 

4. Грађевински пројекат – топловодна мрежа 

5. Архитектонско-грађевински пројекат – топлотне подстанице 

6. Пројекат спољнег уређења котларнице 

7. Пројекат хидротехничких инсталација котларнице 

8. Пројекат машинских инсталација котларнице 

9. Пројекат машинских инсталација – топловодна мрежа 

10. Пројекат машинских инсталација – топлотне подстанице 

11. Пројекат електроенергетских инсталација котларнице 

12. Пројекат електроенергетских инсталација – топлотне подстанице 

13. Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 

14. Елаборат заштите од пожара 

15. Главни пројекат заштите од пожара 

16. Студија о процени утицају на животну средину 

 

У смислу Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 

14/2016), Закона о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) и Правилника о 

начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Сл. гласник РС", бр. 

92/2010), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, 

складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за 

заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У 

случају да Понуђач не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати 

стручно лице за извршење предметне позиције радова. Понуђачи могу ангажовати 

лиценцирано правно лице као члана групе понуђача, подизвођача или доставити изјаву и/или 

уговор о стручној сарадњи са лиценцираним правним лицем. 
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V.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ УПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 

 1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

 Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају 

ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. 

Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су: 

 

1) Услов:Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да је регистрован код 

надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) 

Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Предузетник Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Физичко лице / 

 

 

2) Услов:Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он односно 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 (члан 75. став 1. тачка 2)Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

 

1)Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којим 

се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

2)Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 

3)Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси 
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према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, 

дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Предузетник и 

физичко лице 

 

Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ 

МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 

3) Услов:Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода  

Предузетник 

1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Физичко лице 

1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 

за издавање: 

 

1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа 

Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта 

пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 

физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и 

наплату одређене врсте јавног прихода. 

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска 

управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, 

односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 

надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног 

прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој 

потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне 

приходе прибављају и од других локалних 

органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду 

локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних 

органа/организација/установа. 
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ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ 

МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 

4) Услов:Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона). 

  

Доказ: 

Правно лице 

1) Овлашћење издато од стране Министарства унутрашњих послова 

за израду главног пројекта заштите од пожара са запосленим 

лицима која поседују лиценцу „А“, 

2) Овлашћење издато од стране Министарства унутрашњих послова 

за израду пројекта и извођење радова стабилног система за дојаву 

пожара са запосленим лицима која поседују лиценцу „Б2“, 

3) Овлашћење издато од стране Министарства унутрашњих послова 

за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем 

система техничке заштите са запосленим лицима која поседују 

лиценцу „ЛТ2“, 

4) Овлашћење издато од стране Министарства унутрашњих послова 

за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система 

техничке заштите и обуке корисника са запосленим лицима која 

поседују лиценцу „ЛТ3“. 

Орган надлежан 

за издавање: 

1) Република Србија - Министарство унутрашњих послова – Сектор 

за ванредне ситуацију – Управа за превентивну заштиту. 

 

 

5) Услов:Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су 

поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 

  

Доказ: 

Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X Конкурсне документације.  

 

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да 

располаже потребним финансијским, пословним, производним, техничким и кадровским 

капацитетом.  
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1)Финансијски капацитет: 

Услов:  

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2015., 2016. и 2017.) за које су 

достављени подаци мора да буде већи од 270.000.000,00динара; 

(2) да понуђач у периоду од претходних 12 месеци пре дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки (рачунајући и дан објављивања) није био 

неликвидан. 

Докази: 

Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне 

регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс 

успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне 

три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.).  

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности или је 

издат пре дана објављивања јавног позива на Порталу УЈН, понуђач је дужан да достави 

Потврду Народне банке Србије издату након објаве јавног позива на Порталу УЈН да 

понуђач није био неликвидан.  

 

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге 

по систему простог књиговодства, достављају: 

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског 

органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 

године. 

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем 

рачуну за претходне 3(три) обрачунске године. 

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат 

пословања (паушалци), достављају: 

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну 

за претходне 3 (три) обрачунске године. 

 

2)Пословни капацитет: 

Услов:   

1. Да је понуђач у претходних осам година од дана објаве Позива на Порталу јавних 

набавки реализовао најмање 3 уговора у укупној вредности од најмање 

135.000.000,00динара без пореза на додату вредност, а који се односе на  

пројектовање, испоруку и уградњу енергетског постројења за производњу топлотне 

енергије минималне снаге 1 МW по једном објекту. 

2. Да је понуђач у претходних осам година од дана објаве Позива на Порталу јавних 

набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 45.000.000,00динара без 

пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско 

занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, 

електроинсталације, инсталације грејања, вентилације и климатизације) на 

реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње 

(енергетски, стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).  

3. Понуђач мора да поседује ауторизацију произвођача котлова да има право да нуди 

њихове производе. 
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Доказ:  

 Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача 

Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV Конкурсне документације. 

 Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 

потврда о раније реализованим уговорима, од стране Наручилаца наведених у 

Референтној листи, који је дат у Поглављу XV Конкурсне документације. 

 Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 

Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других Наручилаца на 

њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи 

Образац из Конкурсне документације и то:  

- назив и адресу Наручиоца,  

- назив и седиште понуђача,  

- својство у коме је наступао (извођач, подизвођач, учесник у заједничкој 

понуди) 

- изјава да су радови за потребе тог Наручиоца извршени квалитетно и у 

уговореном року,  

- врста радова,  

- вредност изведених радова,  

- број и датум уговора,  

- контакт особа Наручиоца и телефон, 

- потпис овлашћеног лица и печат Наручиоца. 

Уз потврду Наручиоца доставити: 

- Фотокопије Уговора на које се потврда односи, 

- Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима. 

Понуђач је дужан да достави изјаву од Произвођача котлова да понуђач има право да 

нуди њихове производе са траженим техничким карактеристикама наведеним у 

Конкурсној документацији, укључујући и изјаву да је понуђач обучен од стране 

произвођача да ради сервис и да је у могућности да обезбеди све резервне делове 

потребне за редовно одржавање таквог котла. Изјава Произвођача котла мора да буде дата 

на листу који садржи меморандум произвођача котла, потпис и печат одговорног лица. 

 

 

 

3)Технички капацитет 

Услов: 

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за 

извођење следећих радова: монтаже опреме која је предмет јавне набавке, земљаних 

радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, 

инсталерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 

 

Назив опреме Количина 

Аутодизалица минималне носивости 10 t 1 
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Шлепер 1 

Багер или комбинована машина 2 

Камион кипер минималне носивости 10 t 3 

УЛТ 1 

Гарнитура за гасно заваривање и сечење 4 

Апарати за заваривање електролучним поступком 4 

Струјни агрегат минималне снаге 6,5kW 1 
 

 

 

Доказ: 

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна 

набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно 

бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом 

у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране 

овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 

отпремница; 

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; 

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу; 

д) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза 

регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије 

саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан 

отварања понуде; 

ђ) стручан налаз о прегледу и испитивању опреме за рад, издат од стране правног лица са 

лиценцом за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад. 

 Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала 

или оверене фотокопије уговора на увид. 

 Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат 

у Поглављу XIII Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и 

потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.  

   

4)Кадровски капацитет: 

Услов:Понуђач мора да располаже потребним бројем извршилаца и квалификацијама 

извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 25 извршилаца,  

- најмање 1 дипломираног инжењера грађевинарства који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске  коморе Србије, и то:лиценцу бр. 310 - који ће решењем бити именован за 

одговорног пројектанта у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 дипломираног инжењера грађевинарства који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 410- који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 
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- најмање 1 дипломираног инжењера хидротехничких инсталација који поседује важећу 

лиценцу Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 313 или 314 - који ће решењем 

бити именован за одговорног пројектанта у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 дипломираног инжењера хидротехничких инсталација који поседује важећу 

лиценцу Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 413 или 414 - који ће решењем 

бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 дипломираног инжењера машинства који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 330 -који ће решењем бити именован за 

одговорног пројектанта у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 дипломираног инжењера машинства који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 430 - који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 350 - који ће решењем бити именован за 

одговорног пројектанта у предметној јавној набавци; 

-најмање 1 дипломираног инжењера електротехнике који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то:лиценцу бр. 450 - који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 дипломираног инжењера телекомуникација који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 353 - који ће решењем бити именован за 

одговорног пројектанта у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 дипломираног инжењера телекомуникација који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске  коморе Србије, и то: лиценцу бр. 453 - који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 инжењер заваривања – специјалиста IWE или ЕWЕ (према SRPS EN 719 

или SRPS EN 14731); 

- најмање 2 заваривача са важећим сертификатом према SRPS EN 287-1 или SRPS EN 

ISO 9606-1 за поступак 111; 

- најмање 1 заваривача са важећим сертификатом према SRPS EN 287-1 или SRPS EN 

ISO 9606-1 за поступак 311; 

- најмање 1 заваривача са важећим сертификатом према SRPS EN 287-1 или SRPS EN 

ISO 9606-1 за поступак 135. 

Напомена: један заваривач може имати сертификат за више поступака. 

- најмање 1 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом 

 

Доказ: 

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са 

потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне 

пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве 

позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.  

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – 

фотокопију уговора о раду или М-А образац,  

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 

уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених 

послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са 
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законом о раду, односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)   

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку 

лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им 

одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). 

Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и 

његовим потписом;  

д) фотокопије личних лиценци из области заштите од пожара (уз сваку лиценцу). 

Фотокопије лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;  

ђ) фотокопија дипломе специјалиста IWE или EWE (према SRPS EN 719 или SRPS 

EN 14731) издате од стране националног или међународног тела за образовање кадрова у 

заваривању; 

е) фотокопија важећег уверења о стручној оспособљености заваривача (атести) 

према SRPS EN 287-1, односно SRPS EN ISO 9606-1:2015, за поступке 111, 311 и 135; 

ж) за лице за безбедност и заштиту на раду доставити доказ о радном статусу уколико је 

код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, 

фотокопијупотребне  лиценце-сертификата. 

Уколико лице за безбедност и заштиту на раду није у сталном радном односу код 

понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању 

привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и 

одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за 

обавезно социјално осигурање). 

Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима безбедности и здравља на 

раду – уговор о пословно – техничкој сарадњи, фотокопија уговора о раду и М-А образац, 

фотокопију потребне  лиценце-сертификата.  

 

 

5)Обилазак локације и увид у постојећу документацију 

Обилазак локације је предвиђен за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију 

извођење радова и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве 

понуде. 

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити 

обилазак локације за предметну јавну набавку. 

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у постојећу 

документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење 

радова (Поглавље XXII Конкурсне документације). 

 

Доказ: 

Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова 

(Поглавље XXII Конкурсне документације). 

 

 

6)Сертификати 

Услов: Понуђач мора да поседује важеће сертификате за област која одговара предметној 

јавној набавци и то: 

- Систем менаџмента квалитетом SRPS ISO 9001–2015, 
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- Заштита животне средине SRPS ISO 14001– 2015, 

- Безбедност на раду OHSAS 18001 – 2008, 

- Захтеви квалитета код заваривања топљењем металних материјала према SRPS EN 

ISO 3834-2. 

- “CE“знак и/или „3А“ знак за усаглашеност производа произвођача опреме 

-Технички лист понуђеног котла, односно котловског постројења са свим неопходним 

информацијамa.  

 

 

 

Доказ: 

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда: 

ISO 9001 - систем менаџмента квалитетом, 

ISO 14001 - заштита животне средине, 

OHSAS 18001 - безбедност на раду, или одговарајуће. 

SRPS EN ISO 3834-2 - Захтеви квалитета код заваривања топљењем металних материјала 

Понуђач је дужан да достави доказ од Произвођача котла да поседује међународни 

стандард за управљање квалитетом у пословној организацији. 

У складу са чланом 73. ЗЈН Наручилац је дужан да прихвати све ознаке које потврђују да 

добра, услуге или радови испуњавају захтеве одговарајуће ознаке. 

 

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група 

понуђача 

1)Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из 

групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се 

достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне 

документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. 

2)Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. 

став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе 

понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х Конкурсне документације. 

3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из 

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

тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

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

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) 

закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио 

извршење тог дела набавке. 

 

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија 
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је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија да достави 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 

не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за 

привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у 

обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.  

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на 

којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о 

испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 

документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 

 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. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени 

у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописан начин. 



________________________________________________________________________________ 

Општинa Прибој / Конкурсна докуметација ЈН бр.15/18 |38 од 216 

VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

Изузетак представљају Техничке карактеристике (понуђени произвођач, тип и 

технички DataSheet-ови) који могу бити достављени у понуди на српском или енглеском 

језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.Понуде се достављају и у електронској форми (читљив скенирани 

документ на CD, DVD или USB). 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета скенирана 

на CD, DVD или USB и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде 

сматраће се важећом. Понуда која није поднета на CD, DVD или USB сматраће се 

неприхватљивом. 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани, Наручилац ће да 

одбије. 

 У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који 

начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 

понуду или подноси понуду са подизвођачем. 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), на коверти је потребно 

назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе 

понуђача.  

 Понуду доставити на адресу Наручиоца: ул. 12. јануар бр. 108, 31330 Прибој, са 

назнаком „ПРОЈЕКТОВАЊЕ,НАБАВКА И УГРАДЊА КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА НА 

БИОМАСУ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“, ЈН бр. 15/18, 

НЕ ОТВАРАТИ!“. 

 Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране Наручиоца до 

21.01.2019.год. до 12,00 часова. 

 Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, 

уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди пријема понуде Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

 Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се 

неблаговременом. 

 Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних 

услова, мора да садржи: 

1) образац понуде(образац 1), 

2) образац изјаве о независној понуди(образац 2), 
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3) образац трошкова припреме понуде(образац 3), 

4) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона(образац 4), 

5) модел уговора, 

6) образац структуре цене(образац 5), 

7) образац Изјаве о техничкој опремљености(образац 6), 

8) образац Референтне листе (образац 7), 

9) образац Потврде о реализацији раније закључених уговора (образац 8) 

10) образац Изјаве о кључном техничком особљу (образац 9), 

11) образац Изјаве о достављању полисе осигурања(образац 10), 

12) образац гарантованих вредности(образац 11), 

13) образац о произвођачима материјала и опреме(образац 12), 

14) изјава о прихватању правила понашања на градилишту(образац 13), 

15) изјава о прихватању услова испитивања у циљу доказивања гарантованих 

параметра(образац 14), 

16) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у 

постојећу документацију(образац 15), 

17) нацрт динамичког плана за реализацију уговора, 

18) банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 

19) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро 

извршење посла, 

20) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за повраћај 

авансног плаћања, 

21) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у 

општем гарантном року, 

22) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатакана 

котловском постројењу у посебном гарантном року, 

23) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној 

документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 

  

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 

печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати 

и потписивати графитном оловком. 

 Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих 

предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци 

буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

 Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим 

страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима. 

 Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде 

(повезана јемствеником или на други начин).  

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 

који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава 

о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који 

морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.  
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 У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу 

споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу која је наведена као 

адреса за доставу понуде са истим назнакама уз додатну назнаку: 

 „Измена понуде за јавну набавку“ или „Допуна понуде за јавну набавку“ или 

„Опозив понуде за јавну набавку“ или „Измена и допуна понуде за јавну набавку“. 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 Понуђач понуду може да поднесе самостално или са подизвођачем. 

 Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).  

 Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из 

поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са 

законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Поглавље VII Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да 

наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може 

бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
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 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у 

делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико 

понуђач понуду подноси са подизвођачем. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 

директно подизвођачу. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:  

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

- понуђачу који ће издати рачун,  

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

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

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ УПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља 

који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду 

подноси група понуђача.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање ће се вршити на следећи начин: 

- 30% аванс, 

- 40% по ситуацијама, 
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 -30% по пуштању котларнице, топловодних прикључака и топлотних подстаница у 

рад, на основу окончане ситуације потписане од стране стручног надзора, а након доказивања 

гарантованих параметара котларнице од стране Добављача. Услов за оверу окончане 

ситуације је извршена примопредаја радова, као и примопредаја извршених нужних услуга и 

пратећих радова. 

Плаћање се врши на основу испостављених авансних, привремених месечних и 

окончане ситуације потписане од стране Добављача и стручног надзора. Поред уговора, 

основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са 

позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји. 

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа 

који испоставља Добављач, а којим је потврђено извршење предмета јавне набавке, потписан 

од стране стручног надзора. 

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из претходних ставова овог 

члана, Канцеларија за управљање јавним улагањима ће вршити директно на рачун 

Добављача.Плаћање сервисирањa и одржавања котла врши Наручилац из својих средстава  по 

обављању редовних годишњих сервиса котларнице. 

 

9.2 Испитивања у циљу доказивања гарантованих параметара и правила 

понашања на градилишту 

Понуђач је дужан да у понуди као услов прихватљивости понуде поднесе Изјаву о 

прихватању правила понашања на градилишту (Поглављe ХX Конкурсне документације) и 

Изјаву о прихватању услова испитивања у циљу доказивања гарантованих параметара 

(Поглављe ХXI Конкурсне документације), којима прихвата услове у складу са садржајем 

ових изјава. 

 

9.3. Захтеви у погледу гарантног рока 

 У предметној набавци гарантни рок је одређен као елемент критеријума за оцену 

понуда. 

Општи гарантни рок за изведене радове (машинске, електро и грађевинске радове) je 

24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о садржини и начину 

вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о 

утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и 

употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова 

другачије одређено. Посебни гарантни рок за уграђено котловско постројење почиње да 

тече од дана истека општег гарантног рока и може трајати максимално 96 месеци (8 година) 

од дана примопредаје радова. Посебни гарантни рок на котловско постројење је онај који 

понуђач наведе у обрасцу понуде. Максимално прихватљив посебни гарантни рок је 96 

месеци, а минимални прихватљив посебни гарантни рок је 24 месеца. 

У предметној набавци посебни гарантни рок је одређен као елемент критеријума за 

оцену понуда. 

Под котловским постројењем се подразумева: котлови и пратећа опрема, систем за 

складиштење и транспорт горива, систем за одвод димних гасова и пепела. 

Понуђач је дужан да се за све отказе и кварове који се у гарантном року десе на 

котловском постројењу и пратећој опреми, а које за последицу имају застој у раду, одазове по 

позиву овлашћеног лица Наручиоца у року од 3 сата и да без одлагања приступи отклањању 

недостатака, док котловско постројење не проради. 
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Добављач је дужан да о свом трошку отклони све остале недостатке који се утврде 

приликом примопредаје уговорених радова или уграђене опреме и покажу у току гарантног 

рока, осим недостатака насталих услед неправилног коришћења изведених радова или 

неправилног коришћења уграђене опреме, у најкраћем примереном року, односно у року од 8 

дана од дана рекламације. 

Добављач је дужан да у гарантном року изврши преглед и обавезно одржавање котла и 

пратеће опреме, као и проверу подешености и по потреби подешавање параметара сагоревања 

једном годишње по завршетку, односно на почетку грејне сезоне, а на писмени захтев 

наручиоца. Рок за одзив добављача по овом позиву је 8 дана. 

Обавеза је Добављача да у току трајања гарантног рока обезбеди резервне делове и 

спроведе одржавање/редован сервис уграђене опреме према упутству произвођача ако оно 

улази у тај период. 

Цена годишњег сервиса и одржавања на котловском постројењу у гарантном року је 

она коју понуђач наведе у обрасцу понуде, с тим да не може бити већа од 200.000,00 динара, 

без ПДВ. 

 

9.4. Захтеви у погледу рока извршења предмета јавне набавке 

Рок за реализацију уговора је онај који понуђач наведе у Обрасцу понуде. Максимално 

прихватљив рок за реализацију уговора је 180 (стоосамдесет) дана oд дана ступања на 

снагу уговора о јавној набавци. 

Рок за израду пројеката за извођење ПЗИ jе 30 (тридесет) календарских дана од дана 

ступања на снагу уговора о јавној набавци. Добављач ће након што заврши са пројектовањем, 

ПЗИ пројекте доставити Наручиоцу који ће извршити преглед техничке документације у року 

од 10 дана. Време које је потребно Наручиоцу да прегледа техничку документацију неће се 

обрачунавати Добављачу у рок за реализацију уговора.  

Рок за извођење радова и уградњу опреме је 150 (стопедесет) календарских дана од 

дана увођења у посао. Наручилац је дужан да Добављача уведе у посао 10 дана од дана 

коначног одобрења пројектно-техничке документације, односно издавања грађевинске 

дозволе, уколико другачије није договорено. 

Наручилац је у обавези да реши имовинско правне односе и омогући понуђачу 

ступање на предметне парцеле предвиђене за доградњу, а у циљу извођења радова, до датума 

подношења Пријаве почетка радова. 

 

9.5. Захтев у погледу места извршења предмета јавне набавке 

 Место испоруке и уградње опреме на К.П. бр. 1828/2, 1828/8 и 1828/7 КО Прибој.   

 

9.6. Захтев у погледу рока важења понуде 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

 У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од Понуђача продужење рока важења понуде. 

 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

9.7. Други захтеви-Полиса осигурања 
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 Изабрани понуђач (добављач) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и 

опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и 

достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, 

оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извршења предмета јавне 

набавке.  

 Изабрани понуђач (добављач) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од 

дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету 

причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са 

роком важења за цео период извршења предмета јавне набавке, у свему према важећим 

прописима. 

 Уколико се рок за извршење предмета јавне набавке продужи, изабрани понуђач 

(добављач) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим 

периодом осигурања.  

 Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у 

Поглављу XVII Конкурсне документације. 

 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим 

да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 Цена је фиксна и не може се мењати.  

 Јавна набавка се уговара по принципу „кључ у руке“ у складу са Законом о 

облигационим односима. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона. 

 Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија.  

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је 

Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине). 

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити 

неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први 

позив, у корист Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. 

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  

1) Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени 

своју понуду; 

2) Понуђач коме је додељен уговор одбије да потпише уговор о јавној набавци;  

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације; 

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за 

објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену 

трећим лицима са важношћу, за цео период извршења предмета јавне набавке.  

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року 

који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег 

карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 

дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај 

авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од 

уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити 

ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на 

политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као 

гаранта. 

 

3. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег 

карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 

7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, 

са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној 

документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме 

имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не 

представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

 

4. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на 

дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
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општем гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од 

5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити 

краћи од рока одређеног у обрасцу понуде (Поглавље VII  Конкурсне 

документације). Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме 

имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не 

представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

 

5. Оригинал писмо о намерама банке да ће у случају да понуђач добије посао, на 

дан истека општег гарантног рока издати банкарску гаранцију за отклањање 

грешака на котловском постројењу у посебном гарантном року у висини не 

мањој од 2% од укупне вредности котловског постројења без ПДВ-а са роком 

важења који почиње да тече од дана истека банкарске гаранције за отклањање 

грешака у општем гарантном року, а који не може бити краћи од годину дана, с 

тим што ће се банкарска гаранција продужавати месец дана пре истека рока 

важење, до истека рока за отклањање грешака у посебном гарантном року. Писмо 

не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се 

односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за 

банку, као гаранта. 

 

 Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена 

писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 

 

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана 

закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком 

важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. 

Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – 

пропорционално кроз вредности издатих ситуација. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 

 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана 

закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне 

вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак 

радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором.  

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
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 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у општем гарантном року - Изабрани 

понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у општем гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака 

у општем гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у 

корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од општег 

гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у општем 

гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака 

који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у посебном гарантном року-

Изабрани понуђач се обавезује да на дан истека општег гарантног рока преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање грешака на котловском постројењу у посебном 

гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 

гаранција за отклањање грешака у посебном гарантном року се издаје у висини не мањој 

од 2% од укупне вредности котловског постројења без ПДВ-а, у корист Наручиоца. Укупно 

трајање рока важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од дана истека рока за 

отклањање грешака котловског постројења у посебном гарантном року, с тим што ће 

добављач обнављати важење банкарске гаранције на сваких 12 месеци до истека укупно 

понуђеног посебног гарантног рока, а рок важности почиње да тече од дана истека банкарске 

гаранције за отклањање грешака у општем гарантном року.  

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака на котловском 

постројењу у посебном гарантном року  у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 

отклањања грешака, која би могла умањити могућност коришћења предмета уговора у року 

који је предвиђен за отклањање грешака на котловском постројењу у посебном гарантном 

року. 

 По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског 

обезбеђења ће бити враћена.  

 

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 Отварање понуда одржаће се 21.01.2019. године у 12,30 часова на адреси: 

Општина Прибој, ул. 12. јануар бр.108, Прибој. 

 Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

 У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 

понуђача. 

 Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који 

ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају печатом оверено 

овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно 

учешће у поступку отварања понуда. 

 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање понуђачима. 
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15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА 

 Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као 

такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“у понуди. Наручилац ће одбити давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. 

 Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и 

понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.  

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

 

 

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца: 

Општина Прибој, Прибој, ул. 12. јануара бр.108 или електронске поште на е-mail: 

nabavke@priboj.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и 

неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

 Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.15/18“. 

 Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дан пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока 

за подношење понуда. 

 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. 

Закона. 

 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 

и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (чл.93. Закона). 

 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће 

Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача. 
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 Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Критеријум за оцењивање понуде је„економски најповољнија понуда“. 

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 

 

Поз. ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
ОЗНАКА ЕЛЕМЕНТА 

КРИТЕРИЈУМА 

МАКСIМАЛАН 

БРОЈ ПОНДЕРА   

1 Понуђена цена X1 50 

2 Посебни гарантни рок X2 20 

3 

Техничко-технолошке предности - 

Степен корисности котлова Х3 30 

 УКУПНО 

 100 

 

 

 ПОНУЂЕНА ЦЕНА (X1) 

 

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 50 пондера. 

Понуђена цена је збир следећих елемената: 

- укупна цена (C1), наведена у структури цена (образац 5), без ПДВ-а 

- производ дужине трајања гарантног рока ((24+R)/12) и цене годишњег сервиса и 

одржавања на котловском постројењу(C2), без ПДВ-а 

Горе наведене цене понуђач наводи у Обрасцу понуде. 

 

Понуђачу који понуди најнижу понуђену цену у динарима без ПДВ-а, доделиће се 

максималан број пондера (50). 

Осталим понуђачима по овом елементу критеријума доделиће се пондери по формули: 

 

 
 

Гдесу: 

X1  Број пондера понуде која се разматра, 

Cmin  Најнижа понуђена цена у динарима, 

С  Понуђена цена у динарима понуде која се разматра. 
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Понуђена цена C се израчунава по формули: 

 

 
Где су: 

С  Понуђена цена у динарима. 

С1  Понуђена укупна цена у динарима, наведена у структури цена (образац 5) 

C2 Понуђена цена годишњег сервиса и одржавања на котловском постројењу за 

општи и посебни гарантни рок 

24 (месеци) Општи гарантни рок 

R (месеци) Понуђени посебни гарантни рок 

12 (месеци) Број месеци у години. 

 

 

 

 ПОСЕБНИ ГАРАНТНИ РОК (X2) 

 

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 20 пондера. Посебни 

гарантни рок на уграђено котловско постројење и одговарајуће радове је онај који понуђач 

наведе у Обрасцу понуде. Максимално прихватљив посебни гарантни рок је 96 месеци, а 

минимални 24 месеца. 

 

Број пондера се израчунава на следећи начин: 

 Понуђач који понуди минималан гарантни рок од 24 месеца добиће 0 пондера. 

 Понуђач који понуди максималан гарантни рок од 96 месеци добиће 20 пондера. 

 

 
 

где су: 

X2  Број пондера понуде која се разматра, 

R (месеци) понуђени посебни гарантни рок понуде која се разматра. 

 

 

 ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ– степен корисности котлова (Х3) 

 

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 30 пондера, по 15 за 

сваки котао. Степен корисности сваког котла је онај који понуђач наведе у Обрасцу 11. 

Табела гарантованих вредности под 2. „Степен корисности“ 

 

Број пондера за сваки котао израчунава се на следећи начин: 
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где су: 

X31,2  број пондера за котлове понуде која се разматра, 

η[%]  понуђени степен корисности котла, 

ηmax[%]  максимални понуђени степен корисности котла 

X3 = X31 + X32 

 

Минимални степен корисности који је прихватљив је 88%. 

 

Ако је понуђени степен корисности мањи од 88% понуда се сматра неприхватљивом. 

 

Топлотни капацитет котла и степен корисности дефинисани су у односу на референтно 

гориво (дрвну сечку), следећих карактеристика: 

- класа сечке А2 – све врсте дрвета према стандарду SRPS EN ISO 17225-1:2015, 

- насипна густина BD250 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017, 

- величина сечке P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827:2017, 

- садржај влаге сечке М35 према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 

18134-2:2017, 

- садржај пепела А1.0 према стандарду SRPS EN ISO 18122:2017, 

- референтна топлотна моћ: 3,11 kWh/kg заM35, односно 777 kWh/m3 за BD250. 

 

Температура димних гасова мора бити таква да не дође до појаве кондензације у 

котловском постројењу. 

 

Топлотни капацитет котла и степен корисности котла дефинисани су у односу на 

референтни температурски радни режим 90/70 °C, одн. средњу температуру у котлу од 80 °C. 

 

Понуђач у понуди треба да приложи тзв. „корекционе криве”, које показују како се 

топлотни капацитет и степен корисности котла мењају са садржајем влаге у гориву и са 

одступањем температурског радног режима од референтног. 

 

 УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА (X) 

Укупан број пондера израчунава се као: 

 
где су: 

X укупан број пондера понуде која се разматра, 

Xi број пондера по критеријуму i=1...3 понуде која се разматра. 

 

Број пондера по критеријуму i=1...3 заокружује се на 2 децимале. 

 

 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 
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Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан највећи број пондера, 

као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача чија је понуда оцењена са већим бројем 

пондера на основу елемента критеријума „Техничко-технолошке предности”. 

 Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан највећи број пондера 

и имају исти укупан број пондера на основу елемента критеријума „Техничко-технолошке 

предности”, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача чија је понуда оцењена са 

већим бројем пондера на основу елемента критеријума „Посебни гарантни рок”. 

 У случају да две или више понуда имају на крају оцене исти укупан највећи број 

пондера и имају исти укупан број пондера на основу елемента критеријума „Техничко-

технолошке предности” и елемента критеријума „Посебни гарантни рок“, као најповољнија 

ће бити изабрана понуда понуђача чија је понуда оцењена са већим бројем пондера на основу 

елемента критеријума „Понуђена цена”. 

При оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је 

одређен Конкурсном документацијом. 

 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;  

4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу 

полиса/е осигурања;  

5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном 

документацијом; 

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

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

три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а; 

(2) учинио повреду конкуренције;  

(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

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

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 
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Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  

1. исправа о наплаћеној уговорној казни;  

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 

22. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 

 Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 

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

објављивања позива за подношење понуда. 

Докази из става 1. ове тачке су:  

1) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео 

или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

 

 

23. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које 

има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би 
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могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем 

тексту: подносилац захтева). 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 

22-26, 11000 Београд.  

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на е-mail: 

nabavke@priboj.rs и препорученом пошиљком са повратницом. 

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  

1. 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 7 (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. 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.  

2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки.  

 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 из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га 

није поднео пре истека тог рока. 

 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

 О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 

захтева за заштиту права. 

 После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља 

даље активности у складу са одредбом члана 150. Закона. 

 Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-

30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016 Прималац: буџет Републике Србије. 

 Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 

 -120.000 динара, ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

 - 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

је процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

 -120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и 

ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 
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 - 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 

додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 

вредност већа од 120.000.000 динара. 

 Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а 

посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, 

одредбама чл. 160. до 167.Закона. 

 

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 

 

25. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

 Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке, да повећа обим предмета јавне набавке, ако је то повећање последица 

околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог 

уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити 

већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања 

уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на 

вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).  

 Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима 

предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 

 Наручилац ће дозволити продужетак рока за извршење предмета јавне набавке, ако 

наступе околности на које добављач није могао да утиче, а које се односе на: 

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено 

за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

3) услове за реализацију предмета јавне набавке, који нису предвиђени техничком 

документацијом; 

4) закашњење наручиоца да Добављача уведе у посао; 

5) непредвиђене радове за које Добављач приликом извођења радова није знао нити је 

могао знати да се морају извести. 

6) у случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, 

наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа 

трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих 

трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке. 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне 

набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет 

јавне набавке.  
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VII. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (ОБРАЗАЦ 1) 

 

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку: ПРОЈЕКТОВАЊЕ, 

НАБАВКА И УГРАДЊА КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА НА БИОМАСУ СА 

ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ, ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“ - ЈН број 15/18 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име лица за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-mail): 
 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена:Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“попуњава сваки од понуђача из 

групе понуђача који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Пројектовање, набавка и уградња котловског 

постројења на биомасу са пратећом опремом, по систему „кључ у руке“ 

 

 

Укупна цена, наведена у структури цена (образац 

5), без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена, наведена у структури цена (образац 

5), са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања је 45 дана од 

достављања оверених авансних 

ситуација, привремених ситуација 

и окончане ситуације 

 

Рок важења понуде 

 

___ дана од дана отварања понуда  

 

Рок извршења предмета јавне набавке од дана 

увођења у посао 

 

____ календарских дана од дана 

увођења у посао  

Општи гарантни рок 
24 месеца од дана примопредаје 

радова  

Посебни гарантни рок 
___ месеци/а од дана истека 

општег гарантног периода 

 

Цена годишњег сервиса и одржавања на 

котловском постројењу за општи и посебни 

гарантни рок* 

 

 

 

НАПОМЕНЕ: 

Саставни део обрасца понуде су гарантоване вредности (Поглавље XVIII конкурсне 

документације). 

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне 

документације за ову јавну набавку. 

* - позиције које плаћа општина Прибој из сопствених извора финансирања 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Напомене:  

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе 

понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача. 

- Понуђена цена годишњег сервиса и одржавања котловског постројења не може бити већа 

од 200.000,00 динара, без ПДВ-a. 
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VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (ОБРАЗАЦ 2) 

 

 

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,  

(назив понуђача) 

дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

    

 Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у 

поступку јавне набавке, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године. 

  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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 IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (ОБРАЗАЦ 3) 

 

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као 

понуђач,    (назив понуђача) 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 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 дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

понуди. 
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X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

(ОБРАЗАЦ 4) 

 

 

 

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, __________________________________,  

         (назив понуђача) 

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача), дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач 

__________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку: 

 (назив понуђача) 

______________________________________________________________, поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА -ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА И УГРАДЊА 

КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА НА БИОМАСУ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ, ПО 

СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“ 

 

Закључен у ________________, дана___________године, између: 

 

НАРУЧИЛАЦ ДОБАРА: 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ, са седиштем у Прибоју, ул.12. јануар бр. 108, Прибој, ПИБ: 101207254, 

кога заступа Лазар Рвовић, дипл.правник, председник Општине Прибој (у даљем тексту: 

Наручилац),  

 

и 

 

ДОБАВЉАЧ:     

 

______________________________________________са седиштем у ______________________  

               назив  добављача 

ул._________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа, 

                         адреса        

___________________________________________________ (у даљем тексту: Добављач). 

  

или 

 

Носилац посла _____________________________________са седиштем у _________________ 

                                                назив носиоца посла 

ул.__________________________________бр. ______, ПИБ__________________ кога заступа 

                              адреса 

___________________________________ (у даљем тексту: Добављач) са члановима групе 

 

__________________________________________са седиштем у _________________  

                       назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 

                                адреса 

 

__________________________________________са седиштем у _________________  

                          назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________  

 

или 

 

Носилац посла ______________________________са седиштем у ________________  

                                        назив носиоца посла 

ул.__________________________________бр. ______, ПИБ_____________________  

                     адреса 

кога заступа____________________________________________ (у даљем тексту: Добављач)  
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са подизвођачем 

_______________________________________са седиштем у ____________________  

                     назив Подизвођача 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ . 

адреса 

 

Члан 1. 

 

 Уговорне стране констатују: 

 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 20.12.2018. године, објавио Позив за подношење понуда 

у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку добара –пројектовање, 

набавка и уградња котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, по систему 

„кључ у руке“ на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,  

 - да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, 

вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је 

поднео Добављач, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 

захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама; 

 - да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом 

обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства 

и социјалне заштите који је утврдилa Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 

2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката 

јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите 

Закључком број 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, Програмом о измени и допунама 

Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, 

здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017-1 од 

24.01.2017. године, као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења 

објеката јавне  намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, 

који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-8011/2018 од 28. августа 2018. године (у 

даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: 

Канцеларија); 

 -да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео 

Одлуку о додели уговора бр.______________од____________2019 .године, којом је уговор о 

јавној набавци доделио Добављачу.  

 

Предмет  уговора 

Члан 2. 

 

 Предмет овог уговора је пројектовање, набавка и уградња котловског постројења 

на биомасу са пратећом опремом, по систему „кључ у руке“. 

 Уговорене радове Добављач се обавезује да изведе по систему „кључ у руке“, односно 

Добављач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, 

изврши грађевинске, грађевинско-занатске, машинске, електро и припремно-завршне радове, 

као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
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Уговорена вредност – цена 

Члан 3. 

 

 Уговорне стране утврђују да укупна уговорена вредност предмета уговора из члана 1. 

овог уговора, односно цена износи: ______________ динара са ПДВ-ом (словима: 

_________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без 

ПДВ-а износи ______________________ (словима:____________________________) а 

добијена је на основу цена из усвојене понуде Добављача број ___________ од 

___________2019. године. 

 Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на 

основу којих је одређена. 

 Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата 

и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Добављача. 

 Ценом је обухваћено комплетно пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и 

изградња котларнице на дрвну сечку и пратећих инфраструктурних инсталација по систему 

„кључ у руке“ и извршене услуге које су нужно везане за добро као предмет јавне набавке у 

складу са описом из техничког дела конкурсне документације, а у свему према техничким 

спецификацијама достављеним уз понуду Добављача. 

 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин: 

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене уз достављање следеће 

документације: 

 предрачуна у износу аванса; 

 банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 

2.У висини од 40% по основу оверених привремених месечних ситуација сачињених на 

основу оверене грађевинске књиге изведених радова и цена из усвојене понуде бр. 

________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) 

дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора. Комплетну 

документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, 

одговарајуће атесте за уграђени материјал, рачуне и другу документацију Добављач доставља 

стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У 

супротном неће се извршити плаћање тих позиција, што Добављач признаје без права 

приговора. 

3.У висини од 30% по пуштању целокупног система у рад, на основу окончане ситуације 

потписане од стране стручног надзора, а након добијеног извештаја о гарантном испитивању 

и доказаним захтеваним параметрима од стране Добављача, нужних услуга и пратећих 

радова. 

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја целокупног система, као 

и извршених нужних услуга и пратећих радова. Уплату износа из тач. 1. и 2. овог члана на 

рачун Добављача врши Канцеларија за управљање јавним улагањима у року од 45 дана од 

дана пријема исправног рачуна и комплетне документације за плаћање. 
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Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о 

примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о 

примопредаји. 

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа 

који испоставља Добављач, а којим је потврђено извршење предмета јавне набавке, потписан 

од стране стручног надзора.Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из 

претходних ставова овог члана, Канцеларија за управљање јавним улагањима ће вршити 

директно на рачун Добављача. Плаћање сервисирање и одржавања котловског постројења 

врши Наручилац из својих средстава по обављању редовних годишњих сервиса. 

 

Рок за извршење предмета јавне набавке 

Члан 5. 

 

 Добављач се обавезује да уговорену обавезу у погледу извршења предмета јавне 

набавке изведе у року од 180 дана од дана ступања на снагу уговора о јавној набавци, а 

према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. 

Рок за израду пројеката за извођење ПЗИ jе 30 (тридесет)календарских дана од дана 

ступања на снагу уговора о јавној набаци. Добављач ће након што заврши са пројектовањем, 

ПЗИ пројекте доставити Наручиоцу који ће извршити преглед техничке документације у року 

од 10 дана. Време које је потребно Наручиоцу да прегледа техничку документацију неће се 

обрачунавати Добављачу у рок за реализацију уговора.  

 Рок за извођење радова и уградњу опреме је 150 календарских дана од дана увођења у 

посао. Наручилац је дужан да Добављача уведе у посао 10 дана од дана коначног одобрења 

пројектно-техничке документације. 

 

У случају обуставе Реализације предмета јавне набавке која се евидентира у 

грађевинском дневнику, рок за извршење предмета јавне набавкe се продужава за онолико 

дана колико је трајала обустава и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су 

потребни за завршетак предмета јавне набавке. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 

6. овог уговора су: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено 

за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документацијом; 

 Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених 

радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

Ако постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном року, 

наручилац има право да затражи од Добављача да предузме потребне мере којима се 

обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 

грађења. 
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Члан 6. 

 

 Добављач има право да захтева продужење рока за извршење предмета јавне набавке у 

случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био 

спречен да изврши предмет јавне набавке. 

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење 

рокова, сматрају се нарочито: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено 

за годишње доба и за место н коме се радови изводе и сл.); 

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документацијом; 

4. закашњење увођења Добављача у посао; 

 Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 

8 дана од дана када је Добављач затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за 

завршетак радова. Уколико Добављач пропусти да достави благовремен упозорење о 

кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим 

пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова. 

 Захтев за продужење рока за извођење радова Добављач писмено подноси Наручиоцу 

у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека 

коначног рока за завршетак радова.  

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са 

одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона. 

 У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 

више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

 Ако Добављач касни са извршењем предмета јавне набавке, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време кашњења. 

 

Уговорна казна 

Члан 7. 

 

 Уколико Добављач не изврши пројектовање, набавку, испоруку, монтажу опреме и 

изградњу котларнице, као ни услуге које нужно иду уз ту врсту добара, као и пратеће радове 

у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 

процената) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је 

укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, 

Наручилац може једнострано раскинути Уговор. 

 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 

Добављача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

 Ако је Наручилац због закашњења у пројектовању, набавци, испоруци, монтажи 

опреме  и изградњи котларнице на дрвну сечку и пратећих инфраструктурних инсталација, 

као и извршењу услуга нужно везаних за добро које је предмет јавне набавке или извршењу и 

предаји пратећих радова, претрпео какву штету, може захтевати од Добављача и потпуну 

накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом. 

Уколико постројење не достигне гарантоване параметре које је Добављач понудио, 

наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
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Обавезе Добављача 

Члан 8. 

 

 Добављач се обавезује да предмет јавне набавке изведе у складу са важећим 

техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда 

Наручиоцу, као и: 

(1) да пре почетка реализације предмета јавне набавке Наручиоцу достави решење о 

именовању одговорног лица за реализацију предмета јавне набавке;  

(2) да изради целокупну пројектно-техничку документацију у писаном облику која је 

неопходна за извршење предмета јавне набавке. Након израде пројектно-

техничке документације Добављач је дужан да исту достави Наручиоцу на 

преглед и одобрење. 

(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави Наручиоцу 

коначан динамички план за реализацију уговора укључујући и кључне елементе 

као што су: геотехнички елаборат, пројекти за грађевинску дозволу,студија 

утицаја на животну средину и пројекти за извођење, испорука кључне опреме 

(котао, димњак, акумулатори топле воде, диктир систем, циркулационе пумпе, 

систем ХПВ, запорна арматура и др.), почетак и завршетак грађевинских, 

машинских и електро радова, тестирање и технички пријем које треба да одобри 

Наручилац. Приликом израде Динамичког плана водити рачуна о динамици 

извођења радова ван и за време трајања грејне сезоне као и на захтеване битне 

временске одреднице из ове конкурсне документације. Крајњи датум завршетка 

радова је обавезујући; 

(4) да изради пројекте за извођење (ПЗИ) у року од 30 дана од дана прихватања 

пројеката за грађевинску дозволу ПГД од стране Наручиоца и у складу са 

Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката. Пројекти за извођење 

(ПЗИ) морају бити одобрени од стране Наручиоца. 

(5) да пројекте за извођење (ПЗИ) достави у 3 (три) оверена штампана примерка. У 

електронском облику на CD-у, доставља 2(два) примерка ПЗИ пројеката у PDF 

формату који су електронски потписани употребoм квалификованих 

електронских сертификата, као и његове саставне делове у DOCX и DWG 

формату и предмере у Excel табелама. Пројекат доставити на српском језику, 

одобрен од стране свих надлежних институција у одговарајућој форми у складу 

са Правилником о садржини техничке документације; 

(6) да изради радионичку документацију за машинске, грађевинске и електро радове. 

Ти пројекти треба да обухвате документацију за израду опреме и повезивање 

цевовода и све остале радове који су у оквиру ове конкурсне документације; 

(7) да ради добијања неопходних сагласности од Министарства унутрашњих 

послова, Сектора за ванредне ситуације, изради и следеће пројекте: 

- Главни пројекат заштите од пожара (према Закону о заштити од пожара („Сл. 

гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015)), у коме су садржани Елаборат о зонама 

опасности 

- Пројекат стабилне инсталације за дојаву пожара и детекцију експлозивних 

гасова, према Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације 

за дојаву пожара (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93.), односно Правилнику о 
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техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних 

гасова и пара (''Сл. лист СРЈ'', бр. 24/93.) 

(8) да прибави сагласност на пројекте од стране Министарства унутрашњих послова, 

Сектора за ванредне ситуације 

(9) да изради Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о утицају на животну 

средину. Уколико надлежни инспекцијски органи донесу решење о потреби, 

обавеза Добављача је да изради и Студију о процени утицаја на животну 

средину, која мора бити израђена од стране лиценцираних стручњака у складу са 

Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 

36/2009) према захтевима издатим од стране надлежних инспекцијских органа 

(10) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту извршења уговора на 

градилишну таблу у складу са важећим прописима;  

(11) да се строго придржава мера безбедности и здравља на раду;  

(12) да по завршеној реализацији предмета јавне набавке одмах обавести Наручиоца 

радова да је завршио објекат који је предмет јавне набавке и да је спреман за 

његову примопредају; 

(13) да је предмет јавне набавке реализовао према техничкој и другој документацији 

на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у 

складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета 

које важе за предметну врсту објекта, поједине врсте услуга и радова, 

инсталацију и опрему; 

(14) да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговорене опреме и 

другог материјала и опреме потребну за реализацију предмета јавне набавке; 

(15) да обезбеди безбедност свих лица на месту реализације предмета уговора, као и 

одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се 

Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што 

се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних 

прописа за време укупног трајања реализације предмета јавне набавке до његове 

предаје Наручиоцу; 

(16) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије; 

(17) да на месту извршења предмета јавне набавке обезбеди уговор о грађењу, 

решење о одређивању одговорног лица и главни пројекат, односно 

документацију на основу које се предметни објекат поставља, односно уграђује; 

(18) да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

(19) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев 

Стручног надзора или Наручиоца; 

(20) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 

квалитета употребљеног материјала; 

(21) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 

основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, 

о свом трошку, изврши поправку постројења или поновно извођење услуга 

нужно везаних за предмет јавне набавке или пратећих радова, замену набављеног 

или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања реализације 

предмета јавне набавке, када је запао у доцњу у погледу извршавања уговорених 

рокова; 
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(22) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 

права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 

предвиђену динамику; 

(23) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем предмета јавне 

набавке уколико се утврде неправилности и недостаци; 

(24) да гарантује квалитет испоручене опреме, изведених радова и употребљеног 

материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове 

Добављач мора да приступи у року од 5 дана; 

(25) да обезбеди доказ о квалитету испоручене опреме, односно уграђеног материјала 

и инсталација,a за материјале и инсталације за које не постоји ни одговарајући 

стандарди ни званични атести, могу се употребљавати само ако је наручилац 

сагласан са тим; 

(26) да отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, 

објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама; 

(27) да изради пројекте изведеног објекта (ПИО) на основу одобрених пројеката за 

извођење (ПЗИ) и изведеног стања, а у складу са Правилником о садржини, 

начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације 

према класи и намени објеката објеката. Пројекти изведеног објекта (ПИО) 

морају бити одобрени од стране Наручиоца и треба да имају исту организацију 

свесака као и ПГД.Пројекти изведеног објекта се достављају за потребе 

придобијања Употребне дозволе и за потребе експлоатације и одржавања 

целокупног постројења након пуштања у погон. 

(28) да достави пројекте изведеног објекта (ПИО) у 3 (три) оверена штампана 

примерка. У електронском облику на CD-у, доставља два (2) примерка 

ПИОпројеката у PDF формату који су електронски потписани употребoм 

квалификованих електронских сертификата, као и његове саставне делове у 

DOCX и DWG формату и предмере у складу са стварним количинама у 

Excelтабелама. Пројекат доставити на српском језику у складу са Правилником о 

садржини техничке документације. 

(29) да обезбеди обуку погонског особља. 

(30) да достави целокупну атестно техничку документацију пре техничког пријема 

(31) да обезбеди испитивање гарантованих параметара котла 

(32) да обезбеди сва испитивања неопходна за технички пријем објекта 

(33) да обезбеди сервис и одржавање на котловском постројењу у току општег и 

посебног гарантног рока. 

 

Сервис и одржавање котловског постројења током трајања гарантног периода 

Члан 9. 

 

Добављач је дужан да током трајања овог периода котловско постројење уредно и 

редовно сервисира у складу са техничким нормативима и прописима за ову врсту опреме, са 

пратећим услугама одржавања у циљу квалитетног рада постројења. 

Добављач је дужан да послове одржавања обавља савесно и благовремено у циљу 

обезбеђивања непрекидног рада котларнице током трајања грејне сезоне и продужавања 

њеног века трајања, а према упутствима и прописима произвођача. Све услуге потребно је 
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извршити у реалном времену извршења и уз реалан утрошак сервисног, резервног и осталог 

материјала.  

Добављач приликом редовног стручног прегледа и поправке сачињава уредну 

документацију о прегледу котларнице, о извршеном раду сервисера и утрошеном материјалу.  

Исправном документацијом сматра се, између осталог, радни налог попуњен са техничким 

подацима, датумом, именом и презименом сервисера и корисника испуњеног штампаним 

словима и потписима. Добављач се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге 

попуни „СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ котловског постројења. 

 

Преглед и испитивање елемената и компоненти 

Члан 10. 

 

Добављач је дужан да за котлове достави сертификат од лабораторије која врши 

њихово испитивање, као „3А“ знак за усаглашеност производа произвођача опреме. 

 

Испитивања пре и током пробног погона се морају спровести као:  
 Испитивања сваког појединачног елемента постројења  

 Испитивање склопова 

 Испитивања котларнице. 

 

Испитивања се спроводе у складу са: 

 Техничким инструкцијама произвођача 

 Захтевима Наручиоца из ове конкурсне документације 

 Законском регулативом и одговарајућим стандардима. 

 

Испитивања морају бити документована у форми (контролна листа) коју предлаже 

Добављач, а одобрава Наручилац. Испитивања се спроводе према Плану испитивања који 

доставља Добављач најмање 7 (седам) дана пре почетка испитивања. Испитивању морају 

присуствовати стручни надзор и произвођач опреме. 

За испитивања за која је неопходно да их у складу са законском регулативом изврше 

трећа лица (овлашћене институције, акредитоване лабораторије, именована тела и сл.) иста 

ангажује Добављач о свом трошку. 

Неусаглашености које се појаве у току испитивања морају бити документоване у 

контролним листама са роковима отклањања истих. Након отклањања неусаглашености 

испитивања за тај део опреме/погона се понављају. 

 

Пуштање у рад и пробни погон 

Члан 11. 

 

Добављач је дужан да писмено позове наручиоца и лице које врши стручни надзор на 

пробно пуштање у рад уграђене инсталације/опреме ради провере њеног функционисања, а 

све у складу са техничким условима и Конкурсном документацијом. 

Пробни погон, у трајању од минимално 7 (седам) дана, подразумева да ће се извршити 

подешавање котловског постројења, испитивање и обука погонског особља.  
Под котловским постројењем се подразумева: котлови и пратећа опрема, систем за 

складиштење и транспорт горива, систем за одвод димних гасова и пепела. 
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Услов за почетак пробног погона је исправан рад свих сигурносних система (блокада) 

што мора бити потврђено записником. О току пробног погона сачињава се Протокол који 

потписују Добављач и Наручилац. Почетак пробног погона констатује се записнички уз 

обавезно присуство Наручиоца. 
 

У току пробног погона постројењем се управља преко система управљања и надзора. 
 

Добављач је дужан да обезбеди стално присуство стручног лица у току пробног 

погона. За време пробног погона Добављач води дневник погонских параметара и уписује 

вредности на сваких сат времена са манометара и термометара, где постоје, односно са PLC-a. 
 

Успешност пробног погона се доказује континуалним радом у трајању 72 сата уз 

постизање максималне продукције у трајању минимално 2 сата. 
 

О извршеном пробном погону Добављач је дужан да достави извештај. Извештај ће 

обухватити и контролну листу са уоченим недостацима и роковима за исправљање 

недостатака и нови пробни рад ако је потребно, биће потписан од стране Добављача и 

Наручиоца.  
Успешан завршетак пробног погона констатује се записнички. 

Додатне трошкове (за материјал, гориво, електричну енергију, воду, особље итд.), који 

су узроковани неуобичајеним условима рада неопходним за тестирање, неисправним радом 

опреме или недостатком или неусклађеношћу са гарантованим вредностима или било којим 

другим условом уговора, мора да сноси Добављач. 

Током пробног погона, сви остали радови на градилишту се обустављају. Крај пробног 

рада се евидентира у извештају. 

 

Испитивање котловског постројења у циљу потврђивања гарантованих параметара 

Члан12. 

 

Испитивање котловског постројења у циљу потврђивања гарантованих параметара је 

обавеза Добављача. Добављач је дужан да најкасније 15 (петнаест) радних дана пре 

испитивања обавести Наручиоца о постојању услова за наведено испитивање. Добављач је 

дужан да писмено позове наручиоца и лице које врши стручни надзор да присуствују вршењу 

гаранцијског испитивања.Гарантно испитивање ће се организовати према техничким 

могућностима наручиоца (режим рада топлотног извора, могући пласман топлотне енергије). 

Гарантно испитивање параметара котла мора вршити акредитована лабораторија која 

поседује акредитацију за испитивање топловодних котлова према стандарду SRPS EN 12953-

11. 

Избор акредитоване лабораторије извршиће Добављач у договору са Наручиоцем. 

Трошкове ангажовања лабораторије сноси Добављач. 

 

За потребе доказивања понуђених параметара котла неопходно је извршити 

испитивање котла у складу са стандардом SRPS EN 12953-11. Мерна опрема мора бити 

еталонирана и класе тачности у складу са наведеним стандардом. Радни параметри котла при 

којем ће се вршити испитивање су: 

- притисак воде на излазу из котла 3 bar 

- температура воде на улазу у котао 70°C 

- температура воде на излазу из котла 90°C 

- температура димних гасова мора бити таква да не дође до појаве кондензације у 

котловском постројењу. 
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- референтно гориво - дрвна сечка, следећих карактеристика: 

 класа сечке А2 – све врсте дрвета према стандарду SRPS EN ISO 17225-1:2015, 

 насипна густина BD250 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017, 

 величина сечке P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827:2017, 

 садржај влаге сечке М35 према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS 

EN ISO 18134-2:2017, 

 садржај пепела А1.0 према стандарду SRPS EN ISO 18122:2017, 

 референтна топлотна моћ: 3,11 kWh/kg заM35, односно 777 kWh/m3 за BD250. 

 

Потребно је извршити следећа испитивања: 

1. Капацитет котлова према стандарду SRPS EN 12953, 

2. Степен корисности котлова на 100% оптерећења директном методом према SRPS 

EN 12953-11. 

3. Провера рада котловског постројења у случају коришћења сечке садржаја влаге 

М55 према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 18134-2:2017. 

Понуђач у понуди треба да приложи тзв. “корекционе криве”, које показују како се 

топлотни капацитет и степен корисности котла/котлова мењају са садржајем влаге у гориву и 

са одступањем температурског радног режимаод референтног. 

 

Мерења осталих гарантованих параметара вршиће овлашћене институције у складу са 

законским прописима и то: 

1. Емисија штетних материја, 

2. Емисија буке. 

Избор овлашћене институције извршиће Добављач у договору са Наручиоцем. 

Трошкове ангажовања овлашћене институције сноси Добављач. 

 

За гарантно испитивање потребно је израдити Програм о испитивању са достављањем 

шеме мерних места. Програм мора бити одобрен од стране Наручиоца. О извршеном 

гарантном испитивању доставља се извештај са закључком који се односи на максимални 

капацитет котла, степен корисности котла и измерене емисије (штетне материје и бука). 

 

Рок за завршетак испитивања у циљу доказивања гарантованих параметара је 

максимално 15 (петнаест) радних дана од дана извршеног испитивања. Тај рок Добављач 

мора укалкулисати у рок за извођење радова. 

Уколико постројење током испитивања не достигне гарантоване параметре које је 

Добављач понудио (Поглавље XVIII конкурсне документације), Добављач може спровести 

одговарајуће корективне мере. Након спроведених мера Добављач, у складу са техничким 

могућностима наручиоца, организује о свом трошку ново испитивање у циљу доказивања 

свих гарантованих параметара, под истим условима као и спроведено прво испитивање, док 

се параметри не докажу, највише два пута након првог испитивања у циљу доказивања 

гарантованих параметара. 

Уколико постројење не достигне гарантоване параметре које је Добављач понудио, 

наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 

Захтеви за гарантоване параметре котла  
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Вредности гарантованих параметара котла из табеле Гарантоване вредности доказују 

се испитивањем у свему према Изјави о прихватању услова испитивања у циљу доказивања 

гарантованих параметра (Поглавље XXI конкурсне документације). 

 

Табела2. 

 

Топлотни капацитет котла и степен корисности дефинисани су у односу на референтно 

гориво (дрвну сечку), следећих карактеристика: 

- класа сечке А2 – све врсте дрвета према стандарду SRPS EN ISO 17225-1:2015, 

- насипна густина BD250 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017, 

- величина сечке P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827:2017, 

- садржај влаге сечке М35 према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 

18134-2:2017, 

- садржај пепела А1.0 према стандарду SRPS EN ISO 18122:2017, 

- референтна топлотна моћ: 3,11 kWh/kg заM35, односно 777 kWh/m3 за BD250. 

 

Температура димних гасова мора бити таква да не дође до појаве кондензације у 

котловском постројењу. 

Топлотни капацитет котла и степен корисности котла дефинисани су у односу на 

референтни температурски радни режим 90/70 °C, одн. средњу температуру у котлу од 80 °C. 

 

Саставни део Уговора су и тзв. „корекционе криве”, достављене у понуди Добављача, 

које показују како се топлотни капацитет и степен корисности котла мењају са садржајем 

влаге у гориву и са одступањем температурског радног режима од референтног. 

 

Захтеви у погледу заштите животне средине 

Гарантовани параметри не смеју да пређу максималне вредности емисије (изражено у 

mg/m3 сувог гаса и сведено на 13% садржаја О2 на 0°C и 101,32 kPa) и нивое буке у складу са 

важећим прописима наведене у табели 3. 

 

Табела3. 

р.бр. Гарантовани параметри 
Јединица 

мере 

Максимална 
вредност 

параметра 

3 

Прашкасте материје 

(за нова средња постројења за сагоревање, која 

користе чврста горива) 

[mg/Nm3] 20 

4 
Ниво буке унутар  административног дела зграде, 

а то укључује и просторију за руковаоце котлова 
[dB(A)] 55 

5 
Ниво буке изван котларнице, на граници 

урбанистичког блока 
[dB(A)] 50 

 

р.бр. Гарантовани параметри 
Јединица 

мере 

Захтевана 
вредност 

параметра 

1 Топлотни капацитет котла 1 kW 1000±50  

2 Топлотни капацитет котла 2 kW 800±50  

3 Степен корисности котлова при 100% оптерећења % min88 
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Емисија прашкастих материја мора бити у складу са Уредбом о граничним 

вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Сл. гласник 

РС број 6/2016.) 

Пројекат треба да обухвати мере заштите од буке у животној средини у складу са 

Законом о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010), 

Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/2010) и Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама 

за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 

("Сл. гласник РС", бр. 75/2010). 

Ниво буке не сме да премаши прописане граничне вредности индикатора буке за 

акустичку зону у којој се извор буке (котларница) налази. Ниво буке не сме да премаши 

граничне вредности наведене у табели 3. 

Никакве механичке вибрације не смеју се преносити на зграду и систем цевовода. 

Котловско постројење и додатна опрема морају бити пројектовани сходно томе и монтирани, 

а ниво вибрација не сме прећи ниво А према SRPS ISO 10816-1/2013. 

 

Обавезе Наручиоца радова 

Члан 13. 

 

 Наручилац се обавезује да обезбеди локацијске услове и грађевинску дозволу. 

 Наручилац је у обавези да реши имовинско правне односе и омогући приступ на 

парцелама предвиђеним за изградњу Добављачу, у циљу извођења радова, до датума 

подношења пријаве о почетку радова. 

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 

Добављача. 

 Наручилац ће формирати стручни тим који ће, између осталог, бити одговоран за 

праћење извршења уговорних обавеза и координацију између Наручиоца и Добављача. 

Наручилац ће именовати стручни надзор за грађевинске, машинске и електро радове који ће у 

складу са Законом вршити надзор над извођењем радова, оверу грађевинског дневника и 

записника о извршеним радовима. 

Наручилац се обавезује да уведе Добављача у посао, након прегледа и одобрења 

техничке документације да обезбеди Добављачу несметан прилаз месту реализације предмета 

јавне набавке. 

 Наручилац се обавезује да учествује у раду Комисије за примопредају са стручним 

надзором и Добављачем. 

 Добављач се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди 

координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом 

који регулише ову област. 

Након потписивања уговора, пре и током израде пројекта, наручилац се обавезује да 

пројектанту омогући да посети локацију и постојеће инсталације у Прибоју, у циљу 

прикупљања потребних података. 

 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 

Члан 14. 
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Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

Добављач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног 

органа и да отклони недостатке у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени 

трошак. 

 

Финансијско обезбеђење 

Члан 15. 

 

 Добављач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај 

авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће 

бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај 

авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од 

уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се 

онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности 

издатих ситуација. 

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 

Добављач се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) 

дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 

посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, 

у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да 

евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења 

гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

 Приликом примопредаје радова Добављач се обавезује да Наручиоцу преда банкарску 

гаранцију за отклањање недостатака у општем гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне 

вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека 

гарантног рока.  

На дан истека општег гарантног рока Добављач се обавезује да Наручиоцу преда 

банкарску гаранцију за отклањање грешака на котловском постројењу у посебном 

гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини 

од 2% (два процента) од укупне вредности котловског постројења без ПДВ-а, са роком 

трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека посебног гарантног рока. Укупно трајање рока 

важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужe од дана истека рока за отклањање 

грешака котловског постројења у посебном гарантном року, с тим што ће добављач 

обнављати важење банкарске гаранције на сваких 12 месеци до истека укупно понуђеног 

посебног гарантног рока, а рок важности почиње да тече од дана истека банкарске гаранције 

за отклањање грешака у општем гарантном року.  

 

Осигурање 

Члан 16. 

 

 Добављач је дужан да осигура опрему, раднике и материјал од уобичајних ризика до 

њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису 
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осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извршења предмета 

јавне набавке. 

 Добављач је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за 

штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са 

роком важења за цео период извршења предмета јавне набавке, у свему према важећим 

законским прописима. 

 Уколико се рок за извршење предмета јавне набавке продужи, Добављач је дужан да 

достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим 

периодом осигурања. 

 

Гаранција за изведене радове, уграђену опрему и гарантни рок 

Члан 17. 

 

 Општи гарантни рок за испоручену и уграђену опрему и изведене радове износи 24 

месеца од успешног пуштања у рад и извршене примопредаје предмета уговора из члана 1. 

овог уговора. Посебни гарантни рок за уграђено котловско постројење почиње да тече од 

дана истека општег гарантног рока и траје (како је наведено у понуди) 

_________________месеци. 

 Добављач сноси одговорност за све мањкавости односно недостатке везане за 

испоручену опрему и изведене радове, које се могу јавити или настати током гарантног 

периода, под условом да се користе и одржавају у складу са препорукама Добављача, односно 

произвођача опреме. 

 Наручилац мора одмах писаним путем да обавести Добављача у вези било 

каквих рекламација/захтева по основу ове гаранције. Добављач је дужан да у року од 24 часа 

од писаног позива Наручиоца, изврши стручни увид квара. Добављач је дужан да у року од 48 

часова од извршеног стручног увида квара, приступи отклањању насталог квара, изврши 

поправку и отклони недостатке или оштећења о свом трошку.Под отклањањем недостатака 

котловског постројења се подразумева и могућност неограниченог броја позива у циљу 

отклањања недостатака, при чему је Наручилац дужан да обавести добављача о насталом 

квару писаним путем на факс или електронском поштом, на контакте које понуђач достави у 

својој понуди. 

 Ако Добављач не отклони недостатак у року дефинисаном након извршеног стручног 

увида квара, Наручилац има право да сам отклони недостатке или да ангажује треће лице које 

ће тај недостатак отклонити, на ризик и о трошку Добављача и без штете по било које друго 

право које Наручилац, на основу Уговора, може да потражује од Добављача.  

 

Квалитет уграђеног материјала 

Члан 18. 

 

 За уграђену опрему и укупан уграђени материјал, Добављач мора да има сертификате 

квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у 

складу са пројектном документацијом. 

 Достављени извештаји о квалитету уграђене опреме и уграђеног материјала морају 

бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 
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 Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

 Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.  

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и 

функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Добављача да поруши изведене 

радове и да уклони тај материјал и да их о свом трошку поново изведе коришћењем 

материјала у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико 

Добављач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на 

терет Добављача. 

 Стручни надзор над реализацијом предмета јавне набавке се врши складу са законом 

којим се уређује планирање и изградња.  

 Добављач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 

извршењу предмета јавне набавке поступао по захтевима Наручиоца. 

 

План извршења уговора 

Члан 19. 

 

 Добављач ће доставити што је могуће пре, а најкасније 7 дана од дана потписивања 

Уговора, детаљан План извршења Уговора.  

 Наручилац је дужан да по пријему Плана извршења Уговора, у року од 5 дана од 

датума пријема Плана, достави своје примедбе или сагласност. Уколико Наручилац у том 

року не достави своје примедбе сматраће се да је дао сагласност на достављени План. 

 

Члан 20. 

 

Одредба „кључ у руке” значи да уговорена цена обухвата и вредност свих 

непредвиђених радова, као и вишкова радова. Утицај мањкова радова је искључен на 

уговорену цену. 

Одредба „кључ у руке” не искључује измену уговорене цене због наступања 

промењених околности и плаћања накнадних радова. 

 

Примопредаја постављене опреме 

Члан 21. 

 

 Примопредаја постављене опреме која је предмет овог уговора врши се по 

извршавању свих услуга које су нужно везане за ову врсту добара и извођењу свих пратећих 

уговорених радова на монтажи објекта и других радова, односно свих радова предвиђених 

одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. 

Примопредаја може да се врши и упоредо са извођењем радова на уградњи опреме на захтев 

Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на уградњи, односно монтажи опреме не 

би могла да се изврши контрола дела изведених радова. 

 Примопредаја обухвата контролу усклађености изведеног стања са одобрењем за 

изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се 
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реализује предмет јавне набавке, као и са техничким прописима и стандардима који се односе 

на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. 

 Добављач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а 

дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

 Примопредаја се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 

завршетка радова. 

 Комисију за примопредају именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2 (два) 

представника Наручиоца, 1 (један) представник Канцеларије и 1 (један) представник 

Добављача, уз присуство Стручног надзора. 

 Комисија сачињава записник о примопредаји. 

 Добављач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког 

прегледа пројекте изведеног стања у 3 (три) примерка са одговарајућим атестима за уграђени 

материјал и извештајима. 

 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Добављач мора да отклони без одлагања. Уколико те 

недостатке Добављач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у 

разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица 

на терет Добављача. 

 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

 Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  

 Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Добављача примити на 

коришћење постављену опрему, односно објекат котларнице и пратећих инфраструктурних 

инсталација. 

 

Раскид уговора 

Члан 22. 

 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Добављач 

касни са извршењем предмета јавне набавке дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико испоручена и 

монтирана опрема и извођење пратећих радова не одговарају прописима или стандардима за 

ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Добављача, а Добављач није поступио по 

примедбама стручног надзора, као и ако Добављач не изводи радове у складу са пројектно-

техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извршењем предмета 

јавне набавке. 

 Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 

 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова на монтажи котловског 

постројења, чије извођење је било предмет овог Уговора, заједничка Комисија ће сачинити 

Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 

 Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 

другој уговорној страни. 

 У случају раскида Уговора, Добављач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува 

од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно 
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изведених радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног Добављача и 

надзорног органа. 

Измене уговора 

Члан 23. 

 

 Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне 

набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица 

околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог 

уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити 

већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања 

уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара.  

 Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима 

предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.  

 Наручилац ће дозволити продужетак рока за извршење предмета јавне набавке, ако 

наступе околности на које Добављач није могао да утиче, а које се односе на: 

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 

годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документацијом; 

4) закашњење наручиоца да Добављача уведе у посао; 

5) непредвиђене радове за које Добављач приликом извршењем предмета јавне 

набавке није знао нити је могао знати да се морају извести. 

 

Сходна примена других прописа 

Члан 24. 

 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће 

одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују 

облигациони односи. 

 

Саставни део уговора 

Члан 25. 

 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

- техничка документација, 

- понуда Добављача радова бр. _______________ од __________. године, 

- динамички план пројектовања, набавке, испоруке, монтаже опреме и изградње 

котларнице на дрвну сечку и пратећих инфраструктурних инсталација у Прибоју, по 

систему „кључ у руке“, 

- конкурсна документација. 
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Решавање спорова 

Члан 26. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу. 

 

Број примерака уговора 

Члан 27. 

 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну 

страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима. 

 

Ступање на снагу 

Члан 28. 

 

 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на 

снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране 

Добављача.  

 

 

ЗА ДОБАВЉАЧА       ЗА НАРУЧИОЦА 

 

_______________________    ________________________ 

 МП.                  МП. 

          Лазар Рвовић 

Председник општине 

 

         

 

САГЛАСНА: 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА  

 

___________________________ 

Марко Благојевић 

Датум: 
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XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (ОБРАЗАЦ 5) 

 

 
Предмет ЈН 

Опис позиције 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-a 

Јединична 

цена 

саПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

А. ИЗГРАДЊАКОТЛАРНИЦЕЗАЛОЖЕЊЕДРВНЕ СЕЧКЕКАПАЦИТЕТА 1,8 МWНА К.П. бр. 1828/2 КО ПРИБОЈ 

1. ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

комплет 1     

2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ комплет 1     

3.  МАШИНСКИ РАДОВИ       

3.1. Котлови и пратећа опрема комплет 1     

3.2. Систем за складиштење и транспорт горива комплет 1     

3.3. Акумулатори топле воде комплет 1     

3.4. Диктирсистемипратећаопрема комплет 1     

3.5. Циркулационе пумпе комплет 1     

3.6. Посуде, разделници и сабирници комплет 1     

3.7. Хемијскаприпремаитретманводе комплет 1     

3.8. Запорнаарматураицевоводи комплет 1     

3.9. Платформеослонцииносачиопремеицевовода комплет 1     

3.10. Изолатерски радови комплет 1     

3.11. Димњачки систем и димњаци комплет 1     

3.12. Противпожарна опрема комплет 1     

4. ЕЛЕКТРО РАДОВИ       

4.1. Напајање електро инсталације и мерење 

потрошње све према условима ЕПС - локална 

ЕД 

комплет 1     

4.2. Напајање енергетских потрошача и 

телекомуникационо сигналних елемената, 

енергетским и сигналним кабловима 

комплет 1     
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4.3. Електро разводни ормани и секундарне табле комплет 1     

4.4. Кабловски регали слабе и јаке струје комплет 1     

4.5. Општа инсталација котларнице и пословног 

дела (осветљење и прикључнице)и 

електромоторни погон опреме 

комплет 1     

4.6. Инсталација дојаве пожара,видео надзора комплет 1     

4.7. Спољно осветљење комплекса котларнице комплет 1     

4.8. Уземљење, изједначење потенцијала и 

громобранска инсталација 

комплет 1     

4.9. Software са TOUCH PC рачунаром и сервер 

рачунаромза аутоматски надзор и управљање 

радом котларнице 

комплет 1     

4.10. Инструментализација (сонде, трансмитери, 

термометри,итд.) 

комплет 1     

5.  СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ       

5.1. Спољно уређење комплет 1     

5.2. Темељи димњака комплет 1     

 УКУПНО А:   

Б. ИНФРАСТРУКТУРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

1. ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

комплет 1     

2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ комплет 1     

3.  МАШИНСКИ РАДОВИ комплет 1     

4.  ЕЛЕКТРО РАДОВИ комплет 1     

 УКУПНО Б:   

Ц. ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ У ГРЕЈАНИМ ОБЈЕКТИМА 

 

1. ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

комплет 1     

2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ комплет 1     
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3.  МАШИНСКИ РАДОВИ комплет 1     

4. ЕЛЕКТРО РАДОВИ комплет 1     

 УКУПНО Ц:   

Д. ОПШТИ РАДОВИ 

1. Успостављање и уређење градилишта и 

уклањање након завршетка посла 

комплет 1     

2.  Потребна геометарска снимања изведених 

објеката и темеља 

комплет 1     

3. Испитивања током и након извођења радова, 

доказивање параметара и пуштање у рад 

комплет 1     

4. Обука крајњег корисника комплет 1     

5. Израда атестно техничкеи друге 

документације 

комплет 1     

 УКУПНО Д:   

        

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

А. ИЗГРАДЊАКОТЛАРНИЦЕЗАЛОЖЕЊЕДРВНЕ СЕЧКЕКАПАЦИТЕТА 1,8 МWНА К.П. 

бр. 1828/2 КО ПРИБОЈ 
  

Б. ИНФРАСТРУКТУРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   

Ц. ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ У ГРЕЈАНИМ ОБЈЕКТИМА   

Д. ОПШТИ РАДОВИ   

 УКУПНО:   

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ:_____________________ 

ОБРАЧУНАТ ПДВ: _____________________ 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ: _____________________ 
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НАПОМЕНА: 

Изјављујем да сам понуду сачинио у складу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне  документације. 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1) у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

2) у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

3) у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без 

ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке 

без ПДВ-а. 

4) у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену саПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);На крају уписати укупну цену 

предмета набавке саПДВ-ом. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ (ОБРАЗАЦ 6) 

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона, _____________________________________,  

      назив понуђача 

изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, 

година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели: 

 

Редни 

број 
Врста и тип 

Коли-

чина 

Година 

произ-

водње 

Облик 

поседовања(сво

јина, закуп, 

лизинг) 

Напомена 

1.  

 

 

    

2.  

 

 

    

3.  

 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 

 

    

6.  

 

 

    

7.  
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8.  

 

 

    

9.  

 

 

    

10.  

 

 

    

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ (ОБРАЗАЦ 7) 

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  

уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 

 

 

Р
ед

н
и

 

б
р
. 

Назив уговора 

(навести назив објекта, 

врсту радова, површина и 

намена објекта)  

Година 

завршетка 

реализације 

уговора  

Наручилац 

Вредност 

(динара без 

ПДВ-а) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а. 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији 

је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА(ОБРАЗАЦ 8) 

 

Назив наручиоца изведених радова: 

Седиште наручиоца: 

Матични број: 

ПIБ: 

 

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

Да је понуђач____________________________________________________ 

(назив,седиште добављача /понуђача) 

 

за потребе наручиоца _________________________________________________, 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове/услуге: 

 

1)____________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у 

вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,  

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на 

основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 

Датум почетка радова:_______________________ 

 

Датум завршетка радова:_____________________ 

 

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 

употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________. 

 

 

Датум: М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

наручиоца изведених 

радова 

   

 

 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести 

материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси 

уз понуду. 
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XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ (ОБРАЗАЦ 9) 

 

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у 

следећој табели: 

 

 

 

Р
ед

н
и

 

б
р
о
ј:

 

Име и презиме извршиоца: 
Квалифи-

кација: 

Статус 

ангажовања 
Напомена 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу 

лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце. 

Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће 

бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе 

обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити 

квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним 

у тексту конкурсне документације. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XVII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА(ОБРАЗАЦ 10) 

 

 

Понуђач _____________________________________________, даје  

 

 

 

 

И З Ј А ВУ 

О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 

 

 Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће, 

уколико у поступку јавне набавке добара бр. ________буде изабран као најповољнији и 

уколико понуђач приступи закључењу уговора о набавци добара, одмах по закључењу 

уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, 

оригинал или оверену копију полисе осигурања за извршење предмета јавне набавке који су 

предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим 

лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извршења предмета јавне набавке 

тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји предмета јавне 

набавке.  

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник 

групе понуђача. 
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XVIII. ОБРАЗАЦ ГАРАНТОВАНИХ ВРЕДНОСТИ (ОБРАЗАЦ 11) 

 
Гарантоване вредности доказују се испитивањем у складу са поглављем III Техничке 
спецификације. 

 

ГАРАНТОВАНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Р.бр. Гарантовани параметри Јед. мере 
Захтевана 
вредност 

параметра 

Понуђена 
вредност 

параметра 

1 Топлотни капацитет котла 1 kW 1000±50  

2 Топлотни капацитет котла 2 kW 800±50  

3 Степен корисности котла 1 % min 88  

4 Степен корисности котла 2 % min 88  

5 

Прашкасте материје 

(за нова средња постројења за сагоревање, 

која користе чврста горива) 

mg/Nm3 max 20  

6 

Ниво буке унутар  административног дела 

зграде, а то укључује и просторију за 

руковаоце котлова 

dB(A) max 55  

7 
Ниво буке изван котларнице, на граници 

урбанистичког блока 
dB(A) max 50  

 

Топлотни капацитет котла и степен корисности дефинисани су у односу на референтно 

гориво (дрвну сечку), следећих карактеристика: 

- класа сечке А2 – све врсте дрвета према стандарду SRPS EN ISO 17225-1:2015, 

- насипна густина BD250 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017, 

- величина сечке P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827:2017, 

- садржај влаге сечкеМ35 према стандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 

18134-2:2017, 

- садржај пепелаА1.0 према стандарду SRPS EN ISO 18122:2017, 

- референтна топлотна моћ: 3,11 kWh/kg заM35, односно 777 kWh/m3 за BD250. 

Температура димних гасова мора бити таква да не дође до појаве кондензације у 

котловском постројењу. 

Топлотни капацитет котла и степен корисности котла дефинисани су у односу на 

референтни температурски радни режим 90/70 °C, одн. средњу температуру у котлу од 80 °C. 

У прилогу Обрасца 11 се налазе тзв. „корекционе криве”, које показују како се 

топлотни капацитет и степен корисности котла мењају са садржајем влаге у гориву и са 

одступањем температурског радног режима од референтног. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Напомене:  

Образац гарантованих вредности понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да 

поднесе понуду. 

Подаци из обрасца 11 су саставни део Поглавља VII конкурсне документације, као и записника 

при избору најповољнијег понуђача. 
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XIX. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ (ОБРАЗАЦ 12) 

 

Молимо вас да попуните празна поља табеле. 

Ове информације су саставни део уговора и обавезујућег карактера и не може се 

одступити од њих током извођења радова. 

1.1 Наведите назив понуђача 

 

Понуђач  

Назив понуђача 

Адреса 

 

 

1.2 Молимо вас да наведете да ли сви материјали и опрема имају сертификате или не. 
 

Сертификати материјала и опреме  

Сви материјали и опрема имају 

сертификате 

 

 

1.3 Молимо вас да попуните табелу 

 

 Мин. захтеви Извођач 

1. КОТАО   

Котао 1   

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

Максимална стална топлотна продукција у 

kW 

1000±50  

Минимална стална топлотна продукција у 

kW  

  

Номинална температура у °C   

Минимална температура у °C   

Минимална повратна температура у °C   

Номинални притисак у bar   

Минималан проток воде у lit/h   

Пад притиска на воденој странипри 

номиналној температури у mbar 

  

Темп. димног гаса при макс. оптерећењу и 

номиналној темп. у °C 

  

Пад притисака димног гаса при макс. 

оптерећењу и номиналној темп. у mbar 

  

Садржај воде у lit   

Mаса котла  (празан) у kg   

Прирубнички излаз димних гасова, DN   

Прикључци на котлу, полаз и поврат, DN   

Вентил сигурности   

Термостатски прекидач   

Котао 2   

Произвођач   

Тип   
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Земља порекла   

Максимална стална топлотна продукција у 

kW 

800±50  

Минимална стална топлотна продукција у 

kW  

  

Номинална температура у °C   

Минимална температура у °C   

Минимална повратна температура у °C   

Номинални притисак у bar   

Минималан проток воде у lit/h   

Пад притиска на воденој страни при 

номиналној температури у mbar 

  

Темп. димног гаса при макс. оптерећењу и 

номиналној темп. у °C 

  

Пад притисака димног гаса при макс. 

оптерећењу и номиналној темп. у mbar 

  

Садржај воде у lit   

Mаса котла  (празан) у kg   

Прирубнички излаз димних гасова, DN   

Прикључци на котлу, полаз и поврат, DN   

Вентил сигурности   

Термостатски прекидач   

   

1.1 ГОРИВО ЗА ПОНУЂЕНЕ КОТЛОВЕ   

Величина дрвне сечке (min÷max)према 

SRPS EN ISO 17827:2017 

  

Садржај влаге сечке M (min÷max) према 

SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN ISO 

18134-2:2017 

  

2. ОДЛАЗНИ И ПОВРАТНИ ЗАПОРНИ 

ВЕНТИЛ НА КОТЛУ 

  

Произвођач   

Тип Са дуплим 

ексцентром 

 

Земља порекла   

Номинални притисак у bar   

Номинални пречник у DN   

3. РЕГУЛАЦИЈА ТЕМПЕРАТУРЕ 

ВОДЕ ПОВРАТНОГ ТОКА 

  

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

Трокраки вентил температурни сензор и 

дигитални контролни уређај као засебна 

јединица или укључена у контроле 

горионика и котла 

  

Котловска  пумпа,    

Брзина пумпе у о/min   

Потреба за електричном енергијом пумпе у 

kW 

  

Номиналан проток пумпе у m3/h   
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Разлика притисака пумпе у mbar   

РЕГУЛАЦИЈА ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЕ 

ПОВРАТНОГ ТОКА 

  

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

4. СИСТЕМ ЗА ТРАНСПОРТ ГОРИВА   

Врста транспортног система   

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

5. ЕКСПАНЗИОНИ СИСТЕМ    

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

Садржај воде у систему даљинског грејања   

Експанзиона посуда са пумпама за 

одржавање притиска. Систем за 

одржавање притиска који се састоји од 

посуда  које нису под притиском 

  

6. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА 

ХЕМИЈСКУПРИПРЕМУВОДЕ  

  

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

Инсталације за припрему воде укључују: 

 - омекшавање воде 

 - филтере под притиском са филтерским 

врећицама  

 - хемијску припрему циркулационе воде 

мин 15 m3/h  

Хемијска припрема воде за слободни 

кисеоник дозирањем нитрита, хидразина 

или сулфита. 

Неће се прихватити  

7. ДИМЊАЦИ И СИСТЕМ ДИМНИХ 

ГАСОВА  

  

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

За сваки котао постојаће димни вод и 

посебан димњак  

2 комада  

Материјал димњака  1.4571  

Висина димњака према пројекту  

8. ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ    

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

Макс. притисак и температура   

Класа заштите   

За обезбеђивање даљинског грејања, 

морају се инсталирати циркулационе 

пумпе са фреквентним претварачима 
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9. ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ   

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

Тип механичке заштите   

Филтер виших хармоника   

10. РАЗДЕЛНИЦИ   

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

Материјал    

Тип прикључка    

Максимални притисаки температура    

11. ЗАПОРНИ ВЕНТИЛИ DN≤80   

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

Модел   

Материјал кугле вентила   

Материјал тела   

Тип тела   

Тип прикључка   

Макс. притисак и температура   

12. ЛЕПТИРАСТИ ВЕНТИЛИ DN≥100   

Произвођач   

Тип Са дуплим 

ексцентром 

 

Земља порекла   

Модел   

Материјал кугле вентила   

Материјал тела   

Тип тела   

Тип прикључка   

Макс. притисак и температура   

13. ДРЕНАЖНИ ВЕНТИЛИ   

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

Модел   

Материјал кугле вентила   

Материјал тела   

Тип прикључка   

Макс. притисак и температура   

14. НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ   

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

Модел   

Материјал сета, клизача, опруге   

Материјал тела   
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Тип прикључка   

Макс. притисак и температура   

15. ВЕНТИЛИ СИГУРНОСТИ   

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

Модел   

Материјал сета, клизача, опруге   

Материјал тела   

Тип прикључка   

Макс. притисак и температура   

16. ФИЛТРИ ЗА ВОДУ   

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

Модел   

Материјал тела   

Прикључак   

Макс. притисак и температура   

Величина окца на ситу   

Падови притиска (kPa)   

17. ТЕРМОМЕТРИ   

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

Модел   

Температурни опсег(°C)   

Тачност    

18. МАНОМЕТРИ   

Произвођач   

Тип   

Земља порекла   

Модел   

Пречник прикључка (mm)   

Опсег притиска (bar)   

Тачност (bar)   

19. ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВI   

Цеви   

Произвођач   

Израда   

Материјал Челик  

Земља порекла   

Лукови и остали фитинзи   

Израда   

Материјал Челик  

Земља порекла   

Прирубнице   

Израда   

Материјал Челик  

Земља порекла   
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Ослонци   

Израда   

Материјал   

Земља порекла   

Навртке и вијци   

Iзрада   

Материјал   

Земља порекла   

Заптивке Без азбеста  

Израда   

Материјал   

Земља порекла   

20. ЦЕВИ ЗА РАЗВОД ВОДЕ   

Цеви   

Произвођач   

Израда   

Материјал Поцинковани челик  

Земља порекла   

Лукови и остали фитинзи   

Израда   

Материјал Поцинковани челик  

Земља порекла   

Прирубнице   

Израда   

Материјал Челик  

Земља порекла   

Ослонци   

Израда   

Материјал   

Земља порекла   

Навртке и вијци   

Израда   

Материјал   

Земља порекла   

Заптивке Без азбеста  

Израда   

Материјал   

Земља порекла   

21. БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА 

ЦЕВОВОДА 

  

Боја отпорна на корозију   

Произвођач   

Израда   

Земља порекла   

Опсег радне температуре -47 ºС ÷ +150 ºС  

Изолација   

Произвођач   

Израда   

Земља порекла   

Класа отпорности на ватру   

Материјал   
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Макс. радна темература 150 ºС  

   

22. ОПРЕМА ЗА НАДЗОР И 

УПРАВЉАЊЕ 

  

Произвођач  PLC   

Тип   

Земља порекла   

Произвођач софтвера   

Земља порекла   

Склопна опрема (контактори, 

прекидачи) 

  

Произвођач    

Тип   

Сензори температуре   

Произвођач   

тип или принцип рада   

Тачност   

излазни сигнал   

начин уградње   

Напајање   

Сензори притиска   

Произвођач   

тип или принцип рада   

Тачност   

излазни сигнал   

начин уградње   

Напајање   

Мерење протока воде   

Произвођач   

тип    

Тачност   

излазни сигнал   

начин уградње   

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:  

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин: 

Задате вредности се не смеју мењати, а празна поља је потребно попунити. 

У колони Извођач потребно је навести ко од чланова групе ће извести овај део инсталације. 

Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део 

уговора о извођењу радова. 

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима 

Наручиоца дефинисаним Идејним решењем који је саставни део конкурсне документација и 

другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се 

одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.
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XX. ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НА ГРАДИЛИШТУ 

(ОБРАЗАЦ 13) 

 
својству ____________________ 

(уписати:понуђача,носиоца посла у заједничкој понуди) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу прихватам следећа правила понашања: 
 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НА ГРАДИЛИШТУ 

 

Намена правила понашања на градилиштима је, да обезбеди квалитетно извођење 

радова у сагласности са техничким прописима и стандардима као и безбедан и сигуран рад за 

све запослене као и овлашћена лица присутна на градилиштима. Због тога је извођач обавезан 

да их се стриктно придржава и да све радове који су предмет пројекта, изводи у сагласности са 

техничким условима, пројектном документацијом, предмером и предрачуном радова. 

Технички услови и правила понашања су израђени за све радове које су обухваћени пројектом. 

Уколико се на евентуалне непредвиђене радове због њихове специфичности не могу 

применити одредбе постојећих правила, потребно је израдити допуну. 

 

ИД КАРТИЦА: извођачи морају да опреме своје запослене који поседују одобрење за 

улаз и ИД КАРТИЦУ, знаком распознавања са називом предузећа, а који ће они морати да 

носе на видљивом месту на својој одећи. 

УНИФОРМА: запослени код извођача морају увек да носе званичну униформу 

предузећа из којих долазе и ИД КАРТИЦУ предузећа на видљивом месту. 

ЛОКАЦИЈА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: извођачи су у обавези да на адекватан начин 

ограде место извођења радова, на видном месту поставе панел са свим информацијама о 

фирми и предузму и поштују сва правила и процедуру везану за безбедност и здравље на раду.  

РАДНО МЕСТО: по завршетку радног дана, радно место мора бити остављено у 

уредном стању. 

ПРОСТОРИЈЕ ДАТЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ: за одлагање материјала, за чување 

средстава за рад и средстава за превоз морају се увек одржавати у уредном и безбедном стању 

и по одговарајућим правилима и прописима. Средства за превоз морају се остављати само на 

површинама за паркирање за које је дато одобрење,нарочито водећи рачуна о пожарним 

путевима и путевима евакуације на објектима топлана. На осталим местима, заустављање 

средстава за превоз је дозвољено само при утовару и истовару материјала. 

Осим тога, неопходно је поштовање дозвољеног ограничења брзине према 

одговарајућој сигнализацији.( ≤30km/h у објектима топлана) 

УСЛУГЕ ПРЕДУЗЕЋА: при коришћењу расположивих услуга предузећа неопходно је 

поштовање правила понашања и унутрашњег реда у односу на све оно што се сматра 

власништвом предузећа и правилним коришћењем 

ЗАБРАНА ПУШЕЊА: може се пушити само у зонама одређеним као „место за 

пушење“ уколико ова места нису предвиђена, пушење је забрањено. 

ЗАБРАНА КОНЗУМИРАЊА АЛКОХОЛА И ДРУГИХ СРЕДСТАВА ЗАВИСНОСТИ: 

стриктно је забрањено конзумирање алкохола и и других опојних средстава као и рад под 

утицајем таквих средстава. 
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ЗАБРАНА ПРОЛАСКА И ЗАДРЖАВАЊА КРОЗ ПРОСТОРИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА: 

Радници су обавезни да остану на свом радном месту будући да је изричито забрањено 

кретање по просторијама служби које им не припадају или нису у њиховој надлежности. 

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА БЕЗБЕДНОСТИ: овлашћена лица безбедности ће моћи, у сваком 

тренутку да траже од лица која пружају услуге, објашњења у вези са присуством у 

просторијама предузећа, као и да тражи ИД КАРТИЦУ ради провере. 

ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУИМЕНОВАНО ОД СТРАНЕ 

НАРУЧИОЦА задржава право да у сваком тренутку врши провере на одабраном узорку лица. 

ВОЗИЛА: Возила у власништву извођача која обављају радове или пружају друге врсте 

услуга, морају поштовати процедуру, као и све законске прописе Републике Србије који 

регулишу област саобраћаја. Уколико се деси да приликом контроле се установи да није 

поштована процедура и законски прописи предузимаће се одговарајуће мере према извођачу, 

одговорним радницима и осталим.Сва овлашћена возила добиће пропусницу за улазак и 

кретање која се мора поставити на видљивом месту у возилу, на којој ће бити назначено име 

компаније, и зона у којој обављају радове. Напомињемо да се возила не смеју налазити у 

другим зонама, сем оних које су предвиђене за њих. 

Пре почетка радова на објекту извођач радова треба да обиђе терен како би се упознао 

са теренским, климатским и другим условима, карактеристикама, могућностима изградње и 

осталим елементима битним за извођење радова. 

Пре почетка радова извођач је дужан да се упозна са локалним условима, прописима, 

приступним путевима, могућим депонијама и свим другим чиниоцима који би могли утицати 

на несметано извођење радова. 

 

Технички услови за извођење радова на објекту су важећи услови за извођење радова. 

Извођач се мора придржавати Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник 

РС“ бр. 101/2005,91/2015) као и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских 

радова(Сл. гласник Републике Србије бр. 53/97) 

У току извођења радова извођач је дужан да се користи површинама које су му дата на 

коришћење. Свака штета нанета прекорачењем означене површине пада на терет извођача. 

Транспорт материјала извођач ће вршити по путевима који се морају одржавати 

проходним за све време коришћења пута од стране извођача. По завршеним радовима путеви 

се морају оставити најмање у истом стању као пре почетка радова. 

Извођач је обавезан да прегледа техничку документацију пре почетка радова и да на 

исту стави примедбе, уколико их има. 

На основу датог пројекта извођач је обавезан да направи одговарајућу организацију 

извршења радова, ЕЛАБОРАТ О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА (Правилник о садржају 

Елабората о уређењу градилишта, Сл. гласник РС 121/12) као и план извршења радова. 

Саставни део Елабората чине и потврде о положеном испиту из безбедности и здравља на 

раду, важеће дозволе заваривача, оператора крана и других радника по потреби. 

С обзиром да квалитет извршених радова зависи од климатских прилика за време 

извођења радова, то је извођач дужан да стално прати климатске прилике у којима се изводе 

радови. Градилиште се правовремено мора заштитити од неповољних климатских утицаја. 

Штете које би услед тога настале, падају на терет извођача радова. 

Правила понашања на ГРАДИЛИШТУ се у начелу не могу мењати. Само у изузетним и 

неопходним случајевима може се извршити изменaправила понашања, уз претходну 

сагласност Наручиоца 
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Непоштовање ових правила ће имати за последицу изрицања опомене а у случају даљег 

непоштовања хитно удаљење 

 

ЛИЦЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТИ ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ИМЕНОВАНО ОД СТРАНЕ 

НАРУЧИОЦА задржава право да одлучи које додатне мере ће применити у односу на 

евентуалног извођача радова из ког та лица долазе, уз могућност искључења истог и прекида 

било какве сарадње. 

ЛИЦА ЗА КООРДИНАЦИЈУ Уколико два или више извођача изводе радове на објекту 

топлана, лице за координацију одређује Наручилац. 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИ РАДОВИМА НА ВИСИНИ 

За време рада на висини радник мора да се придржава следећег: 

 увек да је везан заштитним опасачем, по могућности изнад своје главе, за место 

чију сигурност проверава пре него што закорачи на нови ослонац; 

 на нови ослонац закорачује и ослања се тек пошто је проверио његову сигурност; 

 не оптерећује свој нови привремени ослонац додатним оптерећењем (материјал, 

алат и сл.), ако није сигуран да ослонац може да издржи додатно оптерећење; 

 не користи истовремено са другим радником привремени ослонац; 

 приручни алат и остали прибор неопходан за обављање рада оставља на дохват 

руку на местима са којих неће да падне или га по потреби веже; 

 не сагиње се до положаја лабилне равнотеже тела или лабилне равнотеже тела са 

предметом који држи у рукама или носи на себи; 

 превезивање прихватног конопца заштитног опасача са једног места на друго 

обавља у положају у коме је чврсто ослоњен на проверене и сигурне ослонце или, 

уколико има други прихватни конопац, кад је везан њиме за сигуран ослонац; 

 не искорачује изнад празног простора и не чини нагле покрете; 

 кад се монтажни елеменат приближава, стално га прати погледом и уклања се са 

његове евентуалне продужне путање; 

 ако није могуће извести радну операцију на начин или по редоследу који је 

прописан пројектом монтаже или по договору са руководиоцем монтаже, радник не 

наставља рад, већ заузевши сигуран положај чека и прима нова упутства од 

одговорног радника по којима наставља даљи рад. 

 

Радник не сме да отпочне рад, нити да ради на висини ако је уморан, неиспаван, 

психички растројен, под дејством лекова, седативa, алкохола или других опојних средстава. 

 

РАДНЕ СКЕЛЕ морају се поставити, одржавати користити и уклањати према техничкој 

документацији и мерама заштите у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу 

грађевинских радова (Сл. гласник Републике Србије бр. 53/97) Радне скеле чл.73-84 

Радном скелом, сматра се привремена, помоћна конструкција која носи радну 

платформу, радни под, степениште или други прилаз на коме се на висини 3,0 м и већој од 

подлоге,на којој се обавља рад и кретање радника, ручни пренос или ручни превоз опреме, 

алата и грађевинског материјала. 
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Приликом демонтаже металног отпада Извођач је дужан да исти одлаже на за то 

предвиђено место у кругу објекта. 

Приликом демонтаже изолационе вуне Извођач је дужан да исту одмах спакује у 

непропусне џакове. 

Одношење изолационе вуне обавеза је Извођача. Одношење изолационе вуне може да 

врши само предузеће које поседује дозволу надлежног министарства за одношење и 

збрињавање опасноготпада. Изолациона вуна се односи у складу са Законом о опасном отпаду. 

Извођач је дужан да достави Документ о кретању отпада након одношења изолационе 

вуне. 

На основу документа о кретању отпада биће утврђене стварне количине уклоњеног 

опасног отпада. 

Карактеризација отпада обавеза је Наручиоца. 

Остали неметални и неопасни отпад Извођач односи на депонију по избору. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

Напомене:  

Изјаву о прихватању правила понашања на градилишту понуђач мора да попуни, овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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XXI. ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИСПИТИВАЊА У ЦИЉУ ДОКАЗИВАЊА 

ГАРАНТОВАНИХ ПАРАМЕТРА (ОБРАЗАЦ 14) 

 
 
 

својству ____________________ 

(уписати:понуђача,носиоца посла у заједничкој понуди) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу прихватам следеће услове испитивања у 

циљу доказивања гарантованих параметара: 

 

Уколико постројење не достигне понуђене гарантоване параметре (Образац 11) током 

испитивања Понуђач може спровести одговарајуће корективне мере. Након спроведених мера 

Понуђач, у складу са техничким могућностима Наручиоца, организује о свом трошку ново 

испитивање у циљу доказивања свих гарантованих параметара, под истим условима као 

спроведено прво испитивање, док се параметри не докажу, а највише три пута у року од 12 

месеци од датума првог испитивања у циљу доказивања гарантованих параметара. Последње 

спроведено испитивање је меродавно за одређивање уговорне казне. 
 
Ако се гарантоване вредности не докажу испитивањима у предвиђеном року, Наручилац има 

право на Уговорну казну због штете настале нечињењем намењене за накнаду оперативне 

ефикасности за амортизациони период од 15 година. Штете настале нечињењем које се односе 

на техничке параметре ће се заснивати на одступањима од гарантованих вредности, при 

номиналном оптерећењу котловског постројења. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомене:  

Изјаву о прихватању услова испитивања у циљу доказивања гарантованих параметра понуђач 

мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени. 
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XXII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПОСТОЈЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ(ОБРАЗАЦ 15) 

 

  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 

 

 

И З Ј А ВУ 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПОСТОЈЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 

____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 

Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити радови 

који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно 

техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу 

бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

 

За Наручиоца: _______________________М.П. 

   (п о т п и с) 

 

 

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда 

била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени 

члан групе понуђача и представник Наручиоца. 
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XXIII. ПРИЛОЗИ 

 

 

Саставни део конкурсне документације је и 7 (седам) прилога: 

 

ПРИЛОГ 1 – Технички услови за извођење грађевинских радова 

ПРИЛОГ 2 – Технички услови за хидротехничке инсталације 

ПРИЛОГ 3 – Технички услови за извођење машинских радова 

ПРИЛОГ 4 – Технички услови за извођење електроенергетских и телекомуникационих  радова 

ПРИЛОГ 5 – Ситуациони план 

ПРИЛОГ 6 – Хидрауличка шема везе у котларници 

ПРИЛОГ 7 – Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) 

ПРИЛОГ 8 - Локацијски услови 

ПРИЛОГ 9 – Грађевинска дозвола 
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ПРИЛОГ 1: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ: 

 

Извођач је дужан да понуди пројектовање, набавку материјала, опреме и извођење 

радова у складу са захтевима из Техничке спецификације (Поглавље III конкурсне 

документације) у складу са овим техничким описом за сваку целину и свом важећом 

законском регулативом. 

 

ВАЖЕЋИ ПРОПИСИ И СТАНДАРДИ: 

- Правилник о техничким нормативима за темељење грађевинских објеката (Службени 

лист СФРЈ 15/90) 

- Привремени технички прописи за оптерећења зграда (Службени лист СФРЈ 61/48); 

- Правилник о техничким нормативима за оптерећење носећих грађевинских 

конструкција (Службени лист СФРЈ 26/88); 

- Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 

сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ 31/81; 49/82; 29/83; 21/88; 52/90); 

- Правилник о техничким нормативима за пројектовање и прорачун инжењерских 

објеката у сезмичким подручјима (Нацрт из 1986. год.) 

 

БЕТОН И АРМИРАНИ БЕТОН 

- СРПС ЕН 12390-1:2014: Испитивање очврслог бетона - Део 1: Облик, мере и остали 

захтеви за узорке и калупе 

- СРПС ЕН 12390-11:2017: Испитивање очврслог бетона - Део 11: Одређивање 

отпорности бетона на дејство хлорида, једносмерна дифузија 

- СРПС ЕН 12390-13:2015: Испитивање очврслог бетона - Део 13: Одређивање 

секантног модула еластичности при притиску 

- СРПС ЕН 12390-2:2010: Испитивање очврслог бетона - Део 2: Израда и неговање 

узорака за испитивање чврстоће 

- СРПС ЕН 12390-3:2010: Испитивање очврслог бетона - Део 3: Чврстоћа при 

притиску узорака за испитивање 

- СРПС ЕН 12390-4:2008: Испитивање очврслог бетона - Део 4: Чврстоћа при 

притиску - Спецификација уређаја за испитивање 

- СРПС ЕН 12390-5:2010: Испитивање очврслог бетона - Део 5: Чврстоћа при савијању 

узорака за испитивање 

- СРПС ЕН 12390-6:2012:Испитивање очврслог бетона - Део 6: Чврстоћа при цепању 

затезањем узорака за испитивање 

- СРПС ЕН 12390-7:2010: Испитивање очврслог бетона - Део 7: Запреминска маса 

очврслог бетона 

- СРПС ЕН 12390-8:2010: Испитивање очврслог бетона - Део 8: Дубина пенетрације 

воде под притиском 

 

ЧЕЛИК 
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- СРПС У.Е7.010 Носеће челичне конструкције од општих конструкционих челика. 

Избор основног материјала 

- СРПС У.Е7.081 Провера стабилности носећих челичних конструкција. Центрично 

притиснути штапови константног једноделног пресека 

- СРПС У.Е7.086 Провера стабилности носећих челичних конструкција. Одређивање 

дужине извијања штапова 

- СРПС У.Е7.091 Провера стабилности носећих челичних конструкција. Центрично 

притиснути штаповиконстантног вишеделног пресека 

- СРПС У.Е7.096 Провера стабилности носећих челичних конструкција. Штапови 

изложени притиску и савијању 

- СРПС У.Е7.101 Провера стабилности носећих челичних конструкција. Бочно 

извијање носача 

- СРПС У.Е7.106 Стабилност носећих челичних конструкција. Притиснути штапови са 

еластичним попречним ослонцима 

- СРПС У.Е7.111 Провера стабилности носећих челичних конструкција. Стабилност 

оквирних носача 

- СРПС У.Е7.116 Стабилност носећих челичних конструкција. Стабилност лучних 

носача 

- СРПС У.Е7.121 Провера стабилности носећих челичних конструкција. Прорачун 

избочавања лимова 

- СРПС У.Е7.131 Лежишта и зглобови носећих челичних конструкција 

- СРПС У.Е7.140 Спојеви са вијцима високе класе чврстоће код носећих челичних 

конструкција. Технички услови 

- СРПС У.Е7.145 Носеће челичне конструкције спојене закивцима и вијцима. 

Технички услови 

- СРПС У.Е7.150 Заварене носеће челичне конструкције. Технички услови 

- СРПС У.Е7.154 Отпорност према пожару челичне конструкције изложене 

стандардном пожару 

- СРПС ЕН 10025 Топловаљани производи од нелегираних конструкционих челика. 

Технички захтеви за испоруку 

- СРПС ЕН 10027-1 Систем за означавање челика – Део 1: Означавање челика, основне 

ознаке 

- СРПС ЕН 10027-2 Систем за означавање челика – Део 2: Бројчане ознаке 

- СРПС ЦР 10260 Систем за означавање челика – Додатне ознаке 

- СРПС Ц.Б0.501 Ваљана челична жица за општу употребу и посебну намену 

- СРПС Ц.Б2.021 Вруће ваљани челик. Округли челик за општу намену 

- СРПС Ц.Б3.024 Вруће ваљани челик. Квадратни челик за општу намену 

- СРПС Ц.Б3.025 Вруће ваљани челик. Пљоснати челик за општу намену 

- СРПС Ц.Б3.026 Вруће ваљани челик. Шестоугаони челик за општу намену 

- СРПС Ц.Б3.030 Вруће ваљани челик. Широко пљоснати челици за општу намену 

- СРПС ЕН 10056-1 Вруће ваљани челици. челични једнакокраки угаоници са 

заобљеним ивицама 

- СРПС ЕН 10056-2 Вруће ваљани челици. челични разнокраки угаоници 

- СРПС ЕН 10034 

- СРПС ЕН 10024 челични I – носачи, вруће ваљани 

- СРПС Ц.Б3.141 челични U – носачи, вруће ваљани 
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- СРПС Ц.Б3.521 Хладноваљане траке од нискоугљеничног челика 

- СРПС Ц.Б4.025 Континуирано топлоцинковани лимови од нискоугљеничног челика 

- СРПС ЕН 10051челични лимови, дебели 

- СРПС ЕН 10051 челични лимови, средњи 

- СРПС ЕН 10051челични лимови, танки 

- СРПС Ц.Б4.114 Топловаљани ребрасти лим. 

 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПРЕДМЕТНИМ ОБЈЕКТИМА: 

 

ЛОКАЦИЈА 

Објекат, који је предмет пројекта, је котларница са складиштем за сечку. Објекат је приземни 

укупне спратности По+Пр (део објекта је спратности По, део По+Пр, а део Пр), са чистом 

висином од пода до највише тачке кровне конструкције 6.60 м. 

Димензије објекта у основи су 17.00×17.00 м 

Објекат је лоциран на К.П. бр. 1828/2, К.О. Прибој, у Прибоју 

 

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА 

Објекат има намену котларнице на биомасу и састоји се из два дела: котларнице искладишта 

сечке са пратећим просторијама. 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: 

Површина парцеле износи: Pparcele = 6.246,00 m2 

Површина под постојећим објектима износи: Pbruto = 1.543,00 m2 

Постојећи индекс заузетости парцеле износи: 24% 

 

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ: 

Намена објекта: котларница на биомасу. 

Површина под новопројектованим објектом износи: Pbruto = 289,00 m2 

Укупна нето површина надземних етажа новопројектованог објекта:Pneto = 189,65 m2 

Укупна бруто површина надземних етажа новопројектованог објекта:Pbruto = 289,00 m2 

Укупна површина надземних и подземних етажа објекта Pbruto = 436,90 m2,Pneto = 384,35 m2 

Површина парцеле износи: Pparcele = 6.246,00 m2 

 

КОНСТРУКЦИЈА 

Новопројектовани објекат у конструктивном погледу је пројектован у зиданом 

конструктивном систему са носећим зидовима од гитер блокова д=25цм, укрућених 

хоризонталним, вертикалним и косим армирано-бетонским серклажима у комбинацији са 

армиранобетонским стубовима. 

Кров је кос, двоводни. Кровна конструкција је челична, од челичних рожњача, главних 

решеткастих носача и спрегова. Кровна конструкција се антикорозивно заштићује и боји 

заштитним премазима тако да се обезбеди њена ватроотпорност. Нагиб кровних равни износи 

5˚. Кровни покривач је кровни сендвич панел са испуном од камене вуне дебљине10цм. 

Фундирање објекта је на армиранобетонским темељима. 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Објекат ће бити опремљен свим потребним инсталација (електроинсталације,инсталације 

водовода и канализације) и биће прикључен на већ постојећу инфраструктуру по условима 

имаоца јавних овлашћења. 
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ТОПЛОВОД 

Топловод за Машинско –електротехничку школу  се води по достављеној траси као видан 

челични урађен од бешавних цеви Ø108x3,6 , изолован минералном вуном у облози од Ал 

лима. Дебљина минералне вуне износи 50мм.Дебљина Ал лима износи 0,55мм. Радни режим 

топловода износи т=90/70оЦ, НП6 . Топловд се води по конзолама које се ослањају на зидове 

котларнице и Машинско електротехничке школе под падом од 3о/оо од котларнице ка школи . 

Топловод се ослобађа од ваздуха преко оџрацних лонцица ф 159x4,5/250 који су постављени 

на поцетку хоризонталног дела топловода изнад колектора у котларници. Растојање између 

конзола за видно вођен топловод  од челичних цеви 108x3,6 износи 5 м. Конзоле се 

постављају на висину од 4,5м гледано од тла. Висина вођења топловода је дата на цртежу 

Подузжни профил топловода. На основу израчунатих сила у фиксним ослонцима и у 

водилицама одређена је димензија целицних профила за конзоле. Издужења топловода настала 

услед загревања су компензована „Л „ и „З „ компензаторима. Место прикључења топловода у 

котларници на биомасу су колектори  према Пројекту машинских инсталација за ПГД за 

котларницу на био масу на КП бр.1828/2 КО Прибој бр.12-02/2017. У том пројекту топловод је 

означен као грана ИИ 

Из топлотне станице Машинске електротехничке школе се напајају следећи потрошачи: 

Машинско електротехничка школа  434789 Њ и ОС. „Десанка Максимовић „ 175511Њ. 

Постојећа измењивачка подстаница се реконструише тако да према потреби мозе бити 

измењивацка или дирекна топлотна станица и да сваки потрошач има своју пумпу и свој мерач 

утрошка топлотне енергије. 

У топлотној станици је задрзана прорацуната и одабрана опрема из ПЗИ-Пројекта за извођење 

масинске инсталације за Масинску електротехницку сколу у Прибоју Вука Карађица на 

КП1828/2 КО Прибој број ПЗИ 1745-1кога је урадила фирма«АСМЕЦ ЦОНСУТАНТС« доо из 

Београда новембра 2017год. 

Све остало урадити према вазецим прописима 

Топловод за О.Ш,»Вук Караджић» се води по достављеној траси као целицни предизолован 

цевовод са цевима Ø139,7x4.0/225. Радни резим топловода износи т=90/70оЦ, НП6 . Топловд 

се води под падом од 3о/оо од котларнице ка сколи  и ослобађа се од ваздуха преко оџрацних 

лонцица ф 159x4,5/250. Лонцици су постављени на поцетку хоризонталног дела топловода 

изнад колектора у котларници.  

У котларници је пројектован топловод од црних без савних целицних цеви Ø139,7x4.0, 

изолован минералном вуном дебљине 60мм у облози од Ал лима дебљине 0,6мм. 

Предизолован челични топловод се води у земљаном рову дубине 1.2 м и ширине  1.0 м.  

Предизоловане цеви се постављају на гредице од стиропора дузине 1000мм и попрецног 

пресека 100x100мм и засипају песком гранулације 0-5 мм на висину од 10 цм од спољњег 

омотача цеви након чега се ров засипа и набија са ископаном земљом а вишак земље се одвози 

ван градилишта. По извршеном набијању земље поставља се подлога која је била пре ископа 

рова.Растојање између гредица износи 2,5м. 

Издужења топловода настала услед загревања су компензована „Л „ и „З „ компензаторима. На 

основу израцунатих сила у фиксним ослонцима одређена је димензија цврсте тачке и бетонска 

маса  за чврсте тачке предизолованог топловода 

Место прикљуцења топловода у котларници на био масу су колектори  према Пројекту 

масинских инсталација за ПГД за котларницу на био масу на К.П. бр.1828/2 К.О. Прибој бр.12-

02/2017. У том пројекту топловод је означен као грана И 
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Из топлотне станице О.Ш „Вук Караџић„ се напајају следећи потрошачи: О.Ш. „Вук Караџић 

„ 585000 w ,која има свој изменивац са кога се на секундарној страни напајају два огранка са 

по две пумпе радном и резервном 2xГХР801 и 2xГХР803. Гимназија 321450 w, која има своја 

два измењиваца и на секундарној страни радну и  резервну циркулациону пумпу 2џГХР651. 

Стамбени простор и Дечији диспанзер 121800w такође имају свој измењивац топлоте и на 

секундарној страни циркулациону пумпу УПС50-120Ф.Прегледом постојеце измењивацке 

топлотне станице, односно измењиваца и увидом у  њихов капацитет, нацин одрзавања 

притиска и циркулацију огревног флуида коју остварују постојеце циркулационе пумпе досло 

се до закљуцка да се она у потпуности мозе задрзати без преправке уз доградњу дела за 

дирекну топлотну станицу. Дограђени део цине нови колектори са потребном мерном и  

 

Припремни радови 

Пре почетка радова извођач је дужан да обезбеди неопходне припреме у смислу 

упознавање трасе, да изврши потребно геометарско обележавање, да изврши обележавање 

линије сечења бетонских површина, тротоара и саобраћајница у сарадњи са надзорним 

органом као и да изврши идентификацију подземних инсталација инфраструктуре у сарадњи 

са овлашћеним представницима јавних комуналних предузећа. 

Поред наведеног извођач је дужан да обезбеди ров израдом заштитне ограде за пешаке 

висине мин1.20м на целој дужини топловода и да обезбеди прелазе преко рова израдом 

мостића за прелаз. 

 

Земљани радови 

Ископ рова врши се машинским путем и ручно на местима где није могућ приступ 

механизованим средствима као и на местима укрштања са подземним инсталацијама. 

Ископ се врши до пројектоване коте дубине рова а затим се врши планирање и 

нивелисање дна рова. Цеви пројектованог пречника  постављају се у слоју ситног сепарисаног 

песка минимално 10цм испод и изнад цеви. Након засипања песком у ров је потребно 

положити ТПЕ цев Ø40мм, за полагање оптичког кабла и ПВЦ траку за упозорење а затим се 

врше затрпавање  земљом из ископа са набијањем у слојевима од 15 цм. 

Цеви топловода су пројектоване у границама најмање и највеће дебљине насутог слоја - 

према препорукама за извођење грађевинских радова.Уколико се у току извођења појаве места 

где је дебљина слоја испод препоручене дебљине 80цм постављају се армиранобетонске плоче 

које служе за расподелу оптерећења – евентуално оптерећења од точкова возила. Ове плоче 

морају бити толико широке да уз угао расподеле оптерећења од 32.5 степени линија тока 

оптерећења не иду кроз пластични омотач цеви (у свему према препорукама за извођење 

грађевинских радова).  

Напомена: На свим деоницама канала на којим је дубина рова већа од 1,5м потребно 

при ископу извршити разупирање рова како би се несметано одвијали сви остали радови и 

обезбедиле све мере заштите на раду. 

Пре затрпавања рова потребно је извршити геодетско снимање изведеног објекта. 

Након завршетка радова извођач је дужан да очисти градилиште од шута и отпадног 

материјала и да изврши све поправке оштећења насталих од превозних средстава и 

механизације извођача. 

Обавеза извођача је да се придржава свих мера заштите на раду и важећим законским 

прописима. 
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ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

 

Извођач је дужан да пре почетка радова преда свој оперативни план Надзорном органу 

на прегледност и одобрење. Исти мора да садржи: количине и врсте радова, рокове извршења, 

материјал, радну мапу, механизацију и остала средства са којима Извођач намерава да изврши 

планиране радове. 

Обрадиће све остале услове, тако да се може сагледати и проверити могућност 

извршења радова о року који се планира као и техничка и економска исправност предложеног 

начина рада. 

Када Надзорни орган одобри предложени оперативни план, Извођач ће приступити 

извршењу планираних радова. 

Извођач је дужан да радове изведе у свему према мерилима и димензијама, описа 

радова и услова предвиђених пројектом, као и према евентуалним изменама пројекта. За 

промене пројекта обавезна је сагласност пројектанта, а Извођачу  исте оверава и предаје на 

извршење Надзорни орган. 

Начин извођења радова одабира Извођач у односу на расположиву механизацију, 

теренске услове и друге околности. 

Сва одступања од пројекта и измене од главног пројекта морају се унети у пројекат. 

Извођач је обавезан да о свом трошку и бризи  чува и одржава изведене радове све до 

коначног прегледа, пријема  и предаје објекта Инвеститору. 

Приликом извођења радова Извођач мора да предвиди све прописане мере ХТЗ, које су 

предвиђене и прописане за ову врсту (послова) радова. Уколико посебни теренски услови 

захтевају допунске мере ХТЗ, кој прописима ХТЗ – нису посебно наглашене, Извођач је дужан 

да их предвиди и спроведе, у циљу да се постигне безбедност радника при раду. 

Контролу квалитета радова и квалитета материјала за изградњу овог објекта, као и само 

уграђивање истих врши Надзорни орган, који има право да обустави даље извођење радова 

уколико се Извођач не придржава мера и димензија објекта, прописаних услова уграђивања 

материјала који уграђује у објекат неодговара траженом, односно прописаном квалитету. 

Сав непрописно уграђен материјал мора Извођач одстранити, ако је то могуће, а ако 

није онда ће Извођач порушити изграђени део објекта и поново га изградити од материјала 

који захтевају услови пројекта о свом трошку. 

После завршетка грађења Извођач је обавезан да о свом трошку уради и очисти све 

површине у оквиру објекта и градилишта. 

Исто тако Извођач ће уклонити све привремене објекте и уредити површине око и 

испод њих. 

Све ове радове Извођач ће укалкулисати у понуду и ови трошкови се неће посебно 

плаћати. 

Извођач је обавезан да организује управу градње на градилишту, изради потребне 

просторије и складишта и одреди одговорног руководиоца са овлашћењем за извођење ове 

врсте радова. Руководилац радова мора да буде стално на градилишту. Поред тога, Извођач 

организује стални интерни стручни надзор, сталну теренску лабораторију, пријављује 

општинској инспекцији радова. 

Уз понуду Извођач је дужан да достави списак механизације и стручне радне снаге која 

ће обављати искључиво радове на овом објекту. 
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Руководилац радова води грађевински дневник и уз сваку ситуацију доставља 

грађевинску књигу изведених радова у два примерка. Књига мора бити оверена од Надзорног 

органа. 

Безбедности и регулисање саобраћаја за време извођења радова поред пута и мостова 

Извођач ће договорно регулисати са надлежним органима у Скупштини општине, а у цену 

земљаних радова урачунати су сви трошкови. 

За остале радове који овде нису посебно поменути Извођач је такође дужан да се при 

извођењу истих придржава важећих техничких и других прописа. 

Извођач је дужан да уради и све радове, који нису обухваћени пројектом а који су исти 

неопходни за нормално функционисање објекта или усаглашавање са постојећим прописима. 

 

 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

Обележавање трасе пре почетка радова и снимање нултог стања 

Извођач радова је дужан да пре почетка радова на основу главног пројекта и постојеће 

геодетске документације по којој су снимане подлоге за главни пројекат и обележавана траса, 

обнови трасу регулисаног тока, обнови стационаже и видљиво их истакне да се лако на траси 

може оријентисати. 

Попречне профиле Извођач мора снимити пре почетка извођења радова и о 

евентуалним неслагањима известити Надзорног органа који ће то констатовати у грађевинском 

дневнику. 

За случај да Извођач не поступи по напред наведеном, сматра се да пројектном 

документацијом дате профиле терена прима као исправне. 

Контролу обележавања радова на терену врши Надзорна служба Инвеститора. Ова 

контрола, међутим не ослобађа Извођача од одговорности за тачно обележавање и извођење 

радова. 

Надзорна служба Инвеститора ће благовремено известити Извођача радова о дану и 

времену своје геодетске контроле, а Извођач је дужан да за ту контролу обезбеди: 

 прекид рада на контролисаној деоници; 

 белегеосигуранепотехн. прописима за сваки профил на почетку и на  крају кривине и 

на местима где то захтева Надзорна служба Инвеститора; 

 потребан број радника – фигураната за припрему контролног мерења као и 

законтролно мерење; 

 потребан ситан приручни алат и материјал. 

Извођач нема право на било какву накнаду за застоје у раду због геодетске контроле 

као и за све наведене и друге услуге и трошкове које буде имао у припреми и за време саме 

геодетске контроле. 

За сваку контролисану деоницу водиће се књига геодетске контроле у коју ће се 

убележавати сви подаци о извршеној контроли и мерењу као и друга запажања. 

Књига се води у два примерка од којих по један преко грађевинског дневника предаје 

Извођачу. 

Извођач је дужан да све геодетске тачке оперативног полигона, репера, главне и 

помоћне осовине, темена  и друге геодетске тачке, пажљиво чува и осигура од спољних 



________________________________________________________________________________ 

Општинa Прибој / Конкурсна докуметација ЈН бр.15/18 |117 од 216 

физичких оштећења а нарочито од механизације. Успостављање уништених тачака обавиће 

Извођач о свом трошку. 

Мерење – снимање извршених радова Извођач изводи у својој организацији о свом 

трошку, али у присуству Надзорног органа. Извођач и Надзорни орган благовремено ће се 

споразумевати о начину, средствима и времену мерења извршених радова (послова) као и 

вођењу техничке документације за обрачун извршених радова. О датуму и начину снимања 

извршених радова Надзорни орган мора бити извештен најмање 48 сати раније – односно 

Надзорни орган и Извођач се морају о томе благовремено споразумети. Сва мерења – снимања 

без присуства Надзорног органа нису пуноважна и на основу оваквих података не може се 

извршити обрачун и исплата радова. 

 

 

ИСКОП 

 

Врсте и обим радова 

Извођач радова је обавезан да обезбеди и испоручи сав потребан материјал, опрему и 

радну снагу који су потребни да се радови извршавају у потпуности према овим условима и 

свим осталим допунама или изменама које буде донео Надзорни орган у току радова. 

Ископи које Извођач радова буде вршио за своје потребе око формирања градилишта, 

израде приступа објекту и позајмиштима материјала и другим привременим објектима не 

разматрају се појединачно у овим условима те је Извођач у пуној мери одговоран за ове 

радове. Извођач је обавезан да и за ове радове добије дозволу од Надзорног органа и да ове 

радове планира и изводи тако да се задовоље следећи услови: 

 да нема негативних последица по постојеће или будуће трајне објекте у подручју 

ових радова, 

 да се не угрожава стабилност терена где се предвиђа или изводи изградња нових 

објеката, 

 да се не отежавају услови одводњавања темељних јама, 

 да се материјал добијен ископима депонује само на површинама које одобри 

Надзорни орган. 

И поред одобрења извршења ових радова Надзорни орган има право да постави допунске 

услове који ће обезбеђивати напред наведен захтеве и према којима ће Извођач бити у обавези 

да измени и прилагоди методе рада. 

 

Чишћење терена 

Пре почетка радова простор на коме ће се радови изводити, а који ће одредити 

Надзорни орган, биће очишћен од свог дрвећа, жбуња, грмља и осталог растиња. Пањеви ће 

бити ишчупани или на други начин уклоњени. Материјал добијен чишћењем терена биће 

спаљен или уклоњен са градилишта, што ће одредити Надзорни орган. 

 

Уклањање зграда и других објеката 

Пре почетка радова Извођач ће уклонити све зграде и остале сталне објекте који се 

налазе на простору на коме ће се изводити радови. Надзорни орган ће дати Извођачу налог за 

уклањање сваког објекта појединачно, и тек након тога може се приступити рушењу. 
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Рушење ће се вршити пажљиво, да се употребљив грађевински материјал не уништи. 

По завршетку рушења употребљив грађевински материјал биће сложен на место које одреди 

Надзорни орган, а шут ће бити уклоњен са градилишта. 

Употребљив грађевински материјал добијен рушењем зграда и других објеката остаје 

својина Инвеститора. 

 

Коштање рушења зграда и осталих сталних објеката, биће јединична цена по комаду. 

Ова цена обухвата све потребне радове који се са тим у вези јављају, и никакви додатни 

радови сем наведених у предрачуну неће се посебно плаћати. 

 

Осигурање зграда и других објеката 

Где се радови изводе у близини зграда или других сталних објеката који неће бити 

уклоњени, Извођач ће извршити сва потребна осигурања зграда и објеката да би се спречило 

њихово оштећење. 

Све штете проузроковане извођењем радова, до којих би дошло зато што зграде и 

објекти нису били добро осигурани, сносиће Извођач и извршиће све потребне оправке о свом 

трошку. 

Коштање осигурања зграда и осталих објеката биће укључено у јединичне цене 

понуђене у предрачуну и неће се посебно плаћати. 

 

Скидање хумуса 

Са површине терена испод свих збијених насипа и осталих насипа које одреди 

Надзорни орган, као и са површина свих ископа који ће бити коришћен за израду насипа, 

косина и круне насипа који се надвисује или проширује биће уклоњен хумусни слој до 

дебљине 0,20 м. Ове површине ће бити очишћене и од биљних материја свих врста. Корење ће 

бити почупано или изорано. 

Овако уклоњен хумусни и остали материјал биће депонован на места која одреди 

Надзорни орган. 

Плаћање скидања хумуса и свих радова који су са тим у вези биће вршено по 

јединичним ценама по м2, понуђеним у предрачуну за скидање хумуса. 

 

Класификација ископа 

Уколико се другачије не предвиди овим условима, ископани материјал ће бити мерени 

класифициран у ископу и то до граница приказаним на цртежима, предвиђених овим условима 

или одређеним од стране Надзорногоргана. 

Класификацију ископа вршиће заједнички Надзорни орган и представник Извођача. 

Напомиње се да никаква додатна накнада изнад понуђених јединичних цена ископа неће бити 

призната на рачун тога што је неки материјал мокар. Ископи ће бити класифицирани према 

следећем. 

 

Ископ канала-корита 

Необложени део профила 

Необложени део профила биће ископан у свему према цртежима, односно до димензија 

и нагиба на њима назначених. Уколико то услови стабилности, или неки други услови 

захтевају, Надзорни орган има право да нареди Извођачу да ископ заврши до других димензија 
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и нагиба косине. Вишкови или мањкови количина проузроковани оваквим променама не могу 

утицати на промену понуђене јединичне цене ископа канала. 

 

Обложени део профила 

Нарочита пажња ће се обратити да се спречи прекоп материјала на дну и косинама 

преко којих ће бити положена облога канала. Где је природна линија терена испод дна канала, 

дно канала ће бити испуњено до подлоге облоге на исти начин како је прописано за насипање 

избијање каналског насипа. 

 

У обичном ископу, ископ канала ће се извршити од фундамента облоге, како је то 

приказано на цртежима или како се то одреди, да би се обезбедила прописана дебљина облоге. 

На деоницама где постоји подземна вода, што ће утврдити Надзорни орган, део 

профила који ће бити покривен облогом биће ископан тако да остане простор између 

површине ископа и доње стране облоге. Овај додатни ископ каналске облоге биће испуњен 

одабраним дренажним материјалом према пројекту. 

Прекопи површина ископа до којих може местимично доћи због неповољне структуре 

материјала у коме се ископ врши, а што ће одлучити Надзорни орган, биће испуњени 

одабраним материјалом. 

 

Мерење и плаћање 

Мерење и плаћање ископа канала биће вршено до  граница ископа приказаних на 

цртежима, до граница одређених овиму условима или оних које одреди Надзорни орган. 

На деоницама где се врши обичани ископ профила који ће бити обложен, мерење 

ископа, изузев предвиђеног у овој тачки, биће вршено до линије доње стране облоге. 

Где се одреди додатни ископ за полагање дренажног материјала, као што је напред 

предвиђено, мерење ископа вршиће се до линије паралелне облози, 0,10 м испод доње стране 

облоге. Коштање испуњавања овог ископа облоге биће укључено у јединичну цену по 

квадратном метру, понуђену у предрачуну за припремање подлоге облоге у зонама са високом 

подземном водом. 

Мерење за плаћање ископнеобложеног дела профила канала вршиће се до граница 

ископа и нагиба приказаних на цртежима или оних које одреди Надзорни орган, имајући 

притом у виду следеће: 

Ако се ископ врши у материјалу који се може тачно ископати до предвиђених граница и 

нагиба, ископ ће се извести тачно до поменутих граница и нагиба до којих ће се вршити и 

мерење за плаћање. Било који прекоп ван ових граница неће бити признат. 

Ако се ископ врши у материјалу који садржи крупне облутке или крупне комаде 

дробине, ископ ће се извршити до границе ископа и нагиба приказаним на цртежима или оних 

које одреди Надзорни орган. 

Мерење за плаћање вршиће се до предвиђених граница и нагиба, а у случајевима 

прекопа до кога је дошло услед неповољне структуре материјала, о чему ће одлучити 

Надзорни орган, мерење за плаћање вршиће се до линија ископа паралелне одређеним 

границама и нагиба ископа. 

Плаћање ископа канала вршиће се пропорционално уговореној количини с обзиром на 

одредбу уговора „кључ у руке“, цене укључиће рад механизације и радне снаге, транспорт 

ископаног материјала у насип, или депонију удаљену до 150 м од места ископа, црпљење воде 
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или одводњавање и све остале радове потребне за одржавање ископа у добром стању за време 

изградње. 

 

Ископ из позајмишта 

Ако ископ не обезбеђује довољну количину одговарајућег материјала за насипање 

Надзорни орган ће одредити одакле ће се допунски материјал набавити. Материјал може бити 

узет тако, да се уништи најмања могућа пољопривредна површина. Површина јама позајмишта 

оставиће се умерено равна, одобрена одстране Надзорног органа. 

 

Где то буде потребно, што ће одредити Надзорни орган, да би се спречило акумулисање 

стајаће воде, јаме позајмишта биће дрениране помоћу отворених канала. 

 

Ископ за објекте 

Ископ за објекте вршиће се до граница ископа и до косина које су приказане на 

цртежима или које одреди Надзорни орган. 

Без обзира на ископану количину, мерење за плаћање ископа вршиће се у складу са 

уговором „кључ у руке“. 

Уколико се у темељу објекта наиђе на непогодан материјал, он ће бити откопан до 

дубине коју ће одредити Надзорни орган, да би се омогућило насипање материјала погодног за 

подлогу, а мерење ископа биће у сагласности са овим чланом. 

Уколико се овај ископ врши после ископа канала, ископом за објекте сматраће се 

потребан ископ ван нормалног профила, и биће мерен до граница канала. 

Ископ за темеље објекта извршиће се до коте означених на цртежима, или оних које 

одреди Надзорни орган. Извођач ће припремити темеље објекта на такав начин да обезбеди 

чврсту подлогу за бетонске објекте. Дно и косине у обичном ископу на које ће бетон бити 

положен, биће ручно докопане до потребних димензија, а тако припремљене површине биће 

по потреби овлажене и набијене погодним алатом тако да се добије чврста подлога преко које 

ће се положити бетон. 

Ако се у обичном ископу на било коме месту изврши прекоп испод захтеване коте 

фундирања, исти ће бити испуњен погодним материјалом који ће бити збијен у свему према 

захтевима ових услова. 

Ако овај прекоп изврши Извођач својом грешком, или из било ког другог разлога, 

изузев ако прекоп није наредио Надзорни орган, исти ће бити испуњен у смислу напред 

речног, а на трошак Извођача. 

Уколико Надзорни орган нареди додатни ископ, а у циљу уклањања непогодног 

материјала за фундирање, мерење за плаћање ће бити извршено у складу са одредбама 

уговора. 

Уколико би до прекопа дошло грешком Извођача, или из било ког другог разлога, 

изузев ако прекоп није одредио Надзорни орган, прекоп ће бити потпуно испуњен до потребне 

коте бетоном истог квалитета од кога је предвиђена и бетонска конструкција, а на трошак 

Извођача укључивши коштање свог потребног рада и материјала. 

Уколико је то потребно, материјал добијен из ископа за објекте биће употребљен за 

насипање око објекта или за израду насипа. У противном тај материјал ће бити депонован, или 

употребљен за испуну спојних корита и депресија или распланиран што ће одредити Надзорни 

орган. 
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Транспорт 

Уколико се посебно не предвиди, плаћање транспорта материјла за насипање око 

објеката неће се вршити. 

 

Општи захтеви за ископе 

 

Поступак при извршењу радова 

Све операције које Извођач има намеру да примени при ископима мора да се наведу у 

програму извршења ових радова, који се подноси Надзорном органу на одобрење, најмање 10 

дана пре планираног почетка ових радова. Материјал, опрема и радна снага за наведене 

операције подлежу одобрењу Надзорног органа. Надзорни орган има право да прошири и 

продуби предвиђене ископе, да измени косине страна ископа и унесе све оне модификације 

које имају за циљ очување потребног квалитета ископа или материјала за грађење. Сви ископи 

које Извођач буде извршио преко одобрених димензија и кота које су дате у пројекту или нису 

писмено дате од стране Надзорног органа, неће се признати за обрачун, а њихово насипање, 

које ће бити извршено према условима за насипање теретиће Извођача радова. 

Приликом извођења радова ископа, радне површине морају се одржавати у сувом, а 

мере и начин црпљења које предузима Извођач за остварење овог услова морају бити према 

пројекту и одобрене од Надзорног органа и не смеју ни у ком погледу да негативно утичу на 

стање у околини ископа. 

Извођач радова је дужан да се пре давања понуде упозна са тереном где ће се изводити 

радови, да проучи документацију о истражним радовима која се односи на квалитет темеља и 

грађевинског материјала, степен обраслости вегетацијом итд., и да створи своју сопствену 

оцену о тежини радова за које даје понуду и да провери, уколико нађе то за сходно, налазе и 

закључке истражних радова те да се пуном одговорношћу и познавањем приликом подноси 

понуда за извршење ових радова. 

 

Толеранције и квалитет завршних радова  

Извођач је дужан да изводи радове на ископу тако да после ископа одмах настави рад, 

односно, да синхронизује радове тако да се не дозволи влажење, осипање, јаружање, клизање, 

растресање и друго деградирање квалитета површина на којима је ископ завршен, а насипање 

није отпочело. 

Надзорни орган има право да о трошку Извођача нареди уклањање оштећених делова 

површина готовог ископа и запуњавање ових делова материјалима за насипање. 

Пријем ископа се врши после дефинитивне припреме површине ископа, тј. у природно 

влажном, свежем компактном стању, пошто је уклоњен сав растресити, осути материјал. 

Пријем ископа се врши упоредо са геодетским снимањем површина завршеног ископа, и 

Извођач не може приступити даљим радовима док не добије написмено да су ископи 

примљени. Надзорни орган  има право да захтева даље продубљење или проширење ископа на 

деловима где нису задовољене потребне димензије. 

 

Депоновање материјала из ископа 

За оне материјале из ископа, који по свом квалитету не долазе у обзир за уграђивање, 

односно насипање око бетонираног објекта стварају се посебне депоније или се они разастиру. 

Локацију депоније или разастирања одобрава Надзорни орган. 

 



________________________________________________________________________________ 

Општинa Прибој / Конкурсна докуметација ЈН бр.15/18 |122 од 216 

НАСИПАЊЕ 

 

Врсте и обим радова 

Извођач радова је обавезан да обезбеди и испоручи сав потребан материјал, опрему и 

радну снагу, који су потебни да се радови извршавају у потпуности према овим условима. 

 

Димензије и толеранције 

Надзорни орган има право да у току извођења радова изврши потребне корекције 

ископа или насипа и друге сличне модификације, које воде прилагођавању објеката стварним 

условима. 

Толеранција за насипање, у односу на коте дате у Пројекту, које су обавезне за 

Извођача износиће 0,05 м. 

Уколико се констатује излазак ван наведених толеранција, Извођач ће бити дужан да о 

свом трошку изврши поправку тј. уклањање нетачно изведеног насипања и доведе у исправно 

стање нетачно урадјене делове. 

 

Одржавање насипа 

Извођач је дужан да врши одржавање спољних површина насипања, у стању које је 

постигнуто у моменту довршења радова, а за цело време до коначног пријема радова од стране 

Инвеститора, који преузима одговорност и обавезу даљег одржавања. Све промене које се јаве 

у току наведеног периода укључивши и оштећења, Извођач је дужан да поправи и насуте 

површине доведе у првобитно стање о свом трошку. 

 

 

Поступак при извршењу радова 

Фазе израде насипа, начин израде сваке фазе и са којим средствима, предлаже Извођач 

радова у свом програму, који подноси на одобрење Надзорном органу, најмање један месец 

пре почетка радова. 

Средства за транспорт и уграђивање морају бити одобрени од стране Надзорног органа. 

Уграђивање сме отпочети тек након написмено примљених припремљених површина за 

наставак насипања следећег слоја. 

Градња насипа на са пресеком у усеку и насипу, изводи се тако што се најпре уклони 

хумусни слој на целој површини ископа и насипа, затим се врши ископ, гради насип, а потом 

врши и шкарпирање целе косине пресека, хумусирање и засејавање травом. 

Хумусирање видних површина насипа извршити хумусом који је депонован дуж 

насипа. 

Преко косина и круна насипа извршити разастирање хумусног материјала у слоју од 10 

цм. Вишак хумуса распланирати са обе стране насипа. 

Затрављивање хумузираних површина одабраном смешом трава које се бокоре, тако да 

травни покривач преузима функцију заштите од испирања површинског слоја.  

Затрављивање извршити у складу са агротехничким мерама уз додатак 200 кг/ха 

ђубрива. 

 

Приступни привремени путеви 

Приступни пут треба у коначној обради у потпуности урадити по опису у Пројекту. Уз 

одобрење Надзора, Извођач може користити постојеће путеве или просећи привремене. 
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По завршетку радова Извођач радова ће: 

a) постојеће путеве довести у стање као пре коришћења или боље.   

b) привремене путеве изравнати и поорати, да би се површина вратила претходној намени. 

 

Сви радови на путевима обухваћени су ценама главних радова (ископ, насип, бетон итд.). 

 

Контрола и испитивања 

Уколико Надзорни орган захтева, Извођач је дужан да пружи све услуге и испомоћ 

неспецијализоване радне снаге, која може бити потребна за испитивања "ин ситу" и 

екстракцију узорака насутог материјала, као и да не омета извршење ових радова. 

Надзорни орган има право да са сваког места и у свако доба, пре, за врреме или после 

уграђивања, узме потребан број узорака за испитивања и контролу постигнутих резултата. 

Резултати испитивања су меродавни и за Извођача радова те ће се на основу њих и оцене 

Надзорног органа, доносити одлуке о ваљаности уграђених материјала. 

 

Средства за набијање 

Обзиром на врсту материјала који се уграђује, Извођач ће да одабере најпогодније 

средство за набијање као нпр. ручне вибрационе набијаче. 

Ручни вибрациони набијачи се користе на местима где је прилазак машинама немогућ, 

и морају имати вибрациону плочу тежине мин. 30 кг. Тип и број ових набијача одобрава 

Надзорни орган. 

Извођач је дужан да поднесе Надзорном органу благовремено свој предлог о 

коришћењу типова средстава за набијање. 

 

Извођење насипања и заштите око објеката 

 

Опште 

Детаљи услова уграђивања материјала биће прецизирани након извршења 

одговарајућих контрола на почетку радова. Ако за неке делове насипања Надзорни орган 

захтева експлоатацију са неких одређених места (депоније, позајмишта), Извођач је дужан да 

поступи по овом захтеву. 

Обрачун за плаћање вршиће се према одредби уговора „кључ у руке“при чему се у цену 

урачунава сав рад на ископу, транспорту, разастирање у слојевима, влажење и набијање. 

 

Припрема површине за насипање 

Површина терена испод свих насипа, биће изорана на који начин ће се оформити 

отворене бразде чија дубина не сме бити мања од 0,20 м рачунајући од природне површине 

терена, а растојање између њих не може бити веће од 1,00 м. На местима где је терен стрм, 

израдиће се берме како је то на попречним профилима приказано.  

Пре него што се разастре први слој насипа, подлога ће бити орапављена дубине од 5 цм, 

овлажена до оптималне влажности, а уколико је исувише влажна биће просушена до потребне 

влажности као у следећој тачки. 

Где састав земљишта испод насипа није погодан за темеље насипа, што ће одредити 

Надзорни орган, Извођач ће са површина испод насипа уклонити такав непогодан материјал до 

границе и дубина које ће Надзорни орган одредити. Овако уклоњен материјал биће депонован 

на начин предвиђен у овом члану. 
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Обрачун за плаћање вршиће се према одредби уговора „кључ у руке“при чему се у цену 

урачунава сав рад на ископу, транспорту, разастирање у слојевима, влажење и набијање 

 

Влажност материјала и збијање  

Током уграђивања, материјал треба да има равномерну влажност погодну за збијање. 

Код некохерентних или слабо кохерентних материјала током уграђивања Извођач ће 

обезбедити систематско поливање водом у циљу постизања бољих резултата збијања. Код 

партија са већим процентом финих фракција (полукохерентни материјал) влажност финих 

фракција треба да буде око оптималне од -1% до +3% садржине воде по стандардном 

Процтору. Збијеност насутог материјала треба да буде минимално 95% суве запреминске 

тежине добијене стандардним Прокторовим опитом. Уграђивање материјала са набијањем 

вршиће се у слојевима до 25 цм дебљине. 

 

 

Насипање око објеката 

Извођач ће извршити насипање око свих објеката, до линија приказаних на цртежима 

или оних које одреди Надзорни орган. Надзорни орган ће такође од случаја до случаја 

одредити врсту материјала које ће се употребити за насипање као и начин насипања. 

Материјал за насипање ће се узимати из ископа за објекте, из каналског ископа или из 

позајмишта. 

Насипање без набијања није допуштено без писменог одобрења Надзора за сваку 

локацију понаособ. 

Ограничење количине насипања је у зависности од редоследа извођења радова. Тамо, 

где је објекат изграђен пре него што је извршен ископ суседних деоница канала, Инвеститор 

резервише право да ограничи количину насипања око објекта изнад линије терена на 

минимум, потребан за заштиту објекта, било да се врши са набијањем или без. 

Тамо, где је објекат, изузев пропуста и других објеката изнад канала, изграђен после 

ископа суседних деоница канала, насипање око објекта, укључивши и делове нормалног 

каналског насипа унутар граница насипања око објекта, биће извршено као насипање око 

објекта са набијањем или без, а биће мерено за плаћање према одредбама овог члана. 

Обрачун за плаћање вршиће се према одредби уговора „кључ у руке“при чему се у цену 

урачунава сав рад на ископу, транспорту, разастирање у слојевима, влажење и набијање 

Уколико није другачије приказано на цртежима или то другачије не одреди Надзорни 

орган, насипање ће се вршити на начин описан у овом члану. Насипање и набијање око и изнад 

наведених објеката биће вршено према следећем: 

a) Насипање и набијање око и изнад цеви ових објеката биће вршено до површине 

терена или до коте 0,80 м изнад врха цеви. Испод површине терена насипање и 

набијање биће вршено до пуне ширине рова. Насипање и набијање око 

противфилтрационих прстенова вршиће се до коте 0,80 м  изнад врха прстена, на 

ширини од 0,60 м са сваке стране и до нагиба 1:1. 

b) Где је положај косих бетонских зидова или плоча такав да се делом налазе изнад 

површине терена, а ако је по мишљењу Надзорног органа потребно да се бетонски 

зид или плоча полаже директно на земљану подлогу без примене двостране оплате, 

Извођач ће извести збијен насип таквог облика и мера да представља погодну 

подлогу за коси бетонски зид или плочу. 
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Конструктивни насип "КН" 

За овај насип материјал се обезбеђује из позајмишта, уколико материјал на лицу места 

не задовољава захтеве дате у даљем опису. 

Гранулометријска линија материјала треба да је између граничних линија назначених 

на приложеном дијаграму. 

Садржај органских материја не сме да пређе 5%. 

У овај насип се може уграђивати кохерентни и растресити материјал. 

Збијање вршити машински у слојевима до 25 цм, у збијеном стању, док ће се 

непосредно око бетонских објеката вршити ручно у слојевима до 15 цм. 

Разастирање у слојевима може бити ручно или булдожером зависно од расположивог 

простора за рад. Збијеност се може постизати вибраторима, ваљцима или ручним набијачима. 

Хидрауличко збијање се може радити у случају растреситих материја (пескови). 

За кохерентне материјале збијеност на лицу места треба да буде 95% стандардног 

Прокторовог опита са варијацијом влажности у односу на оптималну од - 1% до + 3%. 

Влажност уграђеног материјала треба да је униформна. Површину претходног слоја треба 

орапавити до дубине од 5 цм и навлажити пре разастирања наредног слоја. 

Кад се ради о некохерентним материјалима, минимална постигнута збијеност треба да 

буде 70% релативне збијености. 

У зонама где се пројектом предвиђа збијање само гажењем машинама, ово се може 

постићи са 4 прелаза булдозером у слојевима до 0,5 м. 

 

 

Водонепропусни насип "ВНН" 

За овај насип материјал се обезбеђује из позајмишта, уколико материјал на лицу места 

не задовољава захтеве дате у даљем. 

Гранулометријска линија материјала треба да је између граничних линија назначених 

на приложеном дијаграму. 

"Atterberg"-ове границе. 

Границе течења:     25     ЛЛ    45 

Индекс пластичности:     5     ИП     20 

 

"Darcy"-јев коефицијент водопропустљивости треба да буде маx К = 10-5 цм/сец. 

Садржај органских материја не сме да пређе 5%. 

 

Минимална збијеност треба да буде 95% стандардног Прокторовог опита, са 

варијацијом оптималне влажности од - 1% до + 3%. Влажност уграђеног материјала треба да је 

униформна. Пробе треба узимати на количине од 200 m3 уграђеног материјала и не мање од 

две пробе по објекту. 

Збијање вршити машински у слојевима до 25 цм по збијању, док ће се непосредно око 

бетонских објеката вршити ручно у слојевима до 15 цм. Површину претходног слоја треба 

орапавити до дубине од 5 цм и навлажити пре разастирања наредног слоја. 

 

БЕТОНСКИ РАДОВИ 

  

Ово поглавље односи се на све бетонске и армирано  - бетонске конструкције на 

извођењу радова, који су предмет овог пројекта. 
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Квалитет бетона и његових компоненти мора одговарати захтевима техничких прописа 

и стандарда и то: 

- Правилнику о техничким условима за бетон и армирани бетон 

- и важећим СРПС стандардима 

Сва претходна и контролна испитивања бетона и његових компоненти вршиће Извођач 

радова, а уколико не поседује своју лабораторију може ангажовати другу стручну 

организацију регистровану за ову врсту делатности, уз сагласност Надзорног органа. 

Трошкови предходних и контролних испитивања бетона, било да се врши на 

градилишту или у лабораторији неке стручне организације, неће се Извођачу посебно плаћати, 

већ ће бити обухваћено јединичном ценом бетона у предрачуну. 

 

Сви радови се морају извести према одобреним цртежима, конструктивним детаљима, 

пројекту конструкције и техничком опису, солидно и стручно са одговарајућом 

квалификованом и стручном радном снагом и под стручним надзором. 

 

 

МАТЕРИЈАЛИ 

Сав употребљени материјал за извођење бетонских и армирано бетонских радова мора 

одговарати техничким условима и постојећим стандардима. 

1. Агрегат (гранулат) 

За справљање бетона употребити агрегат који испуњава услове квалитета према 

прописима и постојећимстандардима. 

Шљунак за справљање бетона мора бити речни, сасвим чист од глине и муља, а 

гранулиран према прописима за предвиђену марку бетона. 

Гранулометријски састав мешавине агрегата утврђује Извођач на основу предходних 

испитивања. 

2. Цемент 

За справљање бетона употребљава се цемент који испуњава услове квалитета утврђене 

постојећим стандардима. 

Стандардна конзистенција, почетак и крај везивања и сталност запремине цемента 

испитује се према постојећем стандарду. 

Узорци цемента се испитују приликом сваке дневне испоруке цемента и стекла се или 

врсте или ако је цемент одлежао више од три месеца. 

Једно испитивање може се обавити на највише 250 т допремљеног, односно 

употребљено гцемента. 

При испитивању цемента произвођач мора да одвоји посебан узорак цемента и да га 

према постојећем стандарду, чува шест месеци, с тим да се у пројекту конструкције  може 

предвидети чување узорка цемента до примопредаје објекта. 

Цемент употребљен за ове радове на згради мора бити потпуно свеж и донешен на 

градилиште у оригиналним врећама. Цемент на градилишту треба чувати на начин и под 

условима који не утичу неповољно на његов квалитет – у просторијама добро заштићеним од 

воде и влаге, према упутствима и прописима за бетон и армирани бетон. 

Цемент се чува посебно, по врстама и употребљава се за справљање бетона према 

редоследу пријема на градилишту. Не сме се употребити цемент који је на градилишту у 

складиштен дуже од три месеца, ако претходним испитивањем није утврђено да у погледу 

квалитета одговара прописаним условима. 
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Извођач је дужан да о испоруци цемента достави Надзорном органу атест произвођача. 

3. Вода 

За справљање бетона употребљава се вода која испуњава услове утврђене постојећим 

стандардом. 

Количина употребљене воде мора бити у сагласности сапрописаним односом вода – 

цемент у самој мешавини, довољна, али не већа него што је потребно да се произведе густ 

бетон, одговарајући за рад, који може бити ливени сабијен без тешкоћа око арматуре и у 

угловима, без сегрегације или губитка воде по површини. 

Справљање бетона обавезно ће се  вршити механичким путем са тежинским дозирањем 

компоненти. 

4. Додаци бетону 

За справљање бетона употребљавају се додаци бетону који испуњавају услове 

квалитета утврђене постојећим стандардима. 

Пре справљања бетона са употребом додатка бетону мора се проверити да ли додатак 

бетону одговара пројектованој бетонској мешавини, према постојећем стандарду. 

5. Бетон 

Квалитет бетона одређен је пројектом конструкције, на основу техничких услова за 

извођење бетонских радова, као и услова за ту конструкцију и елементе у току експлоатације. 

У пројектној документацији мора бити назначена класа бетона (за дату конструкцију 

или елемент) која обухвата или само марку бетона (МБ) или марку бетона (МБ) и друга 

својства бетона према прописима. 

Чврстоћа бетона при притиску испитује се према постојећим стандардима, на коцкама 

ивице 20 цм које су чуване у води или у најмање 95%-ној релативној влази, при температури 

20 +/- 3 о Ц. Књиге ових тестова чувају се на градилишту и у њима се идентификују сви 

тестови са одговарајућим деловима радова. 

За конструкције и елементе од бетона употребљавају се марке бетона (МБ) 10, 15, 20, 

25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 

За армирани бетон не сме се употребити марка бетона нижа од МБ 15. 

Својства која мора имати бетон у посебним условима средине испитује се и оцењује 

према утврђеним стандардима, и то: 

- водонепропустљивост 

- отпорност на хабање 

- отпорност на мраз 

- отпорност на мраз и соли 

Чврстоћа бетона при притиску може се испитати и на пробним телима других 

димензија и облика која се разликују од коцке ивица 20 цм, и она се прерачунава према 

прописима. 

Бетони се сврставају у две категорије: 

- бетони прв екатегорије (Б.1) могу се справљати без претходних испитивања, с тим 

што се мора употребити количина цемента према прописима. Бетони прве категорије (Б.1) 

смеју бити МБ 10,15,20 и 25 и могу се уграђивати само на градилишту на коме се справљају, 

- бетони друге категорије (Б.2) су МБ 30 и више, као и бетони са посебним својствима и 

транспортовани бетони свих марки. Бетони друге категорије (Б.2) справљају се на основу 

претходних испитивања а у складу са прописима. 

Конзистенција бетона може се мерити помоћу: 

- Вебе-апарата 
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- слегања 

- распростирања 

- слегања вибрирањем 

Конзистенција бетона одабира се тако да се расположивим средствима за уграђивање 

омогућава добро збијање бетона, што лакше уграђивање без појаве сегрегације и добра 

завршна обрада површине. 

Усвојени састав бетона може се мењати само на основу статистички обрађених 

података контролних испитивања бетона. 

Произвођач мора контролисати сваку врсту бетона категорије Б.2 произведеног у 

фабрици бетона чија производња задовољава услове утврђене постојећим стандардима. 

Састојке бетона испитује произвођач. Гранулометријски састав агрегата бетона 

испитује се најмање једанпут недељно према постојећем стандарду. 

Садржај прашинастих и глиновитих честица агрегата бетона испитује се најмање 

једанпут недељно, према постојећем стандарду. 

Влажност агрегата бетона испитује се најмање једанпут недељно и приликом сваке 

уочљиве промене, према постојећем стандарду. 

Додаци бетону испитују се према пропису о југословенском стандарду ЈУСУ.М1.037 за 

свакусаржу приликом допремања додатака бетону на градилиште или ако је време одлежавања 

додатака бетону на градилишту дуже од шест месеци. 

У производњи бетона категорије Б.2 произвођач испитује чврстоћу при притиску на 

узорку који се узима за сваку врсту етона, и то сваки дан кад се бетон производи или на сваких 

50 м3 произведеног бетона, односно на сваких 75 мешавина, с тим да се узима случај који даје 

већи број узорака. 

Резултати испитивања чврстоће при притиску бетона оцењују се према постојећем 

стандарду. 

Оцена постигнуте марке бетона (МБ) врши се по партијама а у складу са програмом 

контроле и прописима. 

 

ИЗВОЂЕЊЕ БЕТОНСКИХ РАДОВА 

Извођач конструкција и елемената од бетона и армираног бетона мора водити 

прописану документацију којом доказује квалитет материјала и извођења радова, као и другу 

документацију предвиђену пројектом. 

Бетонски радови се изводе према пројекту конструкције. 

1. Бетонски погони 

За производњу бетона категорије Б.2 користе се уређаји који испуњавају услове 

утврђене утврђене постојећим стандардима. 

Транспорт агрегата, депоновање, чување и употреба вршиће се у свему према 

прописима. 

Свака пошиљка цемента мора имати све потребне податке о цементу који се траже 

према прописима. 

Цемент се на градилишту чува како је то прописано. Додаци бетону морају бити 

ускладиштени према упутству произвођача. 

2. Организација, опрема и пројекти за извођење бетонских радова на градилишту 

морају бити усклађени са пројектом конструкције. 

Бетонирање може почети по прегледу подлоге, скела, оплате и арматуре. 

3. Скеле и оплате 
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Скеле и оплате морају бити тако конструисане и изведене да могу преузети оптерећења 

и утицаје који настају у току извођења радова, без штетних слегања и деформација и 

осигурати тачност предвиђену пројектом конструкције. 

Надвишења скела и оплате, израда оплате, демонтажа оплате, квалитет и све остало 

везано за оплату мора бити изведено у складу са прописима. 

Оплата и подупирачи за све бетонске и армирано бетонске радове не плаћају се 

посебно, већ су обухваћени ценом бетона. Сва оплата за бетонске радове мора бити тачно и 

прецизно израђена према нацртима и детаљима. Исправност хоризонталног и вертикалног 

положаја оплате, као и осовине стубова морају бити проверене и инструментима од стране 

извођача. 

Подупираче треба дати у довољном броју, тако да је израђена оплата способна да 

поднесе терет од бетона без слегања, или извијања у ма ком правцу. Укрућење подупирача 

треба извршити у оба правца. 

 

Унутрашња страна оплате мора бити равно израђена. Не смеју се за једну површину 

употребити даске различите дебљине. 

Оплата мора бити тако постављена да се може лако и без потреса скидати. Подупирачи 

се не смеју постављати директно на терен, или међуспратну конструкцију, већ се испод њих 

морају поставити талпе од 5 цм дебљине. 

Оплата за делове армирано бетонских конструкција који остају видни, мора бити 

орендисана, а површине бетона које су оштећене морају бити закрпљене и пачокиране. Дрвена 

грађа употребљена з оплату мора одговарати постојећим техничким прописима за дрвене 

конструкције, а димензије статичком прорачуну. 

Потребна скела за бетонске греде не плаћа се посебно, већ је урачуната у цену бетона. 

Кројење оплате и подупирача као и израду скела мора вршити стручно и искусно лице. 

Пре почетка уграђивања бетона треба проверити димензије скеле и оплате и квалитет 

њихове израде. 

Скидање оплате врши се тек пошто бетон добије одговарајућу чврстоћу а на основу 

одобрења Надзорног органа. 

4. Арматура 

Приликом транспорта и ускладиштења челика не сме доћи до механичких оштећења, 

ломова на месту заваривања и прљавштине која може смањити адхезију, као и до губитка 

ознака и смањења пресека због корозије. 

Арматура се савија у хладном стању и наставља на начин одређен пројектом 

конструкције. 

Пре постављања, арматура се мора очистити од прљавштине, масноћа, љуски корозије 

и сличног. 

Пре почетка бетонирања арматура се мора прегледати и записнички констатовати да 

задовољава све услове према прописима. 

Арматуру која је упрљана бетоном, цементним малтером и слично, потребно је пре 

бетонирања очистити. 

5. Уграђивање бетона 

Бетон се уграђује према пројекту бетона. Ако се бетонирање прекида због 

непредвиђених прилика, морају се предузети мере да такав прекид уграђивања бетона не утиче 

штетно на носивост и остала својства конструкције, односно елемента. 
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Бетон се мора транспортовати и убацивати у оплату на начин и под условима који 

спречавају сегрегацију бетона, промене у саставу и својствима бетона. 

6. Неговање уграђеног бетона 

Нарочиту пажњу треба посветити нези избетонираних елемената да би се постигао 

одговарајући квалитет и смањили негативни утицаји скупљања бетона. 

Непосредно после бетонирања, бетон се мора заштитити од: 

- пребрзог исушивања 

- брзе измене топлоте између бетона и ваздуха 

- падавина и текуће воде 

- високих и ниских температура 

- вибрација које могу променити унутрашњу структуру и прионљивост бетона и 

арматуре, као и других механичких оштећења у време везивања и почетног очвршћавања 

 

Нега бетона ће се вршити квашењем. Са квашењем ће се отпочети одмах по уграђивању 

бетона , тј. када бетон толико веже да не може да му се оштети површина водом.  

 Бетонирање може започети само када то одобри Надзорни орган. 

 Са циљем да докаже захтевани квалитет бетона, Извођач ће вршити следећа контролна 

испитивања : 

 - Контролна испитивања конзистенције бетона 

 - Контрола испитивања отпорности бетона на мраз 

 - Контрола испитивања чврстоће бетона на притисак 

 

Резултате контролних испитивања бетона Извођач ће достављати Надзорном органу. 

Број контролних испитивања бетона зависи од количине справљеног бетона.  

 

Бетон се после уграђивања мора заштитити да би се осигурала задовољавајућа 

хидратација на његовој површини и избегла оштећења због раног и брзог скупљања. Ако 

пројектом бетона није другачије одређено, неговање бетона мора трајати најмање седам дана 

или не мање од времена које је потребно да бетон постигне 60% од предвиђене марке бетона. 

Ако се бетон греје у зимским условима, електричном енергијом или топлим ваздухом 

треба га обезбедити од наглог губљења влаге. 

Скидање оплате може се извршити само по одобрењу од говорног лица. 

 

ЗАВРШНА ОЦЕНА КВАЛИТЕТА БЕТОНА У КОНСТРУКЦИЈИ 

За бетон категорије Б.2 мора се дати завршна оцена квалитета бетона а у складу са 

прописима. 

На основу завршне оцене квалитета бетона у конструкцији доказује се сигурност и 

трајност конструкције или се тражи накнадни доказ квалитета бетона. 

 

ОБРАЧУН РАДОВА 

Обрачун за плаћање вршиће се према одредби уговора „кључ у руке“при чему се у цену 

урачунава сав рад и материјал. 

Израда, монтажа и демонтажа оплате, подупирање и све потребне скеле (осим фасадне) 

неће се посебно обрачунавати и плаћати јер су обухваћени ценом готовог бетонског елемента. 

У случају измене статичког рачуна ради јачег или слабијег терена но што је 

предвиђено, извођач је дужан извести фундирање у свему по накнадном статичком прорачуну. 
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У случају конструктивних промена или измена, извођач је дужан такође све извести према 

накнадном статичком рачуну и детаљима, а без права на промену цена, према одредби уговора 

„кључ у руке“. 

 

Армирано бетонске цеви и други префабриковани елементи 

Приликом транспорта, манипулисањана градилишту и уградње армиранобетонских 

цеви и других префабрикованих елемената који су предвиђени пројектом, строго се 

придржавати упутстава произвођача. За квалитет цеви по стандардима обезбедити атесте 

произвођача. 

 

РАДОВИ ОД МЕТАЛА 
АРМАТУРА БЕТОНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА 

ОБИМИ САДРЖАЈ РАДА 

Радови обухваћени овим одељком Техничких описа, састоје се у набавци постројења, 

опреме, материјала и радне снаге и извођењу свих операција у вези са арматурним челиком у 

складу са одредбама и условима уговора и у пуној сагласности са овим одељком Техничких 

описа, цртежима и упутствима Надзорног органа.  

 

ТЕХНИЧКА РЕГУЛАТИВА 

Арматурни челик мора бити у складу са Правилником о техничким нормативима за 

бетон и армирани бетон /ПБАБ 87/, упутствима за примену и пратећим стандарду СРПС ЕН 

10080:2008.  

Стандардима су дати облик и мере, као и методе испитивања за услове квалитета 

прописане у ПБАБ 87.  

Веза српских докумената и цитираних европских докумената: 

СРПС ЕН 10020:2003, Дефиниција и класификација врста челика (ЕН 10020:2000, ИДТ)  

СРПС ЕН 10079:2003, Дефиниција производа од челика (ЕН 10079:1992, ИДТ)  

СРПС ЕН ИСО 377:2003, Челик и производи од челика — Место за узимање узорака и 

припремање узорака и епрувете за механичко испитивање  (ИСО 377:1997, ИДТ) 

 
МАТЕРИЈАЛИ 

Челици према овом стандарду имају ребрасту, уребрену или глатку површину. У 

производњи бетонског челика користи се челик Б500 са хемијским саставом дефинисаним у 

стандарду. 

 

У зависности од облика и распореда – нагиба попречних ребара у односу на уздужну 

осу – бетонски челик Б500 добија додатну ознаку, тј. може бити Б500А, Б500Б и Б500Ц, при 

чему:   

— шипке челика Б500А имају два или више низова паралелних попречних ребара са 

истим углом у односу на уздужну осу шипке 

— шипке челика Б500Б имају два и више низова попречних ребара, од којих један има 

другачији угао у односу на друге 

— шипке челика Б500Ц имају исти распоред низова ребара као и код Б500Б, али у 

сваком низу ребара, ребра имају различите углове у односу на уздужну осу 

 

ЗАШТИТА  МАТЕРИЈАЛА  
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Челик за армирање мора бити у свако доба заштићен од оштећења. Када се уграђује у 

конструкцију, мора бити без прашине, растреситих љуспи шљаки и рђе, боје, уља или других 

страних материјала.  

 

САВИЈАЊЕ  

Шипке за арматуру пажљиво сећи исавијати за то квалификован радник. Оне се морају 

савијати у хладном стању према шаблонима и не смеју приметно одступати од облика и 

димензија приказаних на цртежима. Морају се избећи оштро савијени делови и не смеју бити 

од мањих полупречника од оних назначених у Табели 24 ПБАБ-а 87.  

 

УГРАЂИВАЊЕ  И  УЧВРШЋИВАЊЕ  

Сав арматурни челик се мора тачно уградити, шипке се код сваког укрштаја морају 

повезати жицом, тако да за време уграђивања бетона одрже положај приказан на цртежима. 

Граничници за спречавање контаката између араматуре и оплате, као и између  редова 

арматуре морају бити од префабрикованих бетонских коцкица или другог погодног материја 

одобреног облика и димензија. Бетонске коцкице морају бити таквих димензија да је 

омогућено њихово покривање бетоном. Не дозвољава се употрба крупног шљунка, 

дробљеногкамена или опеке, металних цеви и дрвених подметача. Преглед монтиране 

арматуре се врши макроскопски. Мерењем на појединим местима се контролише и правилност 

положаја монтиране арматуре као и појединих њених делова у односу на пројектовани 

положај.  

Допуштена одступања се крећу у следећим границама:  

 Одступања између појединих шипки 

- код стубова и гредних носача .......... - 10 мм.  

- код плоча и зидова ............................ - 15 мм.  

 Одступања између редова арматуре по висини, као и одступање заштитног слоја 

од пројектованих мера 

- код елемената са конструктивном висином већом од  1 м .......... - 10 мм.  

- код греда и плоча дебљине веће од  10 цм ...................................... - 5 мм.  

- код плоча дебљине мање од  10 цм .................................................. - 3 мм.  

 Одступање узенгија у односу на хоризонталу или вертикалу 

- код елемената са конструктивном висином већом од  1 м ............. 10 мм.  

- код елемената са конструктивном висином мањом од  1 м ............. 5 мм.  

 Одступање осовинско при чеоном заваривању шипки .....................   0,10 Ø.  

 

НАСТАВЉАЊЕ 

Све шипке арматуре чија је укупна дужина мања од 12 м морају се испоручити у пуној 

дужини која је назначена у цртежима. Шипке чија је дужина већа од 12 м могу се настављати 

како је то приказано на цртежима или дато у ПБАБ-у, поглавље В.5, односно упутствима 

Надзорног органа. Сучеоно заварени спојеви изведени поступком електронског заваривања 

морају се испитати према стандардима СРПСЦ.А4.002 и СРПСЦ.А4.005.  

 

ПРИЈЕМ 

Пре почетка бетонирања сваког елемента или конструкције уз присуство Надзорног 

органа мора се записнички утврдити да ли монтирана арматура задовољава у погледу:  
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 пречника, броја шипки и геометрије уграђене арамтуре предвиђене пројектом,  

 учвршћења арматуре у оплати,  

 механичких карактеристика: границе развлачења, границе кидања и квалитета 

заварених спојева, као и 

 чистоћи уграђене арматуре.  

 

МЕРЕЊЕ 

Количина која ће се платити Извођачу по уговореној јединичној цени је број килограма 

уграђене арматуре, како је приказано на цртежима и наведено спецификацијама, односно 

изводима арматуре или како Надзорни органо дреди. Неће се признавати било какав додатак за 

вођице, бетонске коцкице, подметаче и дистанцере, као и жичане стеге или причвршћиваче 

које мора обезбедити Извођач када и како нареди Надзорни орган према одредби уговора 

„кључ у руке“. Када се праве преклопи другачији него што је то прописано у поглављу В.5 

ПБАБ-а, неће се давати накнада за додатни челик, као и за радне наставке који нису приказани 

цртежима. За израчунавање тежина арматурног челика треба користити СРПС ЕН 10080:2008.  

 

ПЛАЋАЊЕ 

За количину одређену на описани начин Извођачу ће се платити према одредби уговора 

„кључ у руке“ уговореној цени која представља пуну надокнаду за обим и садржај рада дат 

овом позицијом описа.  

 

КОНСТРУКТИВНИ ЧЕЛИК 

 

Сав ће материјал бити у ваљаоници квалитативно и квантитативно преузиман од стране 

Извођача уз преглед свихповршина и димензија. Поједини делови основног материјала могу се 

и накнадно одбацити, иако је материјал уваљаоници претходно примљен, ако при изради 

конструкције у радионици Извођача установи да испоручени делови материјала имају мане 

или неодговарају ће димензије. Испоручилац материјала је обавезан да у најкраћем року,без 

права за накнаду, испоручи одбачени материјал. Сав материјал у ваљаоници мора бити 

обележен бојом упогледу димензија и мора имати утиснут број сарже и број позиције из 

наруџбене спецификације. 

 ЗАВАРИВАЊЕ 

 Извођач је дужан да, у склопу понуде, пружи све потребне доказе да је његова стручна 

радна снага и опрема која ће бити ангажована на изградњи са важећим сертификатом издатим 

од стране једног од овлашћених Института.Целокупна опрема која треба да се употреби на 

радовима на изради, монтажи и контроли квалитета челичне конструкције мора бити у добром 

радном стању и иста подлеже прегледу од стране Надзорног инжењера.Технологије извођења 

заваривачких радова, корисћени материјал и поступци контроле морају бити у сагласности 

сапредходно наведеним стандардима.За заварене конструкције динамички оптерећене у 

начелу се препоручују електроде са дебелим плаштом базичногкарактера и ниским садржајем 

водоника. Статички оптерећене заварене конструкције могу се радити и саелектродама 

обложеним средње и дебелим плаштом киселог карактера. За полуаутоматско заваривање 

елеменатаконструкције примењује се жица ЕПП2 (или Синкорд) под заштитом увозног 

прашка УМ 50 или домаћег одговарајућег квалитета.Ако се ваљани профили од неумиреног 

челика Ч.0370 заварују су чеоно по висини целог пресека, носивост овакозавареног носача 
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изложеног савијању, смањује се за 50% номиналне носивости. Препоручује се извођачу дасе 

овакви сучеоно заварени пресеци покривају подвезицама одговарају ће носивости и заварују за 

основни пресекугаоним шавовима. У том случају носивост носача настављеног подвезицама 

може се узети са 100%. 

Контрола квалитета заварених спојева 

 Контролу квалитета заварених спојева спроводи Извођач у сарадњи са инжењерима 

једног од овлашћених Института.У радионици и на градилишту мора се формирати посебна 

архива докумената везаних за контролу квалитетазаварених спојева. Архива се мора опремити 

и столом за преглед филмова и каталогом IIW са еталон филмовима.Коначну оцену о 

квалитету сваког споја даје Надзорни инжењер.Угаони шавови морају се извести димензија 

према пројектној документацији. Произвођач је обавезан даконтролише све угаоне шавове по 

димензијама и квалитету. Квалитативна контрола се може обавити визуелнимпутем лупама 

или "Дифутерм" поступком пенетрирајућим бојама. Контрола димензија се обавља 

специјалнимшаблонима. Резултати контроле морају се констатовати писмено.Сучеони шавови 

раде се према важећим техничким прописима у три квалитета: специјал, квалитет I и квалитет 

II.Контрола квалитета су чеоних шавова по правилу се обавља радиографским поступком. 

Дозвољене оцене шавова крећу се од 1-3. Шавови оцењени оценом 4 морају се поправљати, 

шавови оцене 5 се одбацују као неподобни.Резултати контроле морају се обухватити посебним 

елаборатом. 

ЗАВРТЊЕВИ 

 Најмање 21 дан пре почетка одговарајућих радова Извођачје дужан да пружи све 

потребне доказе да његова опрема поседује важеци сертификат који је издат од стране једног 

од овлашћених Института. Целокупна опрема која треба да се употреби на радовима на 

изради, монтажи и контроли квалитета челичне конструкције, мора бити у добром радном 

стању и иста подлеже прегледу од стране Надзорног инжењера. Технологија радова 

наспојевима са ВВ завртњевима и завртњевима ниже класе чврстоће, коришћени материјал и 

контрола квалитета морајубити у сагласности са предходно наведеним стандардима. 

ИЗРАДА КОНСТРУКЦИЈЕ У РАДИОНИЦИ 

 Израда челичне конструкције може се поверити само квалификованом извођачу ових 

радова, који, у оквиру Понуде,мора доказати своју подобност списком успешно извршених 

сличних послова, списком расположивог алата и машина и списком стручног кадра.Извођач је 

дужан да све радове изводи према одобреној пројектној документацији, уз свестрану и 

свакодневнуконтролу Надзорног инжењера. Пројектну документацију Извођач разрађује 

према својој технологији, а у свемупрема прописаним условима - Детаљни цртежи. У тој 

разради, не смеју се вршити измене пројектоване концепције иусловљених детаља 

конструкције. 

Ускладиштење материјала 

 Материјал за поједине позиције који није преузиман у ваљаоници од стране Извођача, 

мора бити обележен бојом имора имати утиснути број шарже. Преко оваквих ознака једино је 

могуће успоставити везу између нарученог материјала и сертификата.Извођач је дужан да 

приспели челични материјал пазљиво истовари и одлози на складиште. При тим 

манипулацијамаматеријал се несме бацати, нити хватати за ивице без предходне заштите 

истих. Сва евентуална остећења ће ценити Надзорни инжињер: да ли се могу толерисати или 

се оштећени комад код произвођача заменити о трошку Извођача.Сложени материјал на 

сладишту мора бити довољно одигнут од земље. Ознаке на материјалу морају остати видљиве. 
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Радње које предходе изради конструкције 

 Пре почетка израде челичне конструкције, паралелно са израдом радионичке 

документације, Извођачје дужан даприпреми и достави на сагласност Надзорном инжињеру 

следеће елаборате: 

1. Динамички план производње, контроле и испоруке 

2. Технологија заваривања 

3. Технологија израде браварских радова 

4. Технологија пробне монтаже (уколико је пројектом предвиђена) 

5. План контроле са посебним освртом на међуфазну и фазну контролу заварених 

склопова, односногеодетску контролу на пробној монтажи 

6. Технологију извођења радова на антикорозионој заштити. 

7. План паковања и начин транспорта 

Предвиђена технологија заваривања за компликоване склопове са повећаним обимом 

заваривања, мора седоказати на пробним комадима. Ту треба проверити склоност материјала 

на промену структуре под  утицајем температуре заваривања као и величину деформација од 

заваривања. На основу ових испитивања проверити емпиријски одређене температуре 

предгревања за разне дебљине и квалитете материјала као и режим хлађења заварених спојева 

и величину преддеформација.Простор у радионици где се обавља пробна монтажа (уколико је 

условљена техничком документацијом пројекта)мора бити посебно уређен - сви ослонци 

појединих елемената конструкције у пробној монтажи морају имати таквотемељење које 

искључује слегања. Код израде горе наведених елабората мора се остварити пуна сарадња и 

усаглашеност са пројектом монтаже.  

Радионичка израда  

 Извођач радова не сме да угради у конструкцију никакав материјал без одговарајућег 

атеста. При сечењу појединих позиција из набављених већих димензија табли лима, за све 

позиције које образују главне носеће деловеконструкције, број утиснуте шарже и број 

наруџбене позиције морају се пренети и на појединачне позиције. Израдионичког дневника 

Извођача мора бити видљиво које су позиције кројене из једне наруџбене позиције.Сва 

евиденција о материјалу, по чевши од набавке до уграђивања, мора се уредно водити и 

прилаже се каодокумент при испоруци конструкције. Без оваквог документа конструкција 

несме се примити.При изради конструкције у радионици, Извођач радова мора испуњавати 

захтеве закона, прописа и стандарда и осталих техничких норматива наведених у оквиру ових 

услова а који важе за тип конструкције који се налази уобради. 

Елементи који се посебно наглашавају: 

• Сечене ивице ламела морају брушењем бити дотеране и ивице оборене. 

• Заварени елементи морају, после заваривања, имати пројектовани облик и равне 

површине 

• Рупе за завртњеве морају се исључиво бушити. 

• Лозе завртњева не смеју задирати у пакет конструктивних елемената. Наручивати 

дужине завртњева засваку везу понаособ према дебљини пакета. Извођач обавезно ради 

спецификацију везног материјала. Код завртњева који раде исклујчиво на затезање мора се 

водити рачуна само о њиховој дужини.Састављени склопови у радионици морају се извести у 

толеранцијама које важе за тип конструкције која се налази уобради. Конструкција се мора 

тако израдити да дозволи монтажу без насилног навлачења. 
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Пријем конструкције у радионици 

 Надзорни инжењер задржава право да прегледа готове елементе спремне за пријем и 

отпрему, тек пошто прегледпредходно изврши служба контроле Извођача и о томе сачини свој 

извештај. У записник о пријему готовог елементауносе се сва одступања од пројектованих 

димензија и даје се попис целокупне извођачке документације (атестиматеријала, атести 

заваривача, записници и скице о кројењу појединачних позиција из наручених лимова, налази 

Контроле Извођача, налази прегледа Надзорног инжењера, копије радионичког 

дневника).Отпремање готове конструкције из радионице на градилиште може се извршити тек 

пошто се Надзорни инжињер увери да је конструкција у свему израђена према одобреној 

документацији и важећим прописима и стандардима иснабдевена пратећом документацијом. 

Надзорни орган даје дозволу за отпремање конструкције у писменојформи. Пријему 

конструкције у радионици обавезно присуствује инжењер Извођача одговоран за монтажу 

конструкције. 

Испорука конструкције 

 Произвођач челичне конструкције мора да обележи крупним ознакама све склопове, 

наставке и спојеве преиспоруке конструкције. Ове ознаке морају одговарати ознакама из 

пројектне документације и служе за каснијуправилну монтажу на градилишту.  

МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЈЕ 

 Монтажу челичних конструкција може да врши само специјализована организација 

која мора доказати, у оквируПонуде, своју подобност списком успешно извршених сличних 

послова, списком расположивог алата и машина исписком стручног кадра.Извођач је дужан да 

све радове изводи према пројектној документацији и одобреној документацији коју сам 

израђује у складу са прописаним условима датим у тачки - Привремене конструкције и тачки -

Детаљни цртежи, узсвестрану и свакодневну контролу Надзорног инжињера. На основу 

пројектне документације Извођачразрађује план монтаже водећи притом рачуна да не промени 

пројектом замишљену концепцију објекта и условљене фаземонтаже, да буде усаглашен са 

радионичком документацијом и да обезбеди стабилност конструкције у свимњеним фазама уз 

поштовање свих важецих правилника и стандарда.Пре почетка израде челичне конструкције у 

радионици, Извођачје дужан да припреми Идејни пројекат монтаже и дага достави на 

одобрење Надзорном инжењеру.Пре почетка монтаже челичне конструкције, Извођач је дужан 

да припреми и достави на одобрење Надзорном инжењеру следеће елаборате: 

1. Динамички план монтаже и антикорозионе заштите 

2. Главни пројекат монтаже 

3. Технологију заваривања на монтажи 

4. Пројект геодетског обележавања и праћења објекта током монтаже 

5. План контроле 

6.Технологију извођења радова на антикорозионој заштити челичне 

конструкције.Допремљена конструкција на градилишту се мора одложити на унапред 

припремљену депонију. При манипулацији са челичном конструкцијом мора се водити рачуна 

да не дође до њеног оштећења - за хватање се морају користитипосебно конструкцији 

прилагођени алати. Уколико конструкција има радионички нанет заштитни премаз или је пак 

топлоцинкована, при манипулацији морају се користити посебне "платнене" траке. 

 

 

ТЕСАРСКИ РАДОВИ (ГН 601) 
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ОПШТИ ОПИС 

Све тесарске радове треба да изводе квалификовани и стручни радници, јер и незнатне 

грешке на изради скеле, оплате и кровне конструкције могу довести до нежељених последица. 

 

Употребљена резана грађа мора одговарати постојећим стандардима. 

Квалитет грађе може се подвргнути испитивању како то прописују постојећи 

стандарди. Трошкове испитивања и проба плаћа извођач ако су резултати негативни, под 

условом да се то не одреди другачије у опису радова. 

Грађу на градилишту треба обезбедити од влаге. Грађа мора бити резана у свему према 

димензијама из пројекта. 

Сви тесарски радови морају бити изведени стручно и квалитетно а у свему према 

статичком прорачуну и детаљним цртежима. 

Кровна конструкција мора бити изведена тачно према пројектованом паду чије 

површине морају бити потпуно равне у свим правцима тако да се обезбеди правилно налегање 

кровног покривача. 

 

МОНТАЖНИ ГИПСАРСКИ РАДОВИ 

 

Радови на изради спуштених плафона и лаких преграда морају се извести стручно и 

квалитетно. 

МАТЕРИЈАЛ 

Материјали који се употребљавају за ове радове морају одговарати захтевима домаћих 

стандарда. 

Материјали који нису обухваћени југословенским стандардима морају поседовати 

атесте о квалитету. 

ИЗВОЂЕЊЕ 

Радови се морају извести у складу са стандардима и техничким условима, а у свему 

према пројекту, упуствима пројектанта и описима из предрачуна радова. 

ОБРАЧУН И МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНА 

Обрачун се врши према јединицама мера из предрачуна радова са мерењем стварно 

извршених радовапрема одредби уговора „кључ у руке“. 

 

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ (ГН 361) 

 

ОПШТИ ОПИС 

Код извођења радова строго се придржавати постојећих прописа за ову врсту радова, 

као и упутства произвођача материјала. 

Сав материјал за покривање кровова мора бити првокласног квалитета и мора 

испуњавати прописане стандарде за ову врсту радова. 

Подлога за покривање мора бити прописно и квалитетно израђена, тако да кровни 

покривач належе целом својом површином без гибања. 

Нарочиту пажњу посветити разним продорима кроз кровни покривач (димњаци, 

вентилације и др.), као и на полагање покривача поред увала, грбина, пролаза и других места 

на којима би могло доћи до погрешног постављања покривача. 

Кровопокривачки радови се морају безусловно извести стручно и квалитетно. 
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У цену за јединицу мере покривачких радова улази сав материјал, рад, алат, спољни и 

унутрашњи транспорт, скеле, зараде, дажбине и сви остали трошкови. 

Обрачун се врши по м2 стварно покривене површинепрема одредби уговора „кључ у 

руке“. 

 

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ (ГН 421) 

 

Фасадерски радови се морају извести стручно и квалитетно а у свему према техничком 

опису, предмеру и предрачуну радова и договору са пројектантом а у складу са општим 

описом за зидарске радове и техничким условима за извођење фасадерских радова. 

Материјали за обраду фасада морају одговарати одредбама односних југословенских 

стандарда и техничких услова. 

Материјали за које не постоје југословенски стандарди морају имати атест о квалитету 

за намену за коју се користе. 

Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама за које су 

према својим физичко-хемијским и механичким особинама и намењени. 

 

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ (ГН 501) 

 

Керамичарски радови се морају извести стручно, квалитетно и прецизно а у свему 

према важећим техничким условима за извођење керамичарских радова. 

Материјал 

Керамичке плочице које се допремају и уграђују на објекат морају бити нове 

(неупотребљаване), и морају одговарати постојећим стандардима, ако у опису радова није 

другачије предвиђено. 

Уколико за одређене плочице не постоји домаћи стандард, оне морају испуњавати 

следеће услове: 

- ивице морају бити оштре, паралелне, праве и неоштећене, 

- плочице не смеју садржати растворљиве соли и остале штетне састојке, 

- површина мора бити без зареза и мехурића, 

- доња површина мора бити тако обрађена да је погодна за уградњу, 

- боја мора бити уједначена, 

- плочице не смеју прекорачити границу упијања воде по површини која је предвиђена 

постојећим стандардом за одговарајућу врсту, 

- приликом избора плочица нужно је пре свега водити рачуна, поред естетских захтева 

да плочице по својим физичким, хемијским и механичким особинама одговарају намењеним 

површинама (да се не би догодило да се због искључиво естетских разлога зидне плочице 

уграде на под, унутарње на спољне површине или обичне подне плочице на под са 

високомфреквенцијом саобраћаја итд.) 

 

 

 

1. Плочице за облагање подова 

1.1. Неглазиранеподне плочице - морају задовољавати услове прописане у домаћим 

стандардима 

1.2. Глазиране подне плочице морају задовољавати услове домаћих стандарда 
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2. Плочице за облагање зидова 

Могу бити глазиране и неглазиране и морају задовољавати услове домаћих стандарда 

3. Керамичке плочице - за вањску употребу морају поседовати атесте о постојаности на 

атмосферске утицаје и постојаност на температурне промене. 

За Облагање фасада употребљава се и неглазирани иглазирани рељефни мозаик. 

4. Везивни материјал 

4.1. Цементни малтер 

Цементни малтер мора бити справљен од мешавине цемента, песка и воде а по потреби 

и са додатком неког средства за убрзавање везивања или за пластифицирање. 

Запремински однос цемента и песка је у зависности од намене и креће се од 1:3 за 

ентеријере и екстеријере до 1:2 за мозаик. 

4.1.1. Цемент мора одговарати одредбама домаћих стандарда. 

4.1.2. Средства за убрзавање везивања малтера или бетона, пластификатори и сл. не 

смеју изазвати никакве штетне последице. 

4.1.3. Песак мора бити пран, гранулометријског састава према намени. 

4.1.4. Вода не сме да садржи састојке који би штетно деловали на подлогу, керамичке 

плочице и масу за заптивање. 

4.2. Лепкови (лепила) 

За лепљење керамичких плочица могу се употребити само они лепкови који су од 

стране произвођача декларисани за одређену врсту радова 

5. Заптивни материјал 

Заптивни материјали су материјали који се употребљавају за затварање спојница између 

керамичких плочица, за затварање дилатационих разделница између ограничених величина 

поплочавања, као и спојева поплочавања зида са подом или таваницом. 

Могу се употребити само заптивни материјали који испуњавају тражене услове са 

уграђивањем према упутству произвођача. 

6. Извођење 

Пре него се приступи облагању керамичким плочицама мора се проверити исправност 

и квалитет подлога преко којих се врши облагање. 

При облагању у унутрашњости објекта, керамичарски радови се изводе тек пошто су 

просторије омалтерисане, постављени рамови за столарију и спроведена и испитана 

инсталација, ако то није другачије предвиђено у опису радова. Облагање зидних површина 

треба извести потпуно равно и вертикално, без таласа, испупчења и удубљења, са једноличним 

и довољно широким спојницама. 

Завршни радови, као и преломи, испади и истурени углови облажу се заобљеним 

(једнорубним, дворубним) плочицама или плочицама са "обореним" ивицама. 

Облагање подних површина изводи се хоризонтално, без таласа, избочина, са равним 

површинама или под потребним нагибом, са једноличним и довољно широким спојницама. 

По завршеном облагању, спојнице треба обрадити одговарајућим заптивним 

материјалом. На местима продора инсталационих цеви и дна решетки, плочице морају бити 

прецизно укројене и постављене. 

У циљу заштите изведених радова, нужно је спречити сваки саобраћај и кретање људи у 

року од 3 дана по завршетку облагања. До момента коришћења, ради заштите површина, под 

треба посути струготином. 

7. Мерење и обрачун количина 
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Обрачун се врши по м2 или м1 извршеног облагања са мерењем према стварно 

извршеним радовимапрема одредби уговора „кључ у руке“. 

Општи опис: 

Ови општи услови су саставни део описа по појединим позицијама радова и односе се 

на облагање зидова и подова свим врстама керамичких плочица у унутрашњости објекта и 

изван њега. Керамичарски радови морају бити изведени квалитетно, са одговарајућом 

квалификованом радном снагом, а у складу са важећим стандардима и техничким прописима 

за извођење ове врсте радова. 

Сав материјал који се уграђује у објекат мора бити нов - неупотребљаван, осим ако 

појединачним описом радова није предвиђено другачије, и мора да одговара постојећим 

домаћим стандардима за квалитет и димензије. 

Уколико одређене плочице нису по стандарду, за исте се мора прибавити атест 

надлежне установе, којим се морају потврдити следеће карактеристике: 

- да су ивице оштре, праве, паралелне и неоштећене 

- да плочице не садрђе никакве растворљиве соли или друге штетне састојке 

- да им је видна површина без зареза и мехурића 

- да им је боја уједначена 

- да им је упијање воде у границама предвиђеним стандардом за одговарајућу врсту 

плочица 

 

ВЕЗИВНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Везивни материјал - цементни малтери и лепак морају по квалитету да одговарају 

прописаним стандардима и да поседују атесте. 

Цементни малтер и лепак морају бити нанети у нормативима прописаној или 

проспектом декларисаној дебљини тако да обезбеђују потпуно и трајно пријањање керамике за 

подлогу, и не смеју променити нити оштетити подлогу. 

Лепак за лепљење керамичких плочица мора бити декларисан за одређену врсту радова 

и атестиран у овлашћеној установи. Чврстоћа на смицање за зидове мора бити мин. 3 кп/цм2. 

Произвођач мора дати детаљна упутства за примену лепила, као и за потребне предрадње 

којих се извођач мора стриктно придржавати. 

Вода мора бити чиста, не сме да садрђи никакве састојке који би штетно деловали на 

подлогу, керамичке плочице или масу за заптивање. 

За одређивање ширине спојница између керамичких плочица употребити ПВЦ крстиће 

који се пре фуговања морају обавезно извадити. 

 

ПРИПРЕМА ПОДЛОГЕ 

Пре почетка радова обезбедити да подлога буде припремљена за прихватање везивног 

средства и облоге од керамичких плочица. 

Код облагања зидова плочицама у цементном малтеру бетонске зидове претходно 

орапавити пиковањем и испрскати цементним млеком, а код зидова од опеке зидне спојнице 

издубити и површине испрскати ретким цементним малтером од просејаног шљунка 

гранулације до 4 мм, размере 1:1. 

Код облагања зидова плочицама на лепку обезбедити да подлога од цементног малтера 

буде неоштећена, довољно равна за прихватање везивног материјала, чиста, орибана благим 

раствором детерџента да би се уклониле све нечистоће, добро испрана чистом водом и сува.  



________________________________________________________________________________ 

Општинa Прибој / Конкурсна докуметација ЈН бр.15/18 |141 од 216 

Облагање зидова и подова у унутрашњости објекта започети након што су просторије 

омалтерисане, постављени рамови за столаријуи браварију, а све врсте инсталација спроведене 

и испитане. 

Облагање зидних површина извести потпуно равно и вертикално, без таласа, са 

спојницама мин. 2мм ширине. 

Хоризонталне спојнице пратити по целом обиму просторије, а вертикалне извести под 

висак. Све ивице такође морају бити вертикалне. 

Облагање зидова у санитарним чворовима вршиће се у цементном малтеру, уколико 

појединачном позицијом није предвиђено другачије. 

Облагање зидова у кухињи вршиће се одговарајућим лепком преко омалтерисане или 

бетонске подлоге. 

Поплочавање подних површина извести равно, без таласа и грабина, са потпуно равним 

површинама, или у нагибу на местима где је то пројектом предвиђено. У циљу заштите подова 

забрањен је сваки саобраћај и кретање људи у трајању од најмање три дана од момента 

завршетка поплочавања. 

Зидове и подове, након завршеног полагања плочица, фуговати белим цементом ако 

предрачуном није одређено другачије. Извођач је дужан да изведене радове чува од оштећења 

до предаје инвеститору, као и да сва евентуално настала оштећења отклони о свом трошку. 

Под оштећењем сматраће се свака напрсла, 

изгребана или окрзнута плочица. 

Пре почетка радова извођач је обавезан да пројектанту и надзорном органу достави 

узорке материјала који се уграђују, и њихове атесте на сагласност. 

 

ОБРАЧУН РАДОВА 

Обрачун се врши по м2 за изведене површине зида или пода, односно по м1 за 

соклепрема одредби уговора „кључ у руке“. Степеништа се обрачунавају по м2 обложене 

површине или по м1, при чему се мора назначити развијена ширина чела и газишта. 

Ценом обухваћен је сав рад, спољашњи и унутрашњи транспорт, и испорука потребног 

везног, уградбеног и помоћног материјала, давање узорака и атеста, мање поправке подлоге, 

потребна покретна скела, алати, заштита изведених радова од оштећења до предаје наручиоцу, 

чишћење, и све остале законске дажбине. 

 

КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 

 

Облагање подова и зидова каменим плочама се ради у свему према ЈУС-у Ф.7.010. 

Камен мора бити отпоран на механичке ударе, хабање итд. Својства камена у односу на разне 

утицаје доказује се атестом који је прописан важећим стандардом. Димензије и облик камених 

плоча морају бити у складу са одредбама важећег стандарда. 

Малтер који се користи за поставаљање мермерних плоча се прави од мешавине 

цемента и песка. У случају потребе додаје се хидратисани креч. 

Гранит је у класи “BiancoCristal”, а мермер у класи “Carrare” или “Бели венчац”. 

Цемент мора да одговара одредбама важећих стандарда. Хидратисан креч мора 

одговарати одредбама важећег стандарда. 

Песак мора бити пран при чему гранулација мора бити таква да највеће зрно не буде 

веће од 6 мм. Вода, којом се справља малтер не сме да има састојке који би штетно деловали 

на мермер. 
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Металне котве морају носити целу тежину мермерне плоче, без обзира да ли се залива 

малтером или не. 

Котве морају бити израђене од материјала који не кородира. 

Општи опис: 

Камен употребљен за израду мора бити потпуно здрав, без пукотина и рисева. Боја и 

врста камена мора бити по избору пројектанта. 

Обрађене плоче морају бити потпуно равне и праве и по ивицама неискрзане и са 

необијеним угловима. 

Све камене површине предвиђене за политирање морају бити политиране до високог 

сјаја и заштићене гипсом до предаје зграде када ће извођач скинути гипс, добро очистити све 

површине и намазати магнезијум флуатом, па поново углачати и обрисати јеленском кожом. 

Сви каменорезачки радови морају бити израђено стручно и тачно према детаљним 

цртеђима, а обрачунаваће се према стварно изведеним површинама по м2 или м1. 

 

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ (ГН 691) 

 

Подополагачки радови се морају извести стручно и квалитетно а у свему према 

техничким условима за извођење радова при полагању подних облога и техничким условима 

за извођење паркетарских радова. 

 

МАТЕРИЈАЛ 

Сви материјали за извођење подополагачких радова морају бити квалитетни и морају 

испуњавати услове из домаћих стандарда. 

1. Паркет 

1.1. Класични паркет мора бити у складу са домаћим стандардом. 

2. Подне облоге од ПВЦ-а 

2.1. Подне облоге од ПВЦ-а без облоге морају бити у складу са домаћим стандардом. 

2.2. Подне облоге од ПВЦ-а са подлогом - морају бити у складу са домаћим 

стандардом. 

Уколико за неке од материјала за подополагачке радове не постоје стандарди, 

произвођач је дужан да уверењем о квалитету потврди следеће карактеристике: 

- димензије 

- димензионалну стабилност 

- постојаност према светлости 

- незапаљивост 

- клизавост 

- електричну проводљивост 

- уједначеност површине 

 

ИЗВОЂЕЊЕ 

Подлога за подне облоге мора бити квалитетна и прилагођена за одговарајућу врсту 

подне облоге. 

Подлога мора бити тако изведена да испуњава све услове квалитета према прописима. 

Температура ваздуха у просторијама у којима се изводе подополагачки радови не сме бити 

мања од +10 °C, изузев за винил-азбестне плоче. 
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Све подне облоге морају се извести квалитетно а у складу са стандардима и техничким 

условима. 

 

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА И МЕРЕЊЕ 

Обрачун количина се врши према јединицама мера назначеним у предрачуну радова са 

мерењем стварно изведених радовапрема одредби уговора „кључ у руке“. 

Општи опис: 

Овим општим описом обухваћени су радови на изради подне облоге од класичног 

паркета. Подне облоге морају бити квалитетно и стручно изведене у свему према техничким 

прописима, нормативима и стандардима у просторијама где је то пројектом предвиђено. 

Ови радови се имају извести са одговарајућим алатом и материјалима који такође 

одговарају техничким прописима, нормативима и стандардима. У противном, извођач је дуђан 

да их уклони са градилишта. 

Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу узорке паркета и атесте 

за све материјале које уграђује. 

Уговарање се врши по м2, а обрачун се врши према стварно извршеним количинама, 

према мерама из пројектапрема одредби уговора „кључ у руке“. 

Пре почетка радова извођач је дуђан да испита квалитет подлоге и њену подобност за 

облагање паркетом. 

Подлога мора бити чврста,потуно хоризонтална, без пукотина и оштећења, сува, са маx. 

3% влаге у моменту уграђивања паркета, и чиста, без механичких нечистоћа и масноћа. 

Облагање подова се врши лепљењем облоге на припремљену подлогу одговарајућим 

лепком. На подлогу нанети слој лепила по целој површини озубљеном лопатицом и паркет 

дашчице или ламелне плоче добро утиснути у лепило и поставити једну до друге. Пера морају 

да уђу у жљебове целом дужином и да се добро вежу. 

Покривне лајсне учврстити на сваких 300 мм размака, а на местима састава и на 

угловима засећи их под углом од 45 степени. 

Хобловање паркета мође се извести после потпуног везивања лепила, а код ламел 

паркета тек након 24 сата. За хобловање употребити брусни папир бр. 120 - 150. 

Лакирање паркета извршити одмах након хобловања, уз претходно педантно уклањање 

прашине са пода. 

Лакирање извршити тако да се добије потпуно глатка и равномерна површина без 

трагова четки и повлачења. 

Лакирање извршити у три слоја наношењем четком или прскањем, са сушењем од мин. 

12 часова између два лакирања. Паркет се мође користити по истеку 48 часова од наношења 

трећег - завршног слоја лака. 

Проценат влажности паркета приликом испоруке мора да буде у границама дозвољеним 

домаћим стандардима. Лак за лакирање паркета мора да штити горњу површину паркета од 

прљавштине, продора влаге и других штетних утицаја. По извршеном лакирању не сме се 

изменити изглед површине и структуре паркета. 

Између паркета и зида приликом уградње паркета, оставити спојницу ширине 18 - 20 

мм. Око продора цеви централног грејања извођач је дужан да паркет чисто и педантно укроји 

тако да се продор у потпуности покрије покривном розетом. 

Извођач је дужан да изведене радове других извођача чува од оштећења приликом 

извођења својих радова. 
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У противном, биће у обавези да сва оштећења доведе у исправно стање о свом трошку. 

Извођач је дужан да своје изведене радове чува од оштећења до предаје наручиоцу. 

 

СТАКЛОРЕЗАЧИ РАДОВИ (ГН 681) 

 

Сви стаклорезачки радови се морају извести стручно, квалитетно и прецизно а у свему 

према стандардима и техничким условима за ову врсту радова. 

 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ (ГН 531) 

 

Молерско-фарбарски радови се морају извести стручно и квалитетно а у свему према 

техничким условима за извођење моларских радова и техничким условима за извођење 

фарбарских радова. 

МАТЕРИЈАЛ 

Материјали који се употребљавају за извођење молерскофарбарских радова морају 

одговарати захтевима домаћих стандарда, којима се утврђује њихов квалитет. 

Материјали који нису обухваћени домаћим стандардима морају имати уверење о 

квалитету. За ове материјале извођач је дужан да поднесе наручиоцу уверење о квалитету. 

Материјали се могу употребљавати и примењивати само на оним површинама за које су 

према својим физичко-хемијским и механичким особинама и намењени. 

Ако се у гарантном року појаве било какве промене на радовима због лошег квалитета, 

извођач о свом трошку отклања недостатке, уколико се покаже да су последица неправилне 

уградње материјала, а ако је доказано да је употребљени материјал неквалитетан, тада 

одговорност сноси произвођач. 

ИЗВОЂЕЊЕ 

Радови се морају извести стручно и технички исправно, са свим предвиђеним 

предрадњама и завршним радовима. 

Радови се морају обавити стандардно уколико у техничком опису није ништа друго 

утврђено или накнадно уговорено. 

Готови, фабрички произведени материјали морају се употребити према упутству 

произвођача. 

Премази морају чврсто да пријањају, да одају уједначену површину, без трагова четке 

или ваљка. Боја мора бити уједначеног интензитета (без мрља). Покривни премази морају 

потпуно да покривају подлогу. 

Све остало у вези извођења мора се обавити у складу са стандардима и техничким 

условима. 

ОБРАЧУН И МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНА 

Обрачун се врши по 1 м2 површине или по комаду, са мерењем стварно извршених 

радовапрема одредби уговора „кључ у руке“. 

Општи опис: 

Све позиције молерско-фарбарских радова морају бити изведене стручно и квалитетно, 

са материјалима који у свему одговарају техничким прописима, нормативима и важећим 

стандардима, и то у оним просторијама где је то предвиђено извођачким пројектом. 

Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама за које су 

према својим физичко-хемијским и механичким особинама и намењени. Материјали који нису 
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обухваћени стандардима морају бити најбољег квалитета и за ове материјале извођач је дужан 

да достави атесте о извршеном испитивању. 

Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале 

које уграђује. 

Атести морају бити издати од организација овлашћених за ову врсту послова и не смеју 

бити старији од једне године, рачунајући од дана издавања атеста до дана почетка извођења 

радова на објекту. Готови, фабрички произведени материјали морају се употребити у свему 

према упутству произвођача. 

Обојене површине морају бити чисте, без трагова четки и ваљака. Боја и тон морају 

бити потпуно уједначеног интензитета, без мрља. Боја мора да прекрије подлогу у потпуности, 

сви завршеци обојених површина морају бити равни и правилни, као и састави са вратима, 

прозорима и сл. 

Извођач је обавезан да пре почетка радова добро очисти подлогу од механичких 

нечистоћа, прашине и масноће. Посне и емулзивне, односно фасадне, полудисперзивне, као и 

лакови, боје и заштита дрвета, не смеју се љуштити и морају бити отпорне на отирање уколико 

према упутству произвођача после рока за везивање могу да се бришу лаким трљањем крпом. 

Дисперзивне боје, уљни и безуљни лакови, уљане боје и мат уљане боје морају бити 

постојани на прање уколико према упутству произвођача после рока за везивање могу да се 

перу меким сунђером и водом, са малим додатком (око 1%) неутралног средства за прање, а да 

се вода притом не обоји. Обојене површине морају бити отпорне на светлост, утицај 

температуре, разне хемијске и механичке утицаје, као и на атмосферилије. 

Уљане боје не смеју да се мрешкају и да пуцају. За све врсте премаза употребити боје са 

пигментима отпорним на светлост. 

Избор боја врши пројектант, наручилац радова, или одговорни представник наручиоца, 

по договору. 

Извођач је обавезан да поднесе тон карте за одговарајуће материјале. Извођач је 

обавезан да уради пробне узорке величине 1,0 м2 за сваку врсту бојења и мође да приступи 

финалном бојењу тек по добијању писмене сагласности лица одређеног да изврши избор боја.  

За време извођења радова извођач не сме да непажњом својих радника упрља већ 

изведене друге врсте радова других извођача. У противном, извођач је дужан да призна 

наручиоцу вредност извршених поправки на тим радовима. 

Обрачун изведених радова извршиће се у складу са нормама за извођење завршних 

радова у грађевинарству. 

 

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ (ГН 561) 

 

ОПШТИ ОПИС 

Сви изолатерски радови морају се извести стручно и квалитетно у свему према 

пројекту, техничким условима из елабората за грађевинску физику, детаљима и осталој 

техничкој документацији у вези са њима, важећим техничким прописима и стандардима и 

правилницима: 

Изолатерски радови се морају извести са квалификованом радном снагом и 

одговарајућим алатом, као и са материјалима који одговарају техничким прописима, 

нормативима и стандардима. Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу 

атесте као и додатна објашњења и упутства о начину уграђивања, за све материјале које ће 

употребити при извођењу својих радова. Атести морају бити издати од стране установа 
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овлашћених за ову врсту радова. Атести не смеју бити старији од једне године почев од дана 

издавања атеста до дана када је извођач отпочео са извођењем ових радова на објекту. 

Уколико за поједине предвиђене материјале не постоје СРПС стандарди, за њих се 

морају прибавити атести са мишљењем одговарајуће овлашћене стручне институције да се 

могу применити у предвиђеној изолацији. 

Све уговорене позиције изолатерских радова изводиће се према пројектантским 

детаљима, термичком прорачуну и појединачним описима радова уз сваку позицију. Неке 

позиције се могу радити и према детаљима извођача уколико их пројектант, или наручилац 

радова писмено прихвате као боље решење. 

Извођач је дужан у сваком случају да упозори пројектанта и наручиоца на евентуалне 

недостатке у детаљима и у извођачким плановима који могу утицати на квалитет радова и 

сигурност објекта, и у договору са њима да изврши потребне измене, и то пре почетка 

извођења изолатерских радова. 

Сви радови чије би упоредно или касније извођење стварало могућност оштећења 

изолација, морају се извести пре постављања изолација. 

Пре почетка извођења изолатерских радова мора се извршити провера исправности већ 

изведених грађевинских, занатских и других радова који би могли утицати на квалитет, 

трајност и сигурност изолације. 

Уколико се констатује нека неправилност, она се мора поправити пре извођења 

изолатерских радова. 

Пре наношења изолација, површине које се изолују морају бити брижљиво поравнате, 

очишћене и потпуно суве. 

Слојеви изолације се не смеју полагати на бетонску подлогу ако у бетону није завршен 

процес везивања. 

Пре почетка извођења било које од уговорених позиција изолатерских радова подлога 

се мора отпрашити и добро и пажљиво очистити од свих нечистоћа. Као основни премаз за 

хидроизолације употребљавати хладне битуменске премазе на бази органских растварача, или 

на бази емулзије. 

При извођењу изолационих слојева поступити на следећи начин: 

-први слој пуних неперфорисаних, имрегнираних, битуменизираних, битуменом 

обложених, или других изолационих трака полагати са преклопима од мин. 10 цм и лепити их 

врућом битуменском масом по целој дужини;-други слој полагати на 50 цм у односу на први 

слој, а трећи слој полагати тако да се његови преклопи помичу за 10 цм од преклопа првог 

слоја;-полагање трака се мође извести и тако да се сваки наредни слој помиче за 1/3 у односу 

на претходни слој.Одступање од димензија преклопа може да буде 4-10цм и то само код трака 

од синтетичких материјала код којих се преклопи обрађују по специјалномпоступку, тј. 

уметањем затварајућих трака, чиме се преклопи потпуно заварују, вулканизирају и сл. тако да 

су осигурани од одлепљивања. 

Извођач је обавезан да примени поступак уваљавања трака одмотавањем у наливени 

врући битумен. 

Одмотавањем трака потискује се стално дебље наливени битуменски слој у који се 

трака чврсто утискује ваљком одређене тежине, и то почев од средине ка крајевима по целој 

површини, тако да ни најмањи део не остане незалепљен. Дужина траке при полагању не сме 

бити дужа од 5,0 м. Траке се приликом настављања полажу са преклопима од мин. 10 цм, и 

лепе се такође врућим битуменом. 



________________________________________________________________________________ 

Општинa Прибој / Конкурсна докуметација ЈН бр.15/18 |147 од 216 

Перфорисане и сличне траке се не морају полагати са преклопима, већ се могу полагати 

на сучељавање. 

Ове траке се могу полагати било са које стране, и било у ком правцу. 

Пуне неперфориране и импрегниране, битуменизиране, битуменом обложене и друге 

изолационе траке, када се полажу на површинама у нагибу, почињу се полагати на низводној 

страни, при чему је правац полагања трака управан на правац нагиба крова и отицања воде, те 

свака следећа трака има да преклопи претходно низводно положену траку. 

Битуменизирани перфорисани стаклени воал, остале перфорисане траке и остале траке 

са крупмним посипом намењене за израду слојева за изједначење притиска од дифузне паре, 

или за одвајање слоја од слоја, претходно се не чисте од посипа, већ се после полагања очисти 

само горња страна ради бољег пријањања битуменског намаза, уколико је предвиђено да се 

исти наноси преко перфорисане траке. 

У току извођења радова не смеју се на своју руку вршити никакве измене. За сваку 

евентуалну измену мора постојати претходно добијена сагласност. Приликом израде 

хидроизолације, морају се ефикасно изоловати сви продори кроз зидове, подове, кровове и 

терасе и успоставити водонепропусне везе са другим материјалима и другим изведеним 

грађевинским елементима са којима хидроизолација долази у контакт. 

Код извођења звучне и термичке изолације посебну пажњу треба обратити на термичке 

односно звучне мостове и не дозволити да дође до њиховог стварања. Строго пазити да 

приликом ливења бетона, кошуљице и сл. не дође до продирања воде у топлотну изолацију 

(обавезно извршити одговарајућу заштиту). 

У току извођења изолатерских радова или после њиховог завршетка, док су изолације 

још незаштићене, не сме се преко њих ходати, вршити превоз и лагеровати материјал.  

Непосредно после извођења изолације могу се изводити само они грађевински радови 

који су у вези са израдом заштите изолације. 

Температура при којој се смеју изводити намази, наноси врућим битуменом и 

битуменским масама, не сме да буде нижа од 5°C. Код хладних намаза и наноса ми нимална 

температура износи 10°C. 

Поред зидова и других вертикалних површина, хидроизолацију уздици мин. 20 цм по 

висини зида мерено од основе. 

Извођач радова је дужан да обезбеди потребне мере и средства за хигијенско-техничку 

зачтиту на раду, да све раднике упозна са тим мерама и да их примењује. 

Обрачун се врши према јединицама мере назначеним у позицијама предмера и 

предрачуна радова (м² или м')према одредби уговора „кључ у руке“. 

Ценом обухваћен је сав главни и помоћни материјал, рад, алат, скеле, сав транспорт и 

ускладиштење, чишћење радног места, одвоз шута и отпадака, накнада штете на својим и 

туђим радовима, ако је настала непажњом извођача изолација. 

Ценок такође је обухваћено узимање мера за извођење и обрачун радова, ХТЗ мере, 

осигурање радова од дневне воде и заштита изведених радова до примопредаје. 

 

БРАВАРСКИ РАДОВИ (ГН 701) 

 

ОПШТИ ОПИС 

Под браварским радовима подразумевају се алуминијумске и челичне конструкције 

које садрже израду прозора, врата, преграда, жалузина, ограда, челичне конструкције и остале 

браварије. 
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Браварски радови се морају извести стручно и квалитетно, а у свему према Техничким 

условима за извођење браварских радова, челичних и алуминијумских конструкција, 

техничком опису, детаљним цртежима и упутству пројектанта. Све позиције браварских 

радова морају бити изведене и уграђене са квалификованом радном снагом, одговарајућим 

алатом и материјалима који одговарају у свему техничким прописима, нормативима и 

домаћим стандардима за ову врсту радова. 

Прозори, врата и преграде су делови објекта који се уграђују у отворе зграда у циљу 

обезбеђења хигијенско-техничких услова. 

Уграђени у објекат прозори, врата и преграде у даљем тексту ″грађевински елементи″ 

морају испуњавати минималне хигијенске услове у погледу: продувавања, 

водонепропустљивости, осветљавања и исенчења, проветравања, топлотне и звучне заштите. 

Грађевински елементи морају бити испитани и снабдевени атестима од стране 

овлашћених организација. 

У уграђеном и за експлоатацију спремном стању грађевински елементи морају 

испуњавати следеће експлоатационе услове, услове безбедности и сигурности: 

- експлоатациони услови: употребљивост и трајност 

- услови сигурности: сигурност на дејство ветра и механичке утицаје при застакљивању 

- услови безбедности: у експлоатацији у случају пожара при руковању и 

причвршћивању 

Зазори између оквира грађевинских елемената и испуне морају бити толики да 

спречавају њено прскање услед температурних промена, односно толики да омогуће употребу 

и испуну таквих дебљина и еластичних својстава које обезбеђују отпорност и сигурност 

прописану yа сваку категорију грађевинских елемената. 

У погледу безбедности у експлоатацији грађевински елементи морају бити тако 

изведени да се њихови делови не могу непредвиђено одвојити услед деловања ветра или 

скинути при руковању оковом. При руковању механизмом за отварање и другим оковом, 

притисци, удари и напрезања не смеју изазвати деформације и оштећења која би умањила 

квалитет грађевинских елемената у погледу учвршћености у отвору, заптивености и 

функционисања. 

У случају пожара грађевински елементи не смеју при горењу стварати токсичне гасове 

у количинама које су веће од прописаних. 

Материјал и елементи које извођач испоручује и уграђује на објекат морају бити нови 

(неупотребљавани). 

Морају бити у складу са домаћим стандардима, а они за које домаћи стандарди не 

постоји морају поседовати атесте који потврђују да одговарају предвиђеној намени. 

Димензије, обрада и опрема у свему према пројекту, детаљима, спецификацији и 

упутствима пројектанта. 

Везе и спојеве елемената извршити у свему према детаљним цртежима, а према 

одредбама домаћих стандарда и технологији произвођача, уз сагласност пројектанта и 

надзорног органа. Сви спојеви морају бити беспрекорно изведени са правилним и прецизним 

сечењем. 

Извођач мора пре почетка радова да провери да ли све везе грађевинских елемената и 

предвиђене браварије ускалђене. 

Извођач је дужан да преда наручиоцу на сагласност детаље са описом на основу којих 

ће се браварија уграђивати. 
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Сви браварски елементи за које се захтева специјална израда (ватроотпорност, 

дихтовање и сл.) морају се поверити специјализованим организацијама за ову врсту елемената. 

Све позиције браварских радова антикорозивно заштитити и завршно обојити. Код 

браварских површина које су по уграђивању недоступне мора се пре уграђивања извести 

трајан и квалитетан антикорозивни премаз. Начин чишћења подлоге и врсте заштитних 

средстава одређује се на основу посебних техничких услова за антикорозивну заштиту. 

Антикорозивна заштита предвиђа: 

- чишћење металних профила од рђе и одмашћивање средством за прање, и 

- премазивање темељном бојом (антикорозивно средство - минијум, радиолин 

илислично) у два слоја. 

Монтажу свих елемената на градилишту извршити стручно, док се монтажа елемената 

специјалне израде врши према упутству произвођача. 

Код учвршћивања браварије за камен, зид од опеке или бетон, не смеју се употребити 

материјали који могу штетно да утичу на метал. Прозорска крила морају се учврстити да добро 

заптивају и да се лако отварају и затварају још пре застакљивања. 

Прозорски оквири морају се везати довољним бројем анкера за грађевинске елементе. 

Код прозора без покретних крила, оквири се морају анкеровати. Код прозора са покретним 

крилима, оквири се морају анкеровати на местима где се преноси оптерећење. 

Врата и капије се морају лако отварати и затварати и о томе се мора водити рачуна 

приликом даље обраде површина. Затворена крила врата морају добро да належу. Крила не 

смеју ни на једном месту да запињу. 

Израда и заваривање морају бити квалитетно изведени. Код савијања и обликовања не 

смеју се појавити зарези нити попречни набори. 

Зглобови морају бити попречно обрађени, одговарати облику и омогућавати добру везу.  

Варене везе се морају извести по признатим правилима технике варења, морају бити 

чврсте и нераскидиве и не смеју имати грешке. Делови траке за варење морају се уклонити са 

површина које остају видљиве после уградње, ако статички нису потребни, а у опису радова 

није другачије прописано. 

Осим основних услова за извођење и уграђивање браварије, извођач је дужан да уради 

и следеће што улази у понуђену цену: 

– узимање мера за извођење и обрачун радова, укључујући коришћење мерних 

инструмената 

– израда детаљних цртежа према датим шемама и израда планова за анкеровање врата, 

капија, прозора и сл. 

– давање података наручиоцу у вези стаклорезачких радова 

– израда потребних скела и платформи за несметано извођење посла 

– израда мањих пробних комада, ако се ови касније могу у извођењу уговорених радова 

променити 

– спровођење свих мера заштите по ХТЗ и осталим прописима 

– довођење воде, гаса и струје од прикључака које даје наручилац до места извођења 

радова 

– испорука средстава за учвршћивање 

– склањање свих нечистоћа и шута који потичу од озвођача 

Пре почетка израде браварских елемената извођач браварских радова се мора 

претходно споразумети о свакој позицији рада појединачно са надзорним органом и 
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пројектантом, како би се тачно утврдиле димензије, начин конструкције, израде и обраде, 

врсте и димензије употребљеног материјала и начин монтаже. 

Ценом браварских радова обухваћена је израда, антикорозиона заштита, монтажа, 

финална обрада, опремање оковом, опремом и засторима, застакљивање и уградња, као и све 

потребне скеле уколико у позицији предмера није другачије назначено. 

Јединичном ценом одговарајуће позиције обухваћена је испорука и уградња анкера и 

анкерних прочица, конзола, носача и сл. које извођач уграђује приликом бетонирања зидова и 

међуспратиних конструкција, покривне розете, опшивне лајсне, заптивни материјал и друго, и 

то се неће посебно плаћати. 

Све позиције браварских радова, осим оних које се набављају од других испоручилаца, 

се раде у радионици извођача браварских радова, укључујући и антикорозивну заштиту и 

бојење. У свему осталом важе ПТП за извођење завршних радова у грађевинарству. 

Обрачун браварије вршиће се према килограму, м2, м1 или комаду, већ како је 

наручено у појединим позицијама радовапрема одредби уговора „кључ у руке“. Уколико се 

утврђивање количина врши на основу теоретских тежина из табела онда се на израђене 

теоретске тежине додаје 7% за везивне елементе, варове и заштитни слој. 

 

ЛИМАРСКИ РАДОВИ (ГН 771) 

 

Подлога за покривање лимом мора бити прописно и квалитетно израђена, тако да 

кровни покривач належе целом својом површином без гибања. Грбине и слемена морају бити 

израђени равно и без таласа. 

Сав материјал за покривање кровова мора бити квалитетан и мора испуњавати услове 

прописане у домаћим стандардима за ову врсту радова. Кровопокривачки радови се морају 

безусловно извршити стручно и квалитетно. 

Сви помоћни радови и пренос свег потребног материјала до места уграђивања неће се 

посебно плаћати јер су обухваћени ценом по јединици мере покривања крова. 

Обрачун се врши за покривање по м2 стварно покривене површинепрема одредби 

уговора „кључ у руке“. 

Сви лимарски радови морају бити прецизно и стручно изведени а у свему према 

техничким условима за извођење лимарских радова и према техничком опису. 

Сви делови лимарије морају се скројити у радионици и делимично склопити у веће 

делове који се затим на градилишту монтирају међусобно повезују у једну целину.  

Све саставке израдити стручно и солидно са дуплим фалцом и закивањем. Повезивање 

појединих делова извршити тако да се лиму да могућност дилатирања. 

Сви гвоздени делови који су у непосредном додиру са лимом морају бити поцинковани. 

Код подлоге од бетона или малтера, испод лима поставити слој тер-хартије. 

Сви профили, окапнице и остало морају бити у свему према детаљним цртежима и 

описима појединих позиција. 

Општи опис: 

Овим општим условима обухваћени су сви радови који се односе на све врсте 

покривања и опшивања лимом, као и израду и монтажу хоризонталних и вертикалних олука, 

вентилационих цеви, обраду отвора и слично. Лимарски радови обухваћени овим условима 

морају бити изведени квалитетно, по свим важећим прописима и у складу са одредбама ових 

услова. 
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Сви радови који претходе лимарским радовима морају бити у потпуности завршени, а 

потребан материјал допремљен по врстама и количинама на удаљеност до 50,0 м. 

Материјали које извођач уграђује морају бити нови - неупотребљавани, осим ако то 

пројектом није другачије предвиђено. Помоћни-везивни материјали - калај, закивци, завртњи и 

друго, морају такође одговарати релевантним одредбама важећег стандарда. 

Пре почетка радова извођач је дуђан да усагласи детаље са пројектом, да провери све 

грађевинске елементе на које се, или за које се лимарија причвршћује, као и да припреми 

лимарију од захтеваног материјала која ће да одговара предвиђеном начину везивања и свим 

осталим захтевима. 

Делови различитих метала не смеју доћи у додир да не би дошло до корозије или 

других штетиних утицаја. 

Сви елементи за причвршћење морају одговарати врсти лима. 

Састави лимова и учвршћења морају бити тако изведени да елементи при топлотним 

променама могу 

несметано дилатирати, а да притом остану непропусни. На свим венцима и солбанцима 

урадити окапницу, уколико детаљем није предвиђено другачије. 

Олучни канали се морају поставити у равномерном паду, с тим да ивица олука уз кров 

буде најмање 10 мм виша од спољне ивице. Пад у олуку износи најмање 0,5 %. 

Количине обрачунати на следећи начин: 

- опшивање венаца, назидака, и атика по м1, мерено по спољној најдужој ивици 

- солбанци по м1 

Јединичном ценом обухваћени су набавка материјала, израда елемената са уобичајеним 

растуром, сви помоћни и везни материјали, алат, спољни и унутрашњи транспорт, уградња и 

радна скела, као и заштита изведених радова до предаје инвеститору, плате и све остале 

дажбине. 

 

СТОЛАРСКИ РАДОВИ (ГН 550) 

 

ОПШТИ ОПИС 

Овим општим описом обухваћени су сви услови израде и уградње унутрашње и 

фасадне столарије. 

Фасадна столарија подлеже одредбама домаћих стандарда и то: 

- за израду детаља и димензија фасадне столарије 

- за израду детаља и димензија унутрашње столарије 

- за одређивање категорије квалитета израђене фасадне и унутрашње столарије 

- за квалитет дихтовања споја између крила и штока на водонепропустљивост и 

продувавање Сви столарски радови се морају извести стручно и квалитетно, а у свему према 

техничким условима за израду грађевинске столарије и важећем стандарду. 

Сва столарија мора бити изведена према техничком опису, спецификацијама, шемама и 

детаљима овереним од стране пројектанта. 

Изведена столарија мора бити квалитетна и у потпуности мора одговарати својој 

намени како у погледу функционалности тако и у естетском погледу. 

Сва фасадна и унутрашња столарија мора бити израђена од првокласне суве резане 

здраве грађе, од тврдог дрвета без црвоточина, напрслина и чворова, са маx. влажношћу 12% и 

мора квалитетом задовољити следеће услове: 

- непропустљивост на удар ваздуха и воде, 
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- термичку заштиту према важећим прописима и 

- заштиту од звука према важећим прописима 

Унутрашња столарија се уграђује по систему суве монтаже, у ширини зида. 

Парапетну даску дебљине д=30 мм урадити од трвдог дрвета, или ПВЦ-а, која прелази 

финално обрађен парапет за 20 мм. или према детаљу пројектанта. 

Сва врата и преграде у масиву од тврдог дрвета биће бојене и лакиране, облагани 

фурниром и слично, поступком према детаљима из ентеријера што улази у цену комада 

појединачног елемента столарије, а према захтевима пројектанта ентеријера заједно са свим 

припремним радовима за ове врсте радова. 

Површинска обрада - бојење столарије - мора бити у свему према захтевима из 

пројекта, а у зависности од намене просторије у коју се уграђује. Потребно је атестом доказати 

квалитет боја. 

Сва застакљивања извршити термоизолованим стаклом, или неком другом врстом 

стакла по избору и детаљу пројектанта. Застакљивање улази у цену столарије тако да се 

посебно не обрађује кроз позиције, као и посебни захтеви пројектанта у вези застакљивања као 

што су витражи и слично. 

Све покривне лајсне поставити након завршетка молерских и керамичарских радова. 

Извођач радова дужан је да на основу пројектне документације уради радионичку 

документацију коју ће доставити наручиоцу на одобрење. 

Извођач је дужан да на градилиште донесе прототип са атестом који ће одобрити 

пројектант. 

Столарија која није атестирана не сме се уграђивати. 

Сви материјали морају бити смештени под надстрешницама, одвојени од земље да би се 

омогућио слободан проток ваздуха и заштита од влаге. Сви елементи столарских радова 

морају бити заштићени од времена у току преноса и ускладиштени у сувом, чистом, 

вентилираном и покривеном простору, пре и после заштитног премазивања. Врата треба да 

буду лагерована хоризонтално. 

Независно од тога да ли је то посебно наглашено, извођач столарских радова обавезан 

је уградити гумене одбојнике у под или зид, без посебног плаћања. 

 

Основни материјал 

Према важећем стандарду за спољну столарију не дозвољавају се следеће грешке: 

- усуканост изнад 3мм на дужини од 1м (3%) 

- пукотине срца због исушивања и мраза 

- средња мишићавост и бушотине 

- никакво труљење у грађи 

- труле кврге 

- велика модричавост 

- загушеност код букве 

- бељика код храста 

Према важећем стандарду за унутрашњу столарију дозвољене су следеће грешке: 

- здраве срасле и несрасле квржице 

- здраве мале срасле кврге до 20мм, осим на пречкама 

- полегуше смеју да се протежу до 2/3 ширине оквира и то једна на м1 

- здраве средње срасле кврге у довратницима по једна на м1 
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- мале или средње несрасле кврге запетљане по две на м1, а међусобна удаљеност већа 

од 15 цм 

- закрпљене средње смолњаче по једна на м1 

- уздужне пукотине које не смеју бити дуже од 50мм и не смеју тећи косо нити кроз део 

елемента дрвета 

- модричавост до 4% површине 

Напомена: 

Од дозвољених грешака дозвољено је да се на једно елементу налази 

- до 4 ком на почетном метру до 10цм ширине на довратницима, средњици, облогама и 

оквирима вратних крила 

- до 5 ком на м2 на испунама 

 

Дрвене  плоче 

Поједини делови плоча који се уграђују у делове грађевинске столарије треба да се 

састоје из једног комада или ламела од фурнира. Употребљавају се везане или влакнасте 

плоче, иверице или два фурнирска листа налепљена један на други унакрсно у односу на смер 

влакана. 

Квалитет шпер плоча (I, II и меркантил класа) мора да одговара одредбама важећег 

стандарда. 

Квалитет плоча иверице (I класа) мора да одговара одредбама важећег стандарда. 

Квалитет влакнастих плоча (тврда и полутврда I и II класа) мора да одговара одредбама 

важећег стандарда. 

 

Окови за командовање столаријом 

Сва врата снабдети потребним оковом, бравом са кључевима и остварити затварање 

спојева са осталим материјалима -дихтовање. 

Оков мора у свему одговарати цртежима или опису каталошког листа или позиције 

предрачуна, односно″Техничких одредаба″ за поједину врсту столарских радова, уз услов да 

све буде првокласно и одговара важећим стандардима, а ако овим стандардима поједина врста 

окова није обухваћена, онда према ДИН стандардима. 

Морају омогућавати лако отварање и затварање столарије из просторије. 

Морају онемогућавати отварање споља тј морају одолевати притиску од 100кп/м2. 

Функционални и видни делови морају бити заштићени од корозије. 

Видни делови морају имати задовољавајући естетски изглед. 

 

Материјал за заштиту 

Китови за попуњавање већих оштећења: 

- морају бити брзовезујући (морају очвршћавати за 5-8 минута после наношења) 

- не смеју мењати запремину по завршеном сушењу 

- брушење брусним папиром М01 и М02 мора бити могуће после ½ часа сушења 

Средства за импрегнацију: 

- морају добро да продиру у поре дрвета и да се брзо суше 

- после наношења слоја импрегнације дрво не сме да бубри 

- треба да дрвету омогуће регулисање влаге 

- морају имати фунгицидно дејство 

- дебљина слоја износи 25-30 микрона и може се брусити брусним папиром Но.100 
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Средства за формирање изравнавајућег слоја (за китовање): 

- треба да имају способност лаког наношења односно велику тиксотропију 

- морају имати способност дугог обрађивања и лаког изравнавања-пеглања 

- морају имати способност доброг попуњавања пора 

- дебљина слоја је 40-50 микрона који се може брусити брусним папиром Но.150-180 

Напомена: Спољна крила прозора и балконских врата, као и столарија која се 

финализира безбојним поступком не сме се китовати. 

 

Материјал за уграђивање 

За непосредно суво уграђивање на зид: 

- вијци за дрво израђени према ЈУС МБ1.024, а облика према ЈУС МБ1.510 

- пластични типлови 

За суво уграђивање преко анкера: 

- челични анкери за бетон 

- меци за упуцавање 

- метални анкери 

За суво уграђивање преко слепог оквира: 

- челични ексери 

- меци за упуцавање 

- слепи оквири 

- вијци за дрво 

Број комада, димензије и квалитет одређује се посебно према условимакоји су одређени 

висином објекта и изложеношћу зграде деловању ветра, с тим што се за прорачун мора узети 

сила притиска од 100kp/m². 

 

Заптивни материјал 

Заптивни материјал мора бити отпоран на: 

- оксидацију 

- сунчеву светлост 

- воду 

- атмосферске утицаје 

-не сме мењати облик и еластичност при променама температуре 

-не сме садржати отровне састојке 

 

Захтевана својства уграђене столарије 

Столарија мора бити еластично и чврсто уграђена. Спој мора трајно заптивати против 

ветра и влаге. 

Прикључак мора осигурати заштиту од звука и топлоте и одводити кишницу. Мора 

постојати могућност толеранције између необрађеног зида и елемента столарије, као и 

одговарајуће изједначавање супротних кретања зида и елемента столарије. Мора постојати 

могућност измене столарије без разбијања зидова. 

Пре почетка извођења столарских радова извођач ће све мере записнички утврдити са 

пројектантом и надзором, као и динамику израде појединих елемената и термине пријема.  

Обрачун се врши по комаду уграђеног столарског елемента (прозор, врата) финално 

обрађеног и застакљеног са свим потребним оковом, спојним и изолационим 

материјаломпрема одредби уговора „кључ у руке“. Цена обухвата израду радионичких цртежа, 
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израду елемената, паковање, транспорт, складиштење, вертикални и хоризонтални транспорт 

на градилишту, уграђивање-монтажа са свом потребном потконструкцијом, са помоћним и 

основним материјалима, оковом и финалном обрадом. 

 

РАЗНИ РАДОВИ 

 

Сви разни радови се морају извести стручно, квалитетно и прецизно а у свему према 

стандардима и техничким условима за ову врсту радова. 

Материјали који се употребљавају за ове радове морају одговарати захтевима важећих 

стандарда. 

Материјали који нису обухваћени важећим стандардима морају поседовати атесте о 

квалитету. 

Радови се морају извести у складу са стандардима и техничким условима а у свему 

према пројекту, упуствима пројектанта и описима из предрачуна радова. 

 

 

УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА 

 

Уређење градилишта (уклањање свих привремених објеката и уређење површина) 

после завршетка радова на објектима и целом систему садржано је у ценама основних радова. 

Уређење градилишта по завршетку посла је обавеза Извођача радова, пре техничког 

пријема. 

 

ХИГИЈЕНСКО-ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА НА РАДУ 

 

Уз документацију Пројекта за извођење као саставни део прилаже се и Елаборат о 

заштити на раду који је израђен на основу: 

 Правилника о заштити на раду у грађевинарству 

 Закона о заштити на раду Републике Србије 

 Правилника о општим мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад и 

уређајима 

 Правилника о опреми и поступку за пружање прве помоћи и оорганизовању службе 

спасавања у случају незгоде на раду 

 

Да би се осигурали услови рада у току изградње и експлоатације објекта треба 

предузети мере: 

 заштите на раду приликом изградње инвестиционогобјекта, 

 заштите на раду приликом експлоатације објекта. 

 

У овом Елаборату обрађују се нормативи заштите на раду за раднике на градилишту и 

њихова радна места. Извођач инсталација водовода и канализације, обавезан је да са 

Извођачем грађевинских радова, на овом објекту изради посебан елаборат о припреми 

градилишта и раду на градилишту. 

Извођач радова, обавезан је да од произвођача опреме и оруђа за рад, на механизовани 

погон прибави атесте да су на опреми, односно да су на оруђу примењене прописане мере и 

нормативи заштите на раду и достави упутство за безбедно коришћење истих. 
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Приликом набавке опреме и уређаја за рад, морају се прибавити подаци о њиховим 

акустичнимо собинама, из којих ће се видети да бука на радним местима и у радним 

просторијама, неће прелазити допуштене вредности. 

Инвеститор је обавезан да обавести надлежни инспекцијски орган о почетку радова на 

објекту и то најмање 7 дана пре почетка радова. Корсник објекта, обавезан је да утврди радна 

места са посебним условима рада, уколико таква места постоје. 

Корисник објекта, обавезан је да за радна места са посебним условима рада набави 

прописана средства заштите на раду и обавеже раднике да иста обавезно користе. 

Извођењем радова потребно је заштитити људство од нежељених последица које се 

могу десити услед нестручно обављеног посла, неупотребом средстава за личну заштиту на 

раду, непоштовањем важећих прописа из ове области идр. 

Потребно је да радна организација која изводи радове изврши благовремено све 

припреме на заштити радника и опреме а такође и да се радници придржавају прописаних 

мера заштите на раду. 

Радна организација је обавезна да изради посебан акт о заштити на раду са назнаком 

свих опасности и штетности, и предвиђеним мерама за њихово отклањање. 

У овом Елаборату се предочавају најважније припреме за безбедност радника на 

градилишту: 

 Извођач радова је обавезан да уради посебан елаборат о уређењу градилишта и раду 

на градилишту. 

 Радна организација је обавезна да на 8 (осам) дана пре почетка радова обавести 

надлежну инспекцију рада о почетку радова.  

 Радна организација је обавезна да изради нормативна акта из области заштите на 

раду. (Програм за обучавање радника из области заштите на раду, Правилник о 

прегледима,    испитивању и одржавању оруђа, уређаја и алата за рад, итд). 

 Радна организација је обавезна да изврши обучавање радника из материје заштите 

на раду и да упозна раднике са условима рада, опасностима и штетностима у вези 

са радом и да обави проверу оспособљености радника за самосталан и безбедан рад.      

 Радна организација је обавезна да утврди радна места са посебним условима рада, 

уколико таква радна места постоје. 

 Радна организација је обавезна да обезбеди хигијенске и здравствене услове рада. 

Под тим се подразумевају санитарни уређаји, гардероба, смештај, трпезарија, 

снабдевање водом за пиће и слично.    

 На самом градилишту је потребно обезбедити санитетски материјал односно 

опрему и поступак за пружање прве помоћи и организовање службе спасавања као 

и услове које треба да испуњавају радници за вршење ових послова. 

 

Безбедност радника приликом кретања током рада и транспортовања постиже се обезбеђењем 

ровова разупирањем и ноћним осветљењем градилишта. 

 

 

 

ПРИЛОГ 2:ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 
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Обележавање трасе водовода и снимање изведеног стања 

Обележавање (исколчавање) трасе водовода на терену пре почетка радова, успостављање 

репернихтачака дуж трасе и снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које 

вршиовлашћена установа за ову врсту радова. 

Поред геодетског снимања цевовода извршити снимање и направити катастар подземних 

инсталацијакоји треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси водовода. 

По завршетку радоваизвођач је обавезан да Инвеститору достави потврду о извршеном 

геодетском снимању изведеногобјекта, издатој од стране овлашћене установе. 

Обрачун се врши по м' обележеног и снимљеног цевовода. 

 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 

Чишћење терена 

Пре почетка радова обележити шири фронт рада, извршити чишћење терена од свих запрека, 

отпадака, шибља. 

Друго ситно растиње посећи, склонити у страну и спалити. Све остале запреке које сметају 

извођењу радовауклонити на одговарајући начин. 

Обрачун се врши по м2 очишћеног терена за сав рад и материјал. 

 

Шлицовање места са постојећим инсталацијама 

Пре почетка радова извршити шлицовање - откопавање постојећих инсталација. Локацију 

шлицева одредитинакон детаљног упознавања са изводом из КАТ-КОМ-а. Податке добијене 

шлицовањем (положај идубина цеви), упоредити са подацима из КАТ-КОМ-а и положајем 

трасе цевовода дате пројектом. 

Ако су одступања већа и представљају проблем приликом извођења, извођач радова ће 

обавеститивласника инсталација, надзорног органа и пројектанта, који ће дати одговарајуће 

решење. 

Обрачун се врши по комаду ископаног шлица за сав рад и материјал. 

 

Скидање хумуса 

Скидање хумусног слоја извршити машинским путем, а у оквиру пројектованих ширина и 

дебљина или поналогу надзорног органа. Скидању хумуса приступити тек након потребних 

обележавања. Откопанихумус у количини која је потребна за хумузирање зелених површина 

депоновати на привременудепонију, а вишак припремити за транспорт. 

Обрачун изведених радова врши се по м3 откопаног и депонованог хумуса у самониклом 

стању. 

 

Сечење дрвећа 

На ширини појаса који је обухваћен извођењем радова за водовод извршити сечење дрвећа. 

Засецањестабла обавити машинским путем на висини до 80 цм од терена и засечено дрвеће уз 

пажњу оборити. 

Затим обавити кресање грана, класирање дрвне масе и припреми за транспорт. Место 

депоновањаодредити у сагласности са надзорним органом. Приликом радова предузети мере 

заштите, како би сеизбегле евентуалне штете суседним објектима и уопште имовини. 

Обрачун радова врши се по комаду обореног стабла за сав рад, материјал и транспорт, а према 

горњемопису и пречницима стабала. 
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Уклањање пањева и корења 

На ширини појаса који је обухваћен извођењем радова за водовод извршити уклањање 

пањевапосеченог дрвећа и оних који су затечени. Вађење пањева извршити машински. 

Добијену дрвну масукласирати, утоварити у транспортно средство, транспортовати до 

депоније чије ће место одредити надзорниорган. 

Обрачун извршених радова врши се по комаду уклоњеног пања за сав рад, материјал и 

транспорт;зависно од пречника пањева, а према горњем опису. 

 

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 

Опште 

Сви земљани радови деле се на 7 категорија земљишта и то: 

- растресита, лака (мека) земља, тј. чист песак, невезан шљунак, хумус, фиња, 

растресита лес и земљиштеслично оном без унутрашње везе. Врши се 

најнужније откопавање и одбацивање лопатом, а попотреби (помаже) и ашовом; 

- плодна земља, мекша здравица и пескуша, лака песковита глина - глиновити 

песак, збијени песак и ситнији шљунак, тј. у земљишту са слабијом унутрешњом 

везом. Откопавање се врши ашовом; 

- чврста и жилава земља, здравица, груб полувезан шљунак, утринско земљиште 

са самцима и природно 

- влажна глина са малим процентом песка. Откопавање се врши ашовом и пијуком 

(крампом, будаком, трнокопом и сл.); 

- стене прелазних формација у распадању, лапоровити и умовити шкриљци, меки 

и распаднути кречњаци, меки пешчари, конгломерати и бречије са слабијом 

везом филитима, микишистима и богатим лискуном, хлотизошистима и 

кварцитним шкриљцима. Откопавање се врши ћускијама, клиновима, пијуцима 

(крамповима) као и повремено експлозивом; 

- мека стена (средња чврстоћа), тј. чврст пешчар, конгломерат, кречњак, чврсти 

вулкански туфови, шкриљевити гнајсеви као и све прслине јако испресецани 

масивним стенама итд. Разбијање се врши ћускијом, клиновима, пијуком, уз 

повремену употребу експлозива (барута); 

- чврста али крта стена, тј. једри масивни кречњаци, мермери, доломити, пешчари 

и конгломерати дебелих слојева и добро цементирани; у већини магматских 

стена, гранатске, сијенитске и диоритске магме; у гнајсу, у услојеним 

кварцитима итд. Разбијање се врши само експлозивом (динамитом); 

- врло чврста и жилава стена, тј. свежа базична и ултрабазична магматска стена 

као: гранит, порфир, базалт, кварцит, дијабаз, пироксенит, многи габри, неки 

диорити, масивни амфиболигим, итд. Разбијање се врши само експлозивом 

(динамитом). 

 

 

ТАБЕЛА ОСОБИНА ЗЕМЉИШТА 

Категорија 

земљишта 

Назив 

земљишта 

по 

Алат који се 

нарочито 

употребљава за 

Коефицијент 

товарења / 

привремено 

Трајно 

повећање 

запремиине у % 
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категоријама откопавање и 

разбијање 

повећање 

запремине 

самоникле 

земље 

I Растресита 

земља 

Лопата 1,15 0-2 % 

II Обична 

земља 

Ашов 1,20 2-4 % 

III Чврста 

земља 

Тешки ашов и 

пијук 

1,25 3-5 % 

IV Трошна 

стена 

Пијук и ћускија 1,30 4-7 %  и више 

V Мека стена Барут 1,40 8-10 % и више 

VI Чврста стена Динамит 1,50 10-15 %  и више 

VII Врло чврста 

стена 

Динамит 1,50 10-15 % и више 

 

Категорије земљишта улазе у предрачун по претходној цени, али њихове праве категоризације 

утврђујусе тек приликом извршења радова. 

Пре него што почне копање морају се снимити профили ради обрачуна. 

Кад се ради о ископу позајмишта одређује се како да се врши откопавање да би ископ имао 

правилнуфигуру. 

Првенствено се користе позајмишта са најмањом даљином транспорта. 

Обрачуни за откопану земљу врше се према раније снимљеним профилима, пошто се 

нивелисањемутврди да је откоп извршен на потребну дубину. 

 

Ручно откопавање земље у широком откопу 

Опис рада 

Ручно откопавање земље у широком откопу по нормативима подразумева рад лопатом, 

ашовом,пијуком, ћускијом или експлозивом, у зависности од категорије земље. Радник је 

дужан да земљуископа једним од набројених средстава (оруђа) за рад и одбаци на страну или 

утовари у превозносредство: трагач, колица или јапанер. 

Ископ извршити по датим мерама с тим да стране ископа буду равно одсечене, а дно 

ископапоравнато до тражене коте са тачношћу ± 5 цм. 

Под широким ископом сматрају се сви ископи чија је основа преко 20,00 м2, а не односе се 

натемеље објеката, септичке јаме, каналске ровове. 

 

Начин обрачуна 

Начин обрачуна је по 1м3 откопа на основу профила снимљених пре и после откопавања. 

Нормативису дати како за рад у природно влажном земљишту, тако исто и у мокром као и у 

земљишту са жилама. 

У случају продора површинске воде у ископ извођач је дужан о свом трошку одстранити 

водурасположивим средствима. Под појмом ископа у мокром подразумева се ископ у случају 

продораподземне воде. Категорију замљишта и ископа одређује надзорни орган увиЂајем на 

терену. 

Геодетске радове којима се снима терен пре и после ископа обрачунати кроз јединичну цену 

ископа. 
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Ручно откопавање земљишта за каналске ровове свих ширина и откоп који не припада 

категоријиоткопавање земљишта у широком откопу 

 

Опис рада 

Ручни ископ се посебно врши на местима: 

- на 0.2 м изнад пројектоване коте дна рова 

- на местима укрштања са постојећим инсталацијама 

- на делу трасе која се посебно одреди пројектом, а због немогућности машинског 

рада. 

Ископ се врши према подацима из пројекта. Ископ вршити једним од потребних оруђа за рад 

савертикалним странама, које се морају осигурати од обрушавања. Ископану земљу одбацити 

од ивицеископа на даљину од 1 м. На дубинама већим од 2 м копање извршити поступним 

путемпребацивањем ископаног материјала лопатом или ручно са скеле на скелу. Сва 

откопавања морајубити извршена тачно до висина предвиђених плановима, односно до 

тражене коте дна са тачношћу ± 5цм. Коте ископа провериће се и примити писмено, преко 

граЂевинског дневника, уписом надзорногоргана. Из ископаног материјала који се касније 

користи за затрпавање рова, одстранити камење,корење и крупно бусење. На укрштању са 

постојећим инсталацијама, ископ изводити уз обавезноприсуство надлежног лица у чијем 

власништву је наведена инсталација. Ручни ископ преко 1,25 мдубине се обавља обавезно под 

заштитом подграде. Количине ископа за обрачун утврЂују се мерењемстварно извршеног 

ископа тла у сраслом стању или по изменама које одобрава надзорни орган. 

 

Начин обрачуна 

Начин обрачуна је по 1 м3 откопа рачунајући по ламелама од 0-2, 2-4, 4-6 и 6-8 м дубине. 

Нормативи су дати како за рад у природно влажном земљишту, тако исто и у мокром, као и у 

земљиштуса жилама. У случају продора површинске воде у ископ извоЂач је дужан о свом 

трошку одстранитиводу расположивим средствима. Под појмом ископа у мокром подразумева 

се ископ у случајупродора подземне воде. Категорију замљишта и ископа одреЂује надзорни 

орган увиђајем на терену. 

Нормативом је обухваћен и рад међу разупирачима као и премештање радне скеле 

(платформе) оддасака, која служи за пребацивање ископаног материјала. 

 

Машински ископ багером 

Опис рада 

У машински ископ багером подразумева се ископ рова са одлагањем материјала на једну 

страну наминималном одстојању 1.0 м од ивице рова или са директним утоваром у превозно 

средство радиодвоза на депонију. При томе се не дозвољава прекопавање, односно ископ 

багером исподпотребне коте. 

Машински ископ вршити према подацима из подужног и попречног пресека рова до дубине 

0.2 м одројектоване коте дна рова. Ров је ширине и дубине према пројектном решењу. На 

деловима трасегде цевовод пролази кроз обрадиве површине извршити скидање хумуса 

пројектоване ширине и засебнодепоновати ради каснијег враћања након затрпавања рова. 

Ископ рова вршити са вертикалним странамакоје се морају осигурати од обрушавања. Сва 

откопавања морају бити извршена тачно до пројектованедубине, а коте ископа провериће се и 
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примити писмено, преко грађевинског дневника уписом надзорногоргана. Погрешан откоп 

извођачу се не признаје, а прекоп се мора попунити шљунком и добро набитиили у извесним 

случајевима, о чему одлучује надзорни орган, набијеним бетоном минимум МБ 10, свео 

трошку извођача. Ако се при ископу наиђе на непознате подземне грађевине и водове или је 

састав тладругачији него се очекивало, извођач мора одмах провести мере осигурања и 

обавестити инвеститора,односно пројектанта да се донесу упутства и налози за даљи начин 

рада. 

Из ископаног материјала који се касније користи за затрпавање рова одстранити камење, 

корење и крупнобусење. При изради ископа треба провести све мере сигурности при раду, као 

и у случају временскихнепогода да не дође до оштећења на обављеним радовима. Количине 

машинског ископа за обрачун,утврђују се мерењем стварно извршеног ископа тла у сраслом 

стању или по изменама које одобраванадзорни орган. 

 

Начин обрачуна 

Обрачун машинског ископа се врши по 1 м3 ископане здравице. Јединична цена обухвата 

ценуунајмљивања багера. 

 

Насипање и набијање 

Опис рада 

Под овом позицијом се подразумева разастирање довеженог материјала лопатом и набијање 

допотребне збијености. Код насипања радник је дужан да са већ довежене гомиле лопатом 

разастре инаспе материјал до удаљености од 3 м. Превоз материјала није обухваћен. 

 

Начин плаћања 

Плаћање се обрачунава по 1 м3 разастртог материјала. Норматив је подељен у 4 категорије и 

то: 

- Ручно набијање земље у слоју од 10 цм набијачем тежине 10 кг до потребне 

збијености, 

- Ручно набијање земље у слоју од 20 цм набијачем тежине 10 кг до потребне 

збијености, 

- Ручно набијање земље у слоју од 30 цм набијачем тежине 10 кг до потребне 

збијености, 

- Ручно насипање и затрпавање без набијања. 

 

Планирање дна рова 

Планирање дна рова врши се ручно са тачношћу ± 3 цм према пројектованим котама, 

саодбацивањем материјала ван рова или одвозом сувишног материјала на даљину од 50 м. У 

ценупозиције улази и просечни откоп од 0,05 м3/м2. Рад на планирању обавља се под 

заштитом подграде. 

Након планирања дна рова врши се набијање подтла, механичким средствима до потребне 

збијености. 

Постигнута збијеност мора да износи мин. 15 MPa. У случају да се на извесним местима не 

можепостићи захтевана збијеност набијање ће се наставити уз додавање песковито-

шљунковитог материјаладок се не остваре захтеване величине збијености. 

Плаћање се обрачунава по 1 м2 испланиране површине. Геодетски радови потребни за 

планирање нисуобрачунати у нормативу. 
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Израда постељице од песка 

Разастирање и планирање песка за постељицу са тачношћу од 1 цм у свему према 

пројектованим котамаи нагибима. Дебљина слоја дефинише се пројектом. Ценом позиције 

обухваћена је набавка песка (фцоутовар), транспорт, развожење дуж рова, убацивање у ров, 

планирање и набијање, у свему премапрописима за ту врсту посла. По извршеном планирању 

и набијању постељице извршити испитивањеносивости. Збијеност постељице треба да износи 

мин 95% од максималне лабораторијске збијености постандардном „Проктор“-овом поступку. 

Уколико се испитивање врши преко модула стишљивости онданосивост постељице треба да 

износи Ме> 1,5 kN/cm2. 

Обрачун се врши по м3 готовог посла за сав рад и материјал. 

 

Затрпавање рова песком 

Затрпавање рова песком се врши до доње ивице постељице постојеће коловозне конструкције, 

другејавне површине намењене за саобраћај или до коте дефинисане пројектом. 

Насипање рова вршити песком у слојевима од 20-30 цм уз истовремено набијање и квашење. 

Поизвршеном затрпавању рова извршити испитивање носивости. 

Испод јавних саобраћајница збијеност испуне рова треба да износи 100% од макс. 

лабораторијске збијеностипо стандардном „Проктор“-овом поступку. Уколико се испитивање 

врши преко модула стишљивости,онда носивост уграђеног песка у ров на коти постељице 

испод јавних саобраћајница треба да износи 

Ме = 2,5 kN/cm2. 

Испод других јавних површина намењених за саобраћај (пешачке и бициклистичке стазе, 

паркинзи и сл.)захтевана збијеност по стандардном „Проктор“-овом поступку у завршном 

слоју од 30 цм треба даизноси 98% од максималне лабораторијске збијености. Уколико се 

испитивање врши преко модуластишљивости, онда носивост уграђеног песка у ров на коти 

постељице треба да износи Ме = 2,0 kN/cm2. 

Обрачун се врши по м3 готовог посла за сав рад и материјал. 

 

Затрпавање рова земљом из ископа 

Затрпавање рова материјалом из ископа може се отпочети након провере квалитета монтаже 

цевовода,односно након геодетског снимања монтираног цевовода. Затрпавање вршити 

уситњеном земљомиз ископа, у слојевима по 20 цм, уз механичко сабијање. Најмања 

дозвољена збијеност насуте земљемора бити минимално иста као збијеност околног 

земљишта, при чему збијеност треба да износи 95% одмакс. лабораторијске збијености по 

„Проктор“-овом поступку. Материјал из ископа који служи зазатрпавање рова не сме да 

садржи крупне комаде тврде земље, камење, лишће, корење и другекрупније комаде. 

Обрачун се врши по м3 затрпаног рова у сабијеном стању. 

 

Транспорт вишка земље из ископа 

Под овом позицијом се подразумева утовар, транспорт, истовар и разастирање вишка земље из 

ископа надепонију чију локацију одређује Инвеститор. Дужина транспорта земље је до 1 км, 

уколико ниједругачије одређено пројектом. Количине за обрачун врше се мерењем стварно 

извршеногтранспортованог материјала у растреситом стању. 

Обрачун радова врши се по м3 транспортованог материјала. 
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ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

 

Обезбеђење рова 

Ровове до 1,25 м дубине у стабилном, ураслом земљишту није обавезно подграђивати. За 

дубине од1,25 – 1,75 м обезбеђење рова се може извршити распињачом или закошењем рова 

изнад 1,25 мдубине. 

У свим другим случајевима или ако се очекује зарушавање или ако је земљиште у близини 

рова билораскопано ранијим радовима, ров се мора осигурати. 

 

Разупирање рова дрвеном грађом 

Ископани ров осигурати одговарајућом дрвеном подградом са хоризонтално постављеним 

даскамакоје се учвршћују вертикалним стубовима и разупиру разупирачима. Вертикални 

стубови морају бити одквалитетног дрвета одређене класе, без чворова. За силаз у ров и излаз 

из њега морају се употребљаватилествице. Разупирању рова следи ископ у максималном 

размаку од 20-30 цм. Не сме се оставитинесигуран ископ рова преко празника, преко ноћи и за 

време одмора у току радног времена. Кадотпочне затрпавање рова, осигурање одстрањивати 

постепено, водећи при томе рачуна о сигурности оплатекоја још остаје у употреби. 

Свакодневно пре почетка рада прегледати подграду и одмах одстранитиевентуалне 

недостатке, а рад наставити само по одобрењу надзорног органа пошто су 

одстрањенинедостаци и подграда поново учвршћена. 

Обрачун се врши по м2 подграђених површина, за сав рад и материјал. 

 

Разупирање рова металним талпама 

Ископани ров осигурати обострано вертикалним металним талпама које су доњим крајем 

укљештене усамоникло тло. Средњи и горњи део двостраних металних талпи осигурати 

хоризонталним подужним ипопречним разупирачима у свему према статичком прорачуну 

елемената подграде. Не сме сеоставити неосигуран ископ рова преко празника, преко ноћи и за 

време одмора у току радногвремена. Кад отпочне затрпавање рова осигурање уклонити 

постепено, водећи при томе рачуна осигурности подграде која још остаје у употреби. 

Свакодневно пре почетка рада прегледати подграду иодмах одстранити евентуалне недостатке 

а рад наставити само по одобрењу надзорног органа поштосу одстрањени недостаци и 

подграда поново учвршћена. 

Обрачун се врши по м2 подграђених површина, за сав рад и материјал. 

 

МОНТЕРСКИ РАДОВИ 

 

Транспорт, складиштење и манипулацијадуктилних водоводних цеви и фазонских 

комада 

Под дуктилним водоводним цевима подразумевају се цеви за питку воду израђене од 

нодуларноглива у складу са стандардом ИСО 2531 и ЕН 545. 

Цеви пречника ≤ 300 мм се испоручују у свежњевима који омогућују правилан транспосрт и 

лакшуманипулацију. Отвори цеви треба да су заштићени, обично пластичним поклопцима. 

Све набављене цеви са спојним и заптивним материјалом као и сви фазонски комади по 

спецификацијиматеријала морају имати фабричке атесте у складу са стандардима и договору 
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наручиоца и само тако могубити допремљени и депоновани на градилишту. Код преузимања, 

сваку пошиљку цеви и фазонских комадатреба пажљиво преконтролисати. Ако се примети 

било какво оштећење или недостатак потребно је одмахтакве цеви издвојити и не 

употребљавати их без одобрења надзорног органа. Неприкладан транспорт,неправилна 

манипулација а посебно појединачни механички удари могу битно да утичу наупотребљивост 

цеви. Ускладиштење цеви вршити или на равну подлогу или на равне гредасте подметаче. 

Гумене заптивне прстенове, ако се испоручују одвојено од спојница, чувати у 

оригиналномпаковању у хладовини. Заптивни прстенови не смеју бити изложени сунчевим 

зрацима изузев за времеспајања цеви. Завртњеви се испоручују у кутијама или врећицама, у 

којима их треба чувати до тренуткауградње. 

Транспорт цеви је могуће вршити свим прикладним превозним средствима, која омогућују 

утовар иистовар. Приликом транспорта треба поштовати следећа правила: 

Онемогућити контакт цеви са металним површинама (да не дође до оштећења спољње заштите 

цеви). 

Током транспорта цеви треба да буду правилно распоређене и да леже целом својом дужином 

наутоварној површини. Уколико цеви стрше изван камиона требало би их заштитити, пошто се 

не смеју“клацкати”. 

Цеви обезбедити текстилним тракама или заштићеним кукама. Не користити челичну ужад.  

Приликом истовара цеви не треба бацати него пажљиво слагати. 

 

Монтажа дуктилних водоводних цеви 

Опис рада 

У позицији монтажа дуктилних водоводних цеви подразумева се допремање цеви из 

складишта до местаспуштања у ров, спуштање цеви у ров и монтажа цеви. Претпостављена 

дужина цеви је 6 м, те спуштање уров у сувом. Називни притисак и димензије цеви одређени 

су пројектом и датом спецификацијом. Преотпочињања монтаже сви изведени радови на 

предметној секцији морају бити комплетно проверени ипримљени од стране надзорног органа. 

ИзвоЂач радова дужан је да се пре почетка радова на монтажицеви упозна са пројектном 

документацијом, примењеним стандардима и упутствима произвођачацеви. 

Допремљене цеви се полажу дуж рова, супротно од ископаног материјала. Наглавци цеви 

сепостављају у смеру у којем ће бити касније монтирани. Избегавати повлачење цеви по 

земљи, полагањецеви на стене, депоновање у „ризичним“ областима (учестали пролазак 

механизације, коришћењеексплозива и сл.). 

У случају мањих оштећења спољње или унутрашње изолације, недостаци се морају отклонити 

пре уградњецеви, у свему према упутствима произвођача. Код већих оштећења, када није 

могућа поправка налицу места, цеви се не смеју уграђивати. 

Спајању цеви и монтирању спојница мора се посветити посебна пажња, с обзиром да ова 

операцијаобезбеђује континуитет и функционалност цевовода. Спојнице постављати на начин 

и по поступку какоје прописао произвођач цеви. Цеви се састављају уређајима и алатима за 

састављање. 

Полагање цеви у ров врши се на припремљену, збијену пешчану постељицу. При полагању 

водити рачунада цев буде по целој дужини равномерно оптерећена, што значи да није 

дозвољено да се цев ослањана једном или пар места. Пре спуштања цеви у ров збијену 

пешчану постељицу лако растрести до дубине2.5-5.0 цм тако да цев при монтажи добро 

„легне“ целом дужином. На месту сваке спојнице требараскопати постељицу у виду нише 

дубине 5 цм, да би се обезбедило ослањање по целој дужини цеви. 
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Цев не сме да се ослања на спојнице. По завршеном спајању цеви, мора се обезбедити да 

спојницадобро налегне на постељицу и да се зона спојнице добро запуни материјалом за 

затрпавање око цеви. 

 

1. Спајање цеви са наглавком 

Начин монтирања цеви са наглавком је на следећи начин: 

Пред почетак монтаже и увлачења цеви у наглавак, потребно је спољњу страну цеви у дужини 

од око200 мм од равног краја брижљиво очистити. Такође треба брижљиво очистити 

унутрашњост наглавка иповршине уз које належе гумени прстен. 

Проверити да ли је равни крај цеви закошен и да ли је у добром стању. 

Гумени прстен се поставља ван рова. Прстен се најпре провери, а затим благо притисне да би 

сеформирао облик „срца“. Прстен се поставља у одговарајући жљеб, са заптивним врхом 

(„носем“)кренутим ка унутрашњем делу наглавка. Након тога кружно притиснути прстен како 

би што бољеприонуо на своју позицију. 

Уколико цев није претходно обележена, шаблоном за обележавање обележи се дужина Л 

дубинеувлачења цеви у наглавак. Дужину Л усвојити према препоруци произвођача (по 

правилу, дужина Лједнака је: дубина наглавка – 10 мм). 

По завршетку наведених радова, гумени прстен се са свих страна намаже лубрикантом (паста 

заподмазивање). Такође се добро мора премазати припремљени раван крај цеви и закошени 

део. У недостатку оригиналног лубриканта, може се користити графитни премаз, који се 

добија мешањем графита са глицерином или водом (не сме се употребљавати уље). Лубрикант 

се наноси четком утанком слоју. 

Крај цеви се увлачи у наглавак код мањих пречника ручно, а код већих помоћу механичких 

средстава. 

Потребно је обе цеви које се спајају довести у заједничку осу и помоћу шаблона за 

растојањепроверити дубину до које допире врх цеви. Цеви се одржавају у равној линији 

помоћу два дрвенаклина или посебним подметачима. 

Потиснути раван крај у наглавак, уз проверу да ли је све коректно поравнато. Уколико су 

ознаке наравном крају цеви претходно (фабрички) обележене, цев се увлачи док прва ознака 

(црта) не„нестане“, док друга мора још увек бити видљива. Уколико је ознака накнадно 

направљена, цевсе увлачи док се ознака и ивица наглавка не поклопе. Не потискивати цев 

даље од ове ознаке. 

Наглавак са навојем и навртком је еластичан спој, те допушта одређена одступања. За цеви 

пречникаДН 150, дозвољена дефлексија у споју је до 5°. 

Након монтаже се проверава да ли је заптивни гумени прстен правилно налегао. Провера се 

вршиувлачењем металног лењира у зазор између цеви и наглавка. Лењир мора продирати до 

исте дубинепо целом пречнику цеви. 

У случају потребе, дуктилне цеви се могу сећи на лицу места, на потребну дужину. Цеви не 

смеју битискраћене за више од 2/3 укупне дужине цеви. Пре сечења проверити да ли је на 

месту на којем цев требасећи спољни пречник цеви у граници дозвољеног одступања од 1 мм. 

Сечење се може известициркуларом. Одсечени део мора бити раван, избрушен и очишћен од 

опиљака. Након тога, спољња ивицаодсеченог краја се мора благо закосити у односу 3:1 (за 

цеви пречника ДН 150, однос дужинепрема висини косине је 9 мм : 3 мм). Након извршеног 

сечења и обраде косине, мора се поправитиспољња заштита обрађеног дела цеви. За поправку 

користити премаз по препоруци произвођача. 
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2. Спајање цеви са прирубницама 

Начин монтирања цеви са прирубницом је на следећи начин: 

Пред почетак монтаже проверити да ли су прирубнице одговарајуће, односно да ли број и 

распоредотвора на прирубници одговара пројектованом називном пречнику и притиску. 

ТакоЂе проверитистање и чистоћу прирубнице и дихтунга. За лакше постављање и већу 

поузданост, препоручује секоришћење метално ојачаних дихтунга. 

Поравнати крајеве које треба спојити. Оставити мањи размак између прирубница да би се 

уметнуодихтунг. Дихтунг центрирати и поставити између прирубница, користећи језичке за 

лоцирање(постављање). Да би се олакшало постављање дихтунга, претходно се уметну 

завртњеви надоњој половини прирубнице (2-4 завртња, без притезања). Код добро 

центрираног заптивногпрстена лако се монтирају завртњеви. 

Завртњеви се потопају у одговарајућу масу на бази битумена и стављају у отворе прирубнице 

цеви. 

Матице се наврну ручно и затим притежу кључем док се не постигне увек иста удаљеност 

измеђуприрубнице и заптивног прстена. Притезање се врши, одговарајућим редоследом. 

Пример редоследазавртања на прирубници са 12 отвора: (отвори су нумерисани 1-12, при чему 

је први горњи десни отвор)1/7, 10/4, 9/3, 6/12, 5/11 и 2/8. Након тога, истим редоследом 

извршити додатно притезањепрепорученом силом. Добро заптивање се постиже ако се 

заптивни прстен утисне у гумени прстен 3-5 мм. Након монтаже потребно је и завртањ и 

матицу премазати масом на бази битумена. 

Начин плаћања 

Плаћање се обрачунава по 1 м’ уграђене цеви. У случају отежаних услова (рад у мокром, 

радизмеђу разупирача) рад се додатно обрачунава. У јединичну цену рада се узима ангажована 

раднаснага, те сав потребан материјал. 

 

Монтажа дуктилних водоводних фазонских комада и арматура 

Опис рада 

У позицији монтажа дутилних водоводних фазонских комада подразумева се разношење 

фазонскихкомада и арматура од места складиштења до места уградње, спуштање у ров, 

намештање дихтунга,центрирање и притезање завртњева. 

 

Транспорт 

Дуктилни фазонски комади и арматуре се могу транспортовати свим превозним средствима. 

При утоваруи истовару треба водити рачуна да не дође до пада фазонског комада (арматуре), 

пошто може доћи доњеговог пуцања. За фазонске комаде и арматуре тежине до 50 кг 

претпоставља се ручнопреношење и спуштање у ров, а за веће тежине манипулација се обавља 

дизалицом. 

 

Начин обрачуна 

Обрачун се врши по уграђеном фазонском комаду или арматури. Претпоставља се рад у сувом. 

Уколикосе рад обавља у отежаним условима (рад у мокром, рад међу разупирачима и сл.) на 

јединичну ценуставке се додаје надокнада за рад у отежаним условима. 

 

 

Монтажа полиетиленских (ПЕ) водоводних цеви 

Опис, транспорт и складиштење 
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Под полиетиленским (ПЕ) водоводним цевима овде се подразумевају цеви за питку воду 

израЂене одполиетилена виоке густине (ХДПЕ) у складу са стандардом ИСО 4427 и ЕН 12201. 

По МРСкласификацији користе се типови ПЕ 80 и ПЕ 100. 

Све набављене цеви и фазонски комади морају имати фабричке атесте у складу са 

траженимстандардима и само тако могу бити допремљени и депоновани на градилишту. Код 

преузимања, свакупошиљку треба пажљиво преконтролисати. Ако се примети било какво 

оштећење или недостатак потребноје одмах такве цеви издвојити и не употребљавати их без 

одобрења надзорног органа. 

Транспорт цеви је могуће вршити свим прикладним превозним средствима, која онемогућавају 

да се цевии котурови цеви приликом транспорта деформишу или оштете и која омогућују 

утовар и истовар. У токутранспорта потребно је да цеви леже целом својом дужином. Посебну 

пажњу треба посветити приликомутовра и истовара, да не би дошло до гребања цеви о 

површину транспосртног средства. 

Цеви се до годину дана могу скадиштити на отвореном, по могућству заштићене од 

директногсунчевог зрачења. Равне цеви треба складиштити хоризонтално, на равној површини 

без оштрихпредмета, до висине од једног метра. Цеви у котуру складиштити вертикално, или 

слагањем једногкотура на други, водећи рачуна да не дође до деформације цеви. Цеви се не 

смеју складиштити у близинизагрејаних површина. Треба водити рачуна да не дођу у контакт 

са горивима, растварачима и слично. 

 

Опис рада 

У позицији монтажа ПЕ водоводних цеви подразумева се допремање цеви из складишта до 

местаспуштања у ров, спуштање цеви у ров и монтажа цеви. Претпостављено је спуштање 

цеви у ров усувом. Називни притисак и димензије цеви одређени су пројектом и датом 

спецификацијом. Преотпочињања монтаже сви изведени радови на предметној секцији морају 

бити комплетно проверени ипримљени од стране надзорног органа. Извођач радова дужан је 

да се пре почетка радова на монтажицеви упозна са пројектном документацијом, примењеним 

стандардима и упутствима произвођачацеви. 

Допремљене цеви се полажу дуж рова, супротно од ископаног материјала. За све профиле 

сеподразумева ручно разношење и спуштање. Цеви у котуровима треба одмотати најмање 24 

часа преполагања у ров. 

Код монтаже цевовода треба узети у обзир промене дужине које су последица разлике 

температуре. 

Дужинске промене ПЕ цеви су 16 пута веће него код гвоздених цеви! 

Код промене правца трасе треба водити рачуна о дозвољеним пречницима савијања и 

температури приликомуградње. Поштовати препоруке произвођача. Оријентационо, најмањи 

дозвоњени пречни савијања притемператури 20°С износи 20Д. 

Цев мора лежати у рову по целој дужини и то на материјалу као што је песак, иловача и 

слични материјали, безпримеса крупнијег камења. 

Код затрпавања рова први слој изнад цеви од цца 30 цм мора бити од истог материјала као 

ипостељица. Материјал пре даљег затрпавања треба набити ручним набијачем тежине 10 кг до 

потребнезбијености. Даље затрпавање рова треба извести материјалом од ископа у слојевима 

од 30 цм узнабијање ручним набијачем тежине 10 кг. 

 

Спајање ПЕ цеви 

ПЕ цеви се спајају на различите начине. Најчешће се користе: 
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- Чеоно заваривање 

- Електрофузионо заваривање 

- Механичко спајање 

 

3. Спајање ПЕ цеви чеоним заваривањем 

Процес чеоног заваривања спроводи се на следећи начин: 

Уметнути грејну плочу; 

Подесити потребни притисак за подешавање; 

Притисак за подешавање задржати, док се два краја која се заварују не подесе правилно 

премагрејној плочи; Оваквим подешавањем ће касније формирани руб бити правилан и једнак 

по целомпресеку цеви; 

Притисак се смањи на п= 0,01 N/mm2 и тако га одржавати током предгревања (температура је 

до тачкетопљења); Поштовати препоруке произвођача цеви за потребно време предгревања; 

Грејна плоча се уклони, а крајеви који се заварују се споје међусобно у што краћем времену; 

Притисак постепено повећати до потребне вредности, а затим га задржати током времена 

потребног захлађење споја (према инструкцијама произвођача цеви) 

За успешно заваривање треба добро припремити место на којем ће се варити – у случају 

потребепоставити шатор. 

Машину за заваривање такође треба претходно проверити. Поставити одговарајуће држаче 

цеви (фитинга)тако да крајеви који се заварују буду паралелни један другом. 

Очистити ацетоном или алкохолом унутрашње и спољашње површине крајева који се заварују. 

Поравнатикрајеве и одстранити сваки руб од претходног сечења или било какву нечистоћу. 

Још једном проверитипаралелност крајева који се заварују. Температуру варења постићи 5 

минута пре почетка заваривања. 

Грејну плочу држати на заштитним држачима, пре и после варења. Пре сваког процеса 

заваривањагрејну плочу треба очистити одговарајућом крпом или папиром. Потребне 

параметре за заваривањеодредити и припремити унапред. Притисак потребан за померање 

делова који се заварују треба проценитиили измерити и сабрати га са притиском који је 

потребан за заваривање. 

Након завршеног заваривања вар треба визуелно прегледати: вар треба да буде формиран, 

гладак иједнак по целом обиму цеви. 

 

4. Спајање ПЕ цеви електрофузионим заваривањем 

Метод електрофузионог заваривања ПЕ цеви заснива се на заваривању помоћу спојног комада 

у којије постављена отпорна жица. Могу се заваривати само делови од истог материјала. 

Заваривање се вршиелектричном енергијом, помоћу апарата за електрофузионо заваривање. 

Током загревања се топи унутрашњост фитинга (спојног комада) и цеви. Током загревања 

сеостварује прецизно скупљање фитинга, што гарантује да ће бити примењен потребан 

притисак спајања. 

Хомогени спој који настаје варењем обезбеђује водонепропусност споја. 

Сваки електрофитинг мора да поседује картицу са бар-кодом, који садржи све потребне 

податке зазаваривање. Картица се постави у апарат за заваривање који очита потребне 

параметре. Наконочитавања, подаци са картице се аутоматски бришу, тако да се картица може 

користити само једном. 

Постоји могућност и ручног уношења података. 

Процес електрофузионог заваривања спроводи се на следећи начин: 



________________________________________________________________________________ 

Општинa Прибој / Конкурсна докуметација ЈН бр.15/18 |169 од 216 

Цев се пресече равно, под правим углом, одговарајућим алатом за сечење; 

Цев се очисти сувом крпом, најмање за дужину улажења у електро-фитинг + 50 мм; 

Сјајна површина унутрашњег и спољњег дела цеви се пажљиво ољушти или изгребе 

одговарајућималатом; 

Површина која се вари мора бити потпуно сува и не сме заостати никаква нечистоћа; 

Електро-фитинг се вади из паковања (без додоривања унутрашњости) и поставља се на 

припремљеникрај цеви, све док се предња ивица фитинга не споји са ивицом цеви; 

Држаче апарата причврстити на цев (индиректно је повезан и са ивицом фитинга); 

Други крај цеви (или фазонског комада) се припреми на исти начин; 

Уметнути други крај цеви у фитинг и причврстити оба краја посебним држачем; овим се 

избегаваповећање притиска у зони вара; 

Уверити се да нема аксијалног померања на месту споја, па спојни елемент повезати са каблом 

зазаваривање; 

Унети параметре за заваривање (картицом или ручно) и након звучног сигнала процес 

заваривањаможе започети притиском на одговарајуће дугме; 

Држачи споја треба да буду постављени током целог процеса варења, укључујући и време 

потребноза хлађење; 

Након звучног сигнала за крај заваривања и хлађења, држачи се могу уклонити; 

У случају да је процес заваривања прекинут из било ког разлога (нпр. прекид струје) цео 

поступак семора поновити, али се не сме користити исти спојни комад; 

На крају процеса извршити визуелни преглед, преко индикатора који је постављен на самом 

спојномкомаду. 

 

5. Механичко спајање ПЕ цеви 

Механичко спајање ПЕ цеви се врши помоћу спојних комада. Спојеви могу бити са 

растављивом илинерастављивом везом. Везе се могу остварити са спојницама или са 

прирубницама. 

За израду спојница се користе пластични (ПЕ, ПП, ПОМ) или метални (дуктил, челик, месинг) 

материјали. 

Спојеви са прирубницама се најчешће остварују као: 

Спој са слободном прирубницом и завареним туљком и 

Спој са слободном прирубницом и зупчастом спојницом или фланш-адаптером. 

 

Начин обрачуна 

Плаћање се обрачунава по 1 м’ уграђене цеви. Чеоно заварени спојеви треба да буду 

обухваћенијединичном ценом уграђене цеви. У случају отежаних услова (рад у мокром, рад 

измеЂу разупирача)рад се додатно обрачунава. У јединичну цену рада се узима ангажована 

радна снага, те савпотребан материјал, алат и енергија. 

Спојеви остварени електрофузионим заваривањем или механичким спајањем обрачунавају 

сезасебно, за сваки спој појединачно. У јединичну цену израде споја се узима ангажована 

радна снага,те сав потребан материјал, алат и енергија. 

 

ПРЕНОС ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

Опште напомене 
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Пренос материјала обухвата: прост пренос (ручно) без помоћних средстава и прибора, 

трагачем иликоритом, колицима, јапанером, транспортном траком, стубном дизалицом, 

скипом, краном,котурачом, као и утовар и истовар материјала у возила. 

Пренос материјала се врши: 

По хоризонталној односно благо нагнутој равни (до 3%), 

По косини (до 30 %) на висину односно дубину, 

Вертикално на висину односно дубину. 

 

Утовар 

Полагањем - комад по комад натоварити на транспортно средство тако да се што више 

искористизапремина транспортног средства и материјал не оштети; 

Набацивањем - утовар лопатом или руком са земље или гомиле у транспортно средство; 

Из бункера - материјал пада сам својом тежином непосредно у транспортно средство (из 

бункера,силоса, бубња, мешалице и сл.). 

Превозно средство поставити на 1-2 м од места утовара, а у норму времена се урачунава 

дизањеодносно спуштање до 1,5 м. 

 

Истовар 

Скидањем (слагањем) - скинути комад по комад са транспортног средства и спустити на 

земљу, такода се материјал не оштети и стабилно лежи, заузимајући што мањи простор; 

Избацивањем - избацити лопатама или рукама материјал из транспортног средства на 

одређено место наземљи; 

Изручивањем (извртањем) - изручити материјал из транспортног средства превртањем истог 

на местоистовара. 

Превозно средство поставити на 1-2 м од места утовара, а у норму времена се урачунава 

дизањеодносно спуштање до 2 м. 

 

Начин обрачуна 

Плаћање се обрачунава по 1 м3, 1 т или по комаду, у зависности од врсте материјала који се 

превози. 

 

ЗАВРШНИ РАДОВИ 

 

Испитивање на притисак новоизведене водоводне инсталације 

Опис рада 

Испитивање на притисак је временски ограничено испитивање, са притиском који је већи од 

називногпритиска. Испитивања се деле на: кратка испитивања (I, II, III), претходно 

испитивање, главноиспитивање и скупно испитивање. Ако цевовод није могуће испитати 

одједном, мора се испитати подеоницама. У том случају морају се спојна места између 

деоница испитати на непропусностскупним испитивањем; 

Испитивање се углавном врши на деоницама дугим до 500 м. Ако се јављају велике висинске 

разликеморају се изабрати такве дужине деоница цевовода да се при испитивању у највишој 

тачки цевоводаоствари бар радни притисак; 

Пре испитивања цевовода на притисак цевовод се мора анкеровати на свим местима ломова 

трасе ирачвања цевовода. При томе треба узети у обзир испитни притисак и носивост околног 

тла на притисаки клизање. Цевовод се затрпава, с тим да се сва спојна места остављају 
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видљивим. Цевовод сепуни чистом водом и из њега испушта сав ваздух. Пуњење цевовода се 

врши са најниже тачке. 

Пумпа за подизање притиска се мора поставити на такво место које је обезбеђено од незгоде. 

За време испитивања нису дозвољени никакви радови ни задржавање у рову да у случају 

пуцањацеви не би дошло до несрећних случајева; 

За испитивање се употребљавају проверени манометри. Морају имати такву поделу да се може 

читатипромена притиска од 0,1 бара. Препоручује се два мерна иструмента, од којих је један 

контролниманометар. Манометар се поставља на најнижу тачку испитне деонице цевовода. Уз 

притисак семери и количина воде која се додаје због температурног и еластичног ширења 

цевовода; 

При испитивању је потребна и присутност инсталатера због евентуалних поправака на 

цевоводу, уколикосе покаже потреба у време испитивања; 

Ако се на испитним деоницама цевовода покажу места која пропуштају на спојевима 

(капљице,млазеви итд.) мора се испитивање прекинути и деоница испразнити. На пропусним 

местима мора сепотпуно одстранити вода. Испитивање се може поновити после поправка 

недостатка; 

Испитивању на притисак обавезно присуствује надзорни орган којег одреди инвеститор. О 

испитивању напритисак се води записник. Један примерак записника се предаје инвеститору, а 

један примеракизвођач задржава за себе. 

 

6. Кратко испитивање I 

Ово испитивање се врши на кратким цевоводима (нпр. кућни прикључци малих профила 

дужине до 15 м). 

Испитивање се односи на преглед цевовода и спојева под радним притиском. 

 

7. Кратко испитивање II 

Испитивање се изводи на цевоводима до приближно 30 м дужине (нпр. дужи кућни 

прикључци). Цевовод сестави под притисак 1,5 x радни притисак. После 30 мин почиње 

испитивање, без било каквог подизањапритиска за то време ако је у тих 30 мин опао. После 

почетка испитивања притисак у цевоводу у токусваких 5 мин не сме да опадне за више од 0,2 

бара. Испитивање траје 60 мин. 

 

8. Кратко испитивање III 

Испитивање се врши на цевоводима без међуелемената (прикључака, фазона, арматура) 

дужине преко 30м. Цевовод се стави под притисак 1,5 x радни притисак. После 2 сата притисак 

који је опао за то времетреба подићи до 1,3 x радни притисак. После следећа два сата почиње 

испитивање, без поновногподизања притиска. После почетка испитивања може се рачунати са 

опадањем притиска за 0,2 бара насат. Испитивање траје 30 мин за сваких започетих 100 м 

цевовода, а најмање 2 сата. 

 

9. Претходно испитивање 

Испитивање се изводи на деоницама цевовода са међуелементима (прикључци, фазони, 

арматуре), дужине до500 м. Из цевовода мора бити испуштен ваздух. Ваздух који је остао у 

цевоводу одстрани се са водому току претходног испитивања. Цевовод се шири зависно од 

материјала од којег је израђен, те повећањезапремине цевовода треба узети из таблица 

произвођача цевног материјала. Притисак испитивања износи 1,3x радни притисак. Претходно 
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испитивање траје најмање 12 сати. У правилним временским размацима(нпр. свака 2 сата) 

цевовод се допуни водом до притиска испитивања (максимално повећање запреминевиди у 

табели произвођача цевног материјала). При крају претходног испитивања, свака 2 сата 

послепоследњег подизања притиска, опадање притиска може износити 0,1 до 0,2 бара на сат, у 

зависности одврсте материјала и промене температуре, уз услов да је цевовод непропустљив 

на свим местима. 

 

10. Главно испитивање 

Ако се у току претходног испитивања на цевима, спојевима и арматурама не покаже 

пропуштање воде, иако се запремина цевовода у току претходног испитивања повећала као 

што је описано може се прећина главно испитивање, не спуштајући притисак. Притисак 

испитивања је исти као на крају претходногиспитивања. Препоручује се да испитивање траје 

30 мин за сваких 100 м, а најмање 2 сата. И завреме главног испитивања мора се пазити на 

ширење цевовода, које још није потпуно завршено. 

Препоручује се да главно испитивање почне 2 сата након последњег подизања притиска 

упретходном испитивању. Испитивање је завршено ако се не јави опадање притиска веће од 

0,1 до 0,2бара на сат и ако нема места која пропуштају воду. 

 

11. Скупно испитивање 

Испитују се спојна места између испитних деоница. Морају бити изведена кратка испитивања 

и главноиспитивање. Спојна места не смеју бити покривена. Притисак испитивања је 1,3 x 

радни притисак. 

Испитивање траје 2 сата. 

Испитивање цевовода радити у свему према Техничким правилима за дистрибутивне 

водоводнесистеме, DVGWW 400-2 (А), испитивање притиска за водоводе од дуктилног лива са 

унутрашњомоблогом од цементног малтера. 

 

Начин обрачуна 

Плаћање се обрачунава по м1 одређеног профила цевовода. У јединичну цену улази 

припремање цевнемреже за пробу, постављање испитне пумпе на радно место, пуњење 

цевовода водом,обележавање места процуривања, поправак места процуривања, вођење 

записника о испитивању мреже,пражњење цевовода после испитивања. 

 

 

Испирање и дезинфекција водоводне инсталације 

Претходне мере 

Загађеност цевовода може да потиче од запрљаности самих цеви и делова који се уграђују као 

ипродирања нечистоћа (песка, земље, блата, загађене воде из рова и др.) при извођењу радова 

наполагању цевовода. 

Да би се поступак око прања и дезинфекције цевовода што једноставније и ефикасније 

спровео, потребно јеобратити пажњу да се користе што чистије цеви, фазонски комади и 

арматура. Са друге стране, приполагању цевовода предузети све мере око спречавања 

продирања нечистоће и других страних тела усам цевовод. 

У случају да се у рову налази вода, исту треба безусловно испумпати пре полагања цевовода. 

При прекиду радова на полагању обавезно треба дрвеним чепом затварати крај цеви. Овим 

сеистовремено спречава и улазак ситних животиња у цевовод. 
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Дезинфекција унутрашњих површина нових или ремонтованих цевовода је знатно тежа него 

дезинфекцијазагађене воде, јер хлор мора да продре кроз органске материје, којима је 

покривена унутрашњаповршина зидова цеви. 

За добијање добрих резултата потребно је претходно очистити и добро испрати цевоводе. 

 

Прање 

Прању цевовода треба приступити по извршеном испитивању на пробни притисак. 

За прање је дозвољено употребљавати само исправну пијаћу воду. Ефикасно прање је 

омогућено самоу случају ако је обезбеђена минимална брзина воде од 1,5 м/с. 

Начин прања зависи од броја испуста. Код цевовода који имају пад, прање извршити одозго на 

ниже. 

Не сме се причинити никаква штета са испуштеном водом током прања. Уколико о овоме није 

даторешење у пројекту надзорни орган је обавезан да да решење непосредно на терену.  

Током прања потребно је повремено контролисати квалитет воде на испусту: чим престане да 

излазизамућена вода, односно кад се појави потпуно бистра вода, прање је завршено. Уколико 

је прањетрајало краће од 20 мин, треба га продужити до овог времена, како би употребљена 

количина воде запрање достигла приближно троструку запремину деонице која се пере. 

Потребне количине воде за прање треба рачунати: 

- до ДН 150 ................... 3 до 5 - струка запремина деонице која се пере, 

- преко ДН 150 ............. 2 до 3 - струка запремина деонице која се пере. 

 

Дезинфекција 

Да би и после извршеног прања цевоводи били по квалитету такви да вода при протицању и 

акумулирањузадржи своју хемијску и микробиолошку исправност, неопходно је извршити 

њихову дезинфекцију. 

Дезинфекционо средство прописује санитарна служба Водовода, а у сагласности са 

надлежномсанитарном инспекцијом. Дезинфекцију вршити искључиво под руководством 

одговорног,квалификованог и овлашћеног представника предузећа. 

Као дезинфекционо средство често се користи течни раствор хлора. Најчешће је у употреби 

12-15%-нираствор натријумхипохлорита (NaOCl). 

Код изградње нових цевовода, нормално запрљаних, за дезинфекцију је потребно 30 г 

слободног хлорапо 1 м3 воде. Код веома запрљаних цевовода, ефикаснија је поновна 

дезинфекција него повећањеконцентрације хлора. Веће дозе хлора употребљавају се када је 

познато да цевовод садржи органскематерије, које је немогуће уклонити прањем или када је 

неопходно да се време дезинфекције скрати. 

Максимална доза хлора при дезинфекцији је 200 г/м3. 

Како би се дезинфекција могла у потпуности обавити, пожељно је обезбедити деловање хлора 

у трајањуоко 24 сата. Минимално време за деловање хлора је 3 сата. Време треба рачунати од 

тренутка кадасе напуне сви делови цевовода који се дезинфикују. 

Пример прорачуна количине хлорног средства, у случају хоришћења раствора NaOCl, за 

деоницуцевовода дужине 1000 м, дат је у следећој табели: 

 

Пречник цеви Запремина 

цеви (m3) 

Потребна количина 

(12% NaOCl) 

Потребна количина 

(15% NaOCl) 

F100 8 2,0 l 1,6 l 

F150 18 4,5 l 3,6 l 
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Мора се припремити количина раствора довољна за потпуно пуњење цевовода који 

требадезинфиковати, при чему треба урачунати и увећану запремину, због могућих губитака. 

Додавање хлора се може извршити кроз почетни хидрант или посебно остављени прикључак. 

Испуштањеводе врши се на низводни хидрант или испуст, све док се јасно не осети хлор. 

Делови мреже који се не дезинфикују морају бити искључени од дела мреже која се 

дезинфикује. 

У манипулисању хлором и хлорним раствором неопходна је опрезност, јер они нагризају 

дисајнеканале и очне слузокоже. 

При испуштању прехлорисане воде треба обратити пажњу да се ова не испушта преко усева, 

јер ће их утом случају уништити. Раствор који се одводи у отворени водоток, изузев одвођења 

у велике реке, требаразблажити и лагано испуштати, јер се може нанети штета рибљој млађи. 

Успешност дезинфекције треба проверити бактериолошким прегледом воде. 

О извршеном хлорисасњу мора се водити записник, који оверава лице под чијом је контролом 

извршенадезинфекција. 

 

Испирање 

Испирање се врши питком водом, истим поступком као и прање цевовода. Испирање траје док 

се наиспусту не установи концентрација хлора у води од око 0,5 мг/л. 

По завршетку испирања цевовод је спреман за укључивање у редован погон. 

 

Геодетско снимање трасе новоизведене водоводне мреже 

Опис рада 

Рад се састоји у ангажовању геодетске екипе која излази на терен, мери координате за све 

преломнетачке трасе, укрштања се другим објектима (друге подземне инсталације, тротоари, 

саобраћајнице и сл.)и дубине цевовода, те исте податке обраЂује у канцеларији и доставља 

писани извештај и скице потребнеза допуну катастра подземних инсталација.  

 

 

Начин обрачуна 

Обрачун се врши по м’ геодетски снимљене и искартиране трасе. 

 

БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ 

 

Опште 

Бетонски и армиранобетонски радови се морају изводити по важећим техничким прописима 

инормативима у сагласности са стандардима. 

Предвиђене ставке предмера за бетонске радове садрже осим израде и све помоћне радове као 

штосу: 

- радови на заштити по законским прописима заштите на раду, 

- чишћење и квашење оплате непосредно пре почетка бетонирања, 

- поправка оплате при бетонирању, 

- справљање и уграђивање бетона, 

- чишћење простора и машина након завршетка радова, 

- заштита и њега бетона. 
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Пре почетка радова морају бити припремљене темељне јаме, оплата и арматура. Бетон треба 

уграђиватиу слојевима од 15 цм дебљине и набијати све док не избије вода на површину 

бетона. Прекид бетонирањаизвршити степенасто ради бољег везивања. Бетон се меша 

искључиво машински, а код уграђивањанабија механичким средствима (вибратори и 

первибратори). 

За све елементе где је потребна оплата исту треба на време поставити, добро подупрети и 

разупрети, дане би дошло у току бетонирања до проширења, сужења или било какве 

деформације бетонског елемента. 

Пре бетонирања оплату треба добро наквасити водом. Исто тако је потребно пре бетонирања 

очистити савпростор унутар оплате од нечистоће, дашчица итд., па очистити метлом и опрати 

водом. 

У зимском периоду треба бетон добро заштитити од мраза слојем картона, даском, песком или 

на некидруги начин. Сва заштита бетона мора бити укалкулисана у јединичну цену и неће се 

посебнонаплаћивати. Исто се односи и на заштиту од сунца. 

Све евентуално испуцале, испране и смрзнуте делове треба уклонити до потпуно здраве 

површине и тајдео извести поново, али без посебне наплате. Извођач је дужан током грађења 

да узима пробнекоцке од сваке карактеристичне конструкције, по постојећим прописима, а 

исто тако према тражењунадзорног органа, те их доставити на испитивање. 

Док су коцке на градилишту, морају да буду изложене истим условима као и конструкција која 

јеизрађена од истог бетона. 

Сав материјал треба пре почетка рада на бетонирању дати на испитивање. 

Све висине треба давати и контролисати инструментом. 

Марка бетона која се уграђује мора бити искључиво према статичком прорачуну. Бетон се 

мораизрађивати искључиво у мешалици за бетон уз прописано дозирање свих састојака 

бетона, или убетонарама. 

Код уграђивања бетона никако не сме да се накнадно додаје вода ради лакше уградње. 

Маркебетона треба контролисати узимањем узорака, тј. израдом пробних коцки у прописаним 

гвозденимкалупима. 

Код израде пробних коцки придржавати се важећих техничких прописа. Сви трошкови израде 

пробних коцкипадају на терет извођача радова. 

Ако је дубина уграђивања бетона већа од 1 м, обавезно употребити левак за бетон ради 

спречавањасегрегације. Нарочито водити рачуна приликом бетонирања да арматура остане у 

положају предвиђенимпројектом. Арматура треба да је са свих страна обложена бетоном. Не 

сме се почети са бетонирањемдок надзорни орган не прегледа арматуру и уписом у 

граЂевински дневник не потврди пријем арматуре. 

Оплата се израђује према техничким прописима за тесарске радове. 

Обрачун радова за армиранобетонске конструкције врши се по важећим прописима и нормама 

уграђевинарству (уколико то није предмером и предрачуном другачије одређено). 

Јединична цена садржи: 

- сав потребан материјал, 

- све потребне радове на припреми и бетонирању, 

- заштиту бетона од хладноће, сунца и др., 

- заштитне мере, 

- његовање бетона. 

У случају да надзорни орган или грађевинска инспекција затражи пробно оптерећење, 

трошкови тихиспитивања се посебно плаћају. 
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Цемент 

Цемент се не сме употребљавати одмах након производње, већ мора да одлежи најмање 15 

дана. Истотако цемент не сме да буде старији од 3 месеца, а структура мора да буде 

прашинаста, без икаквихгрудвица. На градилишту га треба заштитити од влаге, ветра и 

загревања, чувајући га до употребе упросторијама са уздигнутим подом или у силосима. 

Цена цемента, транспорта и ускладиштења као и радова везаних за манипулацију са цементом 

треба дабуде обухваћена јединичним ценама бетона. 

 

Камени агрегат 

Камени агрегат мора да има већу чврстоћу од цемента. Не сме да садржи камење које се 

распадапод утицајем воде. Муљевити састојци утичу на чврстоћу бетона, као и органске и 

друге штетнепримесе, према техничким прописима за бетон и армирани бетон. 

Извођач дужан да редовно врши контролна испитивања агрегата на градилишту и то: 

- садржај муљевитих састојака у агрегату, 

- чистоћа каменог агрегата у погледу органских материја, 

- садржај врло финих честица у агрегату (мањих од 0,09 мм), 

- садржај прашинастих честица у агрегату (мањих од 0,02 мм), 

- гранулометријски састав појединих фракција, 

- садржај аморфног силицијума у агрегату, 

- садржај лискуна у агрегату, 

- садржај влаге у агрегату. 

Узорци за контролна испитивања узимаће се из бункера код мешалице, односно са места које 

одрединадзорни орган. 

У колико се агрегат дуже време налази ускладиштен на отвореном простору, мора се пре 

употребепроверити да није загађен или запрљан штетним материјама. 

Цена агрегата, његовог транспорта, ускладиштења, испитивања као и првих радова везаних 

заманипулацију са агрегатом треба да буде обухваћена јединичном ценом бетона. 

 

 

Вода 

По правилу се користи вода из водоводне мреже. За све друге воде (осим отпадних вода и 

мочваракоје су неупотребљиве) треба испитивањем установити садржај и концентрацију 

штетних састојака. 

Квалитет воде мора да одговара одредбама стандарда за бетон и армирани бетон. 

 

Додаци бетону 

Извођач може да употреби додатак бетону који увећава уградљивост, побољшава чврстоћу на 

притисаки затезање, као и водонепропусност. 

Припрема додатака дозвољава се само ако су испитани и ако је атестима од стране стручне 

раднеорганизације потврђено да имају декларисана својства и да се њиховом употребом не 

слаби квалитетбетона и арматуре у свему према стандардима. 

За припрему појединих додатака бетону мора се прибавити посебна сагласност инвеститора 

(уколиконије предвиђено пројектом), а њихову цену као и рад са њима треба укалкулисати у 

јединичну ценубетона. 
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АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

 

Опште 

Армирачки радови обухватају: 

- исправљање ручним граником, 

- сечење покретним или стабилним маказама, 

- чишћење од прљавштине, масноће и рђе која се љушти, 

- ручно савијање на армирачком столу, 

- сортирање са обележавањем по детаљима, постављање и везивање према нацрту, 

- пренос арматуре вертикално и хоризонтално максимално 20 м. 

При изради арматуре у свему се обавезно држати пројекта, по начину везивања као и врсте и 

квалитетачелика. Уколико на тржишту има проблема при набавци пројектоване арматуре, 

измене се могу вршитисамо уз одобрење надзорног органа и сагласности пројектанта. 

При постављању арматуре обавезно уградити одстојнике арматуре од оплате. При бетонирању 

пазити дане дође до савијања арматуре те да бетон у потпуности обухвати арматуру. 

Уграђивати само арматуру са прописаним атестима. По потреби вршити проверу квалитета. 

 

Начин обрачуна 

Обрачун се врши по 1 кг уграђене арматуре. 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Пројектну документацију и извођење радова за хидрантску мрежу урадити у складу са 

Пројектом ПГД и Грађевинском дозволом и Правилником о техничким нормативима за 

инсталације хидрантске мреже за гашење пожара(„Службени гласник РС“, број 3/2018). 

Уколико у Локацијским условима нису дати сви неопходни подаци, потребно је пре 

достављања понуде затражити додатно појашњење од Наручиоца.  
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ПРИЛОГ 3: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ МАШИНСКИХ РАДОВА 

 

 

3.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Сва предвиђена опрема мора да задовољава важеће прописе о дозвољеном нивоу буке и 

мора бити испоручена са одговарајућим сертификатом о нивоу буке у складу са важећим 

прописима. 

 

 

3.2 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Техничка документација за машинске радове побројаних у Конкурсној документацији 

тачка III Техничкe спецификацијe треба да садржи:  
- Пројекат за извођење радова у складу са Правилником о садржини, начину и поступку 

израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објеката ("Службени гласник РС", бр. 72/2018). 

- Радионичку документацију котла, припадајућих канала, опреме, димњака и повезних 

цевовода за израду и монтажу. 

- Неопходну документацију за котао у обиму предвиђеном и израђену у складу са 

Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање 

усаглашености опреме под притиском(Сл. гласник РС 87/2011) и SRPSEN 12953 

- Радионичка документација - извођачки пројекат за монтажу котларнице 

- Пројекат изведеног објекта 

- Атестно техничку документацију за котларницу која обухвата и гарантне листове 

појединачне опреме (уколико постоје) 

- Упутства за пуштање у погон, руковање и одржавање сваког дела постројења и опреме 

на српском језику у 2 примерка и у електронској форми. 

 

Сва документација мора бити израђена на српском језику, у 3 (три) примерка и 

достављена и у електронској форми. 

Техничка документација израђена по прописима других земаља мора бити усаглашена 

са законом и другим прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета 

Републике Србије. Обавеза је Извођача да обезбеди контролу те усаглашености. 

 
 

3.3. КОТЛОВИ 

 
Потребно је понудити топловоднекотлове следећих техничких карактеристика: 

Котао 1 

Номинални капацитет котла(за референтно гориво) 1000±50 kW 

Минимално могуће оптерећење    30% номиналне снаге котла 

Температура воде на улазу     min65°C 

Температура воде на излазу     90 oC при улазној 

температури од 70°C 

Радни притисак на излазу из котла    3 bar 
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Степен корисности при номиналном оптерећењу 

(за референтно гориво)     min88 % 

 

Котао 2 

Номинални капацитет котла (за референтно гориво) 800±50 kW 

Минимално могуће оптерећење    30% номиналне снаге котла 

Температура воде на улазу     min 65 °C 

Температура воде на излазу     90 oC при улазној 

температури од 70 °C 

Радни притисак на излазу из котла    3 bar 

Степен корисности при номиналном оптерећењу 

(за референтно гориво)     min88 % 

 

Укупни капацитет котларнице је 1800 kW. 

    
Гориво - дрвна сечка у складу са SRPS EN ISO 17225-4 :2015:  

 Класа сечке А2- све врсте дрвета (највише букве и смрче)  

 Насипна густина BD160 дo BD250  

 Величина сечке P16S дo P45S  

 Садржај влаге М25 доM55  

 Садржај пепела А1.0 до А3.0  

 

са свом арматуром и осталим системима неопходним за безбедан рад и постизање задатог 

топлотног капацитета и степена корисности. 

 

Референтно гориво, за доказивање  капацитета и степена корисности котлова:  

- дрвна сечка, следећихкарактеристика: 

- класа сечке А2 – све врсте дрвета према стандарду SRPSEN ISO 17225-1:2015, 

- насипна густина BD250 према стандарду SRPSEN ISO 17828:2017, 

- величина сечке P45S премастандарду SRPS EN ISO 17827:2017, 

- садржајвлагесечкеМ35 премастандарду SRPS EN ISO 18134-1:2017 и SRPS EN 

ISO 18134-2:2017, 

- садржајпепелаА1.0 премастандарду SRPS EN ISO 18122:2017, 

- референтна топлотна моћ: 3,11 kWh/kg заM35, односно 777 kWh/m3 за BD250. 

 

Котлови суизведениускладусастандардом SRPSEN 303-5.  

 

У цену урачунати и обавезан преглед и чишћење котлова, као и подешавање 

сагоревања, по завршетку односно на почетку грејне сезоне у гарантном периоду.   
Понуђач уз понуду мора обавезно да достави као доказ CE знак са 2014/68/EU ознаком 

и/или одговaрајући 3А сертификат за понуђени тип котлапрема Смерницама за посуде под 

притиском. Произвођач котла поседује сертификат ISO 9001. 

Уз котлове који ће се испоручити Испоручилац доставља сертификат о усаглашености– 

3А сертификат. 

Тела котлова је топлотно изоловано минералном вуном, тако да су губици топлоте 

минимални.  
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Котлови се испоручују са: вратима за чишћење, стаклом за надзор пламена, сабирником 

излазних димних гасова са поклопцима за чишћење, топлотном изолацијом у оплати од 

челичног лима и са котловском документацијом за издавање дозвола за рад котлова, као и 

пуштање котлова у погон. 

Степен корисноститреба да буде достигнут при температури излазне/улазне воде од 

90/70°C и достигнутој номиналној снази. 

Ради одржавања, котлови морају поседовати инспекцијске отворе у складу са SRPSEN 

12953, а на утилизатору (ако постоји) са горње стране ревизионе отворе за преглед. 

За посматрање и контролу рада уређаја за сагоревање котлови морају 

поседоватиконтролно окно. 

Котлови морајупоседовати одзрачне и цеви за пражњење, са припадајућом арматуром, 

дуплим ручним вентилима. Сва арматура мора бити PN 16. 

Саставни делови котлова су ивентили сигурностиса одводном цеви која се мора 

спустити до канала за воду. 

Минимална температура воде на улазу у котлове: 65°C 

Све цеви за одвод воде (пражњења, одзраке, испуст вентила сигурности) спровести до 

канала за воду. 

На димним каналима котлова предвидети ревизионе отворе за руке. На димним 

каналима котлова, на свим местима где се јавља и слива кондензат, предвидети кутије за 

скупљање и одвод воде која је продукт сагоревања, а на ложишту кутије за скупљање и одвод 

воде настале прањем котла. На цевима за одвођење воде из ложишта предвидети равне запорне 

вентиле, цевоводе за одвођење кондензата обезбедити сифонима. Одвод воде са димне стране 

предвидети цевима минималне димензије DN50 са одговарајућом арматуром. 

Уз котлове предвидети одговарајуће термометре и манометре за локална мерења као и 

остале уређаје за даљинско мерење параметара котла у складу са достављеном шемом. 

Положај котлова, ваздушних канала и остале опреме треба да буде такав да се простор 

котларнице оптималнo искористи, тако да буде довољно простора за комуникацију и 

одржавање. 

Котлове сместити у просторију котларнице тако да буду задовољена следећа 

минимална растојања: 

- од горње коте оплате котла до најниже коте крова мора бити минимално 2 m,  
- растојање котла од бочног зида према административном делу  минимално 1,5 m, 
- растојање између котлова минимално 1 m(слободан простор), 

- растојање од задњег зида минимално 1 m (слободанпролаз). 

  
Омогућити приступ свим деловима котлова путем степеништа и платформи. Све 

површине које се користе за приступ деловима котла као што су вентили сигурности, мерни 

инструменти и слично морају бити одчеличног лима одговарајуће носивости. 

 

При изради делова и испоруци опреме за котловско постројење извођач треба да се 

придржава следећег: 
  

 Арматура мора бити PN16 за температуру 110°C. 
  

 Сав уграђени материјал мора имати атесте по важећим прописима (SRPSEN). Атести 

морају бити приказани стручном надзору пре уградње. 
 

 Наручилац има право да захтева испитивање квалитета изведених радова, код 

акредитоване лабораторије (контролног тела). 
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 Сва опрема и материјал предвиђен за уградњу мора бити неупотребљаван(нов). 

Додатни материјал за заваривање мора имати атесте. 

 Технологије заваривања морају бити сертификоване према важећима SRPS 

стандардима. 

 Заваривање могу да врше само заваривачи који имају уверење за ту врсту и положај 

заваривања. 

 

Сензори на води: 

- Сигурносни термостат, опсег подешавања граничне вредности 0-200°C 

- Сигурносни пресостат за топлу воду, опсег подешавања граничне вредности 0-10 bar 

 

Котловски сигурносни систем 
 

Са котловског сигурносног круга преноси се заједнички сигнал до регулационог 

система као сигурносни хардверски контакт. То води до искључења довода горива у случају 

грешке. 

 

Регулација  
Регулациони систем састоји се од регулационих кругова: 

 Регулација оптерећења према задатој температури на излазу из котла. 

 Регулација по жељеном O2. Регулација броја обртаја вентилатора са контролном 
повратном информацијом са мотора (сензор броја обртаја). 

 

Регулација оптерећења: 
 

Регулатор оптерећења имплементиран је у котловској аутоматици. Излазна температура 

воде из котла функционише као регулисана величина. Систем за регулацију оптерећења ради 

са унутрашњом задатом вредношћу. У мануалном моду оптерећење котла може бити 

подешено ручно, нпр. приликом одржавања. 

 
Регулација притиска ваздуха за сагоревање: 

 
Регулациони сигнал делује на вентилатор ваздуха за сагоревање (фреквентни 

регулатор). Регулациони систем се активира кад је секвенца проветравања завршена. 

 
Регулација О2:  
Регулациони систем за мерење и регулацију садржаја О2 у продуктима сагоревања 

оптимизује карактеристику сагоревања ложишног постројења. Овај уређај се поставља у 

посебном командном орману у близини канала за димне гасове, а сама сонда на димни канал. 

У току рада горионика је активан механизам за корекцију смеше ваздух-гориво, а у 

циљу постизавања идеалне вредности О2 која је склона променама услед променљивих услова 

спољњег ваздуха и горива, а ради оптимизације карактеристика сагоревања и уштеде горива. 

Жељену вредност О2 поставља сервисер приликом пуштања у погон. 

 
Посебни захтеви за аутоматику 

Сви кодови и описи аларма са аутоматике морају се дистрибуирати и приказати на 

надређени систем управљања и надзора на српском језику. 

Ресет свих аларма са аутоматике мора бити могуће извести из надређеног система 

управљања и надзора. 
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3.4 ВЕНТИЛАТОРИ ЗА ВАЗДУХ 

 

Вентилатори за ваздухсу директно везани са електромотором и могу бити интегрисани 

или одвојени и спојени каналом за ваздух. 

Ниво буке вентилаторa мора задовољавати важеће прописе о дозвољеном нивоу буке. 

Уз електромотор предвиђена је фреквентна регулација броја обртаја, којом се зависно од 

оптерећења котла регулише рад вентилатора. 

 

 

3.5 АКУМУЛАТОР ТОПЛЕ ВОДЕ 

 

Укотларници су предвиђена два акумулатора топле воде. Акумулатори су међусобно 

спојени и функционишу по принципу спојених судова. 

АкумулаторитоплеводесеизрађујуодчеличноглимаP235GH, цилиндричнеконструкције, 

вертикалногтипа, саослонцима (ногама).  

Карактеристике:  

Макс.дозвољенипритисак:3bar 

Макс.дозвољенатемпература: 110°C. 

Акумулаторитоплеводесеизрађујуускладусарадионичкомдокументацијомиспоручиоца.  

Поуградњиакумулаторисеизолујеминералномвуномуоблозиодалуминијума. 

 

 

3.6 ДИКТИР СИСТЕМ 

 

Систем се састоји од отворених  експанзионих посуда вертикално постављених, које 

примају вишак воде из система услед температурних дилатација. Експанзиони судови се 

опремају пумпним модулом за одржање притиска са вишестепеним вертикалним пумпама, 

радном и резервном и припадајућим регулаторима притиска. 

 
 

3.7. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ХЕМИЈСКУПРИПРЕМУВОДЕ 

 

Циљ ових инсталација је да се добије одговарајући квалитет воде за рад и примарних и 

секундарних система.  

Инсталације за припрему воде укључују: 

 омекшавање воде, 

 филтере под притиском са филтерским врећицама, 

 хемијску припрему циркулационе воде. 

 

 

Општи део 

Пројектни захтеви у садашњој спецификацији су функционални захтеви и системи за 

припрему воде ће бити стручно пројектовани системи међународно признате производње који 

испуњавају све функционалне захтеве спецификоване у овом делу.  

Пројекат система за припрему воде ће бити адекватан за добијање будућег квалитета 

воде одговарајућег за нове инсталације (радијаторске термостате, балансне вентиле, контролне 
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вентиле, циркулационе пумпе, плочасте топлотне измењиваче, мераче, блок вентиле, филтере, 

челичне цеви, итд.). Важни параметри које треба узети у обзир су спречавање корозије цевног 

система и опреме, спречавање запушења цеви, вентила, филтера, итд. честицама и муљем.  

Неће се прихватити хемијска припрема воде за слободни кисеоник дозирањем са 

нитритом, хидразином или сулфитом. 

Никакве додате хемикалије не смеју да носе ризик од развоја бактерија, гљивица, 

микроба или сл. у води која се користи за даљинско грејање.  

Предложене хемикалије које треба додати морају бити и одобрене од надлежних органа 

у Србији и међународно признате. Предложене хемикалије не смеју бити забрањене за 

употребу у системима даљинског грејања у Европи.  

 

Захтеви у погледу воде за допуњавање и циркулационе воде  

У табели су дати подаци о сировој води, добијени од ЈКП Водовод Прибој.  

 

Табела – Подаци о сировој води 

Компонента Јединица Вредност 

Нитрати mg/l 2,9 

Cl mg/l 8,0 

Амонијак  Као NH3, mg/l <0,1 

Тврдоћа °dН 8,5 - 10 

pH (20°C) - 7,4 

Остатак испарења на 

105 оС 

mg/l 185 

Проводљивост(20 °C) S/cm 276 

Садржај органских 

материја– утрошак 

KMNO4 

mg/l 6,8 

 

Квалитет котловске (циркулационе) воде мора бити у складу са стандардом SRPS EN 

12953-10. 

 

Омекшивачи воде 

Опрема за омекшавање воде, пројектована да ради аутомаски, биће инсталисана за 

снабдевање дистрибутивних мрежа водом за допуњавање. Опрема ће укључивати следеће 

компоненте / функције:  

 омекшивачи воде за омекшавање сирове воде 

 хемикалије за рад / регенерацију омекшивача воде 

Омекшивачиводесесастојеоддвострукогрезервоаразаомекшавање, 

акумулационогрезервоараиконтролнеопремезарегенерацију.  

Капацитетомекшивачаводетребадабуде 5 m3/h. 

Капацитетакумулационогрезервоаратребаспецификоватиупонуди.  

Опремаћесепројектоватизанепрекидноаутоматскодопуњавањедистрибутивнихмрежа.  

 

Обим набавке 

Јединице ће бити снабдевене контролнимсистемомзааутоматскирад.  
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Обимпослаукључујенабавкусвепотребнеопреме, цевнемреже, резервоара, вентила, 

инструментације, електричнихприкључака, итд. 

којасетражизауспостављањепотребнихфункцијасистемазаприпремуводе. 

Сироваводаћесеузиматиизсистемазахладнуводу.   

Понудаћеобухватитихемикалије, со, итд. 

удовољнимколичинамакакобисеобезбедиорадопремезаомекшавањеводезапериодод 6 

(шест)месеци (једнагрејнасезона) наосновузапреминеводезадопуњавање. 

Понудаћеобухватитиопис/анализуукључениххемикалија, соли, итд. 

саспецификацијомколичинеукљученеупонуду.  

Информацијеупогледугарантнихвредностиирадаитрошковаодржавањаћебитиприложене

узпонуду. Хемикалије, соли, итд. 

примењенеуовимобрасцимаодговараћегорепоменутојпотрошњиупрвојгодинирада.  

Излаз из постројења за омекшавање ће бити повезан на експанзиони резервоар са 

поцинкованим цевима, вентилима, мерачем и електро вентилом (прикљученим на експанзиони 

систем). 

 

 

3.8 ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ  

 

За обезбеђивање циркулације воде морају се инсталирати циркулационе пумпе са 

фреквентним претварачима укључујући темељ за сваку пумпу. 

 

 

Погонски мотори 

Погонски мотори ће бити индукционог типа, пројектовани за непрекидан рад и 

задовољавајући рад под атмосферским и климатским условима који преовладавају на лицу 

места. Мотори ће имати лежајеве који се подмазују машћу или уљем и биће директно 

купловани са пумпом помоћу флексибилних спојница. 

Mотор пумпног агрегата мора да буде предвиђен за рад са фреквентним регулатором. 

Mотор пумпног агрегата треба да буде дефинисан тако да поседује резерву у снази која 

је потребна због рада агрегата са променљивим бројем обртаја, тј. због управљања пумпом 

преко фреквентног регулатора. 

Стандарди: 

 Снага и димензије у складу са  EN733.  

 Лежајеви пумпног агрегата у складу са EN12756 

 

Степен заштите: 

 за мотор IP 54 

 

Добављач ће гарантовати да сва опрема и уређаји су погодни и поуздани у 

функционисању и амбијенталним условима у којима ће бити коришћени. 

Комплетирани ротор мотора ће бити статички и динамички балансиран и мотор ће бити 

ослобођен од абнормалних вибрација и буке под свим условима оптерећења. 

Мотор са електричним погоном ће бити пројектован и израђен комплетно у складу са 

релевантним IEC стандардима. 

Захтеви за пројектовање опреме ће бити испоштоване према EN 60204-1 (IEC 204-1). 
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Фреквентни претварачи 

Пумпе ће бити опремљене фреквентним претварачима контроле брзине који ће бити 

монтирани у контролном орману и који ће имати управљачки опсег од 0-110%. Регулатор ће 

имати Мануелно/Ауто радни мод са операцијама старта и искључења и локално/даљински рад. 

Пумпе ће се аутоматски укључити када прекид електричне енергије није дужи од 2,5 секунде.  

Долазни напон и фреквенција су исти као код мотора. 

Фреквентни претварачи ће укључити следеће: 

 излазна фреквенција ће бити 0...110% 

 линијска напојна јединица се састоји од главних прикључака и свих неопходних 

осигурача 

 линијска претварачка јединица укључује исправљач и пригушивач једносмерне 

струје 

 локална управљачка табла 

 измењивачка јединица Модулације ширине импулса или Директног управљања 

обртним моментом   

 сва неопходна управљачка опрема, примена картица и прикључне траке 

 јединица прикључка кабла за мотор 

 филтер вишиххармоника 

 помоћне функције мотора 

 

Локална табла ће се налазити близу пумпи са најмање следећим функцијама: 

 локално/искључено/даљинско одабир управљања 

 старт/стоп команде 

 фреквентно подешавање 

 излазно показивање фреквенције 

 показивање оптерећења мотора 

 ауто/ручно функција 

 показивање статуса 

 

Најмање следећи аларми и блокаде требају бити укључене:  

 висока струја 

 висока температура 

 висока температура мотора 

 заштита загушења мотора 

Допремање такође треба да укључи неопходна баждарења, програмирања и испитивања 

фукционисања након инсталирања. 

 

Идентификација 

 

Све пумпе треба да носе видљиве, отпорне на корозију ознаке који показују: 

1. произвођача 

2. тип/пречник ротора 

3. број обртаја (r/min) 

4. запремински капацитет (dm3/s) 
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5. напор 

6. потрошњу електричне енергије (kW) 

7. максимални притисак (MPa или bar) 

8. пројектовану температуру (°C) 

 

Карактеристичне криве пумпи 

Равномерна и стабилна карактеристична крива ће бити достављена за све пумпе тако да 

паралелан рад са другим пумпама не може бити нестабилан. Произвођачи пумпи ће 

гарантовати да карактеристике пумпи ће имати исту криву како је наведено у тендерској 

документацији. 

Пумпе су променљивог протока и биће регулисане у складу са разликом притисака у 

мрежи грејања у изабраним тачкама. 

Пумпе ће испитати снабдевач према DIN 1944 II. Пумпе ће се поставити у складу са 

препорукама произвођача. 

Свака пумпа ће бити опремљена затварајућим вентилима, једним неповратним 

вентилом, једним вентилом за испуштање, индикаторима притиска и сензорима притиска.  

Пре старта пумпног агрегата од стране овлашћеног сервисера проверити саосност 

вратила пумпе и мотора, и при пуштању у рад извршити вибродијагностику. 

 

Пројектни параметри 

Према идејном решењу. 

 

 

3.9. ОДВОД ДИМНИХ ГАСОВА 

 

Димни гасови се из котла изводе преко димног канала котла. На димни канал котла се 

надовезује димни канал, који се спаја са димњаком. Носећа конструкција димњачких канала, 

који нису самоносећи, је независна челична решеткаста конструкција на сопственом армирано-

бетонском темељу.Висину димњака прорачунати у складу са захтевима заштите животне 

средине. 

На димном каналу предвидети ревизиони отвор за улаз и кутије за скупљање и одвод 

воде која је продукт сагоревања. Одвод воде са димне стране предвидети цевима. 

Димњак је челичне конструкције, статички ослоњен на  носећу челичну конструкцију. 

Димњачки системтребадабудепроизведенаускладусаEN 1090-2 иEN 13084-7, 

икаопроизводсаквалитетомкојијепотврђенCEзнаком. 

 

Произвођач мора да има следеће стандарде: 

 ENISO 9001  

 ENISO14001  

 ENISO3834-2  

 EN13084-7  

 EN1090-1 

 SCC сертификат 

 

Заваривање димњака урадити према следећим нормама: 

 Сертификат заваривања према ENISO9606-1/14732 
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 Процедура заваривања према ENISO15609/15614-1 

 Контрола заваривања ENS 2 према EN 1090-2 

 НDT тест морају извршити особе са сертификатом према EN ISO 9712 

 

На димњаку на висини у складу са прописима предвидети мерна места за периодичну 

контролу емисије, са платформом и прикључком за напајање 230 V. На врху димњака такође 

предвидети платформу у складу са прописима. Ослонце димног канала дати у грађевинском 

пројекту. 

 

 

3.10. ЦЕВОВОДИ И АРМАТУРА 

 

Између запорних вентила на улазу и излазу из котла и котла предвидети одговарајућу 

пролазно непролазну прирубницу. 

Цевоводи се ослањају на дужинама из доње табеле тако да је максимални угиб 5мм за 

радне температуре 373K: 

 

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

Lmax (m) 1,9 2,1 2,8 2,8 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 

Дeбљинa 

изолације 

(mm) 

40 40 40 50 50 50 60 60 60 70 

 

Повезивање опреме и котлова се изводи челичним цевима у квалитету P235GHTC1. 

Антикорозиона заштита цевовода се врши са једним од премазних средстава у два 

слоја: 

- оловни минијум, према SRPSC.Т7.326, 327 

- цинк хромат, према SRPSC.Т7.322 

 

Цевоводе је потребно означити бојама и стрелицама које показују смерове струјања 

флуида у складу са Техничким прописима, према DIN 2404. 

 

ТОПЛОВОД 
ПОТИС / 

ПОВРАТ 

ЦИНОБЕР ЦРВЕНО / 

КОБАЛТ ПЛАВО 

ОДЗРАКЕ  БРАОН 

ПРЕЛИВЕКСПАНЗИОНО

ГСУДА 
 ЦРНО 

ВОДОВОД  ЗЕЛЕНО 

ОМЕКШАНА ВОДА  СВЕТЛО ЗЕЛЕНО 

КОМПРИМОВАНИВАЗД
УХ 

 ПЛАВО 

 

Неизоловани цевоводи се боје целом дужином. 

Неизолована опрема се боји целом површином. 

Изоловани цевоводи се боје на прирубницама и точковима вентила, док се цевоводи 

већих дужина додатно обележавају тракама одговарајуће боје. 
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Као материјал за термоизолацију се користи минерална вуна у облози од Ал лима ≠0.55 

следећих карактеристика:  

- Тип: ВУНИЗОЛ, 

- Густина: 80-110 kg/m3, 

- У монтираном стању на цевоводу 150 kg/m3, 

- k =0,05 W/mK. 

 

 

3.11. ПРОБНИПОГОН 

 

Пробни погон, у трајању највише 7 дана, подразумева да ће се извршити подешавање 

котловског постројења, испитивање и обука погонског особља. 

Услов за почетак пробног погона је исправан рад свих сигурносних система (блокада) 

што мора бити потврђено записником. О току пробног погона сачињава се Протокол који 

потписују Понуђач и Наручилац. Почетак пробног погона констатује се записнички уз 

обавезно присуство Наручиоца. 

Извођач је дужан да обезбеди стално присуство стручног лица у току пробног погона. 

За време пробног погона Извођач води дневник погонских параметара и уписује вредности на 

сваких сат времена са манометара и термометара, где постоје, односно са PLC –a. 

У току пробног погона сви остали радови на котлу и у котларници се прекидају. 

Успешност пробног погона се доказује континуалним радом у трајању 72 сата уз 

постизање максималне продукције у трајању минимално 2 сата. Завршетак пробног погона 

констатује се записнички. 

 

3.12. ТЕХНИЧКИУСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КОТЛАРНИЦИ 

 

Приликом набавке материјала и опреме извођач радова мора да се придржава следећег: 

- Сва опрема и материјал предвиђен за уградњу мора бити неупотребљаван (нов), 

- Сав уграђени материјал и опрема мора имати атесте (гарантне листове, сертификате) 

у складу са важећим прописима, који се на захтев стручног надзора достављају на 

увид пре уградње, 

- Додатни материјал за заваривање мора имати атесте у складу са важећим SRPS 

нормама, који се на захтев стручног надзора достављају на увид пре уградње.  

 

Приликом израде и монтаже извођач радова мора да придржава следећег: 

- Радови се изводе према одобреној пројектно техничкој документацији. 

- При извођењу радова извођач мора да се придржава упутстава који су саставни 

део пројекта и Конкурсне документације. 

- Захтеви квалитета материјала, опреме и радова дефинисани су одобреном 

пројектном документацијом иКонкурсном документацијом. 

- Наручилац има право да захтева додатно испитивање квалитета материјала и 

изведених радова код акредитоване организације. 

- Пре почетка заваривања Извођач је дужан да сачини и достави стручном надзору 

технологије заваривања као и квалификације технологија, WPQR која се састоји 

од WPS, записника оиспитивању и Одобрења – WPAR. Технологија заваривања за 

предметни спој мора бити квалификована према групи стандарда SRPSENISO 
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15614. Квалификација технологије, WPQR, саставни је део атестно техничке 

документације. 

- Извођење заваривачих радова мора бити према достављеним квалификованим 

технологијама. Квалитет завареног споја дефинисан је у пројектно техничкој 

документацији и важећим SRPSстандардима. 

- Заваривање могу да врше само заваривачи који имају уверење за ту врсту и 

положај заваривања према стандарду SRPSEN 287-1 или SRPSENISO 9606-1, које 

извођач доставља стручном надзору на увид пре почетка заваривачких радова. 

- Радови морају да буду изведени са стручном радном снагом, стручно и 

квалитетно према важећим стандардима за ову врсту постројења 

- Извођач својим радницима мора да обезбеди сав потребан материјал и алат за 

извођење радова Извођач је у обавези да обезбеди и сву потребну механизацију за 

извођење радова. 

 

Безбедност и здравље на раду: 

- Извођач је дужан да обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад, у складу са 

законом - Закон о планирању и изградњи, члан 152, став 4 

- Извођач је дужан да достави елаборат о уређењу градилишта који мора да садржи 

изјаву извођача да су сви радници који раде на градишту обучени из области 

безбедности и здравља на раду у складу са законом. 

- Пре почетка радова извођач је дужан да у сарадњи са Наручиоцем изради План 

превентивних мера. 

 

Техничка испитивања цевовода за воду у котларници 

 

Заварени спојеви испитују се 100% визуелно и радиографски према технологијама 

заваривања, а минимално 30%. 

Контролу квалитета завареног споја може вршити организација акредитована према 

SRPSISO 17025,особље које врши захтевана испитивања мора бити оспособљено према 

SRPSEN 473. 

Испитивање се врши према стандардима: 

 Визуелна контрола SRPSENISO 17637 

 Радиографско испитивање SRPS ENISO 17636 

 Нивои прихватљивости за грешке дефинише се технологијом заваривања, према 

SRPS ENISO 5817. 

 

По завршеној монтажи опреме и цевовода треба извршити појединачно испитивање 

сваког елемента опреме, односно цевовода а затим комплетног уређаја уколико је технолошки 

то изводљиво. 

Све агрегате са погонским електромотором пре првог укључивања проверити да ли су 

заштићени од струјног удара на спољни додир и да ли је извршена електро заштита мотора на 

преоптерећење. 

Пре првог пуштања треба ручно проверити да ли се обртни склопови лако окрећу и да 

ли су спојнице правилно постављене. 

Прво укључивање треба да буде краткотрајно да би се избегле евентуалне хаварије. 
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Код опреме сложеније конструкције пре прве пробе мора се добро проучити погонско 

упутство и према њему поступити. 

Цевоводе и арматуру треба испитати хладним воденим притиском сагласно прописима 

за опрему под притиском. 

Поред опреме и цевовода треба извршити проверу рада свих локалних и даљинских 

мерних инструмената и регулационих кругова са регулационом арматуром. Посебно треба 

проверити да ли је извршена деблокада сигурносних вентила и да ли су њихови издуви 

прописно изведени у атмосферу. 

 

Гарантно испитивање 

 

Услов за завршетак посла је извршено гарантно испитивање котлова којим се доказују 

њихови гарантовани параметри и целог постројења.Обим гарантног испитивања и обавезе 

везане за исто дати су у Поглављу IIIТехничка спецификација. 

Обавезе везане за гарантно испитивање дате су у Техничкој спецификацији (Поглавље 

III конкурсне документације). 

 

 

3.13. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТОПЛОВОДА И ПОДСТАНИЦА 

 

Топловод 

 

Развод цевовода од нове котларнице до топлотних подстаница у објектима потрошача - 

О.Ш. „Вук Караџић“, О.Ш. „Десанка Максимовић“, Машинско-електротехничка школа 

(МЕТШ), Гимназија и Дечији диспанзерврши се подземно, предизолованим цевима и 

надземно. 

Подземни цевовод се завршава прикључном бетонском шахтом испред самог улаза у 

постојећу котларницу. 

Предизоловане цеви се постављају у ров на минималној дубини 0,8 m. Ров је ширине 

0,8 m. На дно рова се ставља тампон слој шљунка, затим дрвене гредице 10x10x7 cm на 

међусобном растојању 2,5 до 3 m. Испрани ситан песак ставља се испод цеви, дебљина слоја је 

10 цм, око цеви и изнад цеви, дебљина слоја 10 cm. Остатак рова попуњава се ископаном 

земљом, терен се уређује према претходном стању, а вишак земље одвози на депонију.  

Посебну пажњу треба посветити ископу трасе, како би се избегла оштећењења 

постојећих подземних инсталација чија тачна локација није позната. О градњи је потребно 

обавестити све руковаоце у складу са пројектним условима, те наложити и надзор осталих 

радова везаних за постојеће комуналне инсталације. 

Сва укрштања топловода са осталим подземним инсталацијама морају се извести по 

упутству представника комуналних предузећа, која управљају тим инсталацијама. На тим 

местима обавезан је ручни ископ. Сви услови и сва решења морају бити документовани у 

грађевинском дневнику. Код ископа канала потребна је пажња на месту укрштања топловода с 

телекомуникационим каблом, електро каблом, канализацијом, водоводом.  

У случају да при укрштању топловода са постојећим инсталацијама не могу да се 

постигну прописана растојања, у сагласности са руковаоцем комуналног предузећа 

употребљавају се заштитне цеви. 
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Сви радови у вези са заштитом и могућим премештању постојећих подземних објеката 

и инсталација морају бити обухваћени ценом радова. 

У прикључној шахти код котларнице се уграђују по два запорна вентила и по два 

прикључка за одзрачавање и за одмуљивање са вентилима DN25 PN16. У шахтама код сваког 

од потрошача, такође се уграђују запорни вентили, одакле се цевовод води надземно до самог 

уласка у топлотну подстаницу. 

Предизоловани топловод изводи се од челичне радне цеви у квалитету P235GHTC1, са 

облогом од полиетилена, PEHD. 

Чврсте тачке се постављају у складу са прорачуном дилатација. 

Предизоловане цеви су са уграђеним системом за детекцију цурења – влаге. 

После извршеног заваривања топловода извршити радиографску контролу заварених 

спојева у обиму мин. 30%, а затим извршити пробу хладним воденим притиском према 

техничким условима за испитивање инсталације, који су саставни део Пројекта за извођење. 

После успешно извршене пробе на притисак може се приступити заливању спојних 

места и затрпавању рова по претходно описаном редоследу. 

Топловод од котларнице до постојеће котларнице Техничке школе, где је смештена 

топлотна подстаница, изводи се надземно. Квалитет цеви је P235GHTC1. 

Топловод излази из котларнице на спољашњем зиду зграде, на коти цца 3 m и води се 

уз спољашњи зид зграде на носачима цевовода.  

Изолација цевовода је од минералне вуне у облози од Al лима. 

 

 

Топлотне подстанице 

 

Топлотне подстанице се уграђују у просторијама корисника, одн. у просторијама 

постојећих котларница. 

Топлотне подстанице су изведене као компактне предфабриковане топлотне 

подстанице и израђена је по одредбама DIN 4747. Сви елементи топлотне подстанице су 

фабрички међусобно повезани цевоводима и арматуром и постављени на челично постоље. 

Такође су електро уређаји и мерни уређаји функционално повезани са командним орманом 

подстанице. 

За топлотне подстанице потребно је обезбедити следеће услове:  

- У простору топлотне подстанице или у њеној близини потребно је обезбедити 

водоводни прикључак са зидним прикључком DN 15 са наставком за цев и армирано-

гумену цев са две шелне. 

- У простору топлотне подстанице или у њеној близини потребно је обезбедити 

монофазну утичницу. 

- Мора бити обезбеђена довољна и одговарајућа расвета, струјно коло расвете мора 

бити одвојено од струјног кола напојног дела топлотне подстанице. 

- Врата простора топлотне подстанице морају бити са типском бравом и 

цилиндричним улошком, широка најмање 70 cm и потребно је да се отварају ка 

споља. Кључ од врата топлотне подстанице и један комплет кључева свих врата, од 

уласка у објекат до простора топлотне подстанице, потребно је доставити 

испоручиоцу топлоте. 

- У простору топлотне подстанице, без сагласности испоручиоца, не смеју бити 

никакви други уређаји, који не служе намени топлотне подстанице.  
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- У простору топлотне подстанице, на видном месту, мора бити изложена шема 

топлотне подстанице са упутством за употребу и одржавање.  

Режим рада топлотне подстанице је непрекидан или са прекидима, са ноћним 

снижењем. 

Опрема и арматуре на примарној страни топлотне подстанице морају да одговарају 

номиналном притиску PN16 и дозвољеној температури 110 °C.  

Топлотна подстаница је опремљена елементима за регулацију температуре топле воде у 

зависности од спољашње температуре. Извршни елемент регулације на примарној страни је 

равни запорни регулациони вентил. Регулациони уређаји имају пропорционално-интегралну 

карактеристику са подешавањем на 75/55 °C код спољашње температуре -18 °C. 

Обавезне функције регулационог уређаја су: 

- ограничавање температура повратка према кривој, 

- временски зависна регулација, 

- повезивање на CNS испоручиоца топлоте. 

 

Примарна страна (PN 16) састављена је од: 

- Комбинованог квантитативног и температурног регулатора-комби вентила  

- Калориметра 

- температурног сензора за ограничавање температуре повратка 

- термометара 0 до 120 °C и манометара од 0 до 6 bar 

- хватача нечистоће са магнетним улошком 

- спољашњег температурног сензора. 

 

Моторни погон је везан на регулатор топлотне подстанице, који је повезан са сензорима 

на примару и секундару.  

Примарна страна топлотне подстанице је на деловима даљих цевних одељака изолована 

са топлотном изолацијом d=60 mm. 

 

Секундарна страна (у зависности од постојеће арматуре код потрошача PN6 или PN16) 

је састављена од: 

- температурног сензора у доводу 

- вентила сигурности 

- запорног вентила 

- хватача нечистоће са магнетним улошком 

- термоманометара одговарајућих мерних подручја 

- прикључака за пуњење, пражњење и сигурносног вода 

- фреквентне пумпе за циркулацију од топлотне подстанице до постојећих разделника- 

сабирника за локалне потрошаче 

- експанзионе посуде (постојеће код сваког од потрошача) 

 

Спољни температурни сензор је намештен на северној страни фасаде или њему 

најближем месту (североисточни или северозападно) и у складу са правилима добре праксе у 

погодној удаљености од прозора, врата, балкона или других топлотних извора. 

Сви електрични елементи су повезани и спремни за прикључак на електричну мрежу 

230 V, 50 Hz. 
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Топлотне подстанице су опремљене својим командним електро орманима који се 

прикључују на електро мрежу у просторији подстанице (постојећој котларници) сваког од 

потрошача. 
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ПРИЛОГ 4: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ  РАДОВА 

 

 

4.1. ВАЖЕЋИ СТАНДАРДИ И ПРОПИСИ 

 

- Услови за испитивање кабла одређени су према SRPS N.C5.020/64; SRPS N.C5220/64 

и SRPS N.C0.030/66. 

- У складу са правилником о техничким нормативима за заштиту објекта од 

атмосферског пражњења (Сл.лист SRJ 11/96, SRPS IEC 1024-1-1), а сав материјал 

који буде употребљен за градњу ове инсталације мора бити од првокласног 

материјала како у погледу квалитета тако и у погледу израде, а у складу са 

SRPSN.B4901 до 950. 

- Проводници коришћени за инсталацију изједначења потенцијала одговарају 

захтевима из SRPS IEC 1024-1 

- Проводници каблова израђују се од бакра или алуминијума као вишежични 

секторског облика. Конструкција бакарног и алуминијумског проводника и 

електрични отпор одговарају SRPS N. C0.015, klasa 2. IEC 228,  каблови ее означавају 

према стандарду SRPS.N.CO.010. 

- Каблови са изолацијом од импрегнисаног папира и металним плаштом, за називне 

напоне до 60kV; према SRPS N.C5.020:  

- Испитивање каблова са изолацијом од импрегнисаног папира и металним плаштом, 

за називне напоне до 60kV; према SRPS N.C5.025:  

- Каблови са изолацијом од термопластичних маса на бази поливинилхлорида, са 

плаштом од поливинилхлорида или термопластичног полиетилена за напоне до 10 

kV према SRPS N.C.220: 

- Испитивање каблова са изолацијом од термопластичних маса на бази 

поливинилхлорида, са плаштом од поливинилхлорида или термопластичног 

полиетилена за напоне до 10 kV. Према SRPS N.C5.225: 

- Каблови са изолацијом од термопластичног или умреженог полиетилена, са плаштом 

од термопластичних или еластомернихмаса,  за називне напоне од 1kV до 35 kV; 

према SRPS N.C.230: 

- Испитивање каблова са изолацијом од термопластичног или умреженог полиетилена, 

са плаштом од термопластичних или еластомернихмаса,  за називне напоне од 1kV 

до 35 kV; према SRPS N.C5.235: 

- Каблови са изолацијом од термопластичне масе на бази поливинил хлорида за 

напоне до 10 kV испитује се по SRPS. N.C5.225/75  

- Каблови са изолацијом од умреженог полиетилена за напоне до 35 kV испитује се по 

SRPS. N.C5.235 

- Инсталацију изједначења потенцијала извести у свему према Правилнику о 

техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (Сл.лист 

СРЈ бр.11/96), SRPS стандардима прописаних овим Правилником (SRPS N.B4.803, 

SRPS N.B4.810, SRPS N.B4.811, SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1), SRPS 

N.B4.802 из 1997.год., техичком нормативу DIN VDE за постројења јаке струје у 

болницама и ванболничким просторијама које се користе у медицинске сврхе, 
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приложеним прорачунима, плановима, цртежима, предмеру материјала и овим 

условима 

- Сав материјал који буде употребљен за градњу ове инсталације мора бити од 

првокласног материјала како у погледу квалитета тако и у погледу израде, а у складу 

са SRPS N.B4901 до 950 и DINVDE 

- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 

64/2010 - одлукаУСРС, иузброј 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 

одлукаУСРСбројИУз-233/2009, 50/2013 - одлукаУСРСбројИУз-295/2009, 98/2013 - 

одлукаУСРСбројИУз-68/2013,132/2014, 145/2014 и 83/2018). 

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр.20/15); 

- Закон о мерним јединицама и мерилима; 

- Закон о стандардизацији („Сл. гласник РС“ бр.36/2009); 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објекта („Сл.гласник РС“ бр. 23/2015, 

77/2015, 58/2016, 96/2016, 67/2017 и 72/2018); 

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона 

(„Службени лист СФРЈ“ бр.53/88, 54/88 28/95); 

- Правилник о техничким и другим захтевима за утврђивање пожарног оптерећења и 

степена отпорности према пожару („Сл. гласник РС“ бр.74/2009); 

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту („Сл. 

гласник РС“ бр.21/2009); 

- Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 

пражњења („Службени лист СРЈ“ бр.11/96);  

- Правилник о обавезном атестирању елемената типских грађевинских конструкција 

на отпорност према пожару и о условима које морају испуњавати организације 

удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа („Сл. лист СФРЈ “, бр. 24/90) 

- Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о 

усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености („Сл. гласник 

РС”, бр. 98/2009) 

- Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености („Сл. 

гласник РС”, бр. 98/2009) 

- Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Сл. 

гласник РС”, бр. 98/2009) 

- Услови и технички нормативи за пројектовање стамбених зграда и станова („Сл. 

Лист Бгд“, бр.32/IV-1983, Измене и допуне горњих аката „Сл. Лист Бгд“, бр.5/88); 

- SRPS ISO 3864-1:2012 Графички симболи – Боје и знакови сигурности – Део 1: 

Принципи пројектовања знакова сигурности и ознака сигурности 

- SRPS N.S6.061 – Алармни системи. Јединице за напајање. Критеријуми и методе 

испитивања радних карактеристика; 

- VDS 2102:2001 Maintenance-free Lead Acid Batteries for Alarm Systems - Requirements 

and Test Methods  

-  SRPS EN 61056-1:2010 Оловне батерије опште намене (типови са регулацијом 

помоћу вентила) - Део 1: Општи захтеви, функционалне карактеристике - Методе 

испитивања 

- SRPS EN  61056-2:2010 Оловне батерије опште намене (типови са регулацијом 

помоћу вентила) - Део 2: Мере, прикључци и обележавање 
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- SRPS N.C0.075 – Електроенергетика. Испитивање проводника и каблова. Отпорност 

према горењу; 

- SRPS EN 60332-1:2009 Испитивања електричних и оптичких каблова у условима 

пожара - Део 1-3: Испитивање вертикалног ширења пламена на појединачном 

изолованом проводнику или каблу. 

- SRPS EN 50290-4-1:2010 Комуникациони каблови - Део 4-1: Општа разматрања за 

коришћење каблова - Услови околине и аспекти у погледу безбедности. 

- SRPS EN 12101-2:2015 Системи за контролу дима и топлоте — Део 2: 

Спецификације уређаја за природно одвођење дима и топлоте 

- SRPS HD 60364-1:2012 Електричне инсталације ниског напона - Део 1: Основни 

принципи, оцена општих карактеристика, дефиниције 

- SRPS HD 60364-5-51:2012 Електричне инсталације у зградама Део 5-51: Избор и 

постављање електричне опреме - Општа правила 

- SRPS HD 60364-5-52:2012 Електричне инсталације ниског напона - Део 5-52: Избор и 

постављање електричне опреме – Електрични развод 

- SRPS EN 60364-6:2012 Електричне инсталације ниског напона - Део 6: Верификација  

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона Сл. 

гласник РСбр.53/88 

 

 

4.2. ОПИС ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ У КОТЛАРНИЦИ 

 

A.Општи део 

У оквиру објекта котларнице на биомасу у Прибоју врши се уградња два котла на дрвну  

сечку, снаге 1000±50 кW, одн. 800±50 кW.  

Температура разводне воде из котла је константна и износи 90 °C а у зависности од 

оптерећења конзума (радијаторског грејања) прикључених објеката. 

Предвиђено је да котао буде повезан на акумулатор топлоте ("пуфер"). Акумулатор 

топлоте има запремину 15 м3. Његова улога је вишеструка: омогућавају резерву топле воде 

којом ће се снабдевати потрошачи приликом чишћења котла и паузе (у тренутку када котао не 

ради) и обезбеђују рад котла са 100 % оптерећењем, што је веома важно, јер је у том случају 

степен ефикасности котла највећи. 

 

Б.Технички део 

1. Снабдевање објекта електричном енергијом. 

Напајање објекта електричном  енергијом изводи се из новоформираног мерног ормана 

МРО који се налази поред котларнице, тако да је очитавање бројила могуће са јавне површине. 

МРО је слободностојећи и у исти ће се монтирати једна полудиректна група 200/5А која се 

пребацује из школа МЕТШ, једно бројило широке потрошње које се пребацује из Основне 

школе и једна дирекнамерна група 62 А за котларницу у свему према условима ЕД Ужице 

погон Прибој број 28/51/2017 од 21.11.2017.год. 

МРО се напаја каблом ПП00 4x120 мм2, 1кВ који се искључује са КПК-Ш (школе). 

Кабал пообележавању од стране ЕД Ужице погон Прибој ручно ископати и поставити у нови 

ров до МРО. 

Тачан положај МРО усагласити се надзорним органом ЕД. 
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Прикључак котларнице извести каблом N2XH 4x50 мм2 од МРО до КПК-К који се 

поставља на фасадни зид котларнице поред МРО. 

На објекту МЕТШ поред постојећег КПК монтирати нови двоструки КПК. За напајање 

школе поставити нови кабл XP00 АSЈ 3x150+70 мм2 и повезатии на једну групу НВ осигурача 

400/200 А. За напајање Основне школе поставити нови кабл PP00-5x10 мм2, 1кV до новог КПК 

и повезати са другом групом НВ осигурача 160/35 А. 

Напајање потрошача објекта котларнице извешће се преко новоформираног разводних 

ормана нове котларнице РО-НК каблом N2XH 4x50 мм2, 1кV. 

 

2. Развод електричне енергије 

Напајање потрошача објекта извешће се преко новоформираног разводних ормана 

новекотларнице РО-НК. Разводни орман је од два пута декапираног лима са вратима са 

типскомбравицом и кључем. 

Развод ел. енергије, предвиђа се кабловима типа N2XH који су димензионисани на 

базиједновременог вршног оптерећења уз проверу пада напона. Каблови се постављају на 

зидвидно, у ПНК каналима, на обујмицама или у глатким инсталационим цевима. 

 

3. Избор електричне опреме 

Електрична опрема је одабрана према: 

- у зависности од спољашњих утицаја 

- намени и типу ел.ен. система напајања 

- електричном прорачуну 

 

1/ Предвиђена електроенргетска инсталација се напаја у ТТ систему 3L/N/Pe, 50 

Hz,3x400/230V. 

2/ Класификација спољашњих утицаја којима је изложена електрична инсталација дата 

је стандардомСРПС Н.Б2.730, Сл. лист СФРЈ 48/84, тј. са три опште категорије утицаја: 

- утицај околине 

- употреба 

- конструкција зграде 

 

УТИЦАЈ ОКОЛИНЕ 

КАТЕГОРИЈА УТИЦАЈА ОЗНАКА ЗАХТЕВИ ЗА ИЗБОР ОПРЕМЕ ИПОСТАВЉАЊЕ 

ТЕМПЕРАТУРА АА4 Нормално 

НАДМОРСКА ВИСИНА АЦ1 Нормално 

ПРИСУСТВО ВОДЕ АД1,АД3 ИПО*, ИП3* 

___________________________________________________________________________ 

ПРИСУСТВО СТРАНИХЧВРСТИХ ТЕЛА АЕ1 ИПО* 

ПРИСУСТВО КОРОЗИВНИХ ИЛИПРЉАВИХ МАТЕРИЈАЛА АФ1 Нормално 

МЕХАНИЧКА НАПРЕЗАЊА-УДАР АГ1 Нормално 

___________________________________________________________________________ 

МЕХ.НАПРЕЗАЊА-ВИБРАЦИЈЕ АХ1 Нормално 

ПРИСУСТВО ФЛОРЕ И ФАУНЕ АК1,АЛ1 Нормално 

___________________________________________________________________________ 

ЕЛ.МАГ. ЕЛ.СТАТ. УРЕЂАЈИИЛИ ЈОНИЗАЦИЈА АМ1 Нормално 

ОСТАЛИ УТИЦАЈИ АН1,АП1,АQ1 
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УПОТРЕБА ОЗНАКА ЗАХТЕВИ ЗА ИЗБОР ОПРЕМЕИ ПОСТАВЉАЊЕ 

ОСПОСОБЉЕНОСТ ЛИЦА БА2 ИП2* 

___________________________________________________________________________ 

ОТПОРНОСТ ЉУДСКОГ ТЕЛА ББ1 Нормални 

____________________________________________________________________________ 

ДОДИР ЛИЦА СА ПОТЕНЦИЈАЛОМЗЕМЉЕ БЦ2 Нормални 

ЕВАКУАЦИЈА У СЛУЧАЈУХИТНОСТИ БД1 Нормални 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАДУ ИЛИСКЛАДИШТЕЊЕ БЕ1 Нормални 

 

КОНСТРУКЦИЈА 

КОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ОЗНАКА ЗАХТЕВИ ЗА ИЗБОР ОПРЕМЕ И 

ПОСТАВЉАЊЕ 

САСТАВ МАТЕРИЈАЛА ЦА1 Нормални 

СТРУКТУРА ЗГРАДЕ ЦБ1 Нормални 

Инсталацију треба извести у складу са важећим прописима и овим елаборатом, са 

новимисправним материјалом и стручном радном снагом. 

 

4. Инсталација осветљења 

За осветлење просторија предвиђене су светиљке са лед изворима различитих 

светлотехничкихкарактеристика и механичке заштите, а зависно од карактеристика средине у 

којој се светиљкауграђује. 

Планиране су лед светиљке у заштити ИП55 са лед цевима 18W. 

За осветљење котларнице предвиђена су 3 једнополна прекидача код врата, као и 

једанједнополни прекидач за укључивање светла у подруму. У улазном делу подрума светло 

сеуклучује преко сензора покрета. 

Нужно светло котларнице је пројектовано се флуо светиљкама од 18W у заштити ИП55 

сасопственим извором напајања (акумулатором), која омогућава рад светиљке у аутономији 

1сат,са осветљајем од 1 луks-а, на путевима и 2 луks-а на вратима. 

Положај ових светиљки је тако изабран да омогућава несметану евакуацију људства у 

случајупозара или других непредвиђених ситуација. 

За спољашњу расвету су предвиђени лед рефлектори. Укључивање је ручно и 

преколуксомата. 

Развод каблова се врши постављањем истих на зид у ПНК каналима или у 

инсталационим глаткимцевима ПГ11. Инсталација се изводи кабловима N2XH 3x1,5мм2. 

 

5. Инсталација прикључница и осталих технолошких потрошача 

Инсталација утичница је планирана као видна инсталација. Планиране су индустријске 

утичнице трофазнапетополна од 32А и монофазна трополна од 16А. Све утицнице су 

прописаног степена заштите. 

Развод каблова се врши постављањем истих на зид у ПНК каналима или у 

инсталационим глаткимцевима. Инсталација се изводи каблом N2XH 5x4мм2/ПГ21 за 

трофазну и каблом N2XH3x2,5мм2/ПГ16 за монофазну утичницу. 

 

6. Електромоторни погон и аутоматско управљање 

Електромоторни погон котла се напаја из сопственог ормана аутоматике КО-К. Из 

истог се напајајумотори – пумпе које гурају топлу воду за грејање. Према оптерећењу се бира 
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котловска пумпа и трокраки мешни вентил за заштити хладног краја котла, те је потребно да 

се предвиди инсталација. 

Каблови ових потрошача се постављају у сапа цеви које се фиксирају за под поред 

котла. 

 

7. Заштита од пожара 

Примарни циљ код заштите од пожара је заштита људских живота. Ово подразумева 

потпунобезбедно напуштање објекта у све три фазе, а то су: 

• Бежање из запаљене просторије - прва фаза евакуације; 

• Бежање кроз ходнике до излаза - друга фаза евакуације; 

• Напуштање објекта на удаљење од мин 6м - трећа фаза евакуације. 

 

Пројектована електрична опрема и материјал, који прописно УГРАЂЕНИ И 

ОДРЖАВАНИ не могуда буду узрок појаве пожара. 

 

8. Заштита од електричног удара 

За заштиту људи од електричног удара примењен је систем заштите аутоматским 

искључењем напајања узуслов изједначења потенцијала. Инсталација је пројектована за ТТ 

систем заштите а припремљеназа ТН-Ц-С систем са темељним уземљивачем, као основним, 

као и са мерама изједначењапотенцијала у објекту, што представља додатну меру заштите. 

Предвиђен је темељни уземљивач који ће се извести траком Fе/Zn 25x4мм положеном у 

темељу,завареном на сваких 1,5 м за темељну арматуру. 

Сабирни уземљивач котларнице је трака Fе/Zn 25x4мм  положена на носачима за зид 

СРПС Н.Б4.925-П на 0,5м од тла по обиму котларнице. Са сабирним уземљивачем везана је 

шина уземљењау ГРО једножилним каблом N2XH-Ј (са жутозеленом изолацијом) пресека 

проводника једнакомполовини пресека фазног проводника напојног кабла (50мм2). Преко 

напојног кабла повезујесе шина уземљења у РО-НК. РО-НК је повезан са сабирним 

уземљивачем у котларници. Даљепреко пете или треће жиле са жуто зеленом изолацијом 

повезују металне масе потрошача директноили преко заштитних контаката прикључница. 

Инсталација је тако димензионисана да је у случају примене ТН система отпор петље 

донајудаљенијег потрошача такав да заштитни уређаји прекидају струјно коло у 

времену,безопасном по човека и то 0,4 сец. за потрошаче у сувим просторијама, односно 0,1 

сец. Запотрошаче у влажним просторијама у случају земљоспоја. Ово је приложеним 

прорачуномдоказано. После завршених радова извођач ће измерити отпор петље и доказати 

исправностинсталације. 

 

 

10. Заштита од атмосферског пражњења - громобранска инсталација 

Громобранска инсталација је постојећа која се налази на школи. Школа је висине >17м 

па припадапрвој зони, а прорачуном је дато да котларница припада IV зони. Котларница је у 

заштићеној зониод стране школе МЕТШ, па није потребнио изводити громобранску 

инсталацију. Пошто је кровпостављем на металној кострукцији потребно је извести 

изједначење потенцијал, које јепројектована на принципу Фарадејевог кавеза . 

Метална конструкција која носи кров представља прихватни систем. Исти се спаја са 

спустнимсистемом заваривањем траке за конструкцију. 
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Спусни проводници су распоређени по обиму штићеног простора тако што су 

постављени уармирано-бетонске стубове. Спусни проводници су урађени од поцинковане 

траке 20x4мм домерног споја. Мерно-раставни спој поставити на 1.7м висине од тротоара. 

Предвиђено је уземљење металног димњака на две тачке. 

Унутрашњу громобранску инсталацију представља повезивање свих проводних делова 

у објектуса громобранским уземљивачем. 

Одржавање громобранске инсталације у експлоатацији мора бити према стандарду 

СРПСНБ4.802. Контролу инсталације врши стручњак за громобранске инсталације према 

стандардуСРПС ИЕЦ 1024-1 тачка 4.2. и 4.2.2. Визуелна контрола се врши најмање једанпут 

годишње, апотпуна контрола и испитивање сваке две године, уколико је I ниво заштите. 

Прорачун нивоа заштите и начин одржавања и контроле громобранске инсталације је 

приложен у пројектнојдокументацији. 

По изведеним радовима морају се извршити мерења свих заштитних система, о чему 

треба приложитиатесте овлашћених организација. 

За сваку битну измену у односу на пројекат Извођач је дужан да тражи писмену 

сагласностПројектанта. 

 

4.3. СТАБИЛНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА 

 

У Котларници и у командној соби, је предвиђена стабилна инсталација за дојаву 

пожара, која се састојииз: конвенционалне модуларне противпожарне централе са релејним 

излазима за аларм и сметњу, и са 2надзирана сиренска излаза са подесивим кашњењем (0-10 

минута). Централа је предвиђена за монтажуна зид командне собе. 

На централу се повезују 10 конвенционалних оптичко/термомаксималних 

(580°C)/термодиференцијалнихдетектора пожара са подножјем за влажне просторије и 3 

конвенционална ручна јављача пожара замонтажу на зид. 

Централа има сирену са строб светлом за унутрашњу или спољну монтажу, IP65. 

Опремљена је са 2 резервне акумулаторске батерије капацитета 12V/7Ah за напајање у 

случајунестанка мрежног напона. 

Такође, централа има Гласовни комуникатор за 2 говорне поруке, 6 телефонских 

бројева, и самогућности слања кодованих дојава на мониториг центар. Продори између 

противпожарних сектора сепопуњавају коришћењем ватрозаштитне масе за попуну типа CP 

615 и ватрозаштитне пене типа CP 620произвођача Hilti-Galeb гроуп или сл. 

Улога предвиђеног система за дојаву пожара је да упозори руковаоце, и надлежно 

особље да је дошлодо појаве пожара. Централа се не повезује на описани систем аутоматике 

котларнице и нема блокаднуфункцију. 

 

 

4.4. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА (CCTV) 

 

Предвиђено је проширење постојећег система за 5 камера које се прикључују 

напостојећи ДВРуобјектуТехничкешколе. Предвиђенајенабавка, 

испорукаимонтажауrackорману16-каналногНВР-а, јернапостојећемнемарезерве. 

Запотребевизуелногнадзорапросторијасакотловимасупредвиђенеподвекамересаинтегри

саниммоторизованимварифокалнимобјективом, којећебитипостављенесапредњестранекотлова, 

иназадњојстраникотлова, уднупросторије, какобисевиделетракекоједоводегориво. 
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Једнакамерајепредвиђенадасепоставиукоманднојсобикотларнице. 

Камересепостављајунаплафонукотларнице. 

 

4.5. ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

4.5. 1. ОПШТИ УСЛОВИ 

Ови услови су саставни део пројекта и извођач је дужан да их се придржава. 

Понуђачи су дужни поднети понуду за све позиције наведене у приложеној 

спецификацији. 

Документација одобреног пројектног елабората служи као база за састављање уговора. 

Уговор се сматра закљученим кад се уговорне стране писмено споразуму о извођењу 

радова по одобреном елаборату и о цени. Поред тога, уговор мора да садржи још и следеће: 

- рок почетка и завршетка радова, 

- начин наплате обављених послова, 

- уговорне пенале, 

- гарантни рок, 

- надзор Инвеститора над извођењем постројења, 

- обавезу Извођача да постројење изради према одобреном пројекту и у складу са 

постојећим важећим стандардима, техничким упутствима и нормама, као и да се 

мора придржавати Правилника о заштитним мерама при раду. 

Пре почетка извођења радова, Извођач је дужан да се детаљно упозна са комплетном 

документацијом и да све своје примедбе, уколико их има, благовремено достави Надзорном 

органу, преко грађевинског дневника. Извођач је такође обавезан да прегледа градилиште и 

утврди стање грађевинских радова. Нађене недостатке - примедбе обавезан је да пријави 

Инвеститору, па са њим, Надзорном органу и са Пројектантом да постигне споразум о 

радовима или евентуалним изменама. 

Извођењу радова се не сме приступити без грађевинске дозволе коју прибавља 

Инвеститор. 

Уграђени материјал и опрема мора да одговара техничким прописима и стандардима. 

Ако Надзорни орган буде захтевао испитивање неког материјала, Извођач ће га поднети на 

испитивање признатој установи, а трошкове уколико материлај одговара, наплатиће посебно 

као вишак рада, с тим што има право на сразмерно продужење рока. Уколико материјал не 

одговара стандардима, трошкове сноси Произвођач. 

Ако није другачије договорено, сав материјал за уградњу мора бити неупотребљаван 

(нов). 

Ако уграђује материјал Инвеститора, Извођачће га прегледати, па ако сматра да није 

квалитетан, одбиће угадњу писменом констатацијом у грађевинском дневнику. 

Ако и поред тога Надзорни орган буде наредио да тај материјал угради, Извођач ће га 

уградити али не одговара за њега, нити за последице те уградње, с тим што се и део 

инсталације у који се материјал уграђује изузима из гаранције. 

Сва опрема која се угра|ује мора бити снабдевена одговарајућим атестима. 

Извођач је дужан: 

- да постројење изводи по одобреном пројекту, 

- да постројење изводи сагласно техничким прописима, упутствима и стандардима, 

- да предузме све потребне мере за сигурност радника, пролазника и саобраћаја, као и 

за сигурност постројења које се изводи и суседних објеката, 
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- да изврши правилну организацију посла тако да што мање омета рад других 

предузећа или служби, 

- да у току извођења радова унесе у пројекат и графички прикаже црвеним тушем, сва 

насталаодступања од одобрене документације. 

Ако Извођач утврди да монтажни радови неће бити завршени у уговореном року, 

потребно је да према раније договореној процедури, пре истека рока, обавести Инвеститора, уз 

образложење закашњења. 

У цену монтаже постројења урачунато је: 

- потпуна монтажа, испитивање и регулација, 

- обука послуге корисника постројења одмах по довршењу монтаже, 

- дневнице и друге надокнаде за монтере и друго особље које је запослено на 

извођењурадова, 

- извршење свих потребних испитивања и пробног погона. 

Ако Извођач за време монтаже примети да се морају извести накнадни радови на 

постројењу који нису обухваћени у погодбеном предрачуну, или измене које могу имати 

уплива на учинак или на обим радова, дужан је одмах поднети Инвеститору предрачун за те 

накнадне радове или измене. 

Извођач ће приступити извођењу накнадних радова или измена, тек пошто Инвеститор 

одобри предрачун за те радове. 

Извођач мора водити прописану грађевинску књигу и грађевински дневник. 

Извођач је на градилишту одговоран једино Надзорном органу и са њим општи преко 

грађевинског дневника. 

Наређења Надзорног органа, телефоном или писмено, обавезни су за Извођача тек кад 

се упишу у дневник. На све захтеве Извођача, Надзорни орган мора донети решење у 

уговореном временском року. У противном, Извођач има право на сразмерно продужење рока, 

или накнаду штете услед застоја. 

Радове наведене у спецификацији Извођач ће извести са потребним бројем својих 

струјних монтера и помоћника монтера. Број помоћног стручног и помоћног особља за 

извршење уговорених радова одређује Извођач по свом нахођењу, водећи при томе рачуна о 

одржавању уговореног рока. 

За оверу грађевинске књиге, дневника и других службених докумената, као и за надзор 

над радовима, Инвеститор је дужан одредити једно своје стручно лице које ће га уједно 

заступати у свим пословима у вези извођења уговорених радова. Име тог лица Инвеститор је 

дужан писмено саопштити Извођачу и Водећем монтеру, односно Руководиоцу градилишта. 

Све инсталације морају бити испитане. 

Испитивање свих инсталација мора вршити Извођач радова, уз обавезно присуство 

Надзорног органа. 

О извршеним испитивањима састављају се записници који морају садржати: 

- предмет испитивања, 

- попис лица која су вршила и присуствовала испитивању, 

- датум испитивања и време испитивања, 

- околности под којима се врши испитивање (температура, киша, снег), 

- начин испитивања, са назнаком апарата и уређаја помошу којих је вршено 

испитивање, 

- резултате испитивања са тачно добијеним резултатима, 
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- својеручни потпис лица која су вршила испитивање и која су присуствовала 

испитивању. 

Као завршетак монтажних радова сматра се дан када Извођач поднесе Надзорном 

органу писмени извештај о завршетку уговорених радова и овај то писмено потврди у 

грађевинском дневнику, односно затражи од Инвеститора писмено да се образује Комисија за 

технички пријем. 

Пре подношења захтева надлежном органу за извршење техничког пријема објекта и 

добијање одобрења за пуштање у рад, Инвеститор одре|ује стручна лица која ће извршити 

интерни технички преглед извршених радова према пројекту. О интерном техничком прегледу 

сачињава се извештај. 

За технички пријем Извођач, односно Инвеститор, дужан је комплетирати следећу 

документацију: 

- одобрење за градњу објекта укључујући сагласности надлежних установа 

(електроенергетска, ПТТ, водопривредна...) 

- комплетну инвестиционо техничку докумeнтацију, електропројекте са унесеним 

допунама и изменама које су настале у току градње објекта, 

- оцену овлашћене стручне установе да су при пројектовању примењене приписане 

мере и нормативи заштите на раду, 

- атестну документацију употребљеног материјала и опреме, 

- дневник рада, 

- протокол о испитивању уземљења и громобранске инсталације објекта, 

- упутства са шемама инсталације за пуштање у рад. 

Комисија за технички пријем дужна је прегледати сву напред наведену документацију, 

као и комплетно изграђени објекат. По завршеном раду, Комисија даје мишљење да ли је 

објекат изведен по пројекту, да ли се објекат може пустити у рад и под којим условима.  

Након добијања употребне дозволе од надлежног органа, објекат се може пустити у 

рад. 

Гарантни рок за квалитет монтажних радова је рок предвиђен законским прописима, 

уколико у уговору није другачије одређено. За уграђену опрему важи гаранција произвођача. 

Ако се на захтев Извођача не изврши благовремено пријем, гарантни рок тече од истека рока 

када је пријем требало извршити, а за уграђену опрему важи гаранција Произвођача. 

Уколико пуштање објекта у рад након добијања употребне дозволе буде одложено 

после уговореног временског периода и више, мора се образовати интерна стручна комисија за 

технички пријем, извршити поновни преглед објекта, укључиво и поново испитивање 

инсталација и уређаја. 

О овом прегледу Комисија сачињава записник и даје мишљење о стању објекта за 

пуштање у погон. 

Недостаци по налазу морају се отклонити пре пуштања објекта у погон. 

После пуштања објекта у рад треба вршити најмање два пута годишње периодични 

преглед свих постројења и уређаја. Преглед врши стручна комисија коју формира надлежни 

руководилац. Периодични преглед обухвата проверу исправности свих уређаја. 

О извршеном прегледу постројења и уређаја стручна Комисија подноси писмени 

извештај о стању постројења и даје предлог за отклањање недостатака. 

Постројења и уређаји морају имати Дневник рада у који се уписују, у одређеним 

временским размацима (једном месечно), сви потребни подаци из којих се може лако видети 

нормалан рад постројења као и одступање од прописаних услова рада. 
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4.5.2. УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Ови технички услови су саставни део пројекта за извођење електричних инсталација и 

обавезни су за Извођача радова. 

Радове по овом пројекту може изводити само Радна организација која је регистрована 

за извођење радова предвиђених пројектом. 

Све радове по овом пројекту треба изводити у складу са важећим техничким прописима 

и стандардима.  

Важност стандарда и прописа рачуна се на дан техничког пријема објекта, тако да се 

морају применити све у међувремену настале измене. 

Уграђени материјал и опрема морају бити у складу са важећим СРПС стандардима. 

Посебно обратити пажњу на процедуру атестирања, уколико је предвђена и увозна опрема. 

Радове по овом пројекту може изводити само радна организација са квалификованом 

радном снагом.  

Сав материјал употребљен за ову инсталацију мора бити првокласног квалитета. 

Приликом извођеwа радова Извођач је дужан да води рачуна о већ изведеним радовима. 

Ако би се изведени радови при монтажи електричне инсталације непотребно или услед 

немарности оштетили, трошкове штете сносиће Извођач електричне инсталације. 

Рушење и сечење гвоздене арматуре бетонских греда и стубова не сме се вршити без 

знања и одобрења Надзорног органа за ове радове. 

Каблове и проводнике полагати у правим линијама, сашто мање кривина. Полупречник 

кривине не сме бити мањи од 15D, где је D спољашњи пречник каблова. При постављању 

каблова или проводника у цеви, сви они који припадају једном струјном кругу морају бити 

постављени у једну цев. 

Металне заштитне облоге цеви и каблова не смеју бити употребљене као повратни 

проводници за заштитно уземљење. 

Цеви положене у зиду или поду не смеју се прекрити материјалом који би их нагризао. 

Спајање проводника може се вршити само у спојним разводним кутијама, ормарима, 

батеријама и шахтовима. 

У влажним просторијама инсталација мора бити у водонепромочивом извођењу.  

При паралелном полагању, хоризонталне водове јаке и слабе струје треба полагати на 

следећи начин: 

- при врху зида полажу се водови телекомуникација, 

- на 10cmиспод ових полажу се водови енергетике, 

- разводне кутије на овим водовима постављају се само једна испод друге, под углом 

од 45 

На местима укрштања која се изводе под правим углом, растојања изме|у ове две 

инсталације морају бити најмање 10 cm. Ако то није могуће, поставља се изолациони уметак 

дебљине 3cm. 

При паралелном полагању водова електричне инсталације са димним каналима, гасним, 

парним, водоводним и канализационим цевима треба одржати растојање најмање 5cm, а при 

њиховим укрштањима од најмање 3 cm. У оба случаја према топловодним цевима треба 

поставити топлотну изолацију. 

Прекидаче и осигураче поставити само на фазне проводнике. Све инсталационе 

прекидаче поставити на страни отварања врата. 
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Разводни ормани затвореног или херметског типа уграђују се на 1,7 m од пода или као 

слободно-стојећи, а отворене табле на 2,2 m од пода (средња линија). 

Главни напојни водови између ормара морају бити из једног дела и трајно положени на 

потребним местима и механички заштићени. 

Разводни ормари у инсталацији морају испуњавати следеће услове: 

- спољни изглед ормара не сме нарушавати естетске норме, 

- морају бити монтирани или у зид или слободно стојећи, 

- врата морају имати браву са кључем, 

- све стезаљке уграђене у ормару морају бити приступачне са предње стране. 

У нормалном раду све стезаљке и делови опреме који су под напоном морају бити 

заштићени од додира. 

За све разводне ормаре Произвођач ће обезбедити натписне плочице за идентификацију 

појединих делова, кола, функције итд. Извођач је обавезан да провери да ли су све плочице 

постављене према пројекту и уколико нису, да их постави. 

Произвођач, односно Извођач је обавезан да изврши трајно обележавање сваког ормана 

према пројекту. 

Пре спајања каблова (жила) на стезаљке Извођач ће обавезно извршити идентификацију 

сваке жиле у каблу (ако нису обележене) погодном техничком методом (инструменти, 

сијалице и слично). При овој провери, жила која се утврђује мора бити са обе стране одвојена 

од стезаљки, а за проверу се не сме користити напон виши од 6V. 

Идентификација жила је потребна и ради распореда светиљки по фазама. 

Ако у једном разводном ормару постоји опрема различитог напона, треба је груписати 

и видљиво одвојити. 

Забрањено је крпљење топивих уметака или замена неодговарајућим. 

На вратима разводног ормара мора бити постављена једнополна шема са обележеним 

свим струјним круговима. 

Поред разводног ормара мора бити постављено упутство за пружање прве помоћи 

унесрећенима од струјног удара. 

У просторијама са великим степеном влаге применити снижени напон. У том случају 

трансформатор треба да је изван таквих просторија или у заптивеном кућишту. Потребни 

апарати у тим просторијама морају бити за напон: 6, 12, 24, 42 или 60V. 

Уземљење мора бити опремљено мерним спојем на коме ће се мерити прелазни отпор 

уземљивача. 

При испитивању отпора изолације електричних водова морају се добити следеће 

вредности: отпор изолације вода 220V према земљи, најмање 220кΩ, а отпор изолације између 

водова напона 380V, најмање 380кΩ. 

Ако се приликом испитивања и прегледа инсталације констатује да је неисправна, 

Извођач је дужан да о свом трошку исту доведе у исправно стање. 

По обављеним испитивањима врши се технички пријем инсталације кога врши посебна 

Комисија образована од стране Инвеститора, и која треба да констатује да ли је инсталација 

изведена према приложеном и одобреном пројекту или не. 

 

4.5.3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

За израду громобранске инсталације користити пројектом предвиђену опрему и 

елементе. Све водове (прихватни систем, спусне проводнике и систем уземљења) 
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громобранске инсталације треба израдити од што дужих елемената са најмањим могућим 

бројем спојева.  

Током извођења громобранске инсталације извођач се мора редовно консултовати са 

одговарајућим стручњацима за поједине фазе градње објекта (архитектонско-грађевинске 

радове, и за друге инсталације у објекту) и за одговарајуће прописе и стандарде за објекат. 

 

Извођење прихватног система громобранске инсталације 

Прихватни систем мора бити способан да издржи напрезања која потичу од струје 

атмосферског пражњења дефинисане таблицом 2 стандарда СРПС ИЕЦ 1024-1-1 као и додатне 

механичке силе услед ветра, снега, леда, промена температуре и дејства корозије.  

НајвећаНајвишадозвољена температура проводника кроз који протиче струја 

атмосферског пражњења не сме бити већа од 150°C, изнад температуре околине. 

Највећа дозвољена температура проводника постављених на незапаљиве кровове неће 

се прекорачити ако су примењени проводници пресека дефинисаног у табели 5. СРПС ИЕЦ 

1024-1.  

Кровови израђени од запаљивих материјала морају се заштитити од опасних дејстава 

загревања проводника услед атмосферских пражњења помоћу следећих мера:  

- прихватни систем мора се извести од материјала отпорних на корозију, као што  су: 

бакар, алуминијум или поцинковани челик,  

- материјали штапних хватаљки прихватног система морају бити електро-хемијски 

компатибилни са материјалима спојних и монтажних елемената и морају се одабрати 

тако да се не појави корозија услед дејства атмосфере или влаге,  

- спојеви између делова од поцинкованог челика и бакра екстремно су склони корозији 

и треба их избегавати, 

- проводници од алуминијума не смеју се директно причвршћивати на кречњачке 

површине објекта као што је бетон или малтер, а никад у земљи.  

Неизолована спољашња громобранска инсталација је громобранска инсталација код 

које су прихватни систем и спусни проводници тако постављени да пут струје атмосферског 

пражњења може бити у контакту са штићеним простором. Спусни проводници су распоређени 

по обиму штићеног простора, тако да просечно растојање не сме бити веће од вредности датих 

у табели 3. СРПС ИЕЦ 1024-1. 

У случају неизоловане спољашење громобранске инсталације прихватни систем може 

бити инсталисан директно на крову или на малом одстојању под условом да струја 

атмосферског пражњења не може изазвати никаква оштећења.  

Као "природне" компоненте прихватног система могу се користити следећи делови 

објекта:  

- метални лимови који покривају штићени простор под условом да је остварена трајна 

електрична непрекидност између различитих делова. Дебљина лима не сме бити 

мања од 4мм за челик, 5мм за бакар и 7мм за алуминијум за сваки ниво заштите (I до 

IV), ако је потребно лим заштитити од пробоја струјом атмосферског пражњења или 

ако је присутан проблем "врућих" тачака, а у свим осталим случајевима довољна је 

дебљина лима која није мања од 0,5мм. Услов је да лим није обложен изолационим 

материјалом и да су неметални материјали на металним лимовима или изнад њих 

изван штићеног простора,  
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- метални елементи конструкције крова (решеткасти носачи, повезане челичне 

арматуре) покривене неметалним материјалом, под условом да су ови материјали 

изван штићеног простора,  

- метални делови, као што су олуци око крова, декорације, ограде итд. чија дебљина 

није мања од оне која је специфицирана за нормалне компоненте прихватног 

система,  

- металне цеви и метални резервоари ако су направљени од материјала дебљине 

најмање 2,5мм и ако њихово пробијање струјом атмосферског пражњења не доводи 

до опасних ситуација,  

- металне цеви и метални резервоари ако су направљени од материјала чија дебљина 

није мања од 4мм за челик, 5мм за бакар и 7мм за алуминијум и ако пораст 

температуре унутрашње површине на месту удара не представља опасност.  

Танки слојеви заштитне боје или 0,5мм асфалта или 1мм ПВЦ се не сматрају 

изолацијом.  

Употреба цевовода као елемената прихватног система је ограничена на одређен случај. 

 

Извођење спусних проводника 

Најмање два спусна проводника су обавезна у свим случајевима израде различитих 

типова спусних система. Спусни проводници се по правилу постављају око обима штићеног 

простора на једнаком одстојању што је могуће ближе супротним угловима објекта. 

Спусни проводници морају бити међусобно повезани помоћу хоризонталних 

проводника везаних у прстен близу нивоа земље и на сваких 20м висине.  

Спусни проводници неизоловане спољашње громобранске инсталације могу се 

поставити на следећи начин:  

- ако је зид од незапаљивог материјала могу бити постављени на зиду или у зиду,  

- ако је зид од запаљивог материјала могу бити постављени на зид под условом да 

повећање температуре спусних проводника током проласка струје атмосферског 

пражњења није опасно за материјал зида,  

- ако је зид од запаљивог материјала и повећање температуре опасно за материјал 

зида.  

Спусни проводници се постављају на растојању већем од 0,1м од зида, а носачи за 

учвршћење од метала могу бити у контакту са зидом.  

Спусни проводници се не смеју постављати у олуке и силазеће цеви, чак и када су 

прекривени изолацијом.  

Спусни проводници се постављају тако да се осигура безбедно растојање од прозора и 

врата.  

Спусни проводници морају бити постављени праволинијски и вертикално, најкраћим 

путем до земље, а при томе не смеју се стварати отворене петље. 

"Природне" компоненте спусних проводника могу бити:  

- металне масе под условом: 

 да је трајно осигурана непрекидност између различитих елемената,  

 да су њихове димензије најмање једнаке онима које су одређене за нормалне 

спусне проводнике.  

- метални костур објекта,  

- повезане челичне арматуре објекта,  

- елементи фасада, профили и носачи металних фасада, под условом да:  
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 њихове димензије одговарају захтевима који се односе на спусне проводнике и 

да њихова дебљина није мања од 0,5мм,  

 да је осигурана њихова непрекидност у вертикалном смеру или да размак између 

металних делова није већи од 1мм и да површина преклапања два елемента није 

мања од 100цм.  

Хоризонтални проводници везани у прстен нису потребни ако се метални костур 

објекта или повезане челичне арматуре објекта користе као спусни проводници.  

Испитни спојеви се постављају на месту споја сваког спусног проводника са 

уземљењем (осим случаја "природних" спусних проводника). Овај испитни спој треба да буде 

тако конструисан да се уз помоћ алата за потребе мерења може отворити, али у нормалној 

употреби затворен. 

 

Извођење система уземљења 

Посебну пажњу извођач радова мора да обрати на облик и димензије система уземљења 

како би се спречиле појаве опасних пренапона, а не само на специфични отпор уземљивача.  

Комплетну заштиту од атмосферског пражњења обезбеђује повезивање различитих 

система уземљења (заштита од атмосферског пражњења, заштита ел. инсталација ниског 

напона и инсталације телекомуникација).  

Ако се изводе посебни системи уземљења који морају бити одвојени из других разлога 

они се морају међусобно повезати и интегрисати путем проводника за изједначење 

потенцијала.  

Уземљивачи који се могу употребити су:  

- један или више прстенастих уземљивача, 

- вертикални или искошени уземљивачи,  

- радијални уземљивачи или  

- темељни уземљивач.  

Плоче или мрежасте уземљиваче треба у свим могућим случајевима избегавати због 

могуће корозије нарочито на местима споја. 

Више коректно распоређених проводника је боље решење од једног проводника веће 

дужине.  

Веће дубине укопавања и побијања уземљивача су ефикасније код тла где специфична 

отпорност тла опада са дубином и ако је доњи слој земље мале специфичне отпорности.  

Минималне дужине уземљивача (л1) у функцији нивоа заштите и специфичне 

отпорности тла су дате на слици 2 СРПС ИЕЦ 1024-1, а у сваком случају за специфичне 

отпорности тла до 500Ωм потребна минимална дужина уземљивача је 5м, без обзира на ниво 

заштите громобранске инсталације.  

За системе уземљења примењују се два типа распореда уземљивача и то:  

- распоред типа "А" и  

- распоред типа "B".  

Распоред уземљивача типа "А" подразумева радијалне и вертикалне (искошене) 

уземљиваче. Сваки од спусних проводника се мора повезати бар на један од ових уземљивача. 

У сваком случају морају се за објекат поставити најмање два уземљивача.  

Најмања дужина сваког уземљивача мора бити једанака:  

 l1 - ако се ради о радијалном хоризонталном уземљивачу или  

 0,5l1 - ако се ради о вертикалном (искошеном) уземљивачу.  
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Код уземqивача типа "А" треба предузети посебне мере ако постоји опасност по људе 

или животиње због напона корака или додира, (нпр. укопавањем на дубини мин. 0,5м, 

повећањем броја спусних проводника, повећањем специфичне отпорности тла уметањем слоја 

изолационог материјала дебљине 0,2 до 0,3м - асфалта или постављањем изолација преко 

изложених проводника која може да издржи 100кV ударног напона – 3мм изолације 

проводника од умреженог полиетилена итд.).  

У случају тла мале специфичне отпорности није потребно држати се минималних 

дужина (l1) ако се оствари отпорност уземљивача мања од 10Ωм.  

За уземљивач распореда типа "B" (прстенасти или темељни уземљивач), средњи 

геометријски полупречник (р) уземљивача не сме бити мањи од вредности l1.  

Ако је вредност l1 > р морају се додати радијални или вертикални - искошени 

уземљивачи, чије дужине морају бити:  

 хоризонтални уземљивач  lх = l1-р  

 вертикални уземљивач  lb = (l1-р)/2 

Спољашњи прстенасти уземљивач се мора укопати на најмање 0,5м дубине и најмање 

1м од зидова објекта.  

Уземљивачи се морају поставити изван штићеног простора и распоредити што 

правилније, најмаје 0,5м испод површине, тако да се међусобна дејства сведу на минимум.  

Уземљивачи морају бити тако постављени да допуштају контролу за време извођења.  

Дубина укопавања и врсте уземљивача морају бити такве да се на минимум сведу 

ефекти корозије, смрзавање и сушење тла и да допринесу стабилизацији вредности 

еквивалентне отпорности коју је потребно остварити.  

У каменитим теренима препоручује се употреба система уземљења само са распоредом 

типа "B".  

Као природни уземљивачи могу се употребити повезане челичне арматуре уграђене у 

бетон или остале сутеренске металне структуре. Ако је метална арматура у бетону 

употребљена као уземљивач посебна пажња мора се посветити местима спајања како би се 

избегло механичко пуцање бетона.  

Врсте материјала и димензије елемената громобранске инсталације 

Употребљени материјали морају поднети без оштећења електродинамичка напрезања 

услед дејства струја атмосферског пражњења и друга изненадна напрезања.  

Материјали и димензије штићеног објекта или громобранске инсталације морају бити 

одабрани зависно од опасности од корозије.  

Елементи громобранске инсталације морају бити израђени од материјала датих у 

следећој табели и морају имати минималне пресеке:  

 

ниво материјал прихватни спусни систем 

заштите  систем   проводници уземљења 

 Cu (мм2) 35 16 50 

од I до IV Al (мм2) 70 25 -- 

 Fe (мм2) 50 50 80 

 

Ове вредности могу се увећати уколико су увећане опасности од корозије и механичких 

напрезања.  

Извођење унутрашње громобранске инсталације  

Изједначење потенцијала се остварује проводницима за изједначење потенцијала или 

помоћу одводника пренапона који повезују унутрашњу громобранску инсталацију са 



________________________________________________________________________________ 

Општинa Прибој / Конкурсна докуметација ЈН бр.15/18 |210 од 216 

металним костуром објекта, металним масама, страним проводним деловима и електричним и 

телекомуникационим инсталацијама штићеног простора.  

Ако се спољашња громобранска инсталација не изводи, а захтева се заштита од 

секундардних дејстава, атмосферских пражњења изједначење потенцијала се мора обезбедити.  

Изједначење потенцијала металних маса мора се извести у следећим случајевима:  

- у сутерену или приближно у нивоу тла. Изједначење потенцијала мора се извести 

преко шине за изједначење потенцијала (ШИП), направљене и постављене тако да јој 

се може лако прићи ради провере. Шина за изједначење потенцијала мора бити 

спојена са системом уземљења. У великим објектима може бити више шина за 

изједначеwе потенцијала али оне морају бити међусобно повезане.  

- изнад тла на вертикалним растојањима не већим од 20м, за објекте више од 20м, 

шине за изједначење потенцијала се морају повезати са хоризонталним проводником 

везаним уз прстен који међусобно повезује спусне проводнике,  

 

Захтеви се не морају испунити у случајевима:  

- објеката од армираног бетона појачаног придодатим арматурама,  

- објеката са металним скелетом,  

- објеката који поседују еквивалентне екранске (заштитне) карактеристике.  

За изоловане спољне громобранске инсталације изједначење потенцијала може се 

остварити само на нивоу тла.  

Ако се изоловани умеци постављају у гасне инсталације или водоводне цеви морају се 

премостити одводницима пренапона димензионисаним према радним условима.  

Изједначење потенцијала може се реализовати уз помоћ:  

- проводника за изједначење потенцијала где природне везе не обезбеђују електричну 

непрекидност,  

- ако изједначење потенцијала прихвата укупну струју атмосферског пражњења или 

њен већи део пресеци проводника морају бити за бакар 16мм2, за алуминијум 25мм2 

и za челик 50мм2 , а за остале случајеве пресек мора бити за бакар 6мм2 , за 

алуминијум 10мм2 и za челик 16мм2.  

- ако проводници за изједначење потенцијала нису дозвољени примењују се 

одводници пренапона.  

Изједначење потенцијала страних проводних делова мора се извести што ближе тачки 

улаза инсталација у објекат, јер се очекује да знатни део струје атмосферских пражњења 

протрче овом везом.  

Изједначење потенцијала за електричне и телекомуникационе инсталације мора бити 

изведено што ближе тачки улаза ових инсталација. Ако проводници имају заштитни омотач 

или су постављени у металну цев довољно је да се повеже метални омотач кабла или цев уз 

услов да је његова отпорност таква да не ствара опасан пад напона за кабл и опрему која је са 

њим повезана.  

Сви фазни водови се повезују директно или индиректно. Проводници под напоном због 

заштите од атмосферских пражњења повезују се на громобранске инсталације преко 

одводника пренапона. У TN системима заштитни проводници или заштитно - неутрални 

проводници директно се повезују на громобранске инсталације.  

Да би се избегли опасни прескоци када изједначење потенцијала није реализовано 

растојање раздвајања (s) између громобранске инсталације и металних маста као и између 

страних проводних делова фазних проводника мреже мора бити повећано у односу на 



________________________________________________________________________________ 

Општинa Прибој / Конкурсна докуметација ЈН бр.15/18 |211 од 216 

безбедно растојање (d), као и дефинисано тачком 3.2. и табелама 8 и 9 и сликама 3,4 и 5 СРПС 

ИЕЦ 1024-1. 

 

Одржавање громобранске инсталације 

Одржавање громобранске инсталације мора вршити електромонтажна служба или 

предузеће које располаже одговарајућом стручном службом, а у складу са програмом 

одржавања који је дефинисан пројектом громобранске инсталације.  

Одржавање громобранске инсталације је важно да би се одржао одговарајући ниво 

заштите и ефикасност громобранске инсталације, јер су компоненте громобранске инсталације 

подложен губљењу (делимичном или потпуном) својих својстава током година експлоатације 

због корозије, атмосферских утицаја, оштећења узрокованог дејством времена, механичког 

оштећења и оштећења услед удара грома.  

Програм за одржавање громобранске инсталације мора бити дефинисан за целокупну 

громобранску инсталацију, и мора садржати списак уобичајених ставки које служе као листа 

шта треба проверавати како би се омогућио упоредни преглед резултата провере са 

претходним резултатима.  

Програм за одржавање громобранске инсталације садржи:  

- проверу свих проводника у громобранској инсталацији и компоненти система,  

- проверу притегнутости свих свезаљки и спојница,  

- проверу електричног континуитета у громобранској инсталацији,  

- мерење отпора према земљи у систему уземљења,  

- проверу уређаја за заштиту од пренапона, 

- проверу да ли се дејство громобранске инсталације променило после 

реконструкцијеобјекта или његових инсталација.  

Извештаји о свим поступцима одржавања, предузетим мерама и мерама које треба да се 

предузму представљају основу за процену квалитета громобранске инсталације и њених 

компонената и морају се чувати заједно са пројектом громобранске инсталације. 

 

Контрола громобранске инсталације  

Контролу громобранске инсталације, по завршетку извођења громобранске 

инсталације, врши овлашћено лице организације регистроване за технички пријем 

громобранских инсталација и овлашћено лице из надлежности Секретаријата унутрашњих 

послова, Управе за противпожарну и превентивно техничку заштиту а на основу пројекта 

громобранске инсталације и извештаја о контроли.  

Тада се установљује: 

- да громобранска инсталација одговара пројекту,  

- да су све компоненте громобранске инсталације у технички исправном стању и да 

обезбеђују примењене и одређене функције,  

- да нема дејства корозије на елементе громобранске инсталације, 

- да су сви накнадно придодати делови објекта уграђених у штићени простор 

изједначењем потенцијала или "продужењем" громобранске инсталације. 

Редовна контрола громобранске инсталације мора се вршити на основу "програма 

контроле" који је саставни део пројекта громобранске инсталације.  

Све громобранске инсталације морају се контролисати у следећим случајевима:  

- током извођења громобранске инсталације за делове који су неприступачни по 

завршетку објекта,  
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- након завршетка комплетне громобранске инсталације.  

Интервал између контроле громобранске инсталације одређује се на основу следећих 

фактора:  

- -врсте објекта или заштитне зоне, поготову у погледу последица до којих доводи 

неко оштећење,  

- -нивоа заштите,  

- -локалног окружења (проблеми корозије),  

- -примењених материјала за поједине компоненте инсталација,  

- -врсте површине на коју се уграђују делови громобранске инсталације, врсте тла, 

итд.  

Громобранска инсталација се контролише при свакој измени и поправци заштићеног 

објекта и после сваког атмосферског пражњења у објекат. У следећој табели су наведени 

препоручени периоди контроле громобранске инсталације у зависности од нивоа заштите: 

 

Ниво заштите 
Интервали између 

контрола (год.) 

I 2 

II 4 

III и IV 6 

  

Визуелна контрола треба да установи: 

- да ли је систем у добром стању,  

- да ли има лабавих веза и прекида у проводницима громобранске инсталације и 

спојевима,  

- да наведен део система није ослабљен корозијом,  

- да су неоштећене све везе са уземљењем, 

- да су сви проводници и компоненте система добро прихваћени и заштићени од 

случајних механичких оштећења, 

- да нису оштећени уређаји за заштиту од пренапона, 

- да је правилно изједначен потенцијал за сваку нову инсталацију или конструкцију 

која је придодата у унутрашњости објекта,  

- да су проводници за изједначење потенцијала и проводници унутар објекта 

неоштећени. 

 

Контрола и испитивање громобранске инсталације укључује визуелне контроле и биће 

комплетна ако се:  

- врше испитивања континуитета, нарочито за оне делове громобранске инсталације 

који нису видљиви за контролу и то на почетку извођења,  

- врше испитивања отпорности распростирања система за уземљење и његових 

појединачнихуземљивача и резултати се упоређују са претходним или првобитним и 

код разлика које нису прихватљиве предузимају се мере за побољшање,  

- контролишу и испитују проводници за изједначење потенцијала, спојеви, екрани, 

трасекаблова и уређаји за заштиту од пренапона.  

Извештај о контроли громобранске инсталације се мора држати заједно са пројектом 

громобранске инсталације и извештајем о одржавању громобранске инсталације.  
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Извођач радова и корисник дужни су у свему поштовати одредбе Правилника о 

техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Службени лист 

СРЈ" бр. 11/96) и важећим стандардима за громобранску инсталацију. 

 

Технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености 

Техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености дефинисани су 

Законом о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености ("Сл. гласник РС", 

бр. 36/2009). Нјиме се уређује начин прописивања техничких захтева за производе и доношење 

техничких прописа, оцењивање усаглашености производа са прописаним техничким 

захтевима, обавезе испоручиоца производа и власника производа у употреби, важење 

иностраних исправа о усаглашености и знакова усаглашености, обавештавање о техничком 

прописима и поступцима оцењивања усаглашеностии вршења надзора над спровођењем овог 

поступка. 

Производ се ставлја на тржиште, односно испоручује на тржишту само ако је усаглашен 

са прописаним техничким захтевима, ако је његова усаглашеност оцењена према прописаном 

поступку, ако је означен у складу са прописима и ако га прате прописане исправе о 

усаглашености и друга прописана документација. 

Технички пропис је сваки пропис, којим се, за појединачни производ, односно групе 

производа (у даљем тексту: производ) уређује најмање један од следећих елемената:  

 технички захтеви које мора да испуњава производ који се испоручује;  

 поступци оцењивања усаглашености; 

 захтеви за безбедност производа током века употребе; 

 редовни и ванредни прегледи производа током века употребе; 

 исправе које прате производ приликом ставлјања на тржиште или употребу;  

 знак и начин означавања производа; 

 захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености;  

 захтеви у погледу паковања и обележавања. 

Технички прописи и у њима садржани технички захтеви доносе се ради заштите 

безбедности, живота и здравља људи, заштите животиња и биљака, заштите животне средине, 

заштите потрошача и других корисника и заштите имовине. 

Произвођач ставља знак усаглашености на производ који је усаглашен са техничким 

прописом ако је то утврђено техничким прописом.  

Министарство, као јавну књигу, води следеће регистре: 

 важећих техничких прописа и именованих, односно овлашћених тела за оцењивање 

усаглашености; 

 техничких прописа у припреми; 

 иностраних исправа и знакова усаглашености који важе у Републици Србији. 

 Дистрибутер неког производа  је дужан да провери да ли је на производ ставлјен 

прописани знак усаглашености и да ли га прати прописана документација, а у случају 

основане сумње да производ није усаглашен са прописаним захтевима, испоручи производ на 

тржиште, тек након што произвођач усагласи производ са тим захтевима, као и да о томе 

обавести произвођача или увозника и надлежне органе, ако производ није безбедан; 

Сви пројековани материјали у објекту као и материјали који имају одређену функцију у 

пожару и одређени степен ватроотпорности  морају имати одговарајућу атестну документацију 

усаглашену са овим законом. 
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4.5.4. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХИНСТАЛАЦИЈА 

 

Технички услови за инсталацију и опрему система детекције и сигнализације 

пожара 

Инсталација и опрема система дојаве пожара треба у свему да се испоручи и изведе 

према приложеним плановим, техничком опису, предмеру и предрачуну, овим техничким 

условима и у складу са правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за 

дојаву пожара („Службени лист СРЈ“ бр. 87/93).  

Инсталационе каблове полагати у спуштеном плафону, дуплом поду, по кабловским 

регалима искључиво намењеним сигналним, дојавним и телекомуникационим инсталацијама, 

на зиду причвршћене обујмицама, у цевима испод малтера намењеним само за инсталацију за 

дојаву пожара.  

При причвршћењу инсталационих каблова обујмицама, кабл треба да буде тако 

положен на зид да није изложен механичком оштећењу и да је што мање упадљив. Растојање 

између обујмица зависи од спољашњег пречника кабла, и то растојање најчешће износи од 30 

до 50 цм. 

Пластичне инсталационе цеви за полагање инсталационих каблова у зидовима 

постављају се тако, да у потпуности буду покривене целим слојем завршне обраде зида.  

Кабловске регале за полагање сигналних, дојавних и телекомуникационих инсталација 

монтирати према упутству произвођача, водећи рачуна о усклађености са осталим 

инсталацијама. Све металне кабловске регале међусобно галвански повезати и уземљити на 

заштитно уземљење објеката.  

За полагање инсталационих каблова у дупли под користити лимене каналице са 

потребним прибором. Каблови дојаве пожара у односу на електро-енергетске водове морају 

бити положени у посебна поља вишеделног канала, при томе растојање треба да буде такво да 

не постоји електрични утицај електро-енергетских водова на инсталацију за дојаву пожара.  

Паралелно полагање инсталације дојаве пожара са електро-енергетским водовима треба 

избегавати а уколико се то не може избећи, треба се придржавати следећег упутства: 

- На 10 цм од таванице постављају се водови телекомуникационих инсталација, 

- На 10 цм испод претходних постављају се сигналне инсталације (дојава пожара), 

- На 10 цм испод претходних постављају се електро-енергетски водови.  

Укрштање каблова дојаве пожара са електро-енергетским водовима треба избегавати а 

ако је то неизбежно треба га извести под правим углом. Растојање између поменутих водова у 

овом случају треба да износи минимално 1 цм, а ако ово одстојање не може да се оствари 

између водова се ставља изолациона подлога дебљине најмање 3 мм. 

Напајање система мора бити из два извора. Први извор је електрична мрежа, а други 

акумулаторска батерија. За довод енергије мора бити употребљено одвојено струјно коло а 

посебно означеним осигурачем (црвена боја).  

Разводне кутије и ормари стабилне инсталације морају бити означени црвеном бојом. 

Елементи за пожарно узбуњивање (сирене, звона, лампе, бљескалице) морају се 

разликовати од елемената за остала узбуњивања. Елементи за убуњивање морају бити црвене 

боје или са натписним плочицама „пожар“.  

Број повезивања (спајања) треба да буде што мањи, а свако спајање изведено лемљењем 

или спојним модулима. Каблови и проводници за јављаче/детекторе пожара могу  се спајати 

само у јављачу/детектору.  
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На изводима за прикључење уређаја треба оставити довољне дужине каблова. Изводи 

проводника за прикључење на подножје јављача/детектора морају бити минимално 30 цм. 

Ручни јављачи монтирају се на висини од 1,5 м од нивоа пода, на лако приступачним 

местима, на евакуационим путевима или степеништима.  

По изради инсталације односно полагања каблова, извођач је дужан да изврши 

обележавање истих помоћу одговарајућих металних прстенова.  

Пресек употребљених каблова мора бити одабран тако да одговара потрошњи струје 

употребљених уређаја и захтевима у погледу максимално дозвољеног електричног отпора 

линије. Пресек вода у каблу не сме бити мањи од 0,6 мм. 

Отпор изолације између вода и земље мора износити најмање 500 kΩ. За мерење отпора 

изолације не сме се употребљавати инструмент са напоном вишим од 50 V, осим ако су сви 

делови стабилне инсталације одвојени од вода и кабла.  

После повезивања опреме треба извршити функционално испитивање стабилне 

инсталације, при чему се мора испитати рад сваког уграђеног елемента – сваког јављача / 

детектора, сваког елемента за узбуњивање и свих елемената за пренос сигнала, као и рад 

дојавне централе и сва управљања која она обавља. 
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Република Србија
Општинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
комунално-стамбене и имовинско-
правне послове
Број: ROP-PRI-34837-CPI-3/2018 
08.05.2018. године
П р и б о ј  

Општинска  управа  Прибој  -  Одељење  за  урбанизам,  грађевинарство,  комунално-
стамбене  и  имовинско-правне  послове,  решавајући  по  захтеву  Општине  Прибој,  улица  12.
Јануара број 108, МБ 07158289, ПИБ 101207254, чији је пуномоћник Ибрагић Ирфан из Прибоја,
у поступку издавања грађевинске дозволе,  на основу члана 134. став 2., члана 136. став  2.
Закона о планирању и изградњи  („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010
- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014  и  145/2014),  члана  21.  став  1.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015,  96/2016 и 120/2017) и
члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016),  доноси 

       Р Е Ш Е Њ Е

ИЗДАЈЕ  СЕ  ГРАЂЕВИНСКА  ДОЗВОЛА инвеститору  Општини Прибој,  улица  12.
Јануара број 108, МБ 07158289, ПИБ 101207254, за изградњу котларнице на биомасу у Прибоју,
на кат. парцели 1828/2 КО Прибој, спратности: подрум + приземље, укупне бруто површине
приземља 289,00 м2, укупне бруто објекта 436,90 м2 и укупне нето површине објекта 384,35
м2. Категорија објекта: „Г“, класификациона ознака: 242002.  

Предрачунска  вредност  радова  према  пројекту  за  грађевинску  дозволу  са ПДВ-ом,
износи  62.250.621,40 динара. 

Саставни део овог решења је пројекат за грађевинску дозволу израђен од стране  Бироа
за пројектовање и инжењеринг  „МИМ ТЕХНО ПЛУС“  Краљево (главни пројектант:  Јанковић
Анђелко,  дипл.инж.грађ.,  број  лиценце: 311  Н985  09),  са  извештајем о  техничкој  контроли
извршеној од стране Јавног прредузећа „Топлана Прибој“ Прибој (вршиоци техничке контроле:
Деленџић  Мерсудин,  дипл.инж.грђ.,  број  лиценце:  310  5380  03;  Пуцаревић  Александар,
дипл.инж.ел.,  број  лиценце:  350 5852  03 и Ћирковић Срђан,  дипл.инж.маш.,  број  лиценце:
330А299 04), извод из пројекта израђен од стране Бироа за пројектовање и инжењеринг „МИМ
ТЕХНО ПЛУС“ Краљево (главни пројектант:  Јанковић Анђелко, дипл.инж.грађ., број лиценце:
311 Н985 09),  елаборат заштите од пожара израђен од стране Агенције за пројектовање и
инжењеринг  „ENERGOWAT”  Прибој и  локацијски  услови  број:  ROP-PRI-34837-LOC-1/2017  од
29.11.2017. године.  

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно
извођењем радова, у року од две године од дана правноснажности решења којим је издата
грађевинска дозвола. 

Инвеститор  је дужан да  органу  који  је  издао  грађевинску  дозволу  пријави почетак
грађења објекта 8 дана пре почетка извођења радова, у складу са чланом 31. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  („Службени гласник РС“ бр.
113/2015, 96/2016 и 120/2017). 
 

           О б р а з л о ж е њ е 

Општина Прибој, улица 12. Јануара број 108, МБ 07158289, ПИБ 101207254, поднела је
овом органу 03.05.2018. године,  електронским путем кроз централни  информациони систем
Агенције за привредне регистре а преко пуномоћника Ибрагић Ирфана из Прибоја, захтев којим
тражи издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта, ближе описаног у диспозитиву овог
решења. Уз захтев за издавање решења, приложено је:



-пројекат  за  грађевинску  дозволу  израђен  од  стране  Бироа  за  пројектовање  и
инжењеринг  „МИМ  ТЕХНО  ПЛУС“  Краљево  (главни пројектант:  Јанковић  Анђелко,
дипл.инж.грађ., број лиценце: 311 Н985 09), са извештајем о техничкој контроли извршеној од
стране  Јавног прредузећа „Топлана Прибој“  Прибој (вршиоци техничке  контроле:  Деленџић
Мерсудин, дипл.инж.грђ., број лиценце: 310 5380 03; Пуцаревић Александар, дипл.инж.ел., број
лиценце: 350 5852 03 и Ћирковић Срђан, дипл.инж.маш., број лиценце: 330А299 04), извод из
пројекта израђен од стране Бироа за пројектовање и инжењеринг „МИМ ТЕХНО ПЛУС“ Краљево
(главни пројектант: Јанковић Анђелко, дипл.инж.грађ., број лиценце: 311 Н985 09);

-овлашћење од 07.11.2017. године;                                                                                
-уплатницу о плаћеној републичкој административној такси,
-уплатницу о плаћеној наканди ЦЕОП.
Увидом у препис листа непокретности број 1566 КО Прибој, утврђено је да је на кат.

парцели 1828/2 уписана јавна својина Општине Прибој.
Чланом  16.  став  1.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре

електронским путем, прописано је да се поступак за издавање грађевинске дозволе покреће
подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. Уз захтев из става 1. тог члана прилаже се:
1) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује
садржина техничке документације; 2)  пројекат за грађевинску дозволу,  израђен  у  складу са
правилником  којим  се  уређује  садржина  техничке  документације;  3)  доказ  о  уплаћеној
административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и
накнади за Централну евиденцију.       

Чланом  21.  став  1.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем, прописано је да  надлежни орган доноси решење о грађевинској дозвли у
року од пет радних дана од дана подошења захтева. 

Чланом 135. став 1. Закона о планирању и изградњи, прописано је да се грађевинска
дозвола издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави пројекат
за грађевинску дозволу, има одговарајуће право на земљишту или објекту  и који је доставио
доказе прописане  подзаконским актом којим се  ближе уређује  садржина и начин издавања
грађевинске дозволе и  платио одговарајуће административне таксе.

Чланом 136. став 2.  Закона о планирању и  изградњи, прописано је да се грађевинска
дозвола  издаје  решењем,  у  року  од  5  дана  од  подношења  уредног  захтева.  Саставни  део
решења  су локацијски услови, износ доприноса из члана 97. став 2. Закона, извод из пројекта
и пројекат за грађевинску дозволу.

Чланом 140.  Закона о планирању и изградњи, грађевинска  дозвола прописано је да
престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова, у року од
две године од дана правоснажности решења којим је издата грађевинска дозвола.

Чланом  148.  став  1.  Закона  о  планирању  и  изградњи, прописано  је  да  инвеститор
подноси пријаву радова органу који је издао грађевинску дозволу најкасније осам дана пре
почетка извођења радова.  Према ставу 5.  истог члана,  надлежни орган о поднетој  пријави
обавештава грађевинску инспекцију.

На  основу  поднете  документације,  применом  прописа  из  увода,  одлучено  је  као  у
диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења незадовољна странка има
право  жалбе  Министарству  грађевинарства,  саобраћаја  и  инфраструктуре  Београд  –
Златиборски управни округ Ужице, у року од  8 дана од дана обавештавања странке о решењу.

Жалба  се  предаје  преко  овог  органа,  непосредно,  или  преко  поште  (препоручено)
таксирана  са  460,00 динара  републичке  административне  таксе  (жиро-рачун  број  840-
742221843-57, модел 97, позив на број 43-083).

Решено у Одељењу за урбанизам,  грађевинарство,  комунално-стамбене и имовинско-
правне послове под  бројем: ROP-PRI-34837-CPI-3/2018  дана  08.05.2018. године.

                                                                                                РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
                                          Елвис Мујовић
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На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи  (Сл. гласник РС бр. 145/14) и од-

редби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле

техничке документације према класи и намени објекта (Сл.гласник РС бр. 23/15), као

за израду пројекта за грађевинску дозволу за:

одређује се:

Краљево, decembar 2017.

Изјављујем да сам се приликом израде пројекта за грађевинску дозволу за:

придржавао свих важећих стандарда, правилника и прописа предвиђених Законом.

одговорни пројектант за архитектонско-грађевински део

Ул. Југ Богданова 49Д/13

текући рачун. 200-2794650101003-60

тел. 064/636-0856

матични број  63590975

ПИБ 108636073
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1.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС



0.8 САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

1. ЛОКАЦИЈА

На основу захтева инвеститора Општине Прибој урађено је идејно решење објекта 

котларнице на биомасу који је лоциран на К.П. бр. 1828/2, К.О. Прибој, у Прибоју  

Укупна површина парцеле је 6246,00м2, на којој већ постоје два објекта укупне бруто 

површине 1.543,00м2. Будући  објекат је лоциран и средишњем делу парцеле К.П. бр. 

1828/2, К.О. Прибој.  

Спратност објекта је Пр+0. 

Терен на коме се налази објекат је раван. 

Приступ објекту омогућен је преко прилазне саобраћајнице из улице Вука Караџића. 

2. ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА

Објекат има намену котларнице на биомасу и састоји се из два дела: котларнице и 

складишта сечке са пратећим просторијама. 

3. ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА И УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: 

Површина парцеле износи:   Pparcele = 6.246,00 m2 

Површина под постојећим објектима износи:   Pbruto = 1.543,00 m2 

Постојећи индекс заузетости парцеле износи:  24% 

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ: 

Намена објекта: котларница на биомасу. 

Површина под новопројектованим објектом износи:   Pbruto = 289,00 m2 

Укупна нето површина надземних етажа новопројектованог објекта износи:   

Pneto = 189,65 m2 

Укупна бруто површина надземних етажа новопројектованог објекта износи:    

Pbruto = 289,00 m2 

Укупна површина надземних и подземних етажа објекта износи Pbruto = 436,90 m2, 

Pneto = 384,35 m2 

Површина парцеле износи:   Pparcele = 6.246,00 m2 

4. КОНСТРУКЦИЈА

Новопројектовани објекат у конструктивном погледу је пројектован у зиданом 

конструктивном систему са носећим зидовима од гитер блокова д=25цм, укрућених 

хоризонталним, вертикалним и косим армиранобетонским серклажима у комбинацији 

са армиранобетонским стубовима.  



Кров је кос, двоводни. Кровна конструкција је челична, од челичних рожњача, главних 

решеткастих носача и спрегова. Кровна конструкција се антикотозивно заштићује и боји 

заштитним премазима тако да се обезбеди њена ватроотпорност. Нагиб кровних равни 

износи 5˚. Кровни покривач је кровни сендвич панел са испуном од камене вуне дебљине 

10цм. 

Фундирање објекта је на армиранобетонским темељима. 

5. ИНСТАЛАЦИЈЕ

Објекат ће бити опремљен свим потребним инсталација (електроинсталације, 

инсталације водовода и канализације) и биће прикључен на већ постојећу 

инфраструктуру по условима имаова јавних овлашћења. 

Одговорни пројектант 

Анђелко Јанковић бр.лиценеце 311 H985 09 

Anđelko 
Janković 
100065390-
261195819
3854

Digitally signed 
by Anđelko 
Janković 
100065390-2611
958193854 
Date: 2018.04.29 
08:06:36 +02'00'



1.5.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН



1 ZEMLJANI RADOVI

1

m3 30,00 * 360,00 = 10.800,00

2

m3 540,00 * 800,00 = 432.000,00

3

m3 17,50 * 800,00 = 14.000,00

4

m3 30,00 * 1.800,00 = 54.000,00

5

m3 44,40 * 1.800,00 = 79.920,00

PREDMER I PRERAČUN GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA

Mašinsko čišćenje terena i skidanje 

površinskog sloja zemelje debljine do 10cm. 

Upotrebljiv humus, za završnu obradu, 

odvojiti na posebnu deponiju, što ulazi u 

cenu. Višak zemlje utovariti na kamion i 

odvesti na deponuju po izboru investitora do 

10km.

Obračun m3

Mašinski -90% i ručni -10% iskop zemlje III 

kategorije u širokom iskopu za skladište za 

sečku i  mašinsko okno. Iskop izvesti prema 

projektu i datim kotama. Bočne strane 

pravilno odseći, a dno nivelisati. Deo 

iskopane zemlje prevesti kolicima , nasuti i 

nivelisati teren oko skladišta, a višak zemlje 

utovariti na kamion i odvesti na deponiju do 

10km. U cenu su uračunati i eventualni 

troškovi crpljenja vode iz jame u toku 

izvođenja svih zemljanih radova.                                        

Obračun po m3 zemlje -uraslo.

Nabavka i transport materijala, nasipanje, 

razastiranje, planiranje i nabijanje šljunka u 

sloju debljine 15cm ispod temeljnih traka i 

temeljnih greda.

Obračun po m3

Nabavka i transport materijala, nasipanje, 

razastiranje, planiranje i nabijanje šljunka u 

sloju debljine 30cm ispod podne ploče 

skladišta za sečku.

Obračun po m3

Mašinski -90% i ručni -10% iskop zemlje III 

kategorije za temeljne trake i temeljne grede. 

Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. 

Bočne strane pravilno odseći, a dno 

nivelisati. Višak zemlje utovariti na kamion i 

odvesti na deponiju do 10km.                                        

Obračun po m3 zemlje -uraslo.



6

m3 55,00 * 1.800,00 = 99.000,00

689.720,00

2 BETONSKI RADOVI

1 Betoniranje sloja nearmiranog betona d= 10 

cm, MB 15, ispod podne ploče skladišta za 

sečku i tehničke prostorije i prostorije 

kotlarnice. Obračun po m2 betonirane 

površine.

m2 289,00 * 850,00 = 245.650,00

2
Izrada nearmirane  cementne košuljice  d=4-

5 cm za zaštitu urađene  hidroizolacije 

podne ploče skladišta za sečku, tehničke 

prostorije i kotlrnice. Obračun po m2 

cementne košuljice.

m2 289,00 * 750,00 = 216.750,00

3
Betoniranje armiranio-betonske podne ploče 

skladišta za sečku i tehničke prostorije na 

koti   (- 2,80) m,  betonom MB 30. Gornju 

površinu ploče obraditi perdašenjem do 

crnog sjaja . Uraditi  po obodu ploče zid 

d=12cm od pune cigle (zid ne ulazi u cenu), 

postaviti armaturu prema statičkom 

proračunu i  betonirati betonom MB30 sa 

aditivima za vodonepropusnost. Beton 

ugraditi i negovati po propisima. Obračun po 

m3 betona.

podna a-b ploča skladišta za sečku i tehn. 

prostorije  d=30cm 44,40 * 13.500,00 = 599.400,00

temelj za kotao,  d=30cm 4,82 * 12.000,00 = 57.840,00

temelj za akumulator toplote,  d=30cm 4,60 * 12.000,00 = 55.200,00

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

Nabavka i transport materijala, nasipanje, 

razastiranje, planiranje i nabijanje šljunka u 

sloju debljine 25cm ispod podne ploče i uz 

zidove skladišta za sečku i mašinske 

prostorije.

Obračun po m3



4 Betoniranje a-b zidova skladišta za sečku, a-

b zidova tehničke prostorije i a-b parapetnih 

zidova na gornjoj ploči skladišta za sečku.  

Uraditi obostrano glatku dvostranu  drvenu 

oplatu za zidove, armirati po projektu, 

detaljima i statičkom proračunu i  betonirati 

betonom MB30 sa aditivima za 

vodonepropusnost. U fazi betoniranja svih 

zidova  obavezno kontrolisati dimenzije, 

položaj i geometriju tehničkih otvora u 

zidovima, kao  i vertikalnost zidova.  Beton 

ugraditi, vibrirati i negovati po propisima. U 

cenu ulazi i oplata. Obračun po m3 betona.

zidovi skladišta za sečku  d=25cm, h=3,40 

cm 44,20 * 22.500,00 = 994.500,00

zidovi  tehničke prostorije d=25cm, h=2,60 

cm 13,65 * 20.500,00 = 279.825,00

5
Izrada armirano-betonske gornje ploče sa 

gredama na skladištu za sečku i na tehničkoj 

prostoriji,  armiranim betonom    MB 30 sa 

aditivima za vodonepropusnost, gornja ploča 

d=20 cm, grede 25x40 cm. Na mestu 

punjenja skladišta za sečku u ploči  ostaviti 

otvor  unutrašnjih  dimenzija 240x240 cm, na 

mestu  ulaza u tehničku prostoriju i skladište 

sečke ostaviti  otvor  unutrašnjih  dimenzija 

100x200 cm i na mestu prodora 

horizontalnog puža ostaviti otvore 

unutrašnjih dimenzija 90x50  i   vertikalnog 

puža ostaviti otvore  unutrašnjih  dimenzija 

114x58 cm. Izraditi oplatu ploče  i greda sa 

podupiračima, ploču  i grede armirati po 

projektu, detaljima i statičkom proračunu, a 

beton ugraditi, vibrirati i negovati po 

propisima. U cenu ulaze oplata, podupirači i 

sav pomoćni materijal. U cenu ne ulazi 

armatura. Obračun po m3 betona.

m3 23,90 * 15.500,00 = 370.450,00

6 Izrada armirane  cementne košuljice  d= 5-

12 cm za zaštitu urađene hidroizolacije 

preko gornje ploče skladišta za sečku i 

betoniranje trotoara d= 10 cm.  Za armiranje 

koristiti armaturnu mrežu  Q131. U cenu nije 

uključena  cena armaturne mreže.    

Obračun po m2.

cementna košuljica  d= 5-12 cm 75,60 * 1.000,00 = 75.600,00

trotoar  d= 10 cm 68,00 * 1.300,00 = 88.400,00

Nabavka i transport materijala i betoniranje 

armiranobetonskih temeljnih traka, greda i

MB 30 u svemu prema detaljima iz projekta. 

U cenu uračunati izradu potrebne oplate. 

Armatura se posebno obračunava.

Obračun po m3



7

m3 20,28 * 13.500,00 = 273.780,00

8

m3 1,92 * 13.500,00 = 25.920,00

9

m3 5,29 * 17.500,00 = 92.575,00

10

m3 7,20 * 17.500,00 = 126.000,00

11 Nabavka i transport materijala i betoniranje 

armiranobetonske podne ploče debljine 

15cm betonom MB 30. Armatura  se  

posebno obračunava.

Obračun po m2

m3 19,83 * 12.000,00 = 237.960,00

Nabavka i transport materijala i betoniranje 

armiranobetonskih temeлја dinmnjake  MB 

30 u svemu prema detaljima iz projekta. U 

cenu uračunati izradu potrebne oplate. 

Armatura se posebno obračunava.

Obračun po m3

Nabavka i transport materijala i betoniranje 

armiranobetonskih greda, horizontalnih, 

vertikalnih serklaža, nadvratnika i 

nadprozornika betonom MB 30 u svemu 

prema detaljima iz projekta. U cenu 

uračunati izradu potrebne oplate. Armatura 

se posebno obračunava.

Obračun po m3

Nabavka i transport materijala i betoniranje 

armiranobetonskih stubova  sa  betonom MB 

30 u svemu prema detaljima iz projekta. U 

cenu uračunati izradu potrebne oplate. 

Armatura se posebno obračunava.

Obračun po m3

Nabavka i transport materijala i betoniranje 

armiranobetonskih temeljnih  traka, greda i  

MB 30 u svemu prema detaljima iz projekta. 

U cenu uračunati izradu potrebne oplate. 

Armatura se posebno obračunava.

Obračun po m3



12 Nabavka materijala i betoniranje kanala za 

odvod vode širine 20cm debljine zidova 

10cm, prema projektu, AB MB-30 sa 

potrebnom armaturom Q131. Dno kanala 

raditi u padu 1% prema revizionoj jami, a na 

najnižoj tački kanala ugraditi PVC luk 

Ø100/90° za odvod vode u revizionu jamu. 

Pre betoniranja postaviti ram od ugaonika 

30/20/3mm sa ankerima kao oslonac za 

rešetku. Dno kanala uglačati i kompletan 

kanal premazati hidroizolacionim premazom. 

U cenu ulazi potrebna oplata.

Obračun po m urađenog kanala

m 18,60 * 13.500,00 = 251.100,00

13

kom 1,00 * 18.000,00 = 18.000,00

UKUPNO BETONSKI RADOVI: 4.008.950,00

Nabavka materijala i betoniranje revizione 

jame za skupljanje voda iz kotlarnice, 

unutrašnjih dimenzija 100 x 80. Jamu izvesti 

od betona MB-30 sa potrebnom armaturom 

Q131, u svemu prema projektu. 

Unutrašnjost jame premazati 

hidroizolacionim premazom. U cenu 

uračunati limeni poklopac sa ramom.

Obračun po kom



3 ARMIRAČKI RADOVI

1 Nabavka i transport materijala, ispravljanje, 

sečenje, savijanje, postavljanje i vezivanje 

betonskog gvožđa - armature.

Obračun po kilogramu

GA 240/360      kg 1209,50 * 100,00 = 120.950,00

RA 400/500      kg 4725,00 * 110,00 = 519,750,00

MAG 500/560      kg 6640,00 * 130,00 = 863.200,00

UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: 1.503.900,00

4 ZIDARSKI RADOVI

1 Zidanje zidova punom ciglom dimenzija 

25x12x6,5 cm u produžnom malteru razmere 

1:2:6. Debljina zida po konturama temeljne 

ploče je 12 cm, a oblaganje hidroizolacije 

zidova vršiti zidom debljine 6,5 cm. Ciglu 

kvasiti vodom, a po završenom zidanju 

spojnice zida po konturama temeljne ploče 

poravnati sa unutrašnje strane zida. U cenu 

ulazi i pomocna skela. Obračun po m2 zida.

zid po konturama temeljne ploče, d=12 cm, 

h=35 cm 18,00 * 1.000,00 = 18.000,00

zid za zaštitu vert. hidroizolacije zidova, 

d=6,5 cm, h=250 cm 128,50 * 780,00 = 100.230,00

2 Nabavka i transport materijala i zidanje 

unutrašnjih i spoljašnjih zidova keramičkim 

giter blokom debljine 25cm u produžnom 

malteru. U cenu uračunati izradu potrebne 

skele.

Obračun po m3

m3 66,56 * 2.700,00 = 179.712,00

3 Nabavka   i   transport   materijala   i   izrada 

cementne košuljice razmere 1:3 debljine 

4cm.

Obračun po m2

m2 132,80 * 750,00 = 99.600,00

4 Nabavka i transport materijala i malterisanje 

spoljnih i unutrašnjih zidova produžnim 

malterom u dva sloja uz prethodno prskanje 

površuna retkim cementnim malterom i 

završnim perdašenjem. U  cenu  uračunati 

izradu potrebne skele.

Obračun po m2

m2 699,40 * 750,00 = 524.550,00

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 922.092,00



5 POKRIVAČKI RADOVI

1 Nabavka i transport materijala i pokrivanje 

krova krovnim sendvič panelima punjenim 

kamenom vunom d=10cm.U cenu uračunat i 

sav spojni pribor.

Obračun po m2

m2 261,60 * 4.500,00 = 1.177.200,00

2 Nabavka i transport materijala i pokrivanje 

nastrešnice krovnim sendvič panelima 

punjenim kamenom vunom d=10cm.U cenu 

uračunat i sav spojni pribor.

Obračun po m2

m2 5,00 * 4.500,00 = 22.500,00

3 Nabavka i transport materijala i postavljanje 

na kalkanske zidove krova krovni sendvič 

panel punjenim kamenom vunom d=10cm. 

Panele pričvrtiti na kalkanse rešetke. U cenu 

uračunat i sav spojni pribor.

Obračun po m2

m2 25,60 * 4.500,00 = 115.200,00

UKUPNO POKRIVAČKI RADOVI: 1.314.900,00

6 LIMARSKI RADOVI

1
Nabavka i transport materijala, izrada i 

ugradnja visećih horizontalnih oluka 

razvijene širine 50cm od pocinkovanog lima 

debljine 0.55mm sa postavljanjem držača od 

čeličnog flaha 20/5mm i izradom sampleksa 

od pocinkovanog lima RŠ 33cm.

Obračun po m.

m 42,40 * 960,00 = 40.704,00

2 Nabavka i transport materijala, izrada i 

ugradnja olučnih vertikala razvijene širine 

50cm od pocinkovanog lima debljine 

0.55mm sa postavljanjem držača od  

čeličnog  flaha 30/5mm na svakih 2,00m.

Obračun po m

m 26,00 * 960,00 = 24.960,00

3

Nabavka i transport materijala, izrada i

Nabavka materijala i ugradnja vaniksne na 

spoju objekta i nižeg krova i nastrešnice i 

zida objekta od pocinkovanog lima 

debljine 0.55mm RŠ 100cm

Obračun po m



m 10,40 * 700,00 = 7.280,00

4 Nabavka i transport materijala, izrada i

ugradnja opšivke slemena  od 

pocinkovanog lima debljine 0.55mm RŠ 

50cm.    

Obračun po m

m 18,20 * 550,00 = 10.010,00

,

5 Nabavka i transport materijala, izrada i 

ugradnja opšivke dimnjaka od pocinkovanog 

lima debljine 0.55mm.

Obračun po kom

kom 2,00 * 2.400,00 = 4.800,00

UKUPNO LIMARSKI RADOVI: 87.754,00

7 IZOLATERSKI RADOVI

1 Nabavka i ugradnja dilatacione zaptivne 

trake  iste ili sl. tipu Sika Waterbar D-19 (H-

V), ili tipu 366-FRR-200-004 "Rakovica". 

Dilataciona traka se ugrađuje na 

konstruktivnim i radnim prekidima 

betoniranja  "pod-zid" i "zid-zid" uz fiksiranje 

iste  radi očuvanja pravilnog položaja u fazi 

betoniranja. Obračun po m1 ugrađene 

zaptivne trake. 

zaptivne trake za skladište za sečku 83,40 * 850,00 = 70.890,00

2
Izrada horizontalne hidroizolacije ispod 

zidova i podne ploče kotlarnice, varenjem 

Kondora 4 mm ili sl.. Hidroizolaciju podne 

ploče raditi od jednog sloja Kondora 4  

varenjem. Izolaciju raditi preko potpuno suve 

i čiste površine. Hladni premaz bitulit "A" 

naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi 

višoj od 10 stepeni C. Varenje bitumenskih 

traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom 

sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem 

bitumenske mase na površini trake koja se 

lepi i zalepljivanjem sopstvenom masom za 

podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa 

preklopima 10 cm, posebnu pažnju treba 

posvetiti varenju spojeva. Hidroizolaciju 

podne ploče izvesti u sledećim slojevima: -

hladan premaz bitulita, - sloj Kondora 4  

varen za podlogu.

Obračun po m2 izolacije.

horizontalna izolacija podne ploče 132,80 * 1.900,00 = 252.320,00

horizontalna izolacija ispod zidova 14,00 * 1.900,00 = 26.600,00



3 Izrada spoljne horizontalne i vertikalne 

hidroizolacije skladišta za sečku i tehničke 

prostorije, varenjem Kondora 4 mm ili sl.. 

Hidroizolaciju temeljne ploče raditi od dva 

unakrsno postavljena sloja Kondora 4  

varenjem. Izolaciju raditi preko potpuno suve 

i čiste površine. Hladni premaz bitulit "A" 

naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi 

višoj od 10 stepeni C. Varenje bitumenskih 

traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom 

sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem 

bitumenske mase na površini trake koja se 

lepi i zalepljivanjem sopstvenom masom za 

podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa 

preklopima 10 cm, posebnu pažnju treba 

posvetiti varenju spojeva. Hidroizolaciju 

temeljne ploče izvesti u sledećim slojevima: -

hladan premaz bitulita, -prvi sloj Kondora 4  

varen za podlogu, - drugi sloj Kondora 4 

varen za prethodni sloj unakrsnim 

postavljanjem. Hidroizolaciju podići uz zid od 

cigle po konturama temeljne ploče. Uračunati 

preklope po 10cm. Vertikalna spoljna  

hidroizolacije zidova skladišta za sečku i dva 

kraća zida tehničke prostorije radi se preko 

potpuno suve i čiste podloge u sledećim 

slojevima: -hladan premaz bitulitom A, - vruć 

premaz bitumenom 

"MTH", -dva sloja  cm i  potpuno lepljenje za 

prethodni sloj. Obračun po m2 izolacije. 
Kondora 4 uz smicanje drugog sloja za 50  

cm i  potpuno lepljenje za prethodni sloj. 

horizontalna izolacija podne i gornje ploče 296,00 * 2.100,00 = 621.600,00

vertikalna izolacija zidova 154,20 * 2.100,00 = 323.820,00

1.295.230,00

8 BRAVARSKI RADOVI

1 Nabavka i transport materijala i izrada i 

ugradnja čelične krovne konstrukcije u 

svemu prema proračunima i crtežima iz 

projekta. U cenu uračunati sav rad, materijal 

i spojni materijal, kao i antikorozivnu zaštitu i 

završno bojenje čeličnih elemenata 

protivpožarnim premazom.

Obračun po kilogramu

kg 7471,30 * 400,00 = 2.988.518,40

UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:



2 Nabavka i transport materijala i izrada i 

ugradnja čelične konstrukcije nastrešnice 

iznad ulaznih vrata u kotlarnicu u svemu 

prema proračunima i crtežima iz projekta. U 

cenu uračunati sav rad, materijal i spojni 

materijal, kao i antikorozivnu zaštitu i 

završno bojenje čeličnih elemenata 

protivpožarnim premazom.

Obračun po kilogramu

kg 120,75 * 400,00 = 48.300,00

3 Nabavka i transport materijala i izrada i 

ugradnja ''L'' profila L30.30.4 po obodima 

kanala za odvod vode. U cenu uračunati sav 

rad, materijal i spojni materijal, kao i 

antikorozivnu zaštitu i završno bojenje 

čeličnih elemenata

Obračun po m

m 18,60 * 500,00 = 9.300,00

4 Nabavka i ugradnja materijala i izrada i 

ugradnja čeličnih rešetki širine 20cm preko 

kanala za odvod vode. U cenu uračunati sav 

rad, materijal i spojni materijal, kao i 

antikorozivnu zaštitu i završno bojenje 

čeličnih elemenata.

Obračun po m

m 18,60 * 600,00 = 11.160,00

5 Nabavka i ugradnja materijala i izrada i 

ugradnja čelične rešetke sa ramom od L 

profila 30x30, dimezije 100 x 120cm preko 

revizionog okna. U cenu uračunati sav rad, 

materijal i spojni materijal, kao i 

antikorozivnu zaštitu i završno bojenje 

čeličnih elemenata.

Obračun po kom

kom 1,00 * 5.000,00 = 5.000,00

6 Nabavka i ugradnja materijala i izrada 

usmerivača za sečku na agitatore, sa 

podkonstrukcijom od čeličnih profila 

dimenzija 60x60mm i lima d=2mm. 

Dimenzija usmerivača (lima) je 193x280. 

Lim je pod uglom od 27° u odnosu na 

horizontalnu osu i zavaren je za četiri 

rešetke urađene od kutijastih profila 

60x60mm raspređene na razmaku od 93 cm 

osno, koje su tiplovima za beton prišvršćene 

za zid skaldišta za zečku. U cenu uračunati 

sav rad, materijal i spojni materijal, kao i 

antikorozivnu zaštitu i završno bojenje 

čeličnih elemenata.

Obračun po kom



kom 2,00 * 35.000,00 = 70.000,00

7 Nabavka  i  transport  materijala  i  izrada  i 

ugradnja jednokrilnih punih vrata od 

aluminijumskih profila. Dimenzije 

100/210cm. Oznaka u šemama 1.

Obračun po komadu

kom 1,00 * 30.000,00 = 30.000,00

8 Nabavka  i  transport  materijala  i  izrada  i 

ugradnja jednokrilnih punih vrata od 

aluminijumskih profila. Dimenzije 

100/200cm. Oznaka u šemama 2.

Obračun po komadu

kom 2,00 * 30.000,00 = 60.000,00

9 Nabavka i transport materijala i izrada i 

ugradnja dvokrilnih protivpožarna ulazna 

vrata sa malim pešačkim vratima u istim i 

zastakljenim nadsvetlom. Krila i štok vrata 

od čeličnih profila, ispuna  čelični lim sa 

termoizolacijom, okov kvalitetan, sa 

mehanizmom za otvoreni položaj. Staklo 

armirano 6mm. Sve antikorozivno zaštićeno 

i završno obojeno. Sa ugrađenim 

ventilacionim rešetkama. Dimenzije 

400/300cm. Oznaka u šemama 3.

Obračun po komadu

kom 1,00 * 85.000,00 = 85.000,00

10 Nabavka i transport materijala i izrada i 

ugradnja prozora od šestokomornih PVC 

profila sa niskoemisionim staklo-paketom 

4+12+4mm punjenim ksenonom. Otvaranje 

prema šemi stolarije. Dimenzije 150/50cm. 

Oznaka u šemama III.

Obračun po komadu

kom 4,00 * 10.000,00 = 40.000,00

11 Nabavka i transport materijala i izrada i 

ograde stepeništa od čeličnih profila i 

flahova. Ogradu izraditi po detaljjima i 

uputstvima projektanta. Spojeve i varove 

idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre 

ugradnje ofarbati u boju po izboru investitora 

sa svim predradnjama.

Obračun po m

m 10,50 * 5.000,00 = 52.500,00

3.399.778,40UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:



1 Nabavka i transport materijala i gletovanje i 

bojenje unutrašnjih površina  zidova. 

Gletovanje u dve ruke glet masom za 

unutrašnje zidove. Bojenje poludisperzivnom 

bojom u dve ruke u tonu po izboru 

Investitora. U cenu uračunati izradu 

potrebne skele.

Obračun po m2 

m2 407,55 * 400,00 = 163.020,00

163.020,00

1 Nabavka i transport materijala i obrada 

spoljašnjih površina  zidova  bavalitom. 

Bojenje fasadnom bojom u dve ruke u tonu  

po izboru Investitora. U cenu uračunati 

izradu potrebne skele.

Obračun po m2.

m2 291,49 * 600,00 = 174.894,00

174.894,00

1

pauš 1,00 * 15.000,00 = 15.000,00

2 Obeležavanje objekta, geodetska provera 

temelja i gedetska provera završenog 

objekta.

Obračun po paušalno

pauš 1,00 * 30.000,00 = 30.000,00

3 Završno čišćenje objekta

Obračun po paušalno

pauš 1,00 * 30.000,00 = 30.000,00

75.000,00

10 FASADERSKI RADOVI

UKUPNO FASADERSKI RADOVI:

UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI:

11 RAZNI RADOVI

UKUPNO RAZNI RADOVI:

Obeležavanje objekta.

9 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI



689.720,00

4.008.950,00

1.503.900,00

922.092,00

1.314.900,00

87.754,00

1.295.230,00

3.399.778,40

163.020,00

174.894,00

75.000,00

13.635.238,40

ODGOVORNI PROJEKTANT

1 ZEMLJANI RADOVI

8 BRAVARSKI RADOVI

10 FASADERSKI RADOVI

9 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

УКУПНО:

2 BETONSKI RADOVI

3 ARMIRAČKI RADOVI

4 ZIDARSKI RADOVI

5 POKRIVAČKI RADOVI

6 LIMARSKI RADOVI

7 IZOLATERSKI RADOVI

11 RAZNI RADOVI

Anđelko 
Janković 
100065390-2
61195819385
4

Digitally signed by 
Anđelko Janković 
100065390-26119
58193854 
Date: 2018.04.29 
08:07:17 +02'00'



1.5.3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА



1.5.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА 

Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, 
прецизно и квалитетно, а у свему према одобреним цртежима, техничком опису и описима у предрачуну, 
техничким условима и детаљима из елабората енергетске ефикасности, пројекту конструкције, детаљима 
као и накнадним детаљима пројектанта, важећим техничким прописима, стандардима и упутствима 
надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. 
Све одредбе ових општих услова као и осталих наведених општих описа, су саставни делови уговора 
склопљеног између Инвеститора и извођача. 
Сви радови и материјали наведени у описима појединих позиција предрачуна морају бити обухваћени 
понуђеним ценама извођача. Уговорене цене су продајне цене извођача и оне обухватају све издатке за 
рад, материјал са уобичајеним растуром, спољни и унутрашњи транспорт, скелу и оплату за извођење 
радова (уколико оне за поједине позиције радова нису предвиђене предрачуном), воду, осветљење, 
погонски материјал и енергију за машине,  магацине за ускладиштење материјала, привремене 
градилишне просторије, канцеларије, радничке просторије, режију извођача, све републичке и локане 
таксе, зараду извођача као и све остале издатке условљене постојећим прописима за формирање 
продајне цене грађевинског производа, укључујући ту и све издатке који потичу из посебних услова рада 
које предвиђају норме у грађевинарству, као и услове наведене у претходна два става. 
Извођач нема право да захтева никакве доплате на понуђене и уговорене цене, изузев ако је изричито 
наведено у некој позицји да се известан наведен рад плаћа засебно, а није предвиђен у другој позицији. 
Такође се неће признавати никаква накнада односно доплата на уговорене цене на име повећања 
нормираних вредности из Просечних норми у грађевинарству. 
Обрачун и класификација изведених радова вршиће се према просечним нормама у грађевинарству, што 
је обавезно и за Инвеститора и извођача, уколико у описима појединих позиција предрачуна радова не 
буде другачије назначено. 
Исто тако обавезни су за извођача и сви описи радова из поменутих норми уколико се у опису дотичне 
позиције рада или у општем опису не предвиђа другачије. 
Општи опис дат за једну врсту рада и материјала обавезује извођача да све такве радове у појединим 
позицијама изведе по том опису, без обзира да ли се у дотичној позицији позива на општи опис, уколико 
опис рада није у тој позицији другачије наведен. 
Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се употреба одговарајуће радне снаге и 
квалитетног материјала који мора одговарати постојећим техничким прописима, стандардима и описима 
одговарајућих позиција у предрачуну радова. За сваки материјал који се уграђује, извођач мора претходно 
поднети надзорном органу атест. У спорним случајевима у погледу квалитета материјала, узорци ће се 
достављати Заводу за испитивање материјала, чији су налази меродавни и за Инвеститора и за извођача. 
Ако извођач и поред негативног налаза Завода за испитивање материјала уграђује и даље неквалитетан 
материјал, Инвеститор/надзорни орган ће наредити рушење а сва материјална штета од наредног рушења 
пада на терет извођача-без права рекламације и приговора на рушење које у том смислу доносе 
Инвеститор или грађевинска инспекција. 
Сав материјал за који представник Инвеститора констатује да не одговара погодбеном предрачуну и 
прописаном квалитету, извођач је дужан да одмах уклони са градилишта, а Инвеститор/надзорни орган ће 
обуставити рад уколико извођач покуша да га употреби. 
Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се употреба одговарајуће стручне 
квалификоване радне снаге, како је то за поједине позиције радова предвиђено у просечним нормама у 
грађевинарству. 
Извођач је дужан да на захтев Инвеститора удаљи са градилишта несавесног и нестручног радника. 
Пре почетка сваког рада руководилац градилишта је дужан да благовремено затражи од представника 
Инвеститора потребно објашњење планова и обавештења за све радове који нису довољно дефинисани 
техничком документацијом. 
Ако би извођач не консултујући инвеститора/надзорни орган, поједине радове погрешно извео, или их 
извео противно добијеном упутству преко грађевинског дневника, односно противно предвиђеном опису, 
плановима и датим детаљима, неће му се уважити никакво оправдање. У оваквом случају извођач је дужан 
да без обзира на количину извршеног посла, све о свом трошку поруши и уклони, па поново на свој терет 
да изведе како је предвиђено плановима, описима и детаљима, изузев ако овакве измене не буду преко 
грађевинског дневника од стране представника Инвеститора/надзорног органа одобрене. 
Ако извођач неки посао буде извео боље и скупље од предвиђеног квалитета, нема права да захтева 
доплату, уколико је то на своју руку извршио, без претходно добијеног одобрења или наређења 
представника Инвеститора/надзорног органа преко грађевинског дневника. 
Објекат и цело градилиште извођач мора одржавати уредно и потпуно чисто, а по завршетку радова, пре 
предаје објекта, све рупе, WЦ јаме, рупе од скела и ограда извођач је дужан да затрпа, набије, поравна, 
целу површину нивелише и то све добро и солидно да се касније не јављају слегања. 



За технички преглед и примопредају, извођач мора цео објекат и градилишну парцелу да очисти од шута, 
вишкова материјала, свих средстава рада и помоћних објеката. 
Сви прилази објекту, платои, степеништа и стазе, као и подови у свим просторијама морају бити потпуно 
чисти као и сва столарија, браварија, стаклене површине и све кровне површине. 

Коловоз и тротоари оштећени извођењем радова или транспортом, такође се морају довести у исправно 
стање за технички преглед и примопредају објекта. 
Сви наведени завршни радови не плаћају се посебно, јер морају бити обухваћени уговореним ценама. 
Евентуалну штету, коју би извођач у току извођења радова учинио у кругу градилишта или на суседним 
зградама, дужан је да отклони и доведе у првобитно стање о свом трошку. 

Посебно се скреће пажња извођачу да је једино он одговоран за сву штету коју би нанео својим 
непажљивим и неодговорним радом суседним постојећим објектима. Уколико се појави потреба осигурања 
(подбетонирања и сл.) темеља постојећих суседних објеката, такав рад ће инвеститор платити посебно, но 
једино ће извођач бити одговоран за сву штету уколико он благовремено не предузме све потребне мере 
за осигурање суседних објеката. 
У случају конструктивних измена, као и у случају повећања, смањења или сторнирања појединих радова из 
предрачуна-настале вишкове или мањкове, извођач је обавезан да усвоји без примедби и ограничења, као 
и без права на одштету, с тим што ће му се било вишак било мањак обрачунати по погодбеним ценама. 
У случају да наступи потреба за радовима који немају погодбену цену у предрачуну, извођач је дужан да за 
исте добије одобрење представника инвеститора, утврди за њих цену и све то уведе у грађевински 
дневник, а према ценовнику свих материјала и радне снаге, који је дужан да приложи уз понуду. 
Инвеститор има право да за специјалне радове (изолација крова, нови материјали и друго) захтева од 
извођача писмену гаранцију да ће изведени радови бити трајни и квалитетни. 
Извођач је дужан да усклади рад подизвођача који самостално изводе поједине врсте радова, како једни 
другима не би наносили штету, а уколико би до тога дошло, дужан је да одмах регулише отклањање и 
накнаду штете на терет кривца. У противном, трошкове за отклањање оваквих штета, сносиће сам извођач. 
Ово се односи и на све сметње и штете које би настале због непридржавања договореног редоследа и 
временског плана извођења појединих радова. Надзорни орган има право да захтева да извођач за нове 
материјале поднесе на увид узорке на основу којих ће он (надзорни орган) у договору са Инвеститором 
извршити избор. 
Набавка ових узорака не плаћа се посебно. 
Поред свих привремених објеката који су извођачу потребни за извођење радова, извођач је дужан да 
обезбеди просторију за канцеларију надзорног органа и да је за време градње објекта одржава уредно уз 
потребно осигурање светла, огрева, чишћења, као и неопходног канцеларијског инвентара. 
Уколико је извођачу потребно да заузме ради организације градилишта и ускладиштења материјала, поред 
парцеле још и суседна земљишта и тротоаре, извођач ће за ово коришћење прибавити одобрење од 
надлежних органа, односно сопственика, с тим да потребне издатке за ово коришћење не може посебно да 
зарачунава инвеститору. 
Извођач је обавезан да изради елаборат о заштити на раду на градилишту, благовремено предузима мере 
за сигурност објекта, радова и радника и примењује све законом прописане мере колективне и личне 
заштите на раду, уз коришћење потребних и одговарајућих средстава и опреме. 
Извођач је дужан да код техничког прегледа, инвеститору преда све потврде које су законом и прописима 
предвиђене (о постављењу објекта на регулациону линију, прикључцима на енергетске изворе, водоводну 
и канализациону мрежу итд.). Сви издаци око добијања ове документације падају на терет извођача. 
Извођач је дужан по завршеном послу поднети инвеститору потврду да је платио утрошену воду, 
електричну енергију и остале таксе које терете извођача за време извођења радова. 
Грађевинску књигу и грађевински дневник извођач ће водити на основу постојећих важећих законских 
прописа, свакодневно уписујући потребне податке, које ће представник инвеститора/надзорни орган 
свакодневно прегледати и оверавати својим потписом на свакој страни. 
У случају погодбе по принципу "под кључ" извођач је обавезан да изврши претходну контролу количина 
радова датих у предрачуну. 
Саставни део уговора су поред ових општих услова такође и посебни услови инвеститора, постојећа 
техничка и законска регулатива као и комплетан елаборат техничке документације. 
Сви радови се морају извести са свим потребним конструктивним деловима потпуно беспрекорно и по 
детаљима пројектанта. 
До предаје објекта инвеститору извођач одговара апсолутно за све на њему и у случају какве штете или 
квара дужан је о свом трошку све довести у исправно стање. 
Извођач је дужан да на градилиште постави за све време изградње висококвалификованог и искусног 
стручњака који ће одговарати за стручну контролу и тачно извршење свих обавеза извођача. 
За све радове у предрачуну где је потребна оплата и скела, извођач је дужан да исте добави и солидно 
изради, што се засебно не плаћа, већ је укалкулисано у понуђену цену одговарајућег рада. 
Све потребне отворе и жљебове у зидовима и таваницама за спровођење инсталација и разних уређаја, 
дужан је извођач израдити тачно према детаљима и диспозиционим плановима, а после полагања цеви и 
жљебове зазидати и 
замалтерисати. Ово се не плаћа посебно већ је обухваћено ценом односних конструкција, зидања и 
малтерисања. 
Све обавезе у овим општим условима и општим описима извођач прихвата као саставни део уговора 
закљученог са Инвеститором и обавезује се да их прими без икаквог ограничења и изврши без приговора и 



рекламације. 
 
 
 
01-00 РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ 
 
Пре почетка, извођач је дужан да се детаљно упозна са техничком документацијом и да се за сваку 
позицију претходно консултује са стручним надзором. 
Извођач је обавезан да изврши сва потребна обезбеђења, да изведе радне и заштитне скеле како за 
обезбеђење људства, тако и за обезбеђење конструкције објекта. 
Извођач радова је дужан да код извођења радова за које је то потребно, обезбеди поуздана подупирања, 
па тек након тога приступи извођењу радова. 
Извођач је у обавези да пре почетка извођења радова, у мери у којој је то могуће, идентификује 
инсталационе разводе и у зонама развода изводи радове уз максималне мере опреза. Уколико дође до 
оштећења инсталационих развода, потребно их је отклонити пре наставка радова. 
Извођач радова је дужан да обезбеди савремене, адекватне машине и алате који омогућавају прецизност 
и сигурност у раду. Сав порушени материјал, извођач је дужан да на погодан начин транспортује ван 
објекта на градску депонију до 10км удаљености. 

 
Извођач радова ће сносисти све трошкове за евентуалне грешке и штете проузроковане непримењивањем 
прописа, одступању од пројекта, као и извођењем без адекватних обезбеђења. Сва рушења се морају 
извести до краја прецизно, тако да нема накнадних радова, нити поправки неправилно урушених или 
зарушених делова.  Уколико се деси да извођач изведе нека рушења више од пројектованог, дужан је да 
изврши све поправке о свом трошку. 
Рушење-демонтажа елемената конструкције, мора се вршити пажљиво и под перманентном контролом 
стручног надзора. 
Редослед радова на демонтажи, рушењу, бушењу и сл. ускладити са другим радовима на објекту, како би 
се смањио број скела за приступ местима на којима се врше радови. 
 
 
 
02-00 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (ГН 200) 
 
ОПШТИ ОПИС 
Земљани радови се морају извести непосредно пре почетка градње стручно и квалитетно а у свему према 
важећим техничким условима и стандардима као и према упутствима из елабората о геотехничким 
испитивањима и према техничком опису за конструкцију а у свему према цртежима. 
Пре почетка ископа извођач је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а затим да заједно са 
представником инвеститора сними висинске постојеће коте целокупног терена у свим правцима. Ове коте 
треба унети у грађевинску књигу на основу које ће се извршити обрачун ископа земље. Надзорни орган ће 
предати извођачу сталне тачке које прецизирају положај објекта и ниво готовог објекта. Извођач је дужан 
одржавати ове ознаке и евентуално потребна поновна обележавања терена ће сам извршити. 
Обележавање објекта, чување ознака и снимање терена пре почетка ископа се не обрачунавају посебно 
већ су обухваћени ценама ископа. Када буде извршено снимање терена, надзорни орган ће одобрити 
копање. Копање мора бити правилно и потпуно хоризонтално а у свему према детаљима и котама у 
плановима.  

 

Прекопавања не сме бити и ако извођач ископа дубље него сто је предвиђено или рђаво изравна, дужан је 
да прекопани или слабо сравњени део попуни набијеним бетоном МБ-10, што се неће посебно платити, 
већ ће извођач извшити о свом трошку и са својим материјалом. 
Ископавање извршити уз све потребне мере обезбеђења страница ископа шкарпирањем или 
подупирањем. 
Евентуално потребно подупирање или разупирање ископа неће се посебно плаћати већ је обухваћено 
ценом ископа. 
Сваку штету коју би извођач изазвао својим нестручним или несолидним радом, неподупирањем угрожених 
делова, или из ма каквог узрока произведеног његовом кривицом, дужан је сам сносити и о свом трошку 
довести у ред. 
Сви ископи морају бити очишћени од сваког страног и расутог материјала, изнивелисани и заравњени. 
Израда темеља и сл. не сме се отпочети док надзорни орган не прегледа и прими ископе и не унесе у 
грађевинску књигу потребне обрачунске податке. 
Црпљење метеорске или подземне воде у већем дотоку сматраће се накнадним радом и посебно ће се 
обрачунавати и плаћати. 
Ако се приликом ископа наиђе на непредвиђене предмете - делове грађевина, археолошке и друге налазе, 
извођач је дужан поступити по налогу надзорног органа. Сви радови који проистекну из предњег сматраће 
се накнадним и посебно ће се обрачунати и платити. 
Материјал из ископа користити за потребна насипања поред темеља, испод подова и сл. под условом да 
исти одговара за израду насипа. Такав материјал оставити поред ивица ископа или одвести на привремену 
депонију и касније употребити за насипање. Вишак материјала из ископа одвести на сталну депонију. 
Напомена: 



Насипање поред темељних зидова извршити одмах и без непотребног одлагања, да би се избегло 
непотребно натапање ископа водом. 
Обрачун ископа извршити на основу профила снимљених пре и после ископа, а према линијама ископа 
приказаним у цртежима. 
 
 
 
03-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ (ГН 301) 
 
ОПШТИ ОПИС 
Радови се морају извести стручно и квалитетно, а у свему према важећим прописима, стандардима, 
одобреним цртежима, техничком опису, техничким условима из елабората за грађевинску физику и 
грађевинским нормама. 
Материјал за зидарске радове мора бити квалитетан, а израда стручна и савесна. Опека и опекарски 
производи морају бити предвиђене марке, добро печени, без креча и шалитре, песак речни и без органских 
примеса и муља. 
Креч добро печен, правилно угашен и одлежан. 
Радни процес ових радова обухвата три радне операције: справљање малтера, зидање односно 
малтерисање и пренос материјала за зидање (опека, блокови, малтер итд). Уз сваку од ових операција 
постоје и помоћне зидарске услуге које укључују доношење воде, повремено мешање малтера у 
зидарском кориту, квашење опеке, премештање корита, премештање покретне скеле до 2,00м, чишћење 
радног места по завршеном послу. Сви ови радови улазе у цену завршне позиције рада и неће се накнадно 
наплаћивати. 
Опека и сви остали опекарски производи и материјали који се употребљавају код извођења зидарских 
радова морају у свему одговарати важећим стандардима. 
Вода која се употребљава за радове мора бити чиста без икаквих примеса и органских састојака који би 
могли штетно да утичу на квалитет. 

 
Узорци опеке и блока треба да буду поднети и надзорном органу на увид пре него што се допреме на 
градилиште. 
Извођач је дужан да на захтев надзорног органа поднесе одговарајуће лабораторијске узорке свих 
материјала потребних за тестирање. 
Узорци свих материјала биће с времена на време тестирани. Сви неупотребљиви биће одстрањени са 
градилишта на трошак извођача. 
 
З и д а њ е 
Зидање опеком, глиненим блоковима и гас бетонским блоковима вршити по плановима и статичком 
прорачуну. 
Зидати чисто са правилним везама у потпуно хоризонталним редовима без ситних парчади мањих од 1/4 
опеке, с тим да се изломљене опеке и парчад не смеју стављати једно до другог у зид. 
Спојнице - вертикалне и хоризонталне - морају бити потпуно испуњене, тј. без шупљина. Малтер у 
спојницама не сме бити дебљи од 1 цм. Спољне фуге оставити празне за 1,5-2 цм, ради боље везе 
малтера при малтерисању зидова, а исцурели малтер из спојница окресати мистријом док је још свеж. 
У цену зидања обухватити извођење свих отвора, жљебова за пролаз вертикалних водова канализације, 
централног грејања, електрике, олучних цеви и сл. са доцнијим зазиђивањем опеком или крпљењем 
жљебова, малтерисањем или рабицирањем после извођења инсталација и за све ове радове неће се 
плаћати посебна накнада. 
У висини изнад врата на цца 2,26 м од пода, код зидова дебљине д=7 цм, и зидова д=12 цм израдити 
армиранобетонски серклаж висине х=200 мм , од бетона класе МБ20, армиран са 2фи8 и узенгијама 
Уфи6/120 мм. 
Везу преградних зидова са армирано бетонским зидовима и стубовима извести помоћу жице пречника 3 
мм постављене у сваки други ред тј. на 25 цм са повезивањем за вертикалну арматуру пречника 6 мм 
постављену на споју са бетонским зидом или стубом из којих су испуштени бркови, а у свему према члану 
4.2.5. ПТП-ГуСП. 
За везу преградних зидова од ½ опеке, из масивних зидова испустити ½ опеке у сваком четвртом реду, а за 
везу преградних зидова на кант оставити у масивним зидовима у висини сваког другог реда опеке жљебове 
димензије ½ опеке. 
Зидање зидова пробраном фасадном опеком са фуговањем једног лица извести од пробране фасадне 
опеке потпуно оштрих ивица и без оштећења. Зидање извршити са потпуно правилним фугама преко 
шаблона припремљеног за ту сврху, у слогу према одлуци пројектанта. Фуговање извршити помоћу 
округлог длета у цементном малтеру. 
Зидање употребом бетонских блокова дебљине 20цм, као и блоковима од гас бетона дебљине 10, 20 и 
25цм обавити као и зидање обичном опеком са правилним везама и у свему према пројекту. 
Нарочиту пажњу обратити на везу блокова и на малтерисање при зидању, јер пуне површине блокова 
морају бити добро заливене малтером. Ради формирања правилне везе у зидању употребити блокове 
различитих формата, тако да се не мора вршити дотеривање блокова као у зидању опеком. За рад 
употребити искључиво фабрички обрађене блокове, потпуно правилних формата, потребних димензија и 
испитаног квалитета (од стране Завода за испитивање материјала). На угловима употребити угаоне 
блокове и по потреби их армирати и испунити бетоном. 



Код зидања гас бетонским блоковима, исти се морају добро наквасити водом да гас бетон не повуче воду 
из малтера. 
Приликом израде зидова придржавати се упутстава произвођача елемената од гас бетона. 
Код зидања у цементном малтеру опеку обавезно квасити. Зидање конструктивних зидова у цементном 
малтеру у сеизмичким подручјима забрањено је сеизмичким прописима. 
Отвори за прозоре и врата се одбијају с тим да прозорски зупци улазе у кубатуру зида по целој дужини. 
Код свих преградних зидова обухваћено је и бетонирање (заједно са оплатом и арматуром) серклажа и 
неће се посебно плаћати. 
Дупли преградни зидови се обрачунавају сваки зид посебно. Отвори се одбијају према зидарским мерама 
које су уписане у плану. 
Ако је дебљина зидова у прозорским парапетима сужена, рачунаће се пуна дебљина зида на тим 
парапетима, као накнада за тежи рад око израде ивица. 
Сви зидарски радови треба да буду урађени вертикално на висак и нивелисани са свим правим угловимау 
линији и фугама. 
Опека мора бити пљоштимице полагана на једнак слој малтера, а вертикална лица свих опека морају бити 
у линији и добро заливена малтером у сваком слоју. 
Слојеви опеке не смеју приликом зидања прећи више од четири слоја у једном делу, а зидарски радови не 
смеју ићи више од 1,5м изнад осталих радова. 
Код зидања на великој врућини опеку квасити замакањем у воду. 
У случају да се зидање прекине због хладноће сви зидови се на месту прекида рада морају заштитити од 
квашења и смрзавања покривањем по целој дебљини зида оплатом од даске и сл. Ако се зидови оштете 
од квашења и мраза због лоше заштите, онда се приликом настављања радова морају оштећени зидови 
порушити и поново озидати о трошку извођача радова. 
Ценом за 1 м3 односно за 1 м2 зида обухваћени су сав рад, материјал са нормалним растуром, алат, 
транспорт, покретне скеле, малтерисање димњачких канала изнутра, узиђивање пакница за уграђивање 
врата и прозора и лимарских опшивања, зарада, сви доприноси и дажбине. Серклажи код преградних 
зидова се неће посебно плаћати, јер су укалкулисани у јединичну цену зидова. 
Начин обрачуна и плаћања вршиће се у свему према општим условима за извођење грађевинских и 
грађевинско-занатских радова, овим општим описом, важецим просечним нормама у грађевинарству, 
одговарајућим позицијама предрачуна радова по 1 м3 односно по м2 изведеног зида, уколико у позицијама 
предрачуна не буде другачије назначено. Отвори за врата, прозоре и преграде одбијају се од кубатуре 
зидања заједно са гредом над њима, с тим да прозорски зупци улазе у кубатуру зидања по целој дебљини 
зида а по мерама уписаним у плану. Смањење дебљине зида у прозорским парапетима се не одбија. 
Преградни зидови дебљине до 12 цм обрачунавају се по м2 озиданог зида, с тим што се отвори одбијају од 
квадратуре заједно са рагастовом. 

М а л т е р и с а њ е 
Малтер ће се справљати само онолико колико се може утрошити истог дана. Стврднути малтер се не сме 
употребити. Справљање малтера треба вршити тачно према прописима и у размери која се тражи у 
дотичној позицији предрачуна. 
Редовно мешање је обавезно како за време справљања, тако и у току употребе, да би се избегло 
издвајање кречног млека. 
Песак употребљен за справљање малтера мора бити оштар и чист речни песак, а креч добро одлежан и 
обавезно процеђен кроз густо сито. 
Цемент који ће се употребити је нормалан Портланд цемент. 
Зидови се малтеришу тек онда када се потпуно слегну и осуше и то на повољној температури, јер на 
високим температурама малтер се пребрзо суши и добија пукотине, а на ниским се смрзне и отпада. 
Са малтерисањем треба почети од највишег спрата па се спуштати са радом наниже. 
Пре малтерисања све површине на које долази малтер треба помоћу четке добро очистити од прашине и 
прљавштине, а у летњим месецима полити водом (нарочито зидове који се малтеришу цементним 
малтером). 
Спојнице очистити од сувишног малтера на дубини 1,5-2 цм ради бољег пријањања малтера. 
Ако се појави шалитра, зидове треба добро очистити жичаним четкама и опрати водом са додатком 10% 
соне киселине (салцгајса), па кад се осуши шетком премазати битуменском емулзијом како би се спречило 
поновно продирање влаге у зид и соли на површину. 
Овај посао се не плаћа посебно већ пада на терет извођача радова. 
Наношење малтера на зид мора се вршити у слојевима прописане јачине и обраде. 
Малтерисање вршити у два слоја у укупној дебљини од 2 до 3 цм и то: први слој од малтера са грубим, 
оштрим просејаним песком, а други, фини слој са финим песком. Малтер за други слој мора бити просејан 
кроз густо сито и наноси се преко добро осушеног првог слоја 
Равна површина подслоја добија се употребом изравнавајуће летве. Влажан малтер са одговарајућом 
густином прво се набацује на зид, а након тога се равна изравнавајућом летвом. Када се први слој малтера 
добро осуши, зид се навлажи и набацује се малтер који се изравнава великом пердарском – глачалицом, 
уз квашење док површина не постане равна. 
Све бетонске површине које се малтеришу (ливене или зидане од блокова) без обзира да ли је то у 
дотичној позицији предрачуна наглашено или не, морају се претходно охрапавити по потреби и обавезно 
испрскати ретким цементним малтером, што је обухваћено јединичном ценом и не плаћа се посебно. 
Површине морају бити наквашене према употреби да би се остварила неопходна влажност пре наношења 
првог слоја малтера. Пажњу треба обратити на бетон високе марке који треба да буде посебно влажан, пре 



него што се везни материјал нанесе. 
На местима где је неопходан изравнавајући слој, он ће бити изведен у малтеру исте размере као и 
наредни слојеви и неће прелазити дебљину од 1,00цм у једном наносу. 
На местима на којима је то потребно, рабиц мрежа биће учвршћена галванизираним челичним 
спајалицама, са поклопцима од 40мм и учвршћена галванизираном челичном жицом. Површина мреже 
треба да буде под правим углом према држачима.  
Површине после малтерисања морају да буду равне и глатке без таласа, удубљења и испупчења. Ивице 
морају бити мало заобљене - оборене и праве, а углови на споју зидова и зидова и плафона оштри и 
прави. 
Цемент и креч треба да буду ускладиштени у сувом и да буду употребљавани наизменично према 
испорукама. Песак треба да буде ускладиштен посебно, у сагласности са типом, на чврстој и сувој подлози 
и заштићен од сваког загађивања. 
Зидарски радови се не смеју изводити на температурама испод 3°Ц, осим у слу чају да постоји одобрење 
надзорног органа да се рад настави уз одређене мере заштите, да би се осигурала минимална 
температура од 4°Ц док не до ђе до очвршћавања малтера. 
За остали начин израде, обрачун извршених радова и плаћање важе у свему општи услови за извођење 
грађевинских и грађевинско-занатских радова, општи опис за зидарске радове и важеће просечне норме у 
грађевинарству. 
Обрачун се врши по м2 стварно омалтерисаних површина по одбитку отвора, а у складу са просечним 
нормама у грађевинарству. Ценом је обухваћено и постављање и скидање потребних скела, затим 
крпљење шлицева инсталација, чишћење прозора, врата, преграда и др. пошто се ови радови неће 
посебно платити. 
Отвори до 3,00м2 се не одбијају и њихове шпалетне се не обрачунавају. 
Отвори величине од 3,00м2 до 5,00м2 одбијају се, а њихове шпалетне се не обрачунавају посебно. Ако су 
шпалетне веће од 20цм, вишак преко 20цм обрачунава се по м2, а отвори се одбијају као што је наведено. 

04-00 АРМИРАЧКИ РАДОВИ (ГН 400) 

ЧЕЛИК ЗА АРМИРАЊЕ 
За армирање конструкција и елемената од бетона користи се: 
- глатка арматура (ГА) од меког бетонског челика 
- ребраста арматура (РА) од високовредног природно тврдог челика 
- мрежаста арматура – хладно вучене и оребрене жице (МАГ и МАР) и 
- Би арматура (БиА) 
Осим ових челика, могу се користити и други облици и врсте челика ако се испитивањем претходно докаже 
да они испуњавају услове предвиђене прописима и да се њиховом употребом обезбеђује сигурност и 
трајност конструкција и елемената од бетона. 
Глатка арматура (ГА) израђује се од меког бетонског челика квалитета 240/360, ребраста арматура (РА) од 
високовредног природно тврдог челика квалитета 400/500, а заварене арматурне мреже од ребрастог 
челика (МА 500/560). 
Заварене арматурне мреже састоје се од правих, међусобно управно заварених жица. Ознака мреже, 
пречници и растојања жица, толеранције и друго, утврђени су стандардом. 
Пријањање бетона и челика одређује се на гредицама изложеним савијању на начин утврђен постојећим 
стандардом. 
Жице или шипке које се настављају заваривањем не смеју на месту вара имати лошија механичка својства 
од својстава прописаних за одговарајућу врсту челика. Подесност челика утврђена је постојећим 
стандардом. Заваривање носиве арматуре обавља се у армирачком погону, радионици или на градилишту. 
Заваривање гориоником и ковањем је забрањено. Ради осигурања пројектованог положаја у току 
уграђивања бетона, арматура се чбрсто везује потребним бројем граничника и подметача одговарајућег 
типа. 
Приликом транспорта и ускладиштења челика не сме доћи до механичких оштећења, ломова на месту 
заваривања и прљавштине која може смањити адхезију, као и до губитка ознака и смањења пресека због 
корозије. 
Транспорт и ускладиштење префабрикованих арматурних склопова и мрежа треба обавити тако да се 
поред наведеног избегну деформације и недопуштена размицања шипки и арматура. 
Арматура се савија у хладном стању и наставља на начин одерђен пројектом конструкције. Пре 
постављања арматура се мора очистити од прљавштине, масноће, љуски корозије и сл. 
Ако се арматура поставља на тле, предвиђа се изравнавајући слој бетона, дебљине најмање 5цм. 
Арматура не сме доћи у контакт са поцинкованим челичним елементима. 
Пре почетка бетонирања мора се записнички утврдити да ли монтирана арматура задовољава у погледу: 
- пречника, броја шипки и геометријски уграђене арматуре предвиђене пројектом конструкције 
- учвршћења арматуре у оплати 
- механичких карајтеристика: граница развлачења и граница кидања 
Арматура се исправља, сече и савија ручно или машинским путем. Под ручним путем подразумева се 
сечење покретним или стабилним маказама и другим алатом, савијање на армирачком столу ручним 
алатом. 
Под машинским путем подразумева се исправљање граником на електрични погон и ручна монтажа. 



Арматура сваког елемента са узенгијама мора бити потпуно везана. Исто то је обавезно и за серклаже. 
Под постављањем и везивањем подразумева се намештање подметача и привремено повезивање 
арматуре за оплату, намештање и везивање арматуре према нацрту. 
У цену улази пренос арматуре од депоније до армирачког стола, као и од армирачког стола до депоније за 
транспорт (спакована и обележена арматура). Пренос арматуре урачунат је од депоније на градилишту до 
дизалице за вертикални транспорт као и пренос до места уграђивања. Арматура спремна за уграђивање 
мора бити чиста, без рђе и прљавштине. 
Сви ови радови улазе у цену уграђеног килограма арматуре и неће се посебно наплаћивати. 
 
 
 
05-00 БЕТОНСКИ РАДОВИ (ГН 400) 
 
Сви бетонски и армирано-бетонски радови морају се извести у свему према "Правилнику о техничким 
нормативима за бетон и армирани бетон", као и "Правилнику о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима". 
Сви радови се морају извести према одобреним цртежима, конструктивним детаљима, пројекту 
конструкције и техничком опису, солидно и стручно са одговарајућом квалификованом и стручном радном 
снагом и под стручним надзором. 
 
МАТЕРИЈАЛИ 
Сав употребљени материјал за извођење бетонских и армирано бетонских радова мора одговарати 
техничким условима и постојећим стандардима. 
1. Агрегат (гранулат) 
За справљање бетона употребити агрегат који испуњава услове квалитета према прописима и постојећим 
стандардима. 
Шљунак за справљање бетона мора бити речни, сасвим чист од глине и муља, а гранулиран према 
прописима за предвиђену марку бетона. 
2. Цемент 
За справљање бетона употребљава се цемент који испуњава услове квалитета утврђене постојећим 
стандардима. 
Стандардна конзистенција, почетак и крај везивања и сталност запремине цемента испитује се према 
постојећем стандарду. 
Узорци цемента се испитују приликом сваке дневне испоруке цемента исте класе или врсте или ако је 
цемент одлежао више од три месеца. 
Једно испитивање може се обавити на највише 250 т допремљеног, односно употребљеног цемента. 
При испитивању цемента произвођач мора да одвоји посебан узорак цемента и да га према постојећем 
стандарду, чува шест месеци, с тим да се у пројекту конструкције може предвидети чување узорка цемента 
до примопредаје објекта. 
Цемент употребљен за ове радове на згради мора бити потпуно свеж и донешен на градилиште у 
оригиналним врећама. Цемент на градилишту треба чувати на начин и под условима који не утичу 
неповољно на његов квалитет - у просторијама добро заштићеним од воде и влаге, према упутствима и 
прописима за бетон и армирани бетон. 
Цемент се чува посебно, по врстама и употребљава се за справљање бетона према редоследу пријема на 
градилишту. Не сме се употребити цемент који је на градилишту ускладиштен дуже од три месеца, ако 
претходним испитивањем није утврђено да у погледу квалитета одговара прописаним условима. 

 
3. Вода 
За справљање бетона употребљава се вода која испуњава услове утврђене постојећим стандардом. 
Количина употребљене воде мора бити у сагласности са прописаним односом вода – цемент у самој 
мешавини, довољна, али не већа него што је потребно да се произведе густ бетон , одговарајући за рад, 
који може бити ливен и сабијен без тешкоћа око арматуре и у угловима, без сегрегације или губитка воде 
по површини. 
4. Додаци бетону 
За справљање бетона употребљавају се додаци бетону који испуњавају услове квалитета утврђене 
постојећим стандардима. 
Пре справљања бетона са употребом додатка бетону мора се проверити да ли додатак бетону одговара 
пројектованој бетонској мешавини, према постојећем стандарду. 
5. Бетон 
Квалитет бетона одређен је пројектом конструкције, на основу техничких услова за извођење бетонских 
радова, као и услова за ту конструкцију и елементе у току експлоатације. 
У пројектној документацији мора бити назначена класа бетона (за дату конструкцију или елемент) која 
обухвата или само марку бетона (МБ) или марку бетона (МБ) и друга својства бетона према прописима. 
Чврстоћа бетона при притиску испитује се према постојећим стандардима, на коцкама ивице 20 цм које су 
чуване у води или у најмање 95%-ној релативној влази, при температури 20 +/- 3 оЦ. Књиге ових тестова 
чувају се на градилишту и у њима се идентификују сви тестови са одговарајућим деловима радова. 
За конструкције и елементе од бетона употребљавају се марке бетона (МБ) 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60. 
За армирани бетон не сме се употребити марка бетона нижа од МБ 15. 



Својства која мора имати бетон у посебним условима средине испитује се и оцењује према утврђеним 
стандардима, и то: 
- водонепропустљивост  
- отпорност на хабање 
- отпорност на мраз 
- отпорност на мраз и соли 
Чврстоћа бетона при притиску може се испитати и на пробним телима других димензија и облика која се 
разликују од коцке ивица 20 цм, и она се прерачунава према прописима. 
 
Бетони се сврставају у две категорије: 
- бетони прве категорије (Б.1) могу се справљати без претходних испитивања, с тим што се мора 
употребити количина цемента према прописима. Бетони прве категорије (Б.1) смеју бити МБ 10,15,20 и 25 
и могу се уграђивати само на градилишту на коме се справљају, 
- бетони друге категорије (Б.2) су МБ 30 и више, као и бетони са посебним својствима и транспортовани 
бетони свих марки. Бетони друге категорије (Б.2) справљају се на основу претходних испитивања а у 
складу са прописима. 
Конзистенција бетона може се мерити помоћу: 
- Вебе-апарата 
- слегања 
- распростирања 
- слегања вибрирањем 
Конзистенција бетона одабира се тако да се расположивим средствима за уграђивање омогућава добро 
збијање бетона, што лакше уграђивање без појаве сегрегације и добра завршна обрада површине. 
Усвојени састав бетона може се мењати само на основу статистички обрађених података контролних 
испитивања бетона. 
Произвођач мора контролисати сваку врсту бетона категорије Б.2 произведеног у фабрици бетона чија 
производња задовољава услове утврђене постојећим стандардима. 
Састојке бетона испитује произвођач. Гранулометријски састав агрегата бетона испитује се најмање 
једанпут недељно према постојећем стандарду. 
Садржај прашинастих и глиновитих честица агрегата бетона испитује се најмање једанпут недељно, према 
постојећем стандарду. 
Влажност агрегата бетона испитује се најмање једанпут недељно и приликом сваке уочљиве промене, 
према постојећем стандарду. 
Додаци бетону испитују се према пропису о југословенском стандарду ЈУС У.М1.037 за сваку саржу 
приликом допремања додатака бетону на градилиште или ако је време одлежавања додатака бетону на 
градилишту дуже од шест месеци. 
У производњи бетона категорије Б.2 произвођач испитује чврстоћу при притиску на узорку који се узима за 
сваку врсту бетона, и то сваки дан кад се бетон производи или на сваких 50 м3 произведеног бетона, 
односно на сваких 75 мешавина, с тим да се узима случај који даје већи број узорака. 
Резултати испитивања чврстоће при притиску бетона оцењују се према постојећем стандарду. 
Оцена постигнуте марке бетона (МБ) врши се по партијама а у складу са програмом контроле и прописима. 
 
ИЗВОЂЕЊЕ БЕТОНСКИХ РАДОВА 
Извођач конструкција и елемената од бетона и армираног бетона мора водити прописану документацију 
којом доказује квалитет материјала и извођења радова, као и другу документацију предвиђену пројектом. 
Бетонски радови се изводе према пројекту конструкције. 
1. Бетонски погони 
За производњу бетона категорије Б.2 користе се уређаји који испуњавају услове утврђене утврђене 
постојећим стандардима. 

7 
Транспорт агрегата, депоновање, чување и употреба вршиће се у свему према прописима. 
Свака пошиљка цемента мора имати све потребне податке о цементу који се траже према прописима. 
Цемент се на градилишту чува како је то прописано. Додаци бетону морају бити ускладиштени према 
упутству произвођача. 
2. Организација, опрема и пројекти за извођење бетонских радова на градилишту морају бити усклађени са 
пројектом конструкције. 
Бетонирање може почети по прегледу подлоге, скела, оплате и арматуре. 
3. Скеле и оплате 
Скеле и оплате морају бити тако конструисане и изведене да могу преузети оптерећења и утицаје који 
настају у току извођења радова, без штетних слегања и деформација и осигурати тачност предвиђену 
пројектом конструкције. 
Надвишења скела и оплате, израда оплате, демонтажа оплате, квалитет и све остало везано за оплату 
мора бити изведено у складу са прописима. 
Оплата и подупирачи за све бетонске и армирано бетонске радове не плаћају се посебно, већ су 
обухваћени ценом бетона. Сва оплата за бетонске радове мора бити тачно и прецизно израђена према 
нацртима и детаљима. Исправност хоризонталног и вертикалног положаја оплате, као и осовине стубова 
морају бити проверене и инструментима од стране извођача. 
Подупираче треба дати у довољном броју, тако да је израђена оплата способна да поднесе терет од 
бетона без слегања, или извијања у ма ком правцу. Укрућење подупирача треба извршити у оба правца. 



Унутрашња страна оплате мора бити равно израђена. Не смеју се за једну површину употребити даске 
различите дебљине. 
Оплата мора бити тако постављена да се може лако и без потреса скидати. Подупирачи се не смеју 
постављати директно на терен, или међуспратну конструкцију, већ се испод њих морају поставити талпе од 
5 цм дебљине. 
Оплата за делове армирано бетонских конструкција који остају видни, мора бити орендисана, а површине 
бетона које су оштећене морају бити закрпљене и пачокиране.Дрвена грађа употребљена за оплату мора 
одговарати постојећим техничким прописима за дрвене конструкције, а димензије статичком прорачуну.  
 
Потребна скела за бетонске греде не плаћа се посебно, већ је урачуната у цену бетона. Кројење оплате и 
подупирача као и израду скела мора вршити стручно и искусно лице. 
Пре почетка уграђивања бетона треба проверити димензије скеле и оплате и квалитет њихове израде. 
4. Арматура 
Приликом транспорта и ускладиштења челика не сме доћи до механичких оштећења, ломова на месту 
заваривања и прљавстине која може смањити адхезију, као и до губитка ознака и смањења пресека због 
корозије. 
Арматура се савија у хладном стању и наставља на начин одређен пројектом конструкције. 
Пре постављања, арматура се мора очистити од прљавштине, масноћа, љуски корозије и сличног. 
Пре почетка бетонирања арматаура се мора прегледати и записнички констатовати да задовољава све 
услове према прописима. 
Арматуру која је упрљана бетоном, цементним малтером и слично, потребно је пре бетонирања очистити. 
5. Уграђивање бетона 
Бетон се уграђује према пројекту бетона. Ако се бетонирање прекида због непредвиђених прилика, морају 
се предузети мере да такав прекид уграђивања бетона не утиче штетно на носивост и остала својства 
конструкције, односно елемента. 
Бетон се мора транспортовати и убацивати у оплату на начин и под условима који спречавају сегрегацију 
бетона, промене у саставу и својствима бетона. 
6. Неговање уграђеног бетона 
Нарочиту пажњу треба посветити нези избетонираних елемената да би се постигао одговарајући квалитет 
и смањили негативни утицаји скупљања бетона. 
Непосредно после бетонирања, бетон се мора заштитити од: 
- пребрзог исушивања 
- брзе измене топлоте између бетона и ваздуха 
- падавина и текуће воде 
- високих и ниских температура 
- вибрација које могу променити унутрашњу структуру и прионљивост бетона и арматуре, као и других 
механичких оштећења у време везивања и почетног очвршћавања 
Бетон се после уграђивања мора заштититит да би се осигурала задовољавајућа хидратација на његовој 
површини и избегла оштећења због раног и брзог скупљања. Ако пројектом бетона није другачије 
одређено, неговање бетона мора трајати најмање седам дана или не мање од времена које је потребно да 
бетон постигне 60% од предвиђене марке бетона. 
Ако се бетон греје у зимским условима, електричном енергијом или топлим ваздухом треба га обезбедити 
од наглог губљења влаге. 
Скидање оплате мође се извршити само по одобрењу одговорног лица. 
 
ЗАВРШНА ОЦЕНА КВАЛИТЕТА БЕТОНА У КОНСТРУКЦИЈИ 
За бетон категорије Б.2 мора се дати завршна оцена квалитета бетона а у складу са прописима. 
На основу завршне оцене квалитета бетона у конструкцији доказује се сигурност и трајност конструкције 
или се тражи накнадни доказ квалитета бетона. 
 
ОБРАЧУН РАДОВА 
Обрачун извршених радова врши се према јединицама мера како је то назначено у свакој позицији 
предмера и предрачуна радова. 
 
Израда, монтажа и демонтажа оплате, подупирање и све потребне скеле (осим фасадне) неће се посебно 
обрачунавати и плаћати јер су обухваћени ценом готовог бетонског елемента. 
У случају измене статичког рачуна ради јачег или слабијег терена но што је предвиђено, извођач је дужан 
извести фундирање у свему по накнадном статичком прорачуну, али обрачунаће се стварно извршена 
кубатура по погодбеним ценама у датим позицијама без икаквих права на рекламације. У случају 
конструктивних промена или измена, извођач је дужан такође све извести према накнадном статичком 
рачуну и детаљима, а без права на промену цена, већ се плаћа према извршеним количинама и 
погодбеним ценама, изузев ако за такав рад не постоји тачка у предрачуну. 
 
 
06-00 ТЕСАРСКИ РАДОВИ (ГН 601) 
 
ОПШТИ ОПИС 
Све тесарске радове треба да изводе квалификовани и стручни радници, јер и незнатне грешке на изради 
скеле, оплате и кровне конструкције могу довести до нежељених последица. 



Употребљена резана грађа мора одговарати постојећим стандардима. 
Квалитет грађе може се подвргнути испитивању како то прописују постојећи стандарди.Трошкове 
испитивања и проба плаћа извођач ако су резултати негативни, под условом да се то не одреди другачије у 
опису радова. 
Грађу на градилишту треба обезбедити од влаге. Грађа мора бити резана у свему према димензијама из 
пројекта. 
Сви тесарски радови морају бити изведени стручно и квалитетно а у свему према статичком прорачуну и 
детаљним цртежима. 
Кровна конструкција мора бити изведена тачно према пројектованом паду чије површине морају бити 
потпуно равне у свим правцима тако да се обезбеди правилно налегање кровног покривача. 
 

 

 

07-00 МОНТАЖНИ ГИПСАРСКИ РАДОВИ 
 
Радови на изради спуштених плафона и лаких преграда морају се извести стручно и квалитетно. 
 
МАТЕРИЈАЛ 
Материјали који се употребљавају за ове радове морају одговарати захтевима домаћих стандарда. 
Материјали који нису обухваћени југословенским стандардима морају поседовати атесте о квалитету. 
 
ИЗВОЂЕЊЕ 
Радови се морају извести у складу са стандардима и техничким условима, а у свему према пројекту, 
упуствима пројектанта и описима из предрачуна радова. 
 
ОБРАЧУН И МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНА 
Обрачун се врши према јединицама мера из предрачуна радова са мерењем стварно извршених радова. 
 
 
 
08-00 КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ (ГН 361) 
 
ОПШТИ ОПИС 
Код извођења радова строго се придржавати постојећих прописа за ову врсту радова, као и упутства 
произвођача материјала. 
Сав материјал за покривање кровова мора бити првокласног квалитета и мора испуњавати прописане 
стандарде за ову врсту радова. 
Подлога за покривање мора бити прописно и квалитетно израђена, тако да кровни покривач належе целом 
својом површином без гибања. 
Нарочиту пажњу посветити разним продорима кроз кровни покривач (димњаци, вентилације и др.), као и на 
полагање покривача поред увала, грбина, пролаза и других места на којима би могло доћи до погрешног 
постављања покривача. 
Кровопокривачки радови се морају безусловно извести стручно и квалитетно. 
У цену за јединицу мере покривачких радова улази сав материјал, рад, алат, спољни и унутрашњи 
транспорт, скеле, зараде, дажбине и сви остали трошкови. 
Обрачун се врши по м2 стварно покривене површине. 
 
 
09-00 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ (ГН 421) 
 
Фасадерски радови се морају извести стручно и квалитетно а у свему према техничком опису, предмеру и 
предрачуну радова и договору са пројектантом а у складу са општим описом за зидарске радове и 
техничким условима за извођење фасадерских радова. 
Материјали за обраду фасада морају одговарати одредбама односних југословенских стандарда и 
техничких услова. 
Материјали за које не постоје југословенски стандарди морају имати атест о квалитету за намену за коју се 
користе. 
Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама за које су према својим 
физичко-хемијским и механичким особинама и намењени. 

 
 

10-00 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ (ГН 501) 
 
Керамичарски радови се морају извести стручно, квалитетно и прецизно а у свему према важећим 
техничким условима за извођење керамичарских радова. 
Материјал 
Керамичке плочице које се допремају и уграђују на објекат морају бити нове (неупотребљаване), и морају 
одговарати постојећим стандардима, ако у опису радова није другачије предвиђено. 
У колико за одређене плочице не постоји домаћи стандард, оне морају испуњавати следеће услове: 



- ивице морају бити оштре, паралелне, праве и неоштећене, 
- плочице не смеју садржати растворљиве соли и остале штетне састојке, 
- површина мора бити без зареза и мехурића, 
- доња површина мора бити тако обрађена да је погодна за уградњу, 
- боја мора бити уједначена, 
- плочице не смеју прекорачити границу упијања воде по површини која је предвиђена постојећим 
стандардом за одговарајућу врсту, 
- приликом избора плочица нужно је пре свега водити рачуна, поред естетских захтева да плочице по 
својим физичким, хемијским и механичким особинама одговарају намењеним површинама (да се не би 
догодило да се због искључиво естетских разлога зидне плочице уграде на под, унутарње на спољне 
површине или обичне подне плочице на под са високомфреквенцијом саобраћаја итд.) 
 

 
1. Плочице за облагање подова 
1.1. Неглазиранеподне плочице - морају задовољавати услове прописане у домаћим стандардима 
1.2. Глазиране подне плочице морају задовољавати услове домаћих стандарда 
2. Плочице за облагање зидова 
Могу бити глазиране и неглазиране и морају задовољавати услове домаћих стандарда 
3. Керамичке плочице - за вањску употребу морају поседовати атесте о постојаности на атмосферске 
утицаје и постојаност на температурне промене. 

 

За Облагање фасада употребљава се и неглазирани иглазирани рељефни мозаик. 
4. Везивни материјал 
4.1. Цементни малтер 
Цементни малтер мора бити справљен од мешавине цемента, песка и воде а по потреби и са додатком 
неког средства за убрзавање везивања или за пластифицирање. 
Запремински однос цемента и песка је у зависности од намене и креће се од 1:3 за ентеријере и 
екстеријере до 1:2 за мозаик. 
4.1.1. Цемент мора одговарати одредбама домаћих стандарда. 
4.1.2. Средства за убрзавање везивања малтера или бетона, пластификатори и сл. не смеју изазвати 
никакве штетне последице. 
4.1.3. Песак мора бити пран, гранулометријског састава према намени. 
4.1.4. Вода не сме да садржи састојке који би штетно деловали на подлогу, керамичке плочице и масу за 
заптивање. 
4.2. Лепкови (лепила) 
За лепљење керамичких плочица могу се употребити само они лепкови који су од стране произвођача 
декларисани за одређену врсту радова 
5. Заптивни материјал 
Заптивни материјали су материјали који се употребљавају за затварање спојница између керамичких 
плочица, за затварање дилатационих разделница између ограничених величина поплочавања, као и 
спојева поплочавања зида са подом или таваницом. 
Могу се употребити само заптивни материјали који испуњавају тражене услове са уграђивањем према 
упутству произвођача. 
6. Извођење 
Пре него се приступи облагању керамичким плочицама мора се проверити исправност и квалитет подлога 
преко којих се врши облагање. 
При облагању у унутрашњости објекта, керамичарски радови се изводе тек пошто су просторије 
омалтерисане, постављени рамови за столарију и спроведена и испитана инсталација, ако то није 
другачије предвиђено у опису радова. Облагање зидних површина треба извести потпуно равно и 
вертикално, без таласа, испупчења и удубљења, са једноличним и довољно широким спојницама. 
Завршни радови, као и преломи, испади и истурени углови облажу се заобљеним (једнорубним, 
дворубним) плочицама или плочицама са "обореним" ивицама. 
Облагање подних површина изводи се хоризонтално, без таласа, избочина, са равним површинама или 
под 
потребним нагибом, са једноличним и довољно широким спојницама. 
По завршеном облагању, спојнице треба обрадити одговарајућим заптивним материјалом. На местима 
продора инсталационих цеви и дна решетки, плочице морају бити прецизно укројене и постављене. 
У циљу заштите изведених радова, нужно је спречити сваки саобраћај и кретање људи у року од 3 дана по 
завршетку облагања. До момента коришћења, ради заштите површина, под треба посути струготином. 
7. Мерење и обрачун количина 
Обрачун се врши по м2 или м1 извршеног облагања са мерењем према стварно извршеним радовима. 
 
Општи опис: 
Ови општи услови су саставни део описа по појединим позицијама радова и односе се на облагање зидова 
и подова свим врстама керамичких плочица у унутрашњости објекта и изван њега. Керамичарски радови 
морају бити изведени квалитетно, са одговарајућом квалификованом радном снагом, а у складу са 
важећим стандардима и техничким прописима за извођење ове врсте радова. 
Сав материјал који се уграђује у објекат мора бити нов - неупотребљаван, осим ако појединачним описом 
радова није предвиђено другачије, и мора да одговара постојећим домаћим стандардима за квалитет и 



димензије. 
Уколико одређене плочице нису по стандарду, за исте се мора прибавити атест надлежне установе, којим 
се морају потврдити следеће карактеристике: 
� да су ивице оштре, праве, паралелне и неоштећене 
� да плочице не садрђе никакве растворљиве соли или друге штетне састојке 
� да им је видна површина без зареза и мехурића 
� да им је боја уједначена 
� да им је упијање воде у границама предвиђеним стандардом за одговарајућу врсту плочица 
ВЕЗИВНИ МАТЕРИЈАЛИ 
Везивни материјал - цементни малтери и лепак морају по квалитету да одговарају прописаним 
стандардима и да поседују атесте. 

Цементни малтер и лепак морају бити нанети у нормативима прописаној или проспектом декларисаној 
дебљини тако да обезбеђују потпуно и трајно пријањање керамике за подлогу, и не смеју променити нити 
оштетити подлогу. 
Лепак за лепљење керамичких плочица мора бити декларисан за одређену врсту радова и атестиран у 
овлашћеној установи. Чврстоћа на смицање за зидове мора бити мин. 3 кп/цм2. Произвођач мора дати 
детаљна упутства за примену лепила, као и за потребне предрадње којих се извођач мора стриктно 
придржавати. 
Вода мора бити чиста, не сме да садрђи никакве састојке који би штетно деловали на подлогу, керамичке 
плочице или масу за заптивање. 
За одређивање ширине спојница између керамичких плочица употребити ПВЦ крстиће који се пре 
фуговања морају обавезно извадити. 
ПРИПРЕМА ПОДЛОГЕ 
Пре почетка радова обезбедити да подлога буде припремљена за прихватање везивног средства и облоге 
од керамичких плочица. 
Код облагања зидова плочицама у цементном малтеру бетонске зидове претходно орапавити пиковањем и 
испрскати цементним млеком, а код зидова од опеке зидне спојнице издубити и површине испрскати 
ретким цементним малтером од просејаног шљунка гранулације до 4 мм, размере 1:1. 
Код облагања зидова плочицама на лепку обезбедити да подлога од цементног малтера буде неоштећена, 
довољно равна за прихватање везивног материјала, чиста, орибана благим раствором детерџента да би се 
уклониле све нечистоће, добро испрана чистом водом и сува. 
Облагање зидова и подова у унутрашњости објекта започети након што су просторије омалтерисане, 
постављени рамови за столаријуи браварију, а све врсте инсталација спроведене и испитане. 
Облагање зидних површина извести потпуно равно и вертикално, без таласа, са спојницама мин. 2мм 
ширине. 
Хоризонталне спојнице пратити по целом обиму просторије, а вертикалне извести под висак. Све ивице 
такође морају бити вертикалне. 
Облагање зидова у санитарним чворовима вршиће се у цементном малтеру, уколико појединачном 
позицијом није предвиђено другачије. 
Облагање зидова у кухињи вршиће се одговарајућим лепком преко омалтерисане или бетонске подлоге. 
Поплочавање подних површина извести равно, без таласа и грабина, са потпуно равним површинама, или 
у нагибу на местима где је то пројектом предвиђено. У циљу заштите подова забрањен је сваки саобраћај 
и кретање људи у трајању од најмање три дана од момента завршетка поплочавања. 
Зидове и подове, након завршеног полагања плочица, фуговати белим цементом ако предрачуном није 
одређено другачије. Извођач је дужан да изведене радове чува од оштећења до предаје инвеститору, као и 
да сва евентуално настала оштећења отклони о свом трошку. Под оштећењем сматраће се свака напрсла, 
изгребана или окрзнута плочица. 
Пре почетка радова извођач је обавезан да пројектанту и надзорном органу достави узорке материјала 
који се уграђују, и њихове атесте на сагласност. 
ОБРАЧУН РАДОВА 
Обрачун се врши по м2 за изведене површине зида или пода, односно по м1 за сокле. Степеништа се 
обрачунавају по м2 обложене површине или по м1, при чему се мора назначити развијена ширина чела и 
газишта. 
Прозорски отвори величине до 0,5 м2 се не одбијају, а облагање шпалетни и банака се не обрачунава 
посебно. Такође, обрада и украјање плочица око продора или отвора у зидовима или подовима се не 
обрачунава посебно, већ улазе у јединичну цену облагања зидова, односно подова. 
Јединичном ценом обухваћен је сав рад, спољашњи и унутрашњи транспорт, и испорука потребног везног, 
уградбеног и помоћног материјала, давање узорака и атеста, мање поправке подлоге, потребна покретна 
скела, алати, заштита изведених радова од оштећења до предаје наручиоцу, чишћење, и све остале 
законске дажбине. 

11-00 КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 

Облагање подова и зидова каменим плочама се ради у свему према ЈУС-у Ф.7.010. Камен мора бити 
отпоран на механичке ударе, хабање итд. Својства камена у односу на разне утицаје доказује се атестом 
који је прописан важећим стандардом. Димензије и облик камених плоча морају бити у складу са 



одредбама важећег стандарда. 
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Малтер који се користи за поставаљање мермерних плоча се прави од мешавине цемента и песка. У 
случају потребе додаје се хидратисани креч. 
Гранит је у класи “Бианцо Цристал”, а мермер у класи “Царраре” или “Бели венчац”. 
Цемент мора да одговара одредбама важећих стандарда. Хидратисан креч мора одговарати одредбама 
важећег стандарда. 
Песак мора бити пран при чему гранулација мора бити таква да највеће зрно не буде веће од 6 мм. Вода, 
којом се справља малтер не сме да има састојке који би штетно деловали на мермер. 
Металне котве морају носити целу тежину мермерне плоче, без обзира да ли се залива малтером или не. 
Котве морају бити израђене од материјала који не кородира. 
Општи опис: 
Камен употребљен за израду мора бити потпуно здрав, без пукотина и рисева. Боја и врста камена мора 
бити по избору пројектанта. 
Обрађене плоче морају бити потпуно равне и праве и по ивицама неискрзане и са необијеним угловима. 
Све камене површине предвиђене за политирање морају бити политиране до високог сјаја и заштићене 
гипсом до предаје зграде када ће извођач скинути гипс, добро очистити све површине и намазати 
магнезијум флуатом, па поново углачати и обрисати јеленском кођом. 
Сви каменорезачки радови морају бити израђено стручно и тачно према детаљним цртеђима, а 
обрачунаваће се према стварно изведеним површинама по м2 или м1. 

12-00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ (ГН 691) 

Подополагачки радови се морају извести стручно и квалитетно а у свему према техничким условима за 
извођење радова при полагању подних облога и техничким условима за извођење паркетарских радова. 
МАТЕРИЈАЛ 
Сви материјали за извођење подополагачких радова морају бити квалитетни и морају испуњавати услове 
из домаћих стандарда. 
1. Паркет
1.1. Класични паркет мора бити у складу са домаћим стандардом. 
2. Подне облоге од ПВЦ-а
2.1. Подне облоге од ПВЦ-а без облоге морају бити у складу са домаћим стандардом. 
2.2. Подне облоге од ПВЦ-а са подлогом - морају бити у складу са домаћим стандардом. 
Уколико за неке од материјала за подополагачке радове не постоје стандарди, произвођач је дужан да 
уверењем о квалитету потврди следеће карактеристике: 
- димензије 
- димензионалну стабилност 
- постојаност према светлости 
- незапаљивост 
- клизавост 
- електричну проводљивост 
- уједначеност површине 
ИЗВОЂЕЊЕ 
Подлога за подне облоге мора бити квалитетна и прилагођена за одговарајућу врсту подне облоге. 
Подлога мора бити тако изведена да испуњава све услове квалитета према прописима. Температура 
ваздуха у просторијама у којима се изводе подополагачки радови не сме бити мања од +10 Ц, изузев за 
винил-азбестне плоче. 
Све подне облоге морају се извести квалитетно а у складу са стандардима и техничким условима. 
ОБРАЧУН КОЛИЧИНА И МЕРЕЊЕ 
Обрачун количина се врши према јединицама мера назначеним у предрачуну радова са мерењем стварно 
изведених радова. 
Општи опис: 
Овим општим описом обухваћени су радови на изради подне облоге од класичног паркета. Подне облоге 
морају бити квалитетно и стручно изведене у свему према техничким прописима, нормативима и 
стандардима у просторијама где је то пројектом предвиђено. 
Ови радови се имају извести са одговарајућим алатом и материјалима који такође одговарају техничким 
прописима, нормативима и стандардима. У противном, извођач је дуђан да их уклони са градилишта. 
Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу узорке паркета и атесте за све материјале 
које уграђује. 
Уговарање се врши по м2, а обрачун се врши према стварно извршеним количинама, према мерама из 
пројекта. 
Пре почетка радова извођач је дуђан да испита квалитет подлоге и њену подобност за облагање паркетом. 
Подлога мора бити чврста,потуно хоризонтална, без пукотина и оштећења, сува, са маx. 3% влаге у 
моменту уграђивања паркета, и чиста, без механичких нечистоћа и масноћа. 
Облагање подова се врши лепљењем облоге на припремљену подлогу одговарајућим лепком. На подлогу 
нанети слој лепила по целој површини озубљеном лопатицом и паркет дашчице или ламелне плоче добро 
утиснути у лепило и поставити једну до друге. Пера морају да уђу у жљебове целом дужином и да се 
добро вежу. 



Покривне лајсне учврстити на сваких 300 мм размака, а на местима састава и на угловима засећи их под 
углом од 45 степени. 
Хобловање паркета мође се извести после потпуног везивања лепила, а код ламел паркета тек након 24 
сата. За хобловање употребити брусни папир бр. 120 - 150. 

 
Лакирање паркета извршити одмах након хобловања, уз претходно педантно уклањање прашине са пода. 
Лакирање извршити тако да се добије потпуно глатка и равномерна површина без трагова четки и 
повлачења. 
Лакирање извршити у три слоја наношењем четком или прскањем, са сушењем од мин. 12 часова између 
два лакирања. Паркет се мође користити по истеку 48 часова од наношења трећег - завршног слоја лака. 
Проценат влажности паркета приликом испоруке мора да буде у границама дозвољеним домаћим 
стандардима. Лак за лакирање паркета мора да штити горњу површину паркета од прљавштине, продора 
влаге и других штетних утицаја. По извршеном лакирању не сме се изменити изглед површине и структуре 
паркета. 
Између паркета и зида приликом уградње паркета, оставити спојницу ширине 18 - 20 мм. Око продора цеви 
централног грејања извођач је дужан да паркет чисто и педантно укроји тако да се продор у потпуности 
покрије покривном розетом. 
Извођач је дужан да изведене радове других извођача чува од оштећења приликом извођења својих 
радова. 
У противном, биће у обавези да сва оштећења доведе у исправно стање о свом трошку. Извођач је дужан 
да своје изведене радове чува од оштећења до предаје наручиоцу. 
 

 
13-00 СТАКЛОРЕЗАЧИ РАДОВИ (ГН 681) 
 
Сви стаклорезачки радови се морају извести стручно, квалитетно и прецизно а у свему према стандардима 
и техничким условима за ову врсту радова. 
 
 
14-00 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ (ГН 531) 
 
Молерско-фарбарски радови се морају извести стручно и квалитетно а у свему према техничким условима 
за извођење моларских радова и техничким условима за извођење фарбарских радова. 
МАТЕРИЈАЛ 
Материјали који се употребљавају за извођење молерскофарбарских радова морају одговарати захтевима 
домаћих стандарда, којима се утврђује њихов квалитет. 
Материјали који нису обухваћени домаћим стандардима морају имати уверење о квалитету. За ове 
материјале извођач је дужан да поднесе наручиоцу уверење о квалитету. 
Материјали се могу употребљавати и примењивати само на оним површинама за које су према својим 
физичко-хемијским и механичким особинама и намењени. 
Ако се у гарантном року појаве било какве промене на радовима због лошег квалитета, извођач о свом 
трошку отклања недостатке, уколико се покаже да су последица неправилне уградње материјала, а ако је 
доказано да је употребљени материјал неквалитетан, тада одговорност сноси произвођач. 
ИЗВОЂЕЊЕ 
Радови се морају извести стручно и технички исправно, са свим предвиђеним предрадњама и завршним 
радовима. 
Радови се морају обавити стандардно уколико у техничком опису није ништа друго утврђено или накнадно 
уговорено. 
Готови, фабрички произведени материјали морају се употребити према упутству произвођача. 
Премази морају чврсто да пријањају, да одају уједначену површину, без трагова четке или ваљка. Боја 
мора бити уједначеног интензитета (без мрља). Покривни премази морају потпуно да покривају подлогу. 
Све остало у вези извођења мора се обавити у складу са стандардима и техничким условима. 
ОБРАЧУН И МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНА 
Обрачун се врши по 1 м2 површине или по комаду, са мерењем стварно извршених радова. 
Општи опис: 
Све позиције молерско-фарбарских радова морају бити изведене стручно и квалитетно, са материјалима 
који у свему одговарају техничким прописима, нормативима и важећим стандардима, и то у оним 
просторијама где је то предвиђено извођачким пројектом. 
Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама за које су према својим 
физичко-хемијским и механичким особинама и намењени. Материјали који нису обухваћени стандардима 
морају бити најбољег квалитета и за ове материјале извођач је дужан да достави атесте о извршеном 
испитивању. 
Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале које уграђује. 
Атести морају бити издати од организација овлашћених за ову врсту послова и не смеју бити старији од 
једне године, рачунајући од дана издавања атеста до дана почетка извођења радова на објекту. Готови, 
фабрички произведени материјали морају се употребити у свему према упутству произвођача. 
Обојене површине морају бити чисте, без трагова четки и ваљака. Боја и тон морају бити потпуно 
уједначеног интензитета, без мрља. Боја мора да прекрије подлогу у потпуности, сви завршеци обојених 
површина морају бити равни и правилни, као и састави са вратима, прозорима и сл. 



Извођач је обавезан да пре почетка радова добро очисти подлогу од механичких нечистоћа, прашине и 
масноће.Посне и емулзивне, односно фасадне, полудисперзивне, као и лакови, боје и заштита дрвета, не 
смеју се љуштити и морају бити отпорне на отирање уколико према упутству произвођача после рока за 
везивање могу да се бришу лаким трљањем крпом. 
Дисперзивне боје, уљни и безуљни лакови, уљане боје и мат уљане боје морају бити постојани на прање 
уколико према упутству произвођача после рока за везивање могу да се перу меким сунђером и водом, са 
малим додатком (око 1%) неутралног средства за прање, а да се вода притом не обоји.Обојене површине 
морају бити отпорне на светлост, утицај температуре, разне хемијске и механичке утицаје, као и на 
атмосферилије. 
Уљане боје не смеју да се мрешкају и да пуцају. За све врсте премаза употребити боје са пигментима 
отпорним на светлост. 

 
 
 

Избор боја врши пројектант, наручилац радова, или одговорни представник наручиоца, по договору. 
Извођач је обавезан да поднесе тон карте за одговарајуће материјале. Извођач је обавезан да уради 
пробне узорке величине 1,0 м2 за сваку врсту бојења и мође да приступи финалном бојењу тек по 
добијању писмене сагласности лица одређеног да изврши избор боја. 
За време извођења радова извођач не сме да непажњом својих радника упрља већ изведене друге врсте 
радова других извођача. У противном, извођач је дужан да призна наручиоцу вредност извршених 
поправки на тим радовима. 
Обрачун изведених радова извршиће се у складу са нормама за извођење завршних радова у 
грађевинарству. 
 
 
15-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ (ГН 561) 
 
ОПШТИ ОПИС 
Сви изолатерски радови морају се извести стручно и квалитетно у свему према пројекту, техничким 
условима из елабората за грађевинску физику, детаљима и осталој техничкој документацији у вези са 
њима, важећим техничким прописима и стандардима и правилницима: 
Изолатерски радови се морају извести са квалификованом радном снагом и одговарајућим алатом, као и 
са материјалима који одговарају техничким прописима, нормативима и стандардима. Извођач је обавезан 
да пре почетка радова достави наручиоцу атесте као и додатна објашњења и упутства о начину 
уграђивања, за све материјале које ће употребити при извођењу својих радова. Атести морају бити издати 
од стране установа овлашћених за ову врсту радова. Атести не смеју бити старији од једне године почев од 
дана издавања атеста до дана када је извођач отпочео са извођењем ових радова на објекту. 
Уколико за поједине предвиђене материјале не постоје СРПС стандарди, за њих се морају прибавити 
атести са мишљењем одговарајуће овлашћене стручне институције да се могу применити у предвиђеној 
изолацији. 
Све уговорене позиције изолатерских радова изводиће се према пројектантским детаљима, термичком 
прорачуну и појединачним описима радова уз сваку позицију. Неке позиције се могу радити и према 
детаљима извођача уколико их пројектант, или наручилац радова писмено прихвате као боље решење. 
Извођач је дужан у сваком случају да упозори пројектанта и наручиоца на евентуалне недостатке у 
детаљима и у извођачким плановима који могу утицати на квалитет радова и сигурност објекта, и у 
договору са њима да изврши потребне измене, и то пре почетка извођења изолатерских радова. 
Сви радови чије би упоредно или касније извођење стварало могућност оштећења изолација, морају се 
извести пре постављања изолација. 
Пре почетка извођења изолатерских радова мора се извршити провера исправности већ изведених 
грађевинских, занатских и других радова који би могли утицати на квалитет, трајност и сигурност изолације. 
Уколико се констатује нека неправилност, она се мора поправити пре извођења изолатерских радова. 
Пре наношења изолација, површине које се изолују морају бити брижљиво поравнате, очишћене и потпуно 
суве. 
Слојеви изолације се не смеју полагати на бетонску подлогу ако у бетону није завршен процес везивања. 
Пре почетка извођења било које од уговорених позиција изолатерских радова подлога се мора отпрашити 
и добро и пажљиво очистити од свих нечистоћа. Као основни премаз за хидроизолације употребљавати 
хладне битуменске премазе на бази органских растварача, или на бази емулзије. 
При извођењу изолационих слојева поступити на следећи начин: 
-први слој пуних неперфорисаних, имрегнираних, битуменизираних, битуменом обложених, или других 
изолационих трака полагати са преклопима од мин. 10 цм и лепити их врућом битуменском масом по целој 
дужини;-други слој полагати на 50 цм у односу на први слој, а трећи слој полагати тако да се његови 
преклопи помичу за 10 цм од преклопа првог слоја;-полагање трака се мође извести и тако да се сваки 
наредни слој помиче за 1/3 у односу на претходни слој.Одступање од димензија преклопа може да буде 4-
10цм и то само код трака од синтетичких материјала код којих се преклопи обрађују по специјалном 
поступку, тј. уметањем затварајућих трака, чиме се преклопи потпуно заварују, вулканизирају и сл. тако да 
су осигурани од одлепљивања. 
Извођач је обавезан да примени поступак уваљавања трака одмотавањем у наливени врући битумен. 
Одмотавањем трака потискује се стално дебље наливени битуменски слој у који се трака чврсто утискује 
ваљком одређене тежине, и то почев од средине ка крајевима по целој површини, тако да ни најмањи део 



не остане незалепљен. Дужина траке при полагању не сме бити дужа од 5,0 м. Траке се приликом 
настављања полажу са преклопима од мин. 10 цм, и лепе се такође врућим битуменом. 
Перфорисане и сличне траке се не морају полагати са преклопима, већ се могу полагати на сучељавање. 
Ове траке се могу полагати било са које стране, и било у ком правцу. 
Пуне неперфориране и импрегниране, битуменизиране, битуменом обложене и друге изолационе траке, 
када се полажу на површинама у нагибу, почињу се полагати на низводној страни, при чему је правац 
полагања трака управан на правац нагиба крова и отицања воде, те свака следећа трака има да преклопи 
претходно низводно положену траку. 
Битуменизирани перфорисани стаклени воал, остале перфорисане траке и остале траке са крупмним 
посипом намењене за израду слојева за изједначење притиска од дифузне паре, или за одвајање слоја од 
слоја, претходно се не чисте од посипа, већ се после полагања очисти само горња страна ради бољег 
пријањања битуменског намаза, уколико је предвиђено да се исти наноси преко перфорисане траке. 
У току извођења радова не смеју се на своју руку вршити никакве измене. За сваку евентуалну измену 
мора постојати претходно добијена сагласност. Приликом израде хидроизолације, морају се ефикасно 
изоловати сви продори кроз зидове, подове, кровове и терасе и успоставити водонепропусне везе са 
другим материјалима и другим изведеним грађевинским елементима са којима хидроизолација долази у 
контакт. 
Код извођења звучне и термичке изолације посебну пажњу треба обратити на термичке односно звучне 
мостове и не дозволити да дође до њиховог стварања. Строго пазити да приликом ливења бетона, 
кошуљице и сл. не дође до продирања воде у топлотну изолацију (обавезно извршити одговарајућу 
заштиту). 

У току извођења изолатерских радова или после њиховог завршетка, док су изолације још незаштићене, не 
сме се преко њих ходати, вршити превоз и лагеровати материјал. 
Непосредно после извођења изолације могу се изводити само они грађевински радови који су у вези са 
израдом заштите изолације. 
Температура при којој се смеју изводити намази, наноси врућим битуменом и битуменским масама, не сме 
да буде нижа од 5°Ц. Код хладних намаза и наноса ми нимална температура износи 10°Ц. 
Поред зидова и других вертикалних површина, хидроизолацију уздици мин. 20 цм по висини зида мерено 
од основе. 
Извођач радова је дужан да обезбеди потребне мере и средства за хигијенско-техничку зачтиту на раду, да 
све раднике упозна са тим мерама и да их примењује. 
Обрачун се врши према јединицама мере назначеним у позицијама предмера и предрачуна радова (м² или 
м'). 
Јединичним ценама обухваћен је сав главни и помоћни материјал, рад, алат, скеле, сав транспорт и 
ускладиштење, чишћење радног места, одвоз шута и отпадака, накнада штете на својим и туђим 
радовима, ако је настала непажњом извођача изолација. 
Јединичним ценама такође је обухваћено узимање мера за извођење и обрачун радова, ХТЗ мере, 
осигурање радова од дневне воде и заштита изведених радова до примопредаје. 

16-00 БРАВАРСКИ РАДОВИ (ГН 701) 

ОПШТИ ОПИС 
Под браварским радовима подразумевају се алуминијумске и челичне конструкције које садрже израду 
прозора, врата, преграда, жалузина, ограда, челичне конструкције и остале браварије. 
Браварски радови се морају извести стручно и квалитетно, а у свему према Техничким условима за 
извођење браварских радова, челичних и алуминијумских конструкција, техничком опису, детаљним 
цртежима и упутству пројектанта. Све позиције браварских радова морају бити изведене и уграђене са 
квалификованом радном снагом, одговарајућим алатом и материјалима који одговарају у свему техничким 
прописима, нормативима и домаћим стандардима за ову врсту радова. 
Прозори, врата и преграде су делови објекта који се уграђују у отворе зграда у циљу обезбеђења 
хигијенско-техничких услова. 
Уграђени у објекат прозори, врата и преграде у даљем тексту ″грађевински елементи″ морају испуњавати 
минималне хигијенске услове у погледу: продувавања, водонепропустљивости, осветљавања и исенчења, 
проветравања, топлотне и звучне заштите. 
У погледу продувавања и непропустљивости у свему се придржавати вредности које су дате у табели 1.2 у 
оквиру документа ″Технички услови за извођење завршних радова у зградарству ИИ део – браварски 
радови″. 
Грађевински елементи морају бити испитани и снабдевени атестима од стране овлашћених организација. 
У уграђеном и за експлоатацију спремном стању грађевински елементи морају испуњавати следеће 
експлоатационе услове, услове безбедности и сигурности: 
- експлоатациони услови: употребљивост и трајност 
- услови сигурности: сигурност на дејство ветра и механичке утицаје при застакљивању 
- услови безбедности: у експлоатацији у случају пожара при руковању и причвршћивању 
Зазори између оквира грађевинских елемената и испуне морају бити толики да спречавају њено прскање 
услед температурних промена, односно толики да омогуће употребу и испуну таквих дебљина и 
еластичних својстава које обезбеђују отпорност и сигурност прописану yа сваку категорију грађевинских 
елелмената. 



У погледу безбедности у експлоатацији грађевински елементи морају бити тако изведени да се њихови 
делови не могу непредвиђено одвојити услед деловања ветра или скинути при руковању оковом. При 
руковању механизмом за отварање и другим оковом, притисци, удари и напрезања не смеју изазвати 
деформације и оштећења која би умањила квалитет грађевинских елемената у погледу учвршћености у 
отвору, заптивености и функционисања. 
У случају пожара грађевински елементи не смеју при горењу стварати токсичне гасове у количинама које 
су веће од прописаних. 
Материјал и елементи које извођач испоручује и уграђује на објекат морају бити нови (неупотребљавани). 
Морају бити у складу са домаћим стандардима, а они за које домаћи стандарди не постоји морају 
поседовати атесте који потврђују да одговарају предвиђеној намени. 
Димензије, обрада и опрема у свему према пројекту, детаљима, спецификацији и упутствима пројектанта. 
Везе и спојеве елемената извршити у свему према детаљним цртежима, а према одредбама домаћих 
стандарда и технологији произвођача, уз сагласност пројектанта и надзорног органа. Сви спојеви морају 
бити беспрекорно изведени са правилним и прецизним сечењем. 
Извођач мора пре почетка радова да провери да ли све везе грађевинских елемената и предвиђене 
браварије ускалђене. 
Извођач је дужан да преда наручиоцу на сагласност детаље са описом на основу којих ће се браварија 
уграђивати. 
Сви браварски елементи за које се захтева специјална израда (ватроотпорност, дихтовање и сл.) морају се 
поверити специјализованим организацијама за ову врсту елемената. 
Све позиције браварских радова антикорозивно заштитити и завршно обојити. Код браварских површина 
које су по уграђивању недоступне мора се пре уграђивања извести трајан и квалитетан антикорозивни 
премаз. Начин чишћења подлоге и врсте заштитних средстава одређује се на основу посебних техничких 
услова за антикорозивну заштиту. Антикорозивна заштита предвиђа: 
- чишћење металних профила од рђе и одмашћивање средством за прање, и 
- премазивање темељном бојом (антикорозивно средство - минијум, радиолин илислично) у два слоја. 
 
Монтажу свих елемената на градилишту извршити стручно, док се монтажа елемената специјалне израде 
врши према упутству произвођача. 
Код учвршћивања браварије за камен, зид од опеке или бетон, не смеју се употребити материјали који могу 
штетно да утичу на метал. Прозорска крила морају се учврстити да добро заптивају и да се лако отварају и 
затварају још пре застакљивања. 
Прозорски оквири морају се везати довољним бројем анкера за грађевинске елементе. Код прозора без 
покретних крила, оквири се морају анкеровати. Код прозора са покретним крилима, оквири се морају 
анкеровати на местима где се преноси оптерећење. 
Врата и капије се морају лако отварати и затварати и о томе се мора водити рачуна приликом даље 
обраде површина. Затворена крила врата морају добро да належу. Крила не смеју ни на једном месту да 
запињу. 
Израда и заваривање морају бити квалитетно изведени. Код савијања и обликовања не смеју се појавити 
зарези нити попречни набори. 
Зглобови морају бити попречно обрађени , одговарати облику и омогућавати добру везу.. 
Варене везе се морају извести по признатим правилима технике варења, морају бити чврсте и 
нераскидиве и не смеју имати грешке. Делови траке за варење морају се уклонити са површина које остају 
видљиве после уградње, ако статички нису потребни, а у опису радова није другачије прописано. 
Осим основних услова за извођење и уграђивање браварије, извођач је дужан да уради и следеће што 
улази у понуђену цену: 
– узимање мера за извођење и обрачун радова, укључујући коришћење мерних инструмената 
– израда детаљних цртежа према датим шемама и израда планова за анкеровање врата, капија, прозора и 
сл. 
– давање података наручиоцу у вези стаклорезачких радова 
– израда потребних скела и платформи за несметано извођење посла 
– израда мањих пробних комада, ако се ови касније могу у извођењу уговорених радова променити 
– спровођење свих мера заштите по ХТЗ и осталим прописима 
– довођење воде, гаса и струје од прикључака које даје наручилац до места извођења радова 
– испорука средстава за учвршћивање 
– склањање свих нечистоћа и шута који потичу од озвођача 
Пре почетка израде браварских елемената извођач браварских радова се мора претходно споразумети о 
свакој позицији рада појединачно са надзорним органом и пројектантом, како би се тачно утврдиле 
димензије, начин конструкције, израде и обраде, врсте и димензије употребљеног материјала и начин 
монтаже.  
Ценом браварских радова обухваћена је израда, антикорозиона заштита, монтажа, финална обрада, 
опремање оковом, опремом и засторима, застакљивање и уградња, као и све потребне скеле уколико у 
позицији предмера није другачије назначено. 
Јединичном ценом одговарајуће позиције обухваћена је испорука и уградња анкера и анкерних прочица, 
конзола, носача и сл. које извођач уграђује приликом бетонирања зидова и међуспратиних конструкција, 
покривне розете, опшивне лајсне, заптивни материјал и друго, и то се неће посебно плаћати. 
Све позиције браварских радова, осим оних које се набављају од других испоручилаца, се раде у 
радионици извођача браварских радова, укључујући и антикорозивну заштиту и бојење. У свему осталом 
важе ПТП за извођење завршних радова у грађевинарству. 



Обрачун браварије вршиће се према килограму, м2, м1 или комаду, већ како је наручено у појединим 
позицијама радова. Уколико се утврђивање количина врши на основу теоретских тежина из табела онда се 
на израђене теоретске тежине додаје 7% за везивне елементе, варове и заштитни слој. 
 
 
17-00 ЛИМАРСКИ РАДОВИ (ГН 771) 
 
Подлога за покривање лимом мора бити прописно и квалитетно израђена, тако да кровни покривач належе 
целом својом површином без гибања. Грбине и слемена морају бити израђени равно и без таласа. 
Сав материјал за покривање кровова мора бити квалитетан и мора испуњавати услове прописане у 
домаћим стандардима за ову врсту радова. Кровопокривачки радови се морају безусловно извршити 
стручно и квалитетно. 
Сви помоћни радови и пренос свег потребног материјала до места уграђивања неће се посебно плаћати 
јер су обухваћени ценом по јединици мере покривања крова. 
Обрачун се врши за покривање по м2 стварно покривене површине. 
Сви лимарски радови морају бити прецизно и стручно изведени а у свему према техничким условима за 
извођење лимарских радова и према техничком опису. 
Сви делови лимарије морају се скројити у радионици и делимично склопити у веће делове који се затим на 
градилишту монтирају међусобно повезују у једну целину. 
Све саставке израдити стручно и солидно са дуплим фалцом и закивањем. Повезивање појединих делова 
извршити тако да се лиму да могућност дилатирања. 
Сви гвоздени делови који су у непосредном додиру са лимом морају бити поцинковани. 
Код подлоге од бетона или малтера, испод лима поставити слој тер-хартије. 
Сви профили, окапнице и остало морају бити у свему према детаљним цртежима и описима појединих 
позиција. 
Општи опис: 
Овим општим условима обухваћени су сви радови који се односе на све врсте покривања и опшивања 
лимом, као и израду и монтажу хоризонталних и вертикалних олука, вентилационих цеви, обраду отвора и 
слично. Лимарски радови обухваћени овим условима морају бити изведени квалитетно, по свим важећим 
прописима и у складу са одредбама ових услова. 
 
Сви радови који претходе лимарским радовима морају бити у потпуности завршени, а потребан материјал 
допремљен по врстама и количинама на удаљеност до 50,0 м. 
Материјали које извођач уграђује морају бити нови - неупотребљавани, осим ако то пројектом није 
другачије предвиђено. Помоћни-везивни материјали - калај, закивци, завртњи и друго, морају такође 
одговарати релевантним одредбама важећег стандарда. 
Пре почетка радова извођач је дуђан да усагласи детаље са пројектом, да провери све грађевинске 
елементе на које се, или за које се лимарија причвршћује, као и да припреми лимарију од захтеваног 
материјала која ће да одговара предвиђеном начину везивања и свим осталим захтевима. 
Делови различитих метала не смеју доћи у додир да не би дошло до корозије или других штетиних утицаја. 
Сви елементи за причвршћење морају одговарати врсти лима. 
Састави лимова и учвршћења морају бити тако изведени да елементи при топлотним променама могу 
несметано дилатирати, а да притом остану непропусни. На свим венцима и солбанцима урадити окапницу, 
уколико детаљем није предвиђено другачије. 
Олучни канали се морају поставити у равномерном паду, с тим да ивица олука уз кров буде најмање 10 мм 
виша од спољне ивице. Пад у олуку износи најмање 0,5 %. 
Количине обрачунати на следећи начин: 
- опшивање венаца, назидака, и атика по м1, мерено по спољној најдужој ивици 
- солбанци по м1 
Јединичном ценом обухваћени су набавка материјала, израда елемената са уобичајеним растуром, сви 
помоћни и везни материјали, алат, спољни и унутрашњи транспорт, уградња и радна скела, као и заштита 
изведених радова до предаје инвеститору, плате и све остале дажбине. 
 
 
18-00 СТОЛАРСКИ РАДОВИ (ГН 550) 
 
ОПШТИ ОПИС 
Овим општим описом обухваћени су сви услови израде и уградње унутрашње и фасадне столарије. 
Фасадна столарија подлеже одредбама домаћих стандарда и то: 
- за израду детаља и димензија фасадне столарије  
- за израду детаља и димензија унутрашње столарије 
- за одређивање категорије квалитета израђене фасадне и унутрашње столарије  
- за квалитет дихтовања споја између крила и штока на водонепропустљивост и продувавање 
Сви столарски радови се морају извести стручно и квалитетно, а у свему према техничким условима за 
израду грађевинске столарије и важећем стандарду. 
Сва столарија мора бити изведена према техничком опису, спецификацијама, шемама и детаљима 
овереним од стране пројектанта. 
Изведена столарија мора бити квалитетна и у потпуности мора одговарати својој намени како у погледу 
функционалности тако и у естетском погледу. 



Сва фасадна и унутрашња столарија мора бити израђена од првокласне суве резане здраве грађе, од 
тврдог дрвета без црвоточина, напрслина и чворова, са маx. влажношћу 12% и мора квалитетом 
задовољити следеће услове: 
- непропустљивост на удар ваздуха и воде, 
- термичку заштиту према важећим прописима и 
- заштиту од звука према важећим прописима 
Унутрашња столарија се уграђује по систему суве монтаже, у ширини зида. 
Парапетну даску дебљине д=30 мм урадити од трвдог дрвета, или ПВЦ-а, која прелази финално обрађен 
парапет за 20 мм. или према детаљу пројектанта. 
Сва врата и преграде у масиву од тврдог дрвета биће бојене и лакиране, облагани фурниром и слично, 
поступком према детаљима из ентеријера што улази у цену комада појединачног елемента столарије, а 
према захтевима пројектанта ентеријера заједно са свим припремним радовима за ове врсте радова. 
Површинска обрада - бојење столарије - мора бити у свему према захтевима из пројекта, а у зависности од 
намене просторије у коју се уграђује. Потребно је атестом доказати квалитет боја. 
Сва застакљивања извршити термоизолованим стаклом, или неком другом врстом стакла по избору и 
детаљу пројектанта. Застакљивање улази у цену столарије тако да се посебно не обрађује кроз позиције, 
као и посебни захтеви пројектанта у вези застакљивања као што су витражи и слично. 
Све покривне лајсне поставити након завршетка молерских и керамичарских радова. 
Извођач радова дужан је да на основу пројектне документације уради радионичку документацију коју ће 
доставити наручиоцу на одобрење. 
Извођач је дужан да на градилиште донесе прототип са атестом који ће одобрити пројектант. 
Столарија која није атестирана не сме се уграђивати. 
Сви материјали морају бити смештени под надстрешницама, одвојени од земље да би се омогућио 
слободан проток ваздуха и заштита од влаге. Сви елементи столарских радова морају бити заштићени од 
времена у току преноса и ускладиштени у сувом, чистом, вентилираном и покривеном простору, пре и 
после заштитног премазивања. Врата треба да буду лагерована хоризонтално. 
Независно од тога да ли је то посебно наглашено, извођач столарских радова обавезан је уградити гумене 
одбојнике у под или зид, без посебног плаћања. 
 
 

 
О с н о в н и   м а т е р и ј а л 
Према важећем стандарду за спољну столарију не дозвољавају се следеће грешке: 
- усуканост изнад 3мм на дужини од 1м (3%) 
- пукотине срца због исушивања и мраза 
- средња мишићавост и бушотине 
- никакво труљење у грађи 
- труле кврге 
- велика модричавост 
- загушеност код букве 
- бељика код храста 
Према важећем стандарду за унутрашњу столарију дозвољене су следеће грешке: 
- здраве срасле и несрасле квржице 
- здраве мале срасле кврге до 20мм, осим на пречкама 
- полегуше смеју да се протежу до 2/3 ширине оквира и то једна на м1 
- здраве средње срасле кврге у довратницима по једна на м1 
- мале или средње несрасле кврге запетљане по две на м1, а међусобна удаљеност већа од 15 цм 
- закрпљене средње смолњаче по једна на м1 
- уздужне пукотине које не смеју бити дуже од 50мм и не смеју тећи косо нити кроз део елемента дрвета 
- модричавост до 4% површине 
Напомена: 
Од дозвољених грешака дозвољено је да се на једно елементу налази 

 до 4 ком на почетном метру до 10цм ширине на довратницима, средњици, облогама и оквирима 
вратних крила 

 до 5 ком на м2 на испунама 
 
Д р в е н е  п л о ч е 
Поједини делови плоча који се уграђују у делове грађевинске столарије треба да се састоје из једног 
комада или ламела од фурнира. Употребљавају се везане или влакнасте плоче, иверице или два 
фурнирска листа налепљена један на други унакрсно у односу на смер влакана. 
Квалитет шпер плоча (И, ИИ и меркантил класа) мора да одговара одредбама важећег стандарда. 
Квалитет плоча иверице (И класа) мора да одговара одредбама важећег стандарда. 
Квалитет влакнастих плоча (тврда и полутврда И и ИИ класа) мора да одговара одредбама важећег 
стандарда. 
 
О к о в и   з а   к о м а н д о в а њ е   с т о л а р и ј о м 
Сва врата снабдети потребним оковом, бравом са кључевима и остварити затварање спојева са осталим 
материјалима -дихтовање. 
Оков мора у свему одговарати цртежима или опису каталошког листа или позиције предрачуна, односно 



″Техничких одредаба″ за поједину врсту столарских радова, уз услов да све буде првокласно и одговара 
важећим стандардима, а ако овим стандардима поједина врста окова није обухваћена, онда према ДИН 
стандардима. 
Морају омогућавати лако отварање и затварање столарије из просторије. 

 

Морају онемогућавати отварање споља тј морају одолевати притиску од 100кп/м2. 
Функционални и видни делови морају бити заштићени од корозије. 
Видни делови морају имати задовољавајући естетски изглед. 
 
М а т е р и ј а л   з а   з а ш т и т у 
Китови за попуњавање већих оштећења: 
- морају бити брзовезујући (морају очвршћавати за 5-8 минута после наношења) 
- не смеју мењати запремину по завршеном сушењу 
- брушење брусним папиром М01 и М02 мора бити могуће после ½ часа сушења 
Средства за импрегнацију: 
- морају добро да продиру у поре дрвета и да се брзо суше 
- после наношења слоја импрегнације дрво не сме да бубри 
- треба да дрвету омогуће регулисање влаге 
- морају имати фунгицидно дејство 
- дебљина слоја износи 25-30 микрона и може се брусити брусним папиром Но.100 
Средства за формирање изравнавајућег слоја (за китовање): 
- треба да имају способност лаког наношења односно велику тиксотропију 
- морају имати способност дугог обрађивања и лаког изравнавања-пеглања 
- морају имати способност доброг попуњавања пора 
- дебљина слоја је 40-50 микрона који се може брусити брусним папиром Но.150-180 
Напомена: Спољна крила прозора и балконских врата, као и столарија која се финализира безбојним 
поступком не сме се китовати. 
 
М а т е р и ј а л   з а   у г р а ђ и в а њ е 
За непосредно суво уграђивање на зид: 
- вијци за дрво израђени према ЈУС МБ1.024, а облика према ЈУС МБ1.510 
- пластични типлови 

 
За суво уграђивање преко анкера: 
- челични анкери за бетон 
- меци за упуцавање 
- метални анкери 
За суво уграђивање преко слепог оквира: 
- челични ексери 
- меци за упуцавање 
- слепи оквири 
- вијци за дрво 
Број комада, димензије и квалитет одређује се посебно према условимакоји су одређени висином објекта и 
изложеношћу зграде деловању ветра, с тим што се за прорачун мора узети сила притиска од 100кп/м². 
 
З а п т и в н и   м а т е р и ј а л 
Заптивни материјал мора бити отпоран на: 
- оксидацију 
- сунчеву светлост 
- воду 
- атмосферске утицаје  
-не сме мењати облик и еластичност при променама температуре  
-не сме садржати отровне састојке 
 
З а х т е в а н а   с в о ј с т в а   у г р а ђ е н е   с т о л а р и ј е 
Столарија мора бити еластично и чврсто уграђена. Спој мора трајно заптивати против ветра и влаге. 
Прикључак мора осигурати заштиту од звука и топлоте и одводити кишницу. Мора постојати могућност 
толеранције између необрађеног зида и елемента столарије, као и одговарајуће изједначавање супротних 
кретања зида и елемента столарије. Мора постојати могућност измене столарије без разбијања зидова. 
Пре почетка извођења столарских радова извођач ће све мере записнички утврдити са пројектантом и 
надзором, као и динамику израде појединих елемената и термине пријема. 
Обрачун се врши по комаду уграђеног столарског елемента (прозор, врата) финално обрађеног и 
застакљеног са свим потребним оковом, спојним и изолационим материјалом. Јединична цена обухвата 
израду радионичких цртежа, израду елемената, паковање, транспорт, складиштење, вертикални и 
хоризонтални транспорт на градилишту, уграђивање-монтажа са свом потребном потконструкцијом, са 
помоћним и основним материјалима, оковом и финалном обрадом. 
 
 
19-00 РАЗНИ РАДОВИ 



 
Сви разни радови се морају извести стручно, квалитетно и прецизно а у свему према стандардима и 
техничким условима за ову врсту радова. 
Материјали који се употребљавају за ове радове морају одговарати захтевима важећих стандарда. 
Материјали који нису обухваћени важећим стандардима морају поседовати атесте о квалитету. 
Радови се морају извести у складу са стандардима и техничким условима а у свему према пројекту, 
упуствима пројектанта и описима из предрачуна радова. 
Обрачун се врши према јединицама мера из предрачуна радова са мерењем стварно извршених радова. 
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1.6.3. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА



3,1

1 Ходник 25,60 м2

2 Машинско окно 33,00 м2

3 Складиште за сечку 71,10 м2

укупна нето површина : 129,70 м2

укупна бруто површина : 147,90 м2

1 Ходник 19,70 м2

2 Котларница 169,95 м2

укупна нето површина : 189,65 м2

укупна бруто површина : 298,00 м2

укупна нето површина : 319,35 м2

укупна бруто површина : 445,90 м2

ПРИЗЕМЉЕ

НА КП бр. 1828/2 КО ПРИБОЈ

ПОДРУМ

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА

УЗ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА

КОТЛАРНИЦА НА БИОМАСУ



1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА



1 СИТУАЦИЈА

2 ОСНОВА ТЕМЕЉА

3 ОСНОВЕ ЕТАЖА

4 ОСНОВА КРОВА

5 ИЗГЛЕД КРОВА

6 ПРЕСЕЦИ

7 ФАСАДЕ
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ПГД – 2 – Пројекат конструкције:  
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.5.1

2.6

2.6.1

2.7.1 Р 1:100

2.7.2 Р 1:100

2.7.3 Р 1:100

2.7.4 Р 1:100

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПЛАН ОПЛАТЕ ОСНОВА ТЕМЕЉА

ПЛАН ОПЛАТЕ ОСНОВА  ПРИЗЕМЉА

ПЛАН ОПЛАТЕ ОСНОВА КРОВА

ПЛАН ОПЛАТЕ ПРЕСЕК 1-1

САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИС

НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН

САДРЖАЈ  ПРОЈЕКТА КОНСТРУКЦИЈЕ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ

САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА

ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА



На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи  (Сл. гласник РС бр. 145/14) и од-

редби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле

техничке документације према класи и намени објекта (Сл.гласник РС бр. 23/15), као

за израду пројекта конструкција пројекта за грађевинску дозволу за:

одређује се:

Краљево, децембар 2017.

Изјављујем да сам се приликом израде пројекта за грађевинску дозволу за:

придржавао свих важећих стандарда, правилника и прописа предвиђених Законом.

одговорни пројектант за пројекат конструкција

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
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2.5 САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ



2.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС



Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to NN Radimpex - www.radimpex.rs

 
Objekat:   Kotlarnica 
Lokacija: Priboj 

Tehnički  opis 
uz statički proračun i projekat konstrukcije 

 
Opšte:          Objekat, koji je predmet projekta, je kotlarnica sa skladištem za sečku. Objekat je prizemni     
                        ukupne spratnosti Po+Pr (deo objekta je spratnosti Po, deo Po+Pr, a deo Pr), sa  čistom              
                        visinom od poda do najviše tačke krovne konstrukcije 6.60 m.  
                        Dimenzije objekta u osnovi su 17.00×17.00 m. 

 
Konstrukcija    
objekta:        Objekat je projektovan kao zidana konstrukcija sa  zidovima ojačanim vertikalnim i   
                        horizontalnim serklažima u kombinaciji sa  armirano-betonskim stubovima. 

Krutost   objekta   na horizontalne uticaje  se  obezbeđuje zidovima  i stubovima  za oba 
pravca, a pri tom je za dimenzionisanje merodavna seizmika (VIII zona). Sa druge  strane 
armirano-betonski   stubovi su    projektovani   kao  elementi  ramovske konstrukcije 
sposobni da  prime horizontalne uticaje. Okviri su  prema propisu proračunati  na   
vrednost  od  100% ukupne proračunske seizmičke sile. 
Da  bi se  stekao   jasan   uvidu  sistem   kompletne konstrukcije   objekta,  neophodno  je  
istaći sledeće konstruktivne celine: 
- Krovna konstrukcija 
- Armirano-betonski stubovi  
- Zidovi i 
- Temelji 
 

- Krovna konstrukcija: 
Krovni rešetkasti nosači, kao i krovne rožnjače su od HOP zatvorenih profila. Krovne 
rožnjače su od HOP □100/80/4mm, gornji i donji pojas glavnih krovnih rešetkastih nosača 
na kalkanima su od HOP □80/60/4mm, gornji pojas glavnih krovnih rešetkastih nosača u 
srednjim poljima su od HOP □80/60/4mm, donji pojas glavnih krovnih rešetkastih nosača 
u srednjim poljima su od HOP □80/80/4mm, štapovi ispune (dijagonale i vertikale) su od 
HOP □50/50/4mm, za sve krovne rešetkaste nosače na delu kotlarnice. Štapovi glavnih 
krovnih rešetkastih nosača su međusobno zavareni ugaonim varovima bez čvornih limova. 
Krovni pokrivač je od dvostrukog čeličnog profilisanog sendvič lima, debljine 0,6mm, sa 
ispunom od kamene vune, ukupne debljine pokrivača d=10cm. 
Aneks kotlarnice, koji je iznad hodnika podruma ja sa rožnjačama HOP □80/60/4mm, 
gornji i donji pojas glavnih krovnih rešetkastih nosača aneksnog dela su od HOP 
□50/50/4mm, a štapovi ispune (dijagonale i vertikale) su od HOP □40/40/3mm, za sve 
krovne rešetkaste nosače na delu aneksa.   
Prostorna stabilnost krovne konstrukcije postiže se horizontalnim krovnim spregovima 
POS 102, koji su predviđeni od HOP □40/40/3 mm, ovi spregovi su od ukrštenih 
dijagonala i  postavljaju se u prvom polju po obodu krova.     
Stabilnost donjeg pojasa glavnog krovnog rešetkastog nosača obezbeđena je vertikalnim 
spregom POS 103-VS, koji je predviđen od HOP □40/40/3mm, sa ukrštenim dijagonalama 
u vertikalnoj ravni duž slemena krova. Svi elementi čelične konstrukcije su modelirani u 
programskom paketu po sistemu TOWER 6. 
Osnovni materijal za sve noseće elemente čelične konstrukcije  je  čelik S235 (prema 
SRPS EN 10027-1/2003 i SRPS EN 10025, a zavrtnjevi su neobrađeni klase čvrstoće  5.6, 
izuzev kod montažnih nastavaka  izloženih zatezanju, gde se primenjuju zavrtnjevi, klase 
čvrstoće 8.8.) 
Antikorozivna zaštita je na bazi alkidnih premaza i to sa dva osnovna premaza debljine 
2x40 mikrona i dva pokrivna (završna) premaza debljine 2x60 mikrona, tako da ukupna 
debljina premaza ne sme biti manja od 200 mikrona. 
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- Armirano-betonski stubovi: 

Armirano betonski stubovi  su dimenzija  25/25cm i 25/30cm. Stubovi su uklješteni u 
temelje (dijagonale i vertikale, trakasti temelji i temeljna ploča). Opterećenje od fasadnih 
zidova se preko greda prenosi na stubove, deo opterećenja od fasadnih zidova se prenosi 
na podrumske zidove, a deo preko trakastih temelja se prenosi direkno na tlo. Stubovi i 
grede objekta su projektovani od armiranog betona MB-30, a armirani su armaturom 
B500B  podužnom - glavnom i poprečnom - uzengijama. 

- Zidovi:  
Svi zidovi se zidaju keramičkim giter blokom. Dimenzije zidova su d=20cm i d=25cm. 
Svi zidovi  su ojačani vertikalnim i horizontalnim serklažima. Fasada se zida giter 
opekarskim blokovima debljine zidova 25cm zidanih u produžnom malteru. Zidovi se 
obostrano malterišu i unutar objekta boje disperzivnim bojama, a spolja akrilnim 
premazom. 

- Temelji: 
Objekat je fundiran u oba pravca na  temeljnim trakama  60/40 cm koje su, na mestima 
stubova u poprečnom pravcu,  povezane antiseizmičkim temeljnim  gredama 25/40cm. 
Deo objekta koji je bez podruma (objekat kotlarnice) se temelji na trakastim 
armiranobetonskim temeljima po sistemu kontra greda obrnutog T preseka. Trakasti 
temelji su širine 60cm. Debljina temelja je 40cm, a ukupna visina sa gredom je 110cm. 
Deo objekta koji ima podrumsku etažu (hodnik, mašinsko okno i skladište za sečku) se 
temelji na armiranobetonskoj temeljnoj ploči debljine 30cm. Ukoliko postoji opasnost 
visokog nivoa podzemnih voda, iskope za temelje treba raditi brzo, u periodu niskog nivoa 
podzemne vode, kako bi se nasipanje i sabijanje sloja tampon šljunka i betoniranje temelja 
obavilo u suvom. Temelji  kotlova (debljine 30cm) i temelji dimnjaka su temelji samci. 
Temelji objekta  su od betona MB-30, a armatura je B500B. Navedeni čelik mora u svemu 
da zadovolji važeće standarde i Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani 
beton.. 

Materijali:  
Svi materijali i montažni elementi koji se primenjuju za izvođenje objekta moraju da budu 
snabdeveni odgovarajućim atestima izdatim od strane ovlašćenih institucija. Osobine 
materijala koje se atestima dokazuju moraju da budu najmanje onakve kakve se zahtevaju 
važećim propisima, standardima, normama, uslovima i uputstvima, a u svemu prema 
opisima i detaljima iz projekata u kojima se odgovarajući materijali navode. Svi elementi 
konstrukcije liveni na licu mesta su marke betona MB-20 i MB-30. Sve betonske i 
armiranobetonske radove izvesti prema odrađenom statičkm proračunu, projektantskim 
detaljima, uputstvima projektanta i važećim propisima u građevinarstvu. 

Proračun 
konstrukcije: 

Proračun konstrukcije na vertikalna i horizontalna opterećenja i njihov uticaj na temelje 
sproveden je na računaru pomoću programskog paketa RADIMPEX-a, TOWER 6 
modeliranjem ploče sistemom konačnih elemenata. 
 Ulazni podaci su prikazani na odgovarajućim šemama i to: 
 -  proračunski model sa pozicionirnim pločama, stubovima i zidovima 
 -  šema osnovnih opterećenja (stalno, korisno, horizontalni pritisak tla na zidove,    
    opterećenje od sneg…..) 
 
Rezultati statičkog proračuna su prikazani na odgovarajućim dijagramima i to: 

- dijagrami momenata svijanja u pločama(granične vrednosti uticaja), preko  linija   
   jednakih momenata, posebno za oba ortogonalna pravca i posebno za  donju,         
   odnosno gornu zonu. 

 -  dijagram vertikalni pomeranja elemenata i 
  -   šema reakcije oslonaca. 
Dimenzionisanje elemenata izvršeno je na računaru, u skladu sa važećom  regulativom. 
Projekat je urađen u skladu sa važećim pravilnicima, propisima i SRPS(JUS) standardima.  
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Dimenzioni- 
sanje konstr: 

Svi elementi konstrukcije dimenzionisani su prema merodavnim statičkim uticajima, a 
usvojeni su sledeći kvaliteti materijala: 
- armirano-betonska konstrukcija: MB-20 i MB-30 
- za bet. čelik (armatura): B500B (GA 240/360; MAG 500/560 ; RA 400/500) 
- za zidanje giter blok 25x19x19 cm. 

Fundiranje 
objekta:       U  proračun  je uneta predpostavka da su  uslovi  fundiranja  ravnomerni.  Za proračun    

  stvarnih napona sleganja,  kao  i  za  dimenzionisanja  temelja,  usvojen  je  koeficijent  
  temeljne posteljice Kk=7.500 kN/m3.  Maksimalno  računsko opterećenje  na tlo iznosi  
  σ=150,00 kN/m2, sa sleganjima koja ne prelaze  s=2,00 cm. 

Proračunom napona u tlu pokazano je da ona ne prelaze usvojena dozvoljena  naprezanja 
za tlo srednje nosivosti  (σdop=150 KN/m2), što odgovara tlu konsolidovane gline.
Pošto projektantu nije bio dostupan geomehanički elaborat sa podacima o nosivosti tla 
u temeljnoj spojnici, nalaže se investitoru (i izvođaču) da, ukoliko se pri iskopavanju 
konstatuje da  parametri koji su uzeti u obzir pri projektovanju ne odgovaraju stvarnosti, 
o tome obaveste projektanta radi definisanja dubine zamene materijala i korekcije
proračuna. Naglašavam da mere sanacije (eventualno podbetoniravanje i slično) nisu 
predmet ovog  statičkog  proračuna,  već  se  očekuje  od izvođača  i investitora da 
adekvatno postupe saglasno konkretnoj situaciji na terenu. 

Izvođenje 
radova: 

Zemljane radove u širokom iskopu na delu podzemnih tehničko-tehnoloških prostorija, 
između osa „1“-„3“ i između osa „B“-„D“, izvesti pažljivo sa pravilnim formiranjem 
kosina iskopa. U fazama iskopa i betoniranja temeljne ploče i zidova propisno zaštititi 
temelje postojećih objekta, uz stalno praćenje i kontrolu ponašanja postojećih objekta, od 
strane odgovornog izvođača radova i stručnog nadzora. Takođe, upozorava se izvođač 
radova da pri iskopu izvrši obezbeđenje  susednih objekata  adekvatnim merama,  radi 
sprečavanja eventualnih odrona zemlje. Ove radove izvoditi obavezno u sušnom periodu. 
Zbijanje podtla i zbijanje svakog sloja šljunka vrši se pri približno optimalnoj vlažnosti 
na završnom sloju jastuka Ms≥30MPa, izmerenih vrednosti opita kružne ploče prečnika 
30cm. Temeljna ploča skladišta za sečku i mašinskog okna mora biti izvedena na dobro 
zbijenom tamponu propisane granulacije od prirodne mešavine šljunka. Materijal za 
nasipanje ispod temeljne ploče skladišta za sečku i iza zidova može biti iz iskopa ili iz 
pozajmišta, ali mora biti adekvatnog fizičko-mehaničkog i granulometrijskog sastava.       

Beton za ploče i zidove skladišta za sečku i mašinskog okna je klasičan četvorofrakcijski 
sa dodacima za vodonepropusnost, marke MB 30.  
Podnu temeljnu ploču objekta betonirati odjednom i bez prekida sa ostavljenim ankerima 
za zidove. 
Zidovi skladišta za sečku i mašinskog okna se mogu betonirati odjednom i bez pekida 
zbog malih dimenzija i zbog povoljnog geometrijskog oblika, a mogu se betonirati i u dva 
tehnološka takta zbog simetričnosti skladišta za sečku po obe osovine, čime je omogućeno 
korišćenje iste oplate u oba takta.  
Na spojevima podne ploče sa zidovima skladišta za sečku i mašinskog okna, kao i na 
mestu eventualnog  prekida zidova skladišta za sečku obavezno ugraditi zaptivnu 
gumiranu traku sličnu ili istu tipu Sika Waterbar D-19 (H-V) ili tipu 366-FRR-200-004 
"Rakovica", koju treba fiksirati paljenom žicom kako nebi  došlo do njenog pomeranja ili 
deformisanja u fazi betoniranja. 
Gornju ploču skladišta za sečku i mašinskog okna betonirati odjednom sa gredama i bez 
prekida sa ubetoniravanjem čeličnih elemenata (profili, ankeri) za montažu poklopaca na 
otvorima za ubacivanje sečke u podzemno skladište. 
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STATIČKI  PRORAČUN
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Analiza  opterećenja 

 Nagib krova:    α = 5,70 °      
 Razmak glavnih krovnih nosača: δ1 =  3,35 m' 
 Razmak glavnih krovnih nosača: δ2 =  2,30 m' 
 Ramak rožnjača: -  L1=1,50 m'      

1. Stalno opterećenje
 krovni pokrivač (sendvič panel od TR čeličnog lima

 sa ispunom od kamene vune d=10cm)   0,40 kN/m2 
 rožnjače uzeto programski 
 sopstvena težina uzeto programski 
 spregovi uzeto programski 
 instalacije 0,05 kN/m2 

 0,45 kN/m2 

 Zid od opekarskog giter bloka obostrano
omalterisan  4,25 kN/m2 

 Stolarija  0,50 kN/m2 

2. Sneg   (nadmorska visina ispod 500m)  1,00 kN/m2 

3. Vetar

 PRORAČUN OPTEREĆENJA VETRA NA KONSTRUKCIJU 
 JUS U. C7. 110; 111; 112 (IZ 1991.god.) 

1.Lokacija .........................................................................PRIBOJ
2.Nagib krova .................................................................... 5,700

3.Visina slemena ...........................................................    H=6,90m
4.Osnovna brzina vetra .............................  VBm,50,10 = 19.00m/s 
5.Teren .................................otvoren i ravan   hrapavost  B 
6.Gustina vazduha .............................................  ρ = 1,225kg/m3 
7.Vreme osrednjavanja .......................................    t = 1h 
8.Povratni period ...................................................  T = 50god 
9.Referentna visina .....................................................  H = 6,90m
10.Dimenzije objekta ....................................  AxB = 17,00x17,00m 
11.Topografski faktor ....nije izložen posebnim vetrom     SZ = 1.00
12.Ugib na referentnoj visini...................................       U< 4.0cm (<H/250) 
13.Projektna osnovna brzina vetra ........  VBm,50,10 = Kt  x KT xVm,50,10 =19.00m/s 

14.Osnovni pritisak vetra ..............  qm,T,10 = 1/2xρx(VBm,50,pxKtxKT)2x10-3 = 0.22kN/m2 
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 - Za obloge(rogovi i konstr.na vrhu objekta) 
 referentna visina ...................................................  z=H=6,90m 
 parametri klase hrapavosti .....................................     a=0.041 

 b=0.50 
 α=0.22 

 Intenzitet turbulencije ...................................................  IZ =0.24 
 Faktor ekspozicije  .......................................................  KZ=0.86 

 Osrednji aerodinamički pritisak ............  qm,T,Z = qm,T,10xSx2xKZ  = 0.22kN/m2 

 Udarni koeficijent ..........................................................  g=4.00 
 Faktor prostorne korelacije brzine vetra .......................  B=0.70 
 Rezonantni faktor .........................................................  R=0.03 
 Relativno prigušenje .....................................................  £=0.015 
 Faktor spektralne energije vetra .....................................     S=0.005 
 Frekvencija slobodnih neprigušenih osc. .......................  5.89Hz 
 Objekat je kruta konstrukcija (R/B)2  <0.5.........  GZ=2.32 

 Aerodinamički pritisak vetra  ............................  qg,T,Z = qm,T,,z x GZ= 0.378kN/m2 

 Pritisak vetra na glavni noseći sistem i ankereqw,pe =qm,100,10xGZxCPe = 0.22x2xCPe= 0.44xCPe 

 Pritisak vetra na oblogu i sekundarnu konstr.qw,pe = qm,100,10xGZxCPe =  0.22x2.5xCPe=0.55xCPe 

 Pritisak vetra za proračun temelja  qw,Pe = qm,100,10xGZxCPe =0.22x1.4xCPe =0.31xCPe 

 Koeficijenti  pritiska Cpe : 

 - SPOLJAŠNJEG(vetar upravan na sleme β = 00) : 

 β  A  B  C  D  E  F  G  H 

 00  +0.9  -0.5  -0.7  -0.7  -0.6  -0.6  -0.5  -0.5 
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 - VETAR IZNUTRA :  Cpi  =   +-0,30 

 PRAVAC VETRA UPRAVAN NA SLEME 

C1=0.9

C2=0.60 C3=0.50

C5=±0.3 C4=0.5

Koef i ci jent i  spoqa{ weg i  unut r a{ weg pr i t i ska vet r a 

C1=0.9 C4=0.5

C6=0.7

C6=0.7

C5=±0.3

Pr avac vet ra 
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 PRAVAC VETRA PARALELAN SA SLEMENOM 

C1=0.9 C5=±0.3

C1=0.9

Koef i ci jent i  spoqa{ weg i  unutra{ weg pr i t i ska vetra 

C6=0.5

C6=0.5

C4=0.4

Pravac vet ra u pravcu sl emena 

C4=0.4

C2=C3=0.8

C5=±0.3

4. Opterećenje od sečke  8.00 kN/m3

5. Opterećenje od kotla  70.00 kN/kotlu 
 Za opterećenje od kotlova, na temelje kotlova, uzeta je težina većeg kotla i za jedan 
 i za drugi temelj, u modelu je ovo opterećenje naneto kao jednakopodeljeno linijsko  
 opterećenje po obodu kotla, preko modeliranih čeličnih linijskih nosača kotla. 

6. Pritisak tla ……………………………………………. uzeto programski

7. Pritisak od susednih temelja
e1= pxλ gde su  (p- naponi u tlu ispod susednog  temelja, (λ=1-sinφ=1-sin 300=0,5)

8. Korisno opterećenje
Za nivo  podna  ploča mašinskog okna, računsko korisno opterećenje iznosi 1,50 kN/m2.
Za nivo  ploča iznad mašinskog okna i ploča iznad skladišta za sečku, račuunsko korisno
opterećenje iznosi 2,50 kN/m2

Za A.B. stepenište računsko korisno opterećenje iznosi 3,00 kN/m2.
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9. Seizmičko opterećenje

Seizmički proračun je izvršen za VIII seizmičku zonu MCS skale, u kojoj se Lokacija
objekta nalazi na seizmološkoj karti za povratni period od 500 godina. Proračun
konstrukcije na dejstvo zemljotresa je izvršen na osnovu parametara prema Pravilniku o
tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima,
prema kome se uticaj zemljotresa na konstrukciju predstavlja u vidu horizontalnih sila
koje deluju u nivou međuspratnih tavanica. Ukupna seizmička sila koja deluje na
konstrukciju se računa kao:

dpos kkkkGS 
gde je G ukupna težina objekta iznad gornjeg ruba uklještenja.  
Pod ukupnom težinom objekta se misli na težinu konstrukcije uvećanu za 50% korisnog 
opterećenja koje deluje na konstrukciju.  
Koeficijent seizmičnosti za VIII zonu iznosi 05.0sk . 

Koeficijent kategorije objekta iznosi 00.1ok . 

Koeficijent prigušenja 0.1pk . 

Koeficijent dinamičnosti za drugu kategoriju tla i period T= 0.70 iznosi maksimalno dk 1 . 
Seizmičko opterećenje uzeto je kroz sam program. 
Proračun je rađen pomoću programskog paketa “TOWER 6”. 
Nije vršeno geomehaničko ispitivanje tla pa nisu poznati uslovi fundiranja ( dubina 
fundiranja nivo podzemnih voda, dozvoljena nosivost  tla, dozvoljeno sleganje tla, 
koeficijenat posteljice...). 
Proračun temelja objekta je urađen u programskom paketu “TOWER 6” a u proračun 
modela uzet je koeficijent posteljice 7.500 kN/ m3. 
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    ……………………………….   
 Anđelko Janković  dipl. inž. građ. 
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Ulazni podaci - Konstrukcija 

 



Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to NN Radimpex - www.radimpex.rs

 
TABELA  MATERIJALA  I  PRESECI  ELEMENATA  KONSTRUKCIJE  PO  SETOVIMA 

V
_1

H_9

H_6

H_1
H_2

H_4

H_7

H_8

H_10

V
_2

V
_4

V
_5

V
_6 V_

7

V_
8

V_
9

V_
10

V
_1

1

V_
3

H_5

H_3

H_11
 

 Dispozicija ramova
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Tabela materijala 

No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 Beton MB 30 3.150e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7 0.20 
2 Celik 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30 

 
Setovi ploča 

No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 
<1> 0.250 0.125 1 Tanka ploča Izotropna    
<2> 0.300 0.150 1 Tanka ploča Izotropna    
<3> 0.200 0.100 1 Tanka ploča Izotropna    
<4> 0.300 0.300 1 Tanka ploča Izotropna    
<5> 0.400 0.200 1 Tanka ploča Izotropna    

 
Setovi greda 



  

 
Set: 1   Presek: HOP [] 50x50x4, Fiktivna ekscentričnost 

3

2

5

5

0.4

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
2 - Celik 6.950e-4 4.000e-4 4.000e-4 3.893e-7 2.170e-7 2.170e-7 

 
 
Set: 2   Presek: HOP [] 40x40x3, Fiktivna ekscentričnost 

3

2

4

4

0.3

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
2 - Celik 4.210e-4 2.400e-4 2.400e-4 1.520e-7 8.620e-8 8.620e-8 

 
 
Set: 3   Presek: T 60/110, Fiktivna ekscentričnost 

3

2

60

40

25

11
0

[cm]

α=180°
T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - Beton MB 30 4.150e-1 2.858e-1 3.720e-1 1.645e-2 8.111e-3 4.096e-2 

 
 
Set: 4   Presek: HOP [] 80x80x4, Fiktivna ekscentričnost 

3

2

8

8

0.4

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
2 - Celik 1.175e-3 6.400e-4 6.400e-4 1.756e-6 1.072e-6 1.072e-6 

 
 
Set: 5   Presek: HOP [] 50x50x4, Fiktivna ekscentričnost 

3

2

5

5

0.4

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
2 - Celik 6.950e-4 4.000e-4 4.000e-4 3.893e-7 2.170e-7 2.170e-7 

 
 
Set: 6   Presek: b/d=25/25, Fiktivna ekscentričnost 

3

2

25

25

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - Beton MB 30 6.250e-2 5.208e-2 5.208e-2 5.501e-4 3.255e-4 3.255e-4 

 
 
Set: 7   Presek: b/d=25/30, Fiktivna ekscentričnost 

3

2

25

30

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - Beton MB 30 7.500e-2 6.250e-2 6.250e-2 7.752e-4 3.906e-4 5.625e-4 

 
 



  

Set: 8   Presek: b/d=25/25, Fiktivna ekscentričnost 

3

2

25

25

[cm]
12

.5

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - Beton MB 30 6.250e-2 5.208e-2 5.208e-2 5.501e-4 3.255e-4 3.255e-4 

 
 
Set: 9   Presek: HOP [] 80x60x4, Fiktivna ekscentričnost 

3

2

6

8

0.4

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
2 - Celik 1.015e-3 6.400e-4 4.800e-4 1.098e-6 5.349e-7 8.409e-7 

 
 
Set: 10   Presek: IPB 100, Fiktivna ekscentričnost 

3

2

10

10

0.6

1

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
2 - Celik 2.600e-3 9.000e-4 1.700e-3 9.290e-8 1.670e-6 4.500e-6 

 
 
Set: 11   Presek: HOP [] 100x80x4, Fiktivna ekscentričnost 

3

2

8

10

0.4

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
2 - Celik 1.335e-3 8.000e-4 6.400e-4 2.476e-6 1.344e-6 1.898e-6 

 
 
Set: 12   Presek: HOP [] 40x40x3, Fiktivna ekscentričnost 

3

2

4

4

0.3

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
2 - Celik 4.210e-4 2.400e-4 2.400e-4 1.520e-7 8.620e-8 8.620e-8 

 
 
Set: 13   Presek: b/d=25/30, Fiktivna ekscentričnost 

3

2

25

30

[cm]

5 T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - Beton MB 30 7.500e-2 6.250e-2 6.250e-2 7.752e-4 3.906e-4 5.625e-4 

 
 
Set: 14   Presek: b/d=25/30, Fiktivna ekscentričnost 

3

2

25

30

[cm]

5

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
1 - Beton MB 30 7.500e-2 6.250e-2 6.250e-2 7.752e-4 3.906e-4 5.625e-4 

 
 



  

Set: 15   Presek: D=50/0.8, Fiktivna ekscentričnost 

3

2

50

0.
8

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
2 - Celik 1.237e-2 6.283e-3 6.283e-3 7.485e-4 3.742e-4 3.742e-4 

 
 
Set: 16   Presek: D=1.5, Fiktivna ekscentričnost 

3

2

1.
5

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 
2 - Celik 1.767e-4 1.590e-4 1.590e-4 4.970e-9 2.485e-9 2.485e-9 
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 Pogled: KROVNA  RAVAN  1
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-3

POS  DP

PO
S 

 Z
-1

POS  GPs

PO
S 

 Z
-6

POS  G-4

{6
}

POS  G-5

POS  TT1

 

 Ram: V_10



  

d = 0.25 m

{9}

{5}{5}
{9}

{5
}

{5
}{5}{5}{5}{5}{5}{5}

{5
} {5
} {5
}

{5} {5}

{5
}{5
}{5
}

{9} {9}{9}
{9}

{9} {9}

{6
}

{9} {9}

{1
4} {1

4}

{3}

{6
}

{8}

{6}

{5
}

 

 Ram: V_11

 

 Ram: V_10



  

Ulazni podaci - Opterećenje 

 
Lista slučajeva opterećenja 

No Naziv 
1 STALNO (g) 
2 SNEG 
3 KORISNO 
4 OD BIOMASE - SEČKE 
5 HORIZONTALNI PRITISAK TLA 
  NA ZIDOVE 

6 OPTEREĆENJE OD KOTLOVA 
7 PRITISAK OD SUSEDNIH TEMELJA 
8 VETAR UPRAVNO NA SLEME 
9 VETAR PARALELNO SA SLEMEN 
 OM 

10 VETAR IZNUTRA + 
11 VETAR IZNUTRA - 
12 Komb.: I+II+III+IV+V+VI+VII 
13 Komb.: I+II+III+IV+V+VI+VII+ 

 +VIII+X 
14 Komb.: I+II+III+IV+V+VI+VII+ 

 +VIII+XI 
15 Komb.: I+II+III+IV+V+VI+VII+IX+ 

 +X 
16 Komb.: I+II+III+IV+V+VI+VII+IX+ 

 +XI 
17 Komb.: I+III+IV+V+VI+VII+VIII+X 
18 Komb.: I+III+IV+V+VI+VII+ 

 +VIII+XI 
19 Komb.: I+III+IV+V+VI+VII+IX+X 
20 Komb.: I+III+IV+V+VI+VII+IX+XI 
21 Komb.: I+VI 



  

POS  Z-3

PO
S 

 Z
-5

POS  Z-6

PO
S 

 Z
-4

POS  S-5POS  S-4 POS  S-6POS  S-3POS  S-2POS  S-1

POS  S-8

POS  S-10

POS  S-7

POS  S-9

POS  S-19POS  S-17

POS  S-11

POS  S-13
POS  S-14

POS  S-15

POS  S-16

POS  S-18

POS  S-12

p=
-1

.0
0

p=-1.00

p=-18.00

p=-13.81

p=-3.38p=-11.26 p=-11.26

p=
-1

3.
81

p=
-1

3.
81

p
=-

9.
90

p=
4.

27
p
=-

9.
90

 Opt. 1: STALNO (g)

 Nivo: PLOČA IZNAD MAŠINSKOG OKNA [2.85 m]

POS  Z-3 POS  Z-3

PO
S 

 Z
-5

PO
S 

 Z
-5

POS  Z-1

POS  Z-6

PO
S 

 Z
-2

PO
S 

 Z
-4

p=-18.00

 Opt. 1: STALNO (g)

 Nivo: TEMELJNA PLOČA [0.00 m]



  

p=0.34 p=0.34 p=0.34p=0.34p=0.34

 Opt. 1: STALNO (g)

 Ram: H_1

p=9.56

p=13.00
p=1.80

p=15.30p=15.30p=15.30p=15.30

 Opt. 1: STALNO (g)

 Ram: H_2



  

POS  TK-2POS  TK-1
POS  TT4POS  TT3

POS  G-6

POS  TT2 POS  TT5

POS  G-9

POS  G-7

POS  G-8

p=0.68p=0.68p=0.68p=0.68p=0.68

 Opt. 1: STALNO (g)

 Ram: H_6

POS  DP

PO
S 

 Z
-2

PO
S 

 Z
-4

POS  G-6

POS  G-9

POS  G-7

POS  G-8

p=9.56

p=13.81

p=10.62

 Opt. 1: STALNO (g)

 Ram: H_8



  

PO
S 

 Z
-5

POS  DP

POS  GPs

PO
S 

 Z
-2

PO
S 

 Z
-4

POS  G-1 POS  G-2

p=0.34p=0.34p=0.34p=0.34p=0.34

 Opt. 1: STALNO (g)

 Ram: H_9

PO
S 

 Z
-5

POS  DP

POS  GPs POS  GPs POS  GPs

PO
S 

 Z
-2

PO
S 

 Z
-4

POS  G-1 POS  G-2

p=3.38
p=11.26 p=11.26

p=0.50p=0.50

 Opt. 1: STALNO (g)

 Ram: H_10



  

p=0.16p=0.16

 Opt. 1: STALNO (g)

 Ram: H_11
PO

S 
 Z

-3

POS  DP

PO
S 

 Z
-1

PO
S 

 Z
-6

POS  G-4 POS  G-5

POS  G-3

POS  TT1

p=9.56

p=13.81
p=9.90

p=4.27
p=9.90p=15.30

 Opt. 1: STALNO (g)

 Ram: V_2



  

PO
S 

 Z
-3

PO
S 

 Z
-3

POS  DP

PO
S 

 Z
-1

POS  GPs

PO
S 

 Z
-6

PO
S 

 Z
-6

POS  TA

POS  G-4 POS  G-5

POS  TT1

p=6.72

 Opt. 1: STALNO (g)

 Ram: V_5

p=9.56

p=13.81
p=13.00p=15.30p=13.00p=15.30

 Opt. 1: STALNO (g)

 Ram: V_11



  

p=-0.34 p=-0.34 p=-0.34p=-0.34p=-0.34

p=-0.67 p=-0.67 p=-0.67p=-0.67p=-0.67

p=-0.67 p=-0.67 p=-0.67p=-0.67p=-0.67

p=-0.68 p=-0.68 p=-0.68p=-0.68p=-0.68

 Opt. 1: STALNO (g)

 Pogled: KROVNA  RAVAN  1

p=-0.34p=-0.34p=-0.34p=-0.34p=-0.34

p=-0.67p=-0.67p=-0.67p=-0.67p=-0.67

p=-0.67p=-0.67p=-0.67p=-0.67p=-0.67

p=-0.68p=-0.68p=-0.68p=-0.68p=-0.68

 Opt. 1: STALNO (g)

 Pogled: KROVNA  RAVAN 2



  

POS  S-5POS  S-4 POS  S-6

POS  S-22POS  S-21POS  S-20

POS  S-3POS  S-2POS  S-1

POS  S-8

POS  S-10

POS  S-7

POS  S-9

POS  S-11 POS  S-13 POS  S-15p=-9.56

p=-0.68

p=-0.16p=-0.16

p=-0.50p=-0.50

p=-0.68p=-0.68

p=-0.68p=-0.68

p=-0.34p=-0.34

p=-0.68

 Opt. 1: STALNO (g)

 Pogled: KROVNA RAVAN 3

p=0.75 p=0.75 p=0.75p=0.75p=0.75

 Opt. 2: SNEG

 Ram: H_1



  

POS  TK-2POS  TK-1
POS  TT4POS  TT3

POS  G-6

POS  TT2 POS  TT5

POS  G-9

POS  G-7

POS  G-8

p=1.50p=1.50p=1.50p=1.50p=1.50

 Opt. 2: SNEG

 Ram: H_6

PO
S 

 Z
-5

POS  DP

POS  GPs

PO
S 

 Z
-2

PO
S 

 Z
-4

POS  G-1 POS  G-2

p=0.75p=0.75p=0.75p=0.75p=0.75

 Opt. 2: SNEG

 Ram: H_9



  

PO
S 

 Z
-5

POS  DP

POS  GPs POS  GPs POS  GPs

PO
S 

 Z
-2

PO
S 

 Z
-4

POS  G-1 POS  G-2

p=1.11p=1.11

 Opt. 2: SNEG

 Ram: H_10

p=0.35p=0.35

 Opt. 2: SNEG

 Ram: H_11



  

p=-0.75 p=-0.75 p=-0.75p=-0.75p=-0.75

p=-1.50 p=-1.50 p=-1.50p=-1.50p=-1.50

p=-1.50 p=-1.50 p=-1.50p=-1.50p=-1.50

p=-1.50 p=-1.50 p=-1.50p=-1.50p=-1.50

 Opt. 2: SNEG

 Pogled: KROVNA  RAVAN  1

p=-0.75p=-0.75p=-0.75p=-0.75p=-0.75

p=-1.50p=-1.50p=-1.50p=-1.50p=-1.50

p=-1.50p=-1.50p=-1.50p=-1.50p=-1.50

p=-1.50p=-1.50p=-1.50p=-1.50p=-1.50

 Opt. 2: SNEG

 Pogled: KROVNA  RAVAN 2



  

POS  S-5POS  S-4 POS  S-6

POS  S-22POS  S-21POS  S-20

POS  S-3POS  S-2POS  S-1

POS  S-8

POS  S-10

POS  S-7

POS  S-9

POS  S-11 POS  S-13 POS  S-15

p=-1.51

p=-0.35p=-0.35

p=-1.11p=-1.11

p=-1.51p=-1.51

p=-1.51p=-1.51

p=-0.95p=-0.95

p=-1.51

 Opt. 2: SNEG

 Pogled: KROVNA RAVAN 3

q = -2.50

POS  S-5

POS  S-23

POS  S-4 POS  S-6

POS  S-22POS  S-21POS  S-20

POS  S-3POS  S-2POS  S-1

POS  S-8

POS  S-10

POS  S-7

POS  S-9

POS  S-19POS  S-17

POS  S-11 POS  S-13POS  S-14 POS  S-15

POS  S-16

POS  S-18

POS  S-12

 Opt. 3: KORISNO

 Nivo: PLOČA IZNAD SKLADIŠTA ZA SEČKU [3.60 m]



  

POS  Z-3

PO
S 

 Z
-5

POS  Z-6

PO
S 

 Z
-4

q = -2.50

q = -15.00

POS  S-5POS  S-4 POS  S-6POS  S-3POS  S-2POS  S-1

POS  S-8

POS  S-10

POS  S-7

POS  S-9

POS  S-19POS  S-17

POS  S-11 POS  S-13POS  S-14 POS  S-15

POS  S-16

POS  S-18

POS  S-12

p=-6.00

 Opt. 3: KORISNO

 Nivo: PLOČA IZNAD MAŠINSKOG OKNA [2.85 m]

POS  Z-3 POS  Z-3

PO
S 

 Z
-5

PO
S 

 Z
-5

POS  Z-1

POS  Z-6

PO
S 

 Z
-2

PO
S 

 Z
-4

q = -1.50

p=-6.00

 Opt. 3: KORISNO

 Nivo: TEMELJNA PLOČA [0.00 m]



  

POS  Z-3 POS  Z-3

PO
S 

 Z
-5

PO
S 

 Z
-5

POS  Z-1

POS  Z-6

PO
S 

 Z
-2

PO
S 

 Z
-4

q = -18.00

 Opt. 4: OD BIOMASE - SEČKE

 Nivo: TEMELJNA PLOČA [0.00 m]

POS  DP

PO
S 

 Z
-2

PO
S 

 Z
-4

q = -0.00

q = -0.00

q = -9.20q = -9.20

q = -0.00 q = -0.00

q = -9.20q = -9.20

q = -0.00
q = -0.00

q = -9.20q = -9.20

POS  G-6

POS  G-9

POS  G-7

POS  G-8

 Opt. 4: OD BIOMASE - SEČKE

 Ram: H_8



  

PO
S 

 Z
-3

PO
S 

 Z
-3

POS  DP

PO
S 

 Z
-1

POS  GPs

PO
S 

 Z
-6

PO
S 

 Z
-6

POS  TA

q = -0.00

q = -9.20 q = -9.20

q = -0.00

POS  G-4 POS  G-5

POS  TT1

 Opt. 4: OD BIOMASE - SEČKE

 Ram: V_5

POS  TK-2POS  TK-1

q = 0.00

q = 20.00 q = 20.00

q = 0.00
POS  TT4POS  TT3

POS  G-6

POS  TT2 POS  TT5

POS  G-9

POS  G-7

POS  G-8

 Opt. 5: HORIZONTALNI PRITISAK TLA NA ZIDOVE

 Ram: H_7



  

PO
S 

 Z
-5

POS  DP

POS  GPs POS  GPs POS  GPs

PO
S 

 Z
-2

PO
S 

 Z
-4

q = 0.00

q = 20.00 q = 20.00

q = 0.00

POS  G-1 POS  G-2

 Opt. 5: HORIZONTALNI PRITISAK TLA NA ZIDOVE

 Ram: H_10
PO

S 
 Z

-3

POS  DP

PO
S 

 Z
-1

PO
S 

 Z
-6

q = 0.00

q = 20.00 q = 20.00

q = 0.00

POS  G-4 POS  G-5

POS  G-3

POS  TT1

 Opt. 5: HORIZONTALNI PRITISAK TLA NA ZIDOVE

 Ram: V_2



  

q = 0.00

q = 20.00 q = 20.00

q = 0.00

 Opt. 5: HORIZONTALNI PRITISAK TLA NA ZIDOVE

 Ram: V_11

POS  Z-3

PO
S 

 Z
-5

POS  Z-6

PO
S 

 Z
-4

POS  S-5POS  S-4 POS  S-6POS  S-3POS  S-2POS  S-1

POS  S-8

POS  S-10

POS  S-7

POS  S-9

POS  S-19POS  S-17

POS  S-11 POS  S-13POS  S-14 POS  S-15

POS  S-16

POS  S-18

POS  S-12

p=
-8

.8
0

p=-5.17

p=
-8

.8
0

p=
-8

.8
0

p=-5.17

p=-5.17

p=-5.17

p=
-8

.8
0

 Opt. 6: OPTEREĆENJE OD KOTLOVA

 Nivo: PLOČA IZNAD MAŠINSKOG OKNA [2.85 m]



  

POS  TK-2POS  TK-1

q = -25.00
q = -25.00

POS  TT4POS  TT3

POS  G-6

POS  TT2 POS  TT5

POS  G-9

POS  G-7

POS  G-8

 Opt. 7: PRITISAK OD SUSEDNIH TEMELJA

 Ram: H_7

p=0.25 p=0.25 p=0.25p=0.25p=0.25

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: H_1



  

p=
0.

67

p=
1.

61

p=
1.

34

p=
0.

22

p=
1.

79

p=
1.

07

p=
0.

64

p=
0.

64

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: H_2

POS  TK-2POS  TK-1
POS  TDIM-1 POS  TT4POS  TT3

POS  G-6

POS  TT2 POS  TT5

POS  G-9

POS  G-7

POS  G-8

p=
1.

33

p=
1.

33

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: H_4



  

POS  TK-2POS  TK-1
POS  TT4POS  TT3

POS  G-6

POS  TT2 POS  TT5

POS  G-9

POS  G-7

POS  G-8

p=
1.

09

p=
1.

09

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: H_7

POS  DP

PO
S 

 Z
-2

PO
S 

 Z
-4

POS  G-6

POS  G-9

POS  G-7

POS  G-8

p=
-0

.3
7

p=
-0

.6
4

p=
-0

.6
2

p=
-0

.7
4

p=
-0

.7
4

p=
-0

.3
7

p=
-0

.3
9

p=
0.

37
p=

0.
85

p=
0.

37

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: H_8



  

PO
S 

 Z
-5

POS  DP

POS  GPs

PO
S 

 Z
-2

PO
S 

 Z
-4

POS  G-1 POS  G-2

p=0.21 p=0.21 p=0.21 p=0.21 p=0.21

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: H_9

PO
S 

 Z
-5

POS  DP

POS  GPs POS  GPs POS  GPs

PO
S 

 Z
-2

PO
S 

 Z
-4

POS  G-1 POS  G-2

p=0.31 p=0.31

p=
0.

43

p=
-0

.8
0

p=
0.

48

p=
-0

.4
0

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: H_10



  

p=0.10 p=0.10

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: H_11

POS  TDIM-2POS  TDIM-1

p=
0.

55

p=
0.

55

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: V_1



  

PO
S 

 Z
-3

POS  DP

PO
S 

 Z
-1

PO
S 

 Z
-6

POS  G-4 POS  G-5

POS  G-3

POS  TT1

p=
0.

67

p=
0.

37

p=
-0

.6
4

p =-1.09

p=-1.33
p
=-

0.
37

p=
-0

.8
5

p=
-0

.4
8

p=
-1

.0
5

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: V_2
PO

S 
 Z

-3

POS  DP

PO
S 

 Z
-1

PO
S 

 Z
-6

POS  TA

POS  G-4 POS  G-5

POS  G-3

POS  TT1

p=
0.

80

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: V_3



  

PO
S 

 Z
-3

POS  DP

PO
S 

 Z
-1

PO
S 

 Z
-6

POS  TA

POS  G-4 POS  G-5

POS  G-3

POS  TT1

p=
1.

34

p=
0.

62

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: V_4
PO

S 
 Z

-3
PO

S 
 Z

-3

POS  DP

PO
S 

 Z
-1

POS  GPs

PO
S 

 Z
-6

PO
S 

 Z
-6

POS  TA

POS  G-4 POS  G-5

POS  TT1

p=
0.

43

p=
0.

99p=
0.

39

p=
0.

40

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: V_5



  

PO
S 

 Z
-3

POS  DP

PO
S 

 Z
-1

POS  GPs

PO
S 

 Z
-6

POS  TA

POS  G-4 POS  G-5

POS  TT1

p=
1.

61 p=
0.

64

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: V_6
PO

S 
 Z

-3

POS  DP

PO
S 

 Z
-1

POS  GPs

PO
S 

 Z
-6

POS  G-4 POS  G-5

POS  TT1

p=
0.

74

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: V_7



  

PO
S 

 Z
-3

POS  DP

PO
S 

 Z
-1

POS  GPs

PO
S 

 Z
-6

POS  G-4 POS  G-5

POS  TT1

p=
1.

79

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: V_8
PO

S 
 Z

-3

POS  DP

PO
S 

 Z
-1

POS  GPs

PO
S 

 Z
-6

POS  G-4 POS  G-5

POS  TT1

p=
0.

74

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: V_9



  

PO
S 

 Z
-3

POS  DP

PO
S 

 Z
-1

POS  GPs

PO
S 

 Z
-6

POS  G-4 POS  G-5

POS  TT1

p=
1.

07

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: V_10

p=
0.

22 p=
0.

37
p=

0 .
37

p=
0.

64

p=1.09

p
=1.33

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Ram: V_11



  

p=0.50 p=0.50 p=0.50p=0.50p=0.50

p=0.49 p=0.49 p=0.49p=0.49p=0.49

p=0.49 p=0.49 p=0.49p=0.49p=0.49

p=0.25 p=0.25 p=0.25p=0.25p=0.25

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Pogled: KROVNA  RAVAN  1

p=0.42 p=0.42 p=0.42 p=0.42 p=0.42

p=0.42 p=0.42 p=0.42 p=0.42 p=0.42

p=0.42 p=0.42 p=0.42 p=0.42 p=0.42

p=0.21 p=0.21 p=0.21 p=0.21 p=0.21

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Pogled: KROVNA  RAVAN 2



  

POS  S-5POS  S-4 POS  S-6

POS  S-22POS  S-21POS  S-20

POS  S-3POS  S-2POS  S-1

POS  S-8

POS  S-10

POS  S-7

POS  S-9

POS  S-11 POS  S-13 POS  S-15

p=0.42

p=0.27 p=0.27

p=0.42 p=0.42

p=0.42 p=0.42

p=0.31 p=0.31

p=0.10 p=0.10

p=0.42

 Opt. 8: VETAR UPRAVNO NA SLEME

 Pogled: KROVNA RAVAN 3

p=0.33 p=0.33 p=0.33p=0.33p=0.33

 Opt. 9: VETAR PARALELNO SA SLEMENOM

 Ram: H_1



  

p=
0.

83

p=
0.

37

p=
0.

37

p=
0.

89

p=
0.

74

p=
0.

12

p=
0.

98

p=
0.

59

 Opt. 9: VETAR PARALELNO SA SLEMENOM

 Ram: H_2

POS  TK-2POS  TK-1
POS  TDIM-1 POS  TT4POS  TT3

POS  G-6

POS  TT2 POS  TT5

POS  G-9

POS  G-7

POS  G-8

p=
0.

55

 Opt. 9: VETAR PARALELNO SA SLEMENOM

 Ram: H_3



  

POS  TK-2POS  TK-1
POS  TDIM-1 POS  TT4POS  TT3

POS  G-6

POS  TT2 POS  TT5

POS  G-9

POS  G-7

POS  G-8
p=

1.
72

p=
0.

77

 Opt. 9: VETAR PARALELNO SA SLEMENOM

 Ram: H_4

POS  TK-2POS  TK-1
POS  TDIM-2 POS  TT4POS  TT3

POS  G-6

POS  TT2 POS  TT5

POS  G-9

POS  G-7

POS  G-8

p=
0.

55

 Opt. 9: VETAR PARALELNO SA SLEMENOM

 Ram: H_5



  

POS  TK-2POS  TK-1
POS  TT4POS  TT3

POS  G-6

POS  TT2 POS  TT5

POS  G-9

POS  G-7

POS  G-8

p=0.66 p=0.66 p=0.66 p=0.66 p=0.66

 Opt. 9: VETAR PARALELNO SA SLEMENOM

 Ram: H_6

POS  TK-2POS  TK-1
POS  TT4POS  TT3

POS  G-6

POS  TT2 POS  TT5

POS  G-9

POS  G-7

POS  G-8

p
=1

.4
1

p
=0

.6
4

 Opt. 9: VETAR PARALELNO SA SLEMENOM
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PRORAČUN TLA ISPOD TEMELJA I PRORAČUN ČELIČNE KONSTRUKCIJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Statički proračun 

56.14

45.43

40.07

50
.7

9

40.07

 Opt. 22: [Anv] 12-21

 Uticaji u pov. osloncu: max σ,tla= 56.14 / min σ,tla= 18.64 kN/m2
 Nivo: TEMELJNA PLOČA [0.00 m]
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 Opt. 14: I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+XI

 Uticaji u pov. osloncu: max s,tla= -4.94 / min s,tla= -7.47 m / 1000
 Nivo: TEMELJNA PLOČA [0.00 m]
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3 27.9
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 Opt. 22: [Anv] 12-21

 Uticaji u pov. osloncu: max σ,tla= 28.88 / min σ,tla= 22.00 kN/m2
 Nivo: NIVO TRAKASTIH TEMELJA [2.50 m]
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 Opt. 16: I+II+III+IV+V+VI+VII+IX+XI

 Uticaji u pov. osloncu: max s,tla= -2.94 / min s,tla= -3.84 m / 1000
 Nivo: NIVO TRAKASTIH TEMELJA [2.50 m]

 74.02 
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 63.87  55.46  58.79 

 Opt. 22: [Anv] 12-21

 Uticaji u lin. osloncu: max σ,tla= 74.02 / min σ,tla= 39.27 kN/m2
 Nivo: NIVO TRAKASTIH TEMELJA [2.50 m]
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 -8.52  -7.39  -7.84 

 Opt. 22: [Anv] 12-21

 Uticaji u lin. osloncu: max s,tla= -4.32 / min s,tla= -8.54 m / 1000
 Nivo: NIVO TRAKASTIH TEMELJA [2.50 m]
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35.84

 Opt. 22: [Anv] 12-21

 Uticaji u pov. osloncu: max σ,tla= 41.81 / min σ,tla= 0.00 kN/m2
 Nivo: PLOČA IZNAD MAŠINSKOG OKNA [2.85 m]
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 Opt. 21: I+VI

 Uticaji u pov. osloncu: max s,tla= 0.00 / min s,tla= -4.59 m / 1000
 Nivo: PLOČA IZNAD MAŠINSKOG OKNA [2.85 m]

 
Presečne sile u pločama - Ekstremne vrednosti -  
Opterećenje: 22. [Anv] 12-21 

Oznaka LC Mx [kNm/m] My [kNm/m] 

POS  DP(407) A+ |39.507| 1.750 
POS  DP(407) A- |35.690| 0.920 
POS  DP(353) A+ |34.237| 1.640 
POS  DP(472) A+ |33.828| 1.208 
POS  DP(472) A- |31.080| 0.368 
POS  DP(353) A- |29.823| 0.705 
POS  DP(189) A+ |22.332| -1.505 
POS  DP(1034) A+ |20.899| -0.793 
POS  DP(224) A+ |20.139| -1.521 
POS  DP(154) A+ |19.226| -1.317 

POS  DP(590) A+ 2.302 |39.002| 
POS  DP(590) A- 2.053 |36.442| 
POS  DP(526) A+ 2.857 |35.551| 
POS  DP(711) A+ 3.004 |34.543| 
POS  Z-1(474) A- -2.913 |-33.775| 
POS  DP(526) A- 2.548 |32.949| 
POS  DP(652) A+ 0.337 |32.470| 
POS  TK-1(482) A+ 1.589 |32.294| 
POS  DP(711) A- 2.620 |32.080| 
POS  TK-1(386) A+ 2.189 |31.470| 

 
Deformacija ploča L.K.S. - Ekstremne  
vrednosti - Opterećenje: 22. [Anv] 12-21 

Oznaka LC u3 [mm] 
POS  GPs(913) A- |-7.994| 
POS  GPs(896) A- |-7.988| 
POS  GPs(852) A- |-7.960| 
POS  GPs(955) A- |-7.940| 

POS  GPs(983) A- |-7.853| 
POS  GPs(836) A- |-7.850| 
POS  GPs(952) A- |-7.810| 
424 A- |-7.796| 

POS  GPs(1026) A- |-7.757| 
POS  GPs(794) A- |-7.738| 

 
Deformacija ploča GLO - Ekstremne  
vrednosti - Opterećenje: 22. [Anv] 12-21 

Oznaka LC Zp [mm] 

POS  GPs(913) A- |-7.994| 
POS  GPs(913) A- |-7.994| 
POS  GPs(896) A- |-7.988| 
POS  GPs(896) A- |-7.988| 

POS  GPs(852) A- |-7.960| 
POS  GPs(852) A- |-7.960| 
POS  GPs(955) A- |-7.940| 
POS  GPs(983) A- |-7.853| 

POS  GPs(836) A- |-7.850| 
POS  GPs(952) A- |-7.810| 

 
Presečne sile u gredama - Ekstremne vrednosti - Opterećenje: 22. [Anv] 12-21 

Oznaka LC x [m] N1 [kN] T2 [kN] M2 [kNm] M3 [kNm] 

POS  S-4 (503 - 192)  A(N1-) 5.850 |-110.67| 0.099 -1.834 -0.526 
POS  S-3 (238 - 60)  A(N1-) 5.850 |-98.269| -0.275 0.620 1.551 
(540 - 872)  A(N1+) 1.498 |82.155| -0.142 0.000 0.317 
(670 - 735)  A(N1-) 1.500 |-81.334| 0.059 0.000 0.000 
(844 - 915)  A(N1-) 1.500 |-80.791| 0.059 0.000 0.000 
(730 - 1006)  A(N1+) 1.498 |80.514| -0.140 0.000 0.313 
(204 - 540)  A(N1+) 5.975 |80.196| 0.268 0.000 0.000 
(382 - 486)  A(N1-) 0.000 |-79.364| -0.059 0.000 0.000 
POS  S-21 (982 - 760)  A(N1-) 4.750 |-79.297| 0.040 -1.771 -0.137 
(735 - 813)  A(N1-) 1.500 |-79.295| 0.059 0.000 0.000 
POS  TT3 (363 - 60)  A(T2-) 7.781 18.380 |-76.417| 1.460 -34.707 
POS  TT4 (649 - 192)  A(T2-) 7.781 20.730 |-68.488| 0.300 -36.006 
POS  TT1 (1 - 467)  A(T2-) 15.119 -1.048 |-67.676| 5.347 -20.250 
POS  TT3 (363 - 60)  A(T2+) 0.519 43.674 |64.389| 2.940 -32.351 
POS  TT5 (467 - 935)  A(T2+) 4.669 30.397 |61.226| -0.894 -46.048 



  

POS  TT4 (649 - 192)  A(T2+) 0.519 50.298 |60.427| -0.809 -21.466 
POS  TT2 (93 - 1)  A(T2-) 3.631 13.926 |-59.265| -1.634 -67.998 
POS  TT1 (1 - 467)  A(T2+) 3.908 -6.121 |51.534| 6.513 6.658 
(48 - 811)  A(T2+) 11.400 -0.357 |28.065| -0.909 -25.040 
POS  G-4 (686 - 20)  A(T2-) 5.350 5.525 |-27.872| -0.496 -24.214 
POS  TT2 (93 - 1)  A(M2-) 4.150 12.379 -45.508 |-13.651| -35.123 
POS  TT1 (1 - 467)  A(M2-) 6.700 -1.532 23.911 |-12.542| -66.494 
POS  TT5 (467 - 935)  A(M2-) 0.000 17.491 3.855 |-11.776| -2.101 
POS  TT1 (1 - 467)  A(M2+) 3.350 2.192 27.634 |10.723| 6.641 
POS  S-4 (503 - 192)  A(M2-) 5.850 -98.605 0.217 |-10.661| -0.762 
POS  G-8 (45 - 437)  A(M2+) 4.150 38.075 3.901 |10.079| -5.539 
POS  S-11 (448 - 170)  A(M2+) 0.197 -25.304 1.380 |9.547| -0.272 
POS  S-1 (48 - 1)  A(M2-) 0.197 -25.353 0.966 |-9.383| -0.190 
POS  S-15 (1114 - 1018)  A(M2+) 0.197 -24.693 -1.111 |9.015| 0.219 
POS  S-3 (238 - 60)  A(M2-) 5.850 -87.447 -0.144 |-8.995| 1.301 
POS  TT5 (467 - 935)  A(M3-) 8.300 48.864 57.733 2.797 |-237.00| 
POS  TT2 (93 - 1)  A(M3-) 0.000 21.018 -39.068 2.348 |-215.70| 
POS  TT3 (363 - 60)  A(M3-) 4.150 31.735 9.739 -0.914 |-143.89| 
POS  TT4 (649 - 192)  A(M3-) 4.669 34.377 3.242 -0.809 |-129.75| 
POS  TT1 (1 - 467)  A(M3-) 12.463 0.830 6.350 1.869 |-102.33| 
POS  TT1 (1 - 467)  A(M3+) 3.350 -6.121 38.483 7.782 |31.788| 
POS  S-7 (138 - 25)  A(M3+) 5.653 -65.782 -12.746 6.424 |26.363| 
(48 - 811)  A(M3-) 11.400 -0.357 28.065 -0.909 |-25.040| 
POS  G-6 (20 - 321)  A(M3-) 4.150 3.316 27.746 -1.890 |-24.341| 
POS  G-4 (686 - 20)  A(M3-) 5.350 5.525 -27.872 -0.496 |-24.214| 
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 Opt. 22: [Anv] 12-21

 Uticaji u gredi: max N1= 51.99 / min N1= -66.53 kN
 Ram: V_2
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 Opt. 22: [Anv] 12-21

 Uticaji u gredi: max N1= 24.38 / min N1= -21.48 kN
 Ram: V_3
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 Opt. 22: [Anv] 12-21

 Uticaji u gredi: max N1= 70.03 / min N1= -75.26 kN
 Ram: V_4
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 Opt. 22: [Anv] 12-21

 Uticaji u gredi: max N1= 23.14 / min N1= -20.87 kN
 Ram: V_5
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 Opt. 22: [Anv] 12-21

 Uticaji u gredi: max N1= 82.16 / min N1= -81.33 kN
 Ram: V_6
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 Opt. 22: [Anv] 12-21

 Uticaji u gredi: max N1= 80.51 / min N1= -80.79 kN
 Ram: V_7
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 Opt. 22: [Anv] 12-21

 Uticaji u gredi: max N1= 67.31 / min N1= -78.84 kN
 Ram: V_9
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 Opt. 22: [Anv] 12-21

 Uticaji u gredi: max N1= 48.57 / min N1= -63.66 kN
 Ram: V_11
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ŠTAP 872-540 
POPREČNI PRESEK : HOP [] 80x80x4 
JUS 
 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 
 
 
 



  

z

y

8 0

8
0

4

[m m ]

T

 Ax = 11.750  cm2 
 Ay = 6.400  cm2 
 Az = 6.400  cm2 
 Iz = 107.22  cm4 
 Iy = 107.22  cm4 
 Ix = 175.59  cm4 
 Wz = 26.805  cm3 
 Wy = 26.805  cm3 

 
 
 
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     12. γ=0.54         14. γ=0.51         16. γ=0.45    
     13. γ=0.42         15. γ=0.36         21. γ=0.21    
     18. γ=0.18         20. γ=0.12         17. γ=0.09    
     19. γ=0.04    
  
 
KONTROLA DEFORMACIJA 
 
Maksimalni ugib štapa  u = 23.586  mm 
(slučaj opterećenja 12, početak štapa) 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 527.5 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = 43.586  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = -1.287  kNm 
Momenat savijanja oko y ose My = -0.014  kNm 
Transverzalna sila u z pravcu Tz = -0.006  kN 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 2.105  kN 
Sistemska dužina štapa L = 597.50  cm 
 
ŠTAP IZLOŽEN ZATEZANJU I SAVIJANJU 
 
Normalni napon σ_max = 8.560  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ_max <= σ_dop 
 
Smičući napon τ = 0.330  kN/cm2 
Dopušteni smičući napon τ_dop = 9.238  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  τ <= τ_dop 
 
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA 
 
Normalni napon σ = 8.560  kN/cm2 
Smičući napon τ = 0.330  kN/cm2 
Maksimalni uporedni napon σ,up = 8.579  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Kontrola napona:   σ,up  <=  σ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 527.5 cm od početka štapa) 
 
Momenat savijanja oko z ose Mz = -0.378  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.573  kN 
Sistemska dužina štapa L = 597.50  cm 
 
KONTROLA STABILNOSTI BOČNO IZVIJANJE JUS U.E7.101 
 
Odnos h / b =      1.000 <= 10 

Razmak viljuškastih oslonaca L_vilj. = 597.50  cm 
Granična vrednost razmaka 
oslonaca 

l_cr = 583.33  cm 

  L_vilj. >= l_cr 
Otporni moment inercije Wz = 26.805  cm3 
Torzioni moment inercije Id = 175.59  cm4 
Ekvivalentna vitkost λ_ekv = 24.399   
Relativna vitkost λ' = 0.263   
Bezdimenzionalni koeficijent κ = 0.968   
Granični napon σ_d = 23.238  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 15.492  kN/cm2 
Stvarni napon - nožica σ_stv = 1.411  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   σ_stv <= σ_dop 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje rebra HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 597.5/8/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 74.688    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -1.411  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = 1.411  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = -1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 23.900    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 47.450  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 1134.1  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.145    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.250    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 2.116  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
Koeficijent izbočavanja k_τ = 5.341    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 47.450  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 253.42  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pτ = 0.234    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pτ = 1.000    
Korekcioni faktor c_τ = 1.250    
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 253.42  kN/cm2 
Relativni granični napon τ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja τ_u = 13.856  kN/cm2 
Faktorisani smičući napon τ = 0.134  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   τ <= τ_u 
 
Kombinovano naponsko stanje σ'2 = 0.008    
 
Kontrola napona: σ'2 <= 1 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje donjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 597.5/8/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 74.688    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -1.411  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -1.411  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 47.450  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 189.80  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.356    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 2.116  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  

 
 
ŠTAP 735-670 
POPREČNI PRESEK : HOP [] 80x60x4 
JUS 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 
 
 
 

z

y

6 0

8
0

4

[m m ]

T

 Ax = 10.150  cm2 
 Ay = 6.400  cm2 
 Az = 4.800  cm2 
 Iz = 84.090  cm4 
 Iy = 53.490  cm4 

 
 
 
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     12. γ=0.69         14. γ=0.63         16. γ=0.58    
     13. γ=0.50         15. γ=0.44         21. γ=0.27    
     18. γ=0.21         20. γ=0.15         17. γ=0.07    
     19. γ=0.02    
  
 
KONTROLA DEFORMACIJA 

 
Maksimalni ugib štapa  u = 22.803  mm 
(slučaj opterećenja 12, početak štapa) 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (kraj štapa) 
 
Računska normalna sila N = -81.334  kN 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 0.059  kN 
Sistemska dužina štapa L = 149.98  cm 
Dužina izvijanja oko z ose li,z = 149.98  cm 
Dužina izvijanja oko y ose li,y = 149.98  cm 
Kriva izvijanja za z osu   C 
Kriva izvijanja za y osu   C 
 
ŠTAP IZLOŽEN CENTRIČNOM PRITISKU 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA CENT.PRIT. JUS U E7.081/1986 
 
Dužina izvijanja oko z ose Liz = 149.98  cm 
Dužina izvijanja oko y ose Liy = 149.98  cm 
Poluprečnik izvijanja za osu z iz = 2.878  cm 
Poluprečnik izvijanja za osu y iy = 2.296  cm 
Efektivna vitkost (Liz/iz) λ,z = 52.105    
Efektivna vitkost (Liy/iy) λ,y = 65.331    
Vitkost pri granici razvlačenja λ,v = 92.930    
Relativna vitkost oko z ose λ'z = 0.561    
Relativna vitkost oko y ose λ'y = 0.703    
Bezdimenzionalni koeficijent βz = 1.491    
Bezdimenzionalni koeficijent βy = 1.741    
Bezdimenzionalni koeficijent κ,z = 0.808    
Bezdimenzionalni koeficijent κ,y = 0.723    
Dopušteni napon izvijanja oko z ose σi,z = 12.935  kN/cm2 
Dopušteni napon izvijanja oko y ose σi,y = 11.565  kN/cm2 



  

Merodavni dopušteni napon 
izvijanja 

σi,d = 11.565  kN/cm2 

Računski normalni napon σ,n = 8.013  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ,n <= σi,dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (početak štapa) 
 
Računska normalna sila N = -81.322  kN 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.059  kN 
Sistemska dužina štapa L = 149.98  cm 
 
Smičući napon τ = 0.009  kN/cm2 
Dopušteni smičući napon τ_dop = 9.238  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  τ <= τ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 64.3 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = -81.327  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = 0.020  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.008  kN 
Sistemska dužina štapa L = 149.98  cm 
 
KONTROLA STABILNOSTI BOČNO IZVIJANJE JUS U.E7.101 
 
Odnos h / b =      1.333 <= 10 
Razmak viljuškastih oslonaca L_vilj. = 149.98  cm 
Granična vrednost razmaka 
oslonaca 

l_cr = 437.50  cm 

  L_vilj. < l_cr 
Granični napon σ_d = 24.000  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Stvarni napon - nožica σ_stv = 0.094  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   σ_stv <= σ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 85.7 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = -81.329  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = 0.020  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 0.008  kN 
Sistemska dužina štapa L = 149.98  cm 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje rebra HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 149.976/8/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 18.747    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -8.107  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -7.918  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 0.977    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.045    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 47.450  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 191.93  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.354    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.006    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    

Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 12.160  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
Koeficijent izbočavanja k_τ = 5.351    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 47.450  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 253.92  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pτ = 0.234    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pτ = 1.000    
Korekcioni faktor c_τ = 1.250    
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 253.92  kN/cm2 
Relativni granični napon τ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja τ_u = 13.856  kN/cm2 
Faktorisani smičući napon τ = 0.002  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   τ <= τ_u 
 
Kombinovano naponsko stanje σ'2 = 0.257    
 
Kontrola napona: σ'2 <= 1 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje gornjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 149.976/6/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 24.996    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -8.107  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -8.107  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 84.356  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 337.42  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.267    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 12.160  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje donjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 149.976/6/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 24.996    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -7.918  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -7.918  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 84.356  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 337.42  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.267    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 11.878  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA 
 
Normalni napon σ = 8.107  kN/cm2 
Smičući napon τ = 0.001  kN/cm2 
Maksimalni uporedni napon σ,up = 8.107  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Kontrola napona:   σ,up  <=  σ_dop 

 
 
ŠTAP 712-813 
POPREČNI PRESEK : HOP [] 50x50x4 
JUS 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 
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T

 Ax = 6.950  cm2 
 Ay = 4.000  cm2 
 Az = 4.000  cm2 
 Iz = 21.700  cm4 
 Iy = 21.700  cm4 
 Ix = 38.930  cm4 
 Wz = 8.680  cm3 

 
 
 
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     12. γ=0.35         14. γ=0.32         16. γ=0.29    
     13. γ=0.26         15. γ=0.23         21. γ=0.14    
     18. γ=0.12         20. γ=0.09         17. γ=0.05    
     19. γ=0.02    
  
 
KONTROLA DEFORMACIJA 
 
Maksimalni ugib štapa  u = 18.836  mm 
(slučaj opterećenja 12, kraj štapa) 
 

SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 57.6 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = 37.576  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = 0.014  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.010  kN 
Sistemska dužina štapa L = 153.47  cm 
 
ŠTAP IZLOŽEN ZATEZANJU I SAVIJANJU 
 
Normalni napon σ_max = 5.567  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ_max <= σ_dop 
 
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA 
 
Normalni napon σ = 5.567  kN/cm2 
Smičući napon τ = 0.003  kN/cm2 
Maksimalni uporedni napon σ,up = 5.567  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Kontrola napona:   σ,up  <=  σ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (početak štapa) 
 
Računska normalna sila N = 37.583  kN 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.041  kN 
Sistemska dužina štapa L = 153.47  cm 
 
Smičući napon τ = 0.010  kN/cm2 
Dopušteni smičući napon τ_dop = 9.238  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  τ <= τ_dop 



  

 
 
ŠTAP 1110-1114 
POPREČNI PRESEK : HOP [] 50x50x4 
JUS 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 
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T

 Ax = 6.950  cm2 
 Ay = 4.000  cm2 
 Az = 4.000  cm2 
 Iz = 21.700  cm4 
 Iy = 21.700  cm4 

 
 
 
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     12. γ=0.54         14. γ=0.49         16. γ=0.44    
     13. γ=0.38         15. γ=0.34         21. γ=0.21    
     18. γ=0.16         20. γ=0.12         17. γ=0.06    
     19. γ=0.02    
  
 
KONTROLA DEFORMACIJA 
 
Maksimalni ugib štapa  u = 7.729  mm 
(slučaj opterećenja 14, kraj štapa) 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (početak štapa) 
 
Računska normalna sila N = -49.195  kN 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.022  kN 
Sistemska dužina štapa L = 86.935  cm 
Dužina izvijanja oko z ose li,z = 86.935  cm 
Dužina izvijanja oko y ose li,y = 86.935  cm 
Kriva izvijanja za z osu   C 
Kriva izvijanja za y osu   C 
 
ŠTAP IZLOŽEN CENTRIČNOM PRITISKU 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA CENT.PRIT. JUS U E7.081/1986 
 
Dužina izvijanja oko z ose Liz = 86.935  cm 
Dužina izvijanja oko y ose Liy = 86.935  cm 
Poluprečnik izvijanja za osu z iz = 1.767  cm 
Poluprečnik izvijanja za osu y iy = 1.767  cm 
Efektivna vitkost (Liz/iz) λ,z = 49.199    
Efektivna vitkost (Liy/iy) λ,y = 49.199    
Vitkost pri granici razvlačenja λ,v = 92.930    
Relativna vitkost oko z ose λ'z = 0.529    
Relativna vitkost oko y ose λ'y = 0.529    
Bezdimenzionalni koeficijent βz = 1.442    
Bezdimenzionalni koeficijent βy = 1.442    
Bezdimenzionalni koeficijent κ,z = 0.826    
Bezdimenzionalni koeficijent κ,y = 0.826    
Dopušteni napon izvijanja oko z ose σi,z = 13.222  kN/cm2 
Dopušteni napon izvijanja oko y ose σi,y = 13.222  kN/cm2 
Merodavni dopušteni napon 
izvijanja 

σi,d = 13.222  kN/cm2 

Računski normalni napon σ,n = 7.078  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ,n <= σi,dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 43.5 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = -49.185  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = 0.004  kNm 
Sistemska dužina štapa L = 86.935  cm 

 
KONTROLA STABILNOSTI BOČNO IZVIJANJE JUS U.E7.101 
 
Odnos h / b =      1.000 <= 10 
Razmak viljuškastih oslonaca L_vilj. = 86.935  cm 
Granična vrednost razmaka 
oslonaca 

l_cr = 364.58  cm 

  L_vilj. < l_cr 
Granični napon σ_d = 24.000  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Stvarni napon - nožica σ_stv = 0.048  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   σ_stv <= σ_dop 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje rebra HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 86.9353/5/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 17.387    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -7.125  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -7.029  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 0.986    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.026    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 489.03  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.222    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.003    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 10.688  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje gornjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 86.9353/5/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 17.387    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -7.125  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -7.125  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 485.89  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.222    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 10.688  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje donjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 86.9353/5/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 17.387    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -7.029  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -7.029  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 485.89  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.222    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 10.543  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA 
 
Normalni napon σ = 7.125  kN/cm2 
Smičući napon τ = 0.000  kN/cm2 
Maksimalni uporedni napon σ,up = 7.125  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Kontrola napona:   σ,up  <=  σ_dop 

 
 
ŠTAP 1093-1074 
POPREČNI PRESEK : HOP [] 80x60x4 
JUS 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 
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 Ax = 10.150  cm2 
 Ay = 6.400  cm2 
 Az = 4.800  cm2 
 Iz = 84.090  cm4 
 Iy = 53.490  cm4 

 
 
 
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     12. γ=0.54         14. γ=0.49         16. γ=0.45    
     13. γ=0.39         15. γ=0.34         21. γ=0.22    
     18. γ=0.17         20. γ=0.13         17. γ=0.06    
     19. γ=0.03    



  

  
 
KONTROLA DEFORMACIJA 
 
Maksimalni ugib štapa  u = 15.935  mm 
(slučaj opterećenja 12, početak štapa) 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (kraj štapa) 
 
Računska normalna sila N = -63.497  kN 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 0.059  kN 
Sistemska dužina štapa L = 149.98  cm 
Dužina izvijanja oko z ose li,z = 149.98  cm 
Dužina izvijanja oko y ose li,y = 149.98  cm 
Kriva izvijanja za z osu   C 
Kriva izvijanja za y osu   C 
 
ŠTAP IZLOŽEN CENTRIČNOM PRITISKU 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA CENT.PRIT. JUS U E7.081/1986 
 
Dužina izvijanja oko z ose Liz = 149.98  cm 
Dužina izvijanja oko y ose Liy = 149.98  cm 
Poluprečnik izvijanja za osu z iz = 2.878  cm 
Poluprečnik izvijanja za osu y iy = 2.296  cm 
Efektivna vitkost (Liz/iz) λ,z = 52.105    
Efektivna vitkost (Liy/iy) λ,y = 65.331    
Vitkost pri granici razvlačenja λ,v = 92.930    
Relativna vitkost oko z ose λ'z = 0.561    
Relativna vitkost oko y ose λ'y = 0.703    
Bezdimenzionalni koeficijent βz = 1.491    
Bezdimenzionalni koeficijent βy = 1.741    
Bezdimenzionalni koeficijent κ,z = 0.808    
Bezdimenzionalni koeficijent κ,y = 0.723    
Dopušteni napon izvijanja oko z ose σi,z = 12.935  kN/cm2 
Dopušteni napon izvijanja oko y ose σi,y = 11.565  kN/cm2 
Merodavni dopušteni napon 
izvijanja 

σi,d = 11.565  kN/cm2 

Računski normalni napon σ,n = 6.256  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ,n <= σi,dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (početak štapa) 
 
Računska normalna sila N = -63.485  kN 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.059  kN 
Sistemska dužina štapa L = 149.98  cm 
 
Smičući napon τ = 0.009  kN/cm2 
Dopušteni smičući napon τ_dop = 9.238  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  τ <= τ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 64.3 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = -63.490  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = 0.020  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.008  kN 
Sistemska dužina štapa L = 149.98  cm 
 
KONTROLA STABILNOSTI BOČNO IZVIJANJE JUS U.E7.101 
 
Odnos h / b =      1.333 <= 10 
Razmak viljuškastih oslonaca L_vilj. = 149.98  cm 
Granična vrednost razmaka 
oslonaca 

l_cr = 437.50  cm 

  L_vilj. < l_cr 
Granični napon σ_d = 24.000  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Stvarni napon - nožica σ_stv = 0.094  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   σ_stv <= σ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 85.7 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = -63.492  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = 0.020  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 0.008  kN 

Sistemska dužina štapa L = 149.98  cm 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje rebra HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 149.976/8/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 18.747    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -6.350  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -6.161  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 0.970    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.057    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 47.450  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 192.52  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.353    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.007    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 9.524  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
Koeficijent izbočavanja k_τ = 5.351    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 47.450  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 253.92  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pτ = 0.234    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pτ = 1.000    
Korekcioni faktor c_τ = 1.250    
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 253.92  kN/cm2 
Relativni granični napon τ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja τ_u = 13.856  kN/cm2 
Faktorisani smičući napon τ = 0.002  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   τ <= τ_u 
 
Kombinovano naponsko stanje σ'2 = 0.157    
 
Kontrola napona: σ'2 <= 1 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje gornjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 149.976/6/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 24.996    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -6.350  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -6.350  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 84.356  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 337.42  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.267    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 9.524  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje donjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 149.976/6/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 24.996    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -6.161  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -6.161  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 84.356  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 337.42  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.267    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 9.242  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA 
 
Normalni napon σ = 6.350  kN/cm2 
Smičući napon τ = 0.001  kN/cm2 
Maksimalni uporedni napon σ,up = 6.350  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Kontrola napona:   σ,up  <=  σ_dop 

 
 
ŠTAP 382-214 
POPREČNI PRESEK : HOP [] 100x80x4 
JUS 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 
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 Ax = 13.350  cm2 
 Ay = 8.000  cm2 
 Az = 6.400  cm2 
 Iz = 189.76  cm4 
 Iy = 134.36  cm4 
 Ix = 247.59  cm4 
 Wz = 37.952  cm3 

 
 
 
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 



  

     12. γ=0.53         14. γ=0.48         16. γ=0.44    
     13. γ=0.38         15. γ=0.34         21. γ=0.18    
     18. γ=0.13         20. γ=0.09         19. γ=0.05    
     17. γ=0.03    
  
 
KONTROLA DEFORMACIJA 
 
Maksimalni ugib štapa  u = 28.932  mm 
(slučaj opterećenja 12, na 177.4 cm od početka štapa) 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 157.6 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = -1.329  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = 3.132  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.225  kN 
Sistemska dužina štapa L = 335.00  cm 
Dužina izvijanja oko z ose li,z = 335.00  cm 
Dužina izvijanja oko y ose li,y = 335.00  cm 
Kriva izvijanja za z osu   C 
Kriva izvijanja za y osu   C 
 
ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 
 
KONTROLA STAB.PRI EKSC. PRITISKU JUS U.E7.096 
 
Poluprečnik inercije i,z = 3.770  cm 
Poluprečnik inercije i,y = 3.172  cm 
Vitkost λz = 88.855   
Vitkost λy = 105.60   
Relativna vitkost λ'z = 0.956   
Relativna vitkost λ'y = 1.136   
Relativni napon σ' = 0.006   
Koef.zavisan od oblika Mz β = 1.000   
Bezdimenzionalni koeficijent κ,z = 0.566   
Bezdimenzionalni koeficijent κ,y = 0.465   
Koeficijent povećanja uticaja Kmz = 1.006   
Koeficijent povećanja uticaja Kmy = 1.000   
Uticaj ukupne imperfekc. štapa Knz = 1.373   
Uticaj ukupne imperfekc. štapa Kny = 1.463   
Odnos h / b =      1.250 <= 10 
Razmak viljuškastih oslonaca L_vilj. = 335.00  cm 
Granična vrednost razmaka 
oslonaca 

l_cr = 583.33  cm 

  L_vilj. < l_cr 
Granični napon σ_d = 24.000  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Koef.povećanja ut. od b.i. θ  = 1.000   
Normalni napon od N σ(N) = 0.100  kN/cm2 
Normalni napon od Mz σ(Mz) = 8.254  kN/cm2 
Maksimalni napon σ_max = 8.446  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ_max <= σ_dop 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje rebra HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 335/10/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 33.500    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -8.353  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = 8.154  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = -0.976    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 23.280    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 30.368  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 706.96  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.184    

Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.250    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 12.530  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
Koeficijent izbočavanja k_τ = 5.344    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 30.368  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 162.27  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pτ = 0.292    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pτ = 1.000    
Korekcioni faktor c_τ = 1.250    
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 162.27  kN/cm2 
Relativni granični napon τ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja τ_u = 13.856  kN/cm2 
Faktorisani smičući napon τ = 0.042  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   τ <= τ_u 
 
Kombinovano naponsko stanje σ'2 = 0.273    
 
Kontrola napona: σ'2 <= 1 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje gornjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 335/8/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 41.875    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -8.353  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -8.353  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 47.450  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 189.80  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.356    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 12.530  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA 
 
Normalni napon σ = 8.353  kN/cm2 
Smičući napon τ = 0.028  kN/cm2 
Maksimalni uporedni napon σ,up = 8.353  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Kontrola napona:   σ,up  <=  σ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (početak štapa) 
 
Računska normalna sila N = -1.329  kN 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -3.818  kN 
Sistemska dužina štapa L = 335.00  cm 
 
Smičući napon τ = 0.477  kN/cm2 
Dopušteni smičući napon τ_dop = 9.238  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  τ <= τ_dop 
 

 
 
ŠTAP 382-214 
POPREČNI PRESEK : HOP [] 100x80x4 
JUS 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 
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 Ax = 13.350  cm2 
 Ay = 8.000  cm2 
 Az = 6.400  cm2 
 Iz = 189.76  cm4 
 Iy = 134.36  cm4 
 Ix = 247.59  cm4 
 Wz = 37.952  cm3 

 
 
 
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     12. γ=0.53         14. γ=0.48         16. γ=0.44    
     13. γ=0.38         15. γ=0.34         21. γ=0.18    
     18. γ=0.13         20. γ=0.09         19. γ=0.05    
     17. γ=0.03    
  
 
KONTROLA DEFORMACIJA 
 
Maksimalni ugib štapa  u = 28.932  mm 
(slučaj opterećenja 12, na 177.4 cm od početka štapa) 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 

DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 157.6 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = -1.329  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = 3.132  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.225  kN 
Sistemska dužina štapa L = 335.00  cm 
Dužina izvijanja oko z ose li,z = 335.00  cm 
Dužina izvijanja oko y ose li,y = 335.00  cm 
Kriva izvijanja za z osu   C 
Kriva izvijanja za y osu   C 
 
ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 
 
KONTROLA STAB.PRI EKSC. PRITISKU JUS U.E7.096 
 
Poluprečnik inercije i,z = 3.770  cm 
Poluprečnik inercije i,y = 3.172  cm 
Vitkost λz = 88.855   
Vitkost λy = 105.60   
Relativna vitkost λ'z = 0.956   
Relativna vitkost λ'y = 1.136   
Relativni napon σ' = 0.006   
Koef.zavisan od oblika Mz β = 1.000   
Bezdimenzionalni koeficijent κ,z = 0.566   
Bezdimenzionalni koeficijent κ,y = 0.465   
Koeficijent povećanja uticaja Kmz = 1.006   
Koeficijent povećanja uticaja Kmy = 1.000   
Uticaj ukupne imperfekc. štapa Knz = 1.373   
Uticaj ukupne imperfekc. štapa Kny = 1.463   
Odnos h / b =      1.250 <= 10 
Razmak viljuškastih oslonaca L_vilj. = 335.00  cm 
Granična vrednost razmaka 
oslonaca 

l_cr = 583.33  cm 

  L_vilj. < l_cr 
Granični napon σ_d = 24.000  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Koef.povećanja ut. od b.i. θ  = 1.000   
Normalni napon od N σ(N) = 0.100  kN/cm2 
Normalni napon od Mz σ(Mz) = 8.254  kN/cm2 
Maksimalni napon σ_max = 8.446  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
 



  

Kontrola napona:  σ_max <= σ_dop 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje rebra HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 335/10/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 33.500    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -8.353  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = 8.154  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = -0.976    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 23.280    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 30.368  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 706.96  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.184    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.250    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 12.530  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
Koeficijent izbočavanja k_τ = 5.344    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 30.368  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 162.27  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pτ = 0.292    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pτ = 1.000    
Korekcioni faktor c_τ = 1.250    
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 162.27  kN/cm2 
Relativni granični napon τ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja τ_u = 13.856  kN/cm2 
Faktorisani smičući napon τ = 0.042  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   τ <= τ_u 
 
Kombinovano naponsko stanje σ'2 = 0.273    
 
Kontrola napona: σ'2 <= 1 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje gornjeg pojasa HOP O 

 
Dimenzije lima  a/b/t = 335/8/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 41.875    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -8.353  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -8.353  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 47.450  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 189.80  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.356    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 12.530  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA 
 
Normalni napon σ = 8.353  kN/cm2 
Smičući napon τ = 0.028  kN/cm2 
Maksimalni uporedni napon σ,up = 8.353  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Kontrola napona:   σ,up  <=  σ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (početak štapa) 
 
Računska normalna sila N = -1.329  kN 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -3.818  kN 
Sistemska dužina štapa L = 335.00  cm 
 
Smičući napon τ = 0.477  kN/cm2 
Dopušteni smičući napon τ_dop = 9.238  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  τ <= τ_dop 
 

 
 
ŠTAP 382-214 
POPREČNI PRESEK : HOP [] 100x80x4 
JUS 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 
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 Ax = 13.350  cm2 
 Ay = 8.000  cm2 
 Az = 6.400  cm2 
 Iz = 189.76  cm4 
 Iy = 134.36  cm4 
 Ix = 247.59  cm4 
 Wz = 37.952  cm3 

 
 
 
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     12. γ=0.53         14. γ=0.48         16. γ=0.44    
     13. γ=0.38         15. γ=0.34         21. γ=0.18    
     18. γ=0.13         20. γ=0.09         19. γ=0.05    
     17. γ=0.03    
  
 
KONTROLA DEFORMACIJA 
 
Maksimalni ugib štapa  u = 28.932  mm 
(slučaj opterećenja 12, na 177.4 cm od početka štapa) 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 157.6 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = -1.329  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = 3.132  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.225  kN 
Sistemska dužina štapa L = 335.00  cm 
Dužina izvijanja oko z ose li,z = 335.00  cm 
Dužina izvijanja oko y ose li,y = 335.00  cm 
Kriva izvijanja za z osu   C 
Kriva izvijanja za y osu   C 
 
ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 
 
KONTROLA STAB.PRI EKSC. PRITISKU JUS U.E7.096 
 
Poluprečnik inercije i,z = 3.770  cm 
Poluprečnik inercije i,y = 3.172  cm 
Vitkost λz = 88.855   
Vitkost λy = 105.60   
Relativna vitkost λ'z = 0.956   
Relativna vitkost λ'y = 1.136   
Relativni napon σ' = 0.006   
Koef.zavisan od oblika Mz β = 1.000   
Bezdimenzionalni koeficijent κ,z = 0.566   
Bezdimenzionalni koeficijent κ,y = 0.465   
Koeficijent povećanja uticaja Kmz = 1.006   
Koeficijent povećanja uticaja Kmy = 1.000   

Uticaj ukupne imperfekc. štapa Knz = 1.373   
Uticaj ukupne imperfekc. štapa Kny = 1.463   
Odnos h / b =      1.250 <= 10 
Razmak viljuškastih oslonaca L_vilj. = 335.00  cm 
Granična vrednost razmaka 
oslonaca 

l_cr = 583.33  cm 

  L_vilj. < l_cr 
Granični napon σ_d = 24.000  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Koef.povećanja ut. od b.i. θ  = 1.000   
Normalni napon od N σ(N) = 0.100  kN/cm2 
Normalni napon od Mz σ(Mz) = 8.254  kN/cm2 
Maksimalni napon σ_max = 8.446  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ_max <= σ_dop 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje rebra HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 335/10/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 33.500    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -8.353  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = 8.154  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = -0.976    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 23.280    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 30.368  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 706.96  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.184    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.250    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 12.530  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
Koeficijent izbočavanja k_τ = 5.344    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 30.368  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 162.27  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pτ = 0.292    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pτ = 1.000    
Korekcioni faktor c_τ = 1.250    
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 162.27  kN/cm2 
Relativni granični napon τ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja τ_u = 13.856  kN/cm2 
Faktorisani smičući napon τ = 0.042  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   τ <= τ_u 
 
Kombinovano naponsko stanje σ'2 = 0.273    
 
Kontrola napona: σ'2 <= 1 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje gornjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 335/8/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 41.875    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -8.353  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -8.353  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 47.450  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 189.80  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.356    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    



  

Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 12.530  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA 
 
Normalni napon σ = 8.353  kN/cm2 
Smičući napon τ = 0.028  kN/cm2 
Maksimalni uporedni napon σ,up = 8.353  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Kontrola napona:   σ,up  <=  σ_dop 
 

 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (početak štapa) 
 
Računska normalna sila N = -1.329  kN 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -3.818  kN 
Sistemska dužina štapa L = 335.00  cm 
 
Smičući napon τ = 0.477  kN/cm2 
Dopušteni smičući napon τ_dop = 9.238  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  τ <= τ_dop 
 

 
 
ŠTAP 917-554 
POPREČNI PRESEK : HOP [] 50x50x4 
JUS 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 
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 Ax = 6.950  cm2 
 Ay = 4.000  cm2 
 Az = 4.000  cm2 
 Iz = 21.700  cm4 
 Iy = 21.700  cm4 
 Ix = 38.930  cm4 
 Wz = 8.680  cm3 
 Wy = 8.680  cm3 

 
 
 
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     12. γ=0.75         14. γ=0.64         16. γ=0.53    
     13. γ=0.44         15. γ=0.38         21. γ=0.23    
     18. γ=0.17         20. γ=0.11         17. γ=0.05    
     19. γ=0.02    
  
 
KONTROLA DEFORMACIJA 
 
Maksimalni ugib štapa  u = 9.892  mm 
(slučaj opterećenja 12, na 385.7 cm od početka štapa) 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 600.0 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = -11.561  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = -0.164  kNm 
Momenat savijanja oko y ose My = -0.002  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 0.244  kN 
Sistemska dužina štapa L = 670.00  cm 
Dužina izvijanja oko z ose li,z = 402.00  cm 
Dužina izvijanja oko y ose li,y = 402.00  cm 
Kriva izvijanja za z osu   C 
Kriva izvijanja za y osu   C 
 
ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 
 
KONTROLA STAB.PRI EKSC. PRITISKU JUS U.E7.096 
 
Poluprečnik inercije i,z = 1.767  cm 
Poluprečnik inercije i,y = 1.767  cm 
Vitkost λz = 227.50   
Vitkost λy = 227.50   
Relativna vitkost λ'z = 2.448   
Relativna vitkost λ'y = 2.448   
Relativni napon σ' = 0.104   
Koef.zavisan od oblika Mz β = 1.000   
Bezdimenzionalni koeficijent κ,z = 0.138   
Bezdimenzionalni koeficijent κ,y = 0.138   
Koeficijent povećanja uticaja Kmz = 2.653   
Koeficijent povećanja uticaja Kmy = 2.653   
Uticaj ukupne imperfekc. štapa Knz = 3.923   
Uticaj ukupne imperfekc. štapa Kny = 3.923   
Odnos h / b =      1.000 <= 10 
Razmak viljuškastih oslonaca L_vilj. = 670.00  cm 
Granična vrednost razmaka 
oslonaca 

l_cr = 364.58  cm 

  L_vilj. >= l_cr 
Otporni moment inercije Wz = 8.680  cm3 
Torzioni moment inercije Id = 38.930  cm4 
Ekvivalentna vitkost λ_ekv = 31.945   
Relativna vitkost λ' = 0.344   
Bezdimenzionalni koeficijent κ = 0.927   
Granični napon σ_d = 22.244  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 14.829  kN/cm2 
Koef.povećanja ut. od b.i. θ  = 1.079   
Normalni napon od N σ(N) = 1.663  kN/cm2 
Normalni napon od Mz σ(Mz) = 1.884  kN/cm2 
Normalni napon od My σ(My) = 0.024  kN/cm2 
Maksimalni napon σ_max = 11.983  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ_max <= σ_dop 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje rebra HOP O (le.) 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 670/5/0.4 (cm) 

Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 134.00    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -3.572  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = 0.196  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = -0.055    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 8.014    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 973.49  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.157    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.250    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 5.358  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
Koeficijent izbočavanja k_τ = 5.340    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 648.69  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pτ = 0.146    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pτ = 1.000    
Korekcioni faktor c_τ = 1.250    
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 648.69  kN/cm2 
Relativni granični napon τ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja τ_u = 13.856  kN/cm2 
Faktorisani smičući napon τ = 0.091  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   τ <= τ_u 
 
Kombinovano naponsko stanje σ'2 = 0.050    
 
Kontrola napona: σ'2 <= 1 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje donjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 670/5/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 134.00    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -3.572  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -3.523  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 0.986    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.026    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 489.08  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.222    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.003    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 5.358  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA 
 
Normalni napon σ = 3.572  kN/cm2 
Smičući napon τ = 0.061  kN/cm2 
Maksimalni uporedni napon σ,up = 3.574  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Kontrola napona:   σ,up  <=  σ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 600.0 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = -1.957  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = -0.185  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.284  kN 
Sistemska dužina štapa L = 670.00  cm 
 
Smičući napon τ = 0.071  kN/cm2 
Dopušteni smičući napon τ_dop = 9.238  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  τ <= τ_dop 
 
KONTROLA STABILNOSTI BOČNO IZVIJANJE JUS U.E7.101 
 
Odnos h / b =      1.000 <= 10 
Razmak viljuškastih oslonaca L_vilj. = 670.00  cm 
Granična vrednost razmaka 
oslonaca 

l_cr = 364.58  cm 

  L_vilj. >= l_cr 
Otporni moment inercije Wz = 8.680  cm3 
Torzioni moment inercije Id = 38.930  cm4 
Ekvivalentna vitkost λ_ekv = 31.945   
Relativna vitkost λ' = 0.344   
Bezdimenzionalni koeficijent κ = 0.927   
Granični napon σ_d = 22.244  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 14.829  kN/cm2 
Stvarni napon - nožica σ_stv = 2.133  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   σ_stv <= σ_dop 



  

 
 
ŠTAP 894-806 
POPREČNI PRESEK : HOP [] 40x40x3 
JUS 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 
 
 
 

z

y

4 0

4
0

3

[m m ]

T

 Ax = 4.210  cm2 
 Ay = 2.400  cm2 
 Az = 2.400  cm2 
 Iz = 8.620  cm4 
 Iy = 8.620  cm4 
 Ix = 15.200  cm4 
 Wz = 4.310  cm3 

 
 
 
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     12. γ=0.37         14. γ=0.34         16. γ=0.31    
     13. γ=0.27         15. γ=0.24         21. γ=0.14    
     18. γ=0.11         20. γ=0.08         17. γ=0.05    
     19. γ=0.02    
  
 
KONTROLA DEFORMACIJA 
 
Maksimalni ugib štapa  u = 9.614  mm 
(slučaj opterećenja 12, početak štapa) 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 57.6 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = 23.135  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = 0.019  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 0.005  kN 
Sistemska dužina štapa L = 153.52  cm 
 
ŠTAP IZLOŽEN ZATEZANJU I SAVIJANJU 
 
Normalni napon σ_max = 5.931  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ_max <= σ_dop 
 
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA 
 
Normalni napon σ = 5.931  kN/cm2 
Smičući napon τ = 0.002  kN/cm2 
Maksimalni uporedni napon σ,up = 5.931  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Kontrola napona:   σ,up  <=  σ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (kraj štapa) 
 
Računska normalna sila N = 23.142  kN 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 0.036  kN 
Sistemska dužina štapa L = 153.52  cm 
 
Smičući napon τ = 0.015  kN/cm2 
Dopušteni smičući napon τ_dop = 9.238  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  τ <= τ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 19 

FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (početak štapa) 
 
Računska normalna sila N = 0.222  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = -0.010  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.031  kN 
Sistemska dužina štapa L = 153.52  cm 
 
KONTROLA STABILNOSTI BOČNO IZVIJANJE JUS U.E7.101 
 
Odnos h / b =      1.000 <= 10 
Razmak viljuškastih oslonaca L_vilj. = 153.52  cm 
Granična vrednost razmaka 
oslonaca 

l_cr = 291.67  cm 

  L_vilj. < l_cr 
Granični napon σ_d = 24.000  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Stvarni napon - nožica σ_stv = 0.278  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   σ_stv <= σ_dop 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje rebra HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 153.522/4/0.3 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 38.381    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -0.173  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = 0.278  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = -1.610    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 23.900    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 106.76  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 2551.6  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.097    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.250    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 0.259  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
Koeficijent izbočavanja k_τ = 5.343    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 106.76  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 570.40  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pτ = 0.156    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pτ = 1.000    
Korekcioni faktor c_τ = 1.250    
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 570.40  kN/cm2 
Relativni granični napon τ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja τ_u = 13.856  kN/cm2 
Faktorisani smičući napon τ = 0.019  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   τ <= τ_u 
 
Kombinovano naponsko stanje σ'2 = 0.000    
 
Kontrola napona: σ'2 <= 1 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje donjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 153.522/4/0.3 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 38.381    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -0.173  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -0.173  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 106.76  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 427.05  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.237    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 0.259  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  

 
 
ŠTAP 894-830 
POPREČNI PRESEK : HOP [] 50x50x4 
JUS 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 
 
 
 

z

y

5 0

5
0

4

[m m ]

T

 Ax = 6.950  cm2 
 Ay = 4.000  cm2 
 Az = 4.000  cm2 
 Iz = 21.700  cm4 
 Iy = 21.700  cm4 

 
 
 
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 

     12. γ=0.32         14. γ=0.29         16. γ=0.26    
     13. γ=0.23         15. γ=0.20         21. γ=0.12    
     18. γ=0.09         20. γ=0.06         17. γ=0.03    
     19. γ=0.01    
  
 
KONTROLA DEFORMACIJA 
 
Maksimalni ugib štapa  u = 9.603  mm 
(slučaj opterećenja 12, početak štapa) 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (kraj štapa) 
 
Računska normalna sila N = -20.742  kN 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 0.041  kN 
Sistemska dužina štapa L = 150.68  cm 
Dužina izvijanja oko z ose li,z = 150.68  cm 
Dužina izvijanja oko y ose li,y = 150.68  cm 
Kriva izvijanja za z osu   C 
Kriva izvijanja za y osu   C 
 
ŠTAP IZLOŽEN CENTRIČNOM PRITISKU 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA CENT.PRIT. JUS U E7.081/1986 
 
Dužina izvijanja oko z ose Liz = 150.68  cm 
Dužina izvijanja oko y ose Liy = 150.68  cm 



  

Poluprečnik izvijanja za osu z iz = 1.767  cm 
Poluprečnik izvijanja za osu y iy = 1.767  cm 
Efektivna vitkost (Liz/iz) λ,z = 85.277    
Efektivna vitkost (Liy/iy) λ,y = 85.277    
Vitkost pri granici razvlačenja λ,v = 92.930    
Relativna vitkost oko z ose λ'z = 0.918    
Relativna vitkost oko y ose λ'y = 0.918    
Bezdimenzionalni koeficijent βz = 2.194    
Bezdimenzionalni koeficijent βy = 2.194    
Bezdimenzionalni koeficijent κ,z = 0.589    
Bezdimenzionalni koeficijent κ,y = 0.589    
Dopušteni napon izvijanja oko z ose σi,z = 9.424  kN/cm2 
Dopušteni napon izvijanja oko y ose σi,y = 9.424  kN/cm2 
Merodavni dopušteni napon 
izvijanja 

σi,d = 9.424  kN/cm2 

Računski normalni napon σ,n = 2.984  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ,n <= σi,dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (početak štapa) 
 
Računska normalna sila N = -20.734  kN 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.041  kN 
Sistemska dužina štapa L = 150.68  cm 
 
Smičući napon τ = 0.010  kN/cm2 
Dopušteni smičući napon τ_dop = 9.238  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  τ <= τ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 56.5 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = -20.737  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = 0.014  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.010  kN 
Sistemska dužina štapa L = 150.68  cm 
 
KONTROLA STABILNOSTI BOČNO IZVIJANJE JUS U.E7.101 
 
Odnos h / b =      1.000 <= 10 
Razmak viljuškastih oslonaca L_vilj. = 150.68  cm 
Granična vrednost razmaka 
oslonaca 

l_cr = 364.58  cm 

  L_vilj. < l_cr 
Granični napon σ_d = 24.000  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Stvarni napon - nožica σ_stv = 0.158  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   σ_stv <= σ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 94.2 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = -20.739  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = 0.014  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 0.010  kN 
Sistemska dužina štapa L = 150.68  cm 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje rebra HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 150.685/5/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 30.137    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -3.142  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -2.826  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 0.900    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.201    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 

Kritični napon izbočavanja σ_cr = 510.31  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.217    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.025    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 4.713  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
Koeficijent izbočavanja k_τ = 5.344    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 649.20  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pτ = 0.146    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pτ = 1.000    
Korekcioni faktor c_τ = 1.250    
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 649.20  kN/cm2 
Relativni granični napon τ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja τ_u = 13.856  kN/cm2 
Faktorisani smičući napon τ = 0.004  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   τ <= τ_u 
 
Kombinovano naponsko stanje σ'2 = 0.039    
 
Kontrola napona: σ'2 <= 1 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje gornjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 150.685/5/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 30.137    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -3.142  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -3.142  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 485.89  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.222    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 4.713  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje donjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 150.685/5/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 30.137    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -2.826  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -2.826  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 485.89  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.222    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 4.239  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA 
 
Normalni napon σ = 3.142  kN/cm2 
Smičući napon τ = 0.003  kN/cm2 
Maksimalni uporedni napon σ,up = 3.142  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Kontrola napona:   σ,up  <=  σ_dop 

 
 
ŠTAP 917-554 
POPREČNI PRESEK : HOP [] 50x50x4 
JUS 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 
 
 
 

z

y

5 0

5
0

4

[m m ]

T

 Ax = 6.950  cm2 
 Ay = 4.000  cm2 
 Az = 4.000  cm2 
 Iz = 21.700  cm4 
 Iy = 21.700  cm4 
 Ix = 38.930  cm4 
 Wz = 8.680  cm3 
 Wy = 8.680  cm3 

 
 
 
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     12. γ=0.75         14. γ=0.64         16. γ=0.53    
     13. γ=0.44         15. γ=0.38         21. γ=0.23    
     18. γ=0.17         20. γ=0.11         17. γ=0.05    
     19. γ=0.02    

  
 
KONTROLA DEFORMACIJA 
 
Maksimalni ugib štapa  u = 9.892  mm 
(slučaj opterećenja 12, na 385.7 cm od početka štapa) 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 600.0 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = -11.561  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = -0.164  kNm 
Momenat savijanja oko y ose My = -0.002  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 0.244  kN 
Sistemska dužina štapa L = 670.00  cm 
Dužina izvijanja oko z ose li,z = 402.00  cm 
Dužina izvijanja oko y ose li,y = 402.00  cm 
Kriva izvijanja za z osu   C 
Kriva izvijanja za y osu   C 
 
ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 
 
KONTROLA STAB.PRI EKSC. PRITISKU JUS U.E7.096 
 
Poluprečnik inercije i,z = 1.767  cm 
Poluprečnik inercije i,y = 1.767  cm 
Vitkost λz = 227.50   
Vitkost λy = 227.50   
Relativna vitkost λ'z = 2.448   
Relativna vitkost λ'y = 2.448   
Relativni napon σ' = 0.104   
Koef.zavisan od oblika Mz β = 1.000   



  

Bezdimenzionalni koeficijent κ,z = 0.138   
Bezdimenzionalni koeficijent κ,y = 0.138   
Koeficijent povećanja uticaja Kmz = 2.653   
Koeficijent povećanja uticaja Kmy = 2.653   
Uticaj ukupne imperfekc. štapa Knz = 3.923   
Uticaj ukupne imperfekc. štapa Kny = 3.923   
Odnos h / b =      1.000 <= 10 
Razmak viljuškastih oslonaca L_vilj. = 670.00  cm 
Granična vrednost razmaka 
oslonaca 

l_cr = 364.58  cm 

  L_vilj. >= l_cr 
Otporni moment inercije Wz = 8.680  cm3 
Torzioni moment inercije Id = 38.930  cm4 
Ekvivalentna vitkost λ_ekv = 31.945   
Relativna vitkost λ' = 0.344   
Bezdimenzionalni koeficijent κ = 0.927   
Granični napon σ_d = 22.244  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 14.829  kN/cm2 
Koef.povećanja ut. od b.i. θ  = 1.079   
Normalni napon od N σ(N) = 1.663  kN/cm2 
Normalni napon od Mz σ(Mz) = 1.884  kN/cm2 
Normalni napon od My σ(My) = 0.024  kN/cm2 
Maksimalni napon σ_max = 11.983  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ_max <= σ_dop 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje rebra HOP O (le.) 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 670/5/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 134.00    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -3.572  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = 0.196  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = -0.055    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 8.014    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 973.49  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.157    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.250    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 5.358  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
Koeficijent izbočavanja k_τ = 5.340    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 648.69  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pτ = 0.146    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pτ = 1.000    
Korekcioni faktor c_τ = 1.250    
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 648.69  kN/cm2 
Relativni granični napon τ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja τ_u = 13.856  kN/cm2 
Faktorisani smičući napon τ = 0.091  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   τ <= τ_u 
 
Kombinovano naponsko stanje σ'2 = 0.050    
 
Kontrola napona: σ'2 <= 1 

 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje donjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 670/5/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 134.00    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -3.572  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -3.523  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 0.986    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.026    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 489.08  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.222    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.003    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 5.358  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA 
 
Normalni napon σ = 3.572  kN/cm2 
Smičući napon τ = 0.061  kN/cm2 
Maksimalni uporedni napon σ,up = 3.574  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Kontrola napona:   σ,up  <=  σ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 600.0 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = -1.957  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = -0.185  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.284  kN 
Sistemska dužina štapa L = 670.00  cm 
 
Smičući napon τ = 0.071  kN/cm2 
Dopušteni smičući napon τ_dop = 9.238  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  τ <= τ_dop 
 
KONTROLA STABILNOSTI BOČNO IZVIJANJE JUS U.E7.101 
 
Odnos h / b =      1.000 <= 10 
Razmak viljuškastih oslonaca L_vilj. = 670.00  cm 
Granična vrednost razmaka 
oslonaca 

l_cr = 364.58  cm 

  L_vilj. >= l_cr 
Otporni moment inercije Wz = 8.680  cm3 
Torzioni moment inercije Id = 38.930  cm4 
Ekvivalentna vitkost λ_ekv = 31.945   
Relativna vitkost λ' = 0.344   
Bezdimenzionalni koeficijent κ = 0.927   
Granični napon σ_d = 22.244  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 14.829  kN/cm2 
Stvarni napon - nožica σ_stv = 2.133  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   σ_stv <= σ_dop 

 
 
ŠTAP 894-830 
POPREČNI PRESEK : HOP [] 50x50x4 
JUS 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 
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 Ax = 6.950  cm2 
 Ay = 4.000  cm2 
 Az = 4.000  cm2 
 Iz = 21.700  cm4 
 Iy = 21.700  cm4 

 
 
 
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     12. γ=0.32         14. γ=0.29         16. γ=0.26    
     13. γ=0.23         15. γ=0.20         21. γ=0.12    
     18. γ=0.09         20. γ=0.06         17. γ=0.03    
     19. γ=0.01    
  
 
KONTROLA DEFORMACIJA 
 
Maksimalni ugib štapa  u = 9.603  mm 
(slučaj opterećenja 12, početak štapa) 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (kraj štapa) 
 
Računska normalna sila N = -20.742  kN 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 0.041  kN 
Sistemska dužina štapa L = 150.68  cm 

Dužina izvijanja oko z ose li,z = 150.68  cm 
Dužina izvijanja oko y ose li,y = 150.68  cm 
Kriva izvijanja za z osu   C 
Kriva izvijanja za y osu   C 
 
ŠTAP IZLOŽEN CENTRIČNOM PRITISKU 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA CENT.PRIT. JUS U E7.081/1986 
 
Dužina izvijanja oko z ose Liz = 150.68  cm 
Dužina izvijanja oko y ose Liy = 150.68  cm 
Poluprečnik izvijanja za osu z iz = 1.767  cm 
Poluprečnik izvijanja za osu y iy = 1.767  cm 
Efektivna vitkost (Liz/iz) λ,z = 85.277    
Efektivna vitkost (Liy/iy) λ,y = 85.277    
Vitkost pri granici razvlačenja λ,v = 92.930    
Relativna vitkost oko z ose λ'z = 0.918    
Relativna vitkost oko y ose λ'y = 0.918    
Bezdimenzionalni koeficijent βz = 2.194    
Bezdimenzionalni koeficijent βy = 2.194    
Bezdimenzionalni koeficijent κ,z = 0.589    
Bezdimenzionalni koeficijent κ,y = 0.589    
Dopušteni napon izvijanja oko z ose σi,z = 9.424  kN/cm2 
Dopušteni napon izvijanja oko y ose σi,y = 9.424  kN/cm2 
Merodavni dopušteni napon 
izvijanja 

σi,d = 9.424  kN/cm2 

Računski normalni napon σ,n = 2.984  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ,n <= σi,dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (početak štapa) 
 
Računska normalna sila N = -20.734  kN 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.041  kN 
Sistemska dužina štapa L = 150.68  cm 
 
Smičući napon τ = 0.010  kN/cm2 
Dopušteni smičući napon τ_dop = 9.238  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  τ <= τ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 



  

MERODAVNI UTICAJI (na 56.5 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = -20.737  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = 0.014  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.010  kN 
Sistemska dužina štapa L = 150.68  cm 
 
KONTROLA STABILNOSTI BOČNO IZVIJANJE JUS U.E7.101 
 
Odnos h / b =      1.000 <= 10 
Razmak viljuškastih oslonaca L_vilj. = 150.68  cm 
Granična vrednost razmaka 
oslonaca 

l_cr = 364.58  cm 

  L_vilj. < l_cr 
Granični napon σ_d = 24.000  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Stvarni napon - nožica σ_stv = 0.158  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   σ_stv <= σ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 94.2 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = -20.739  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = 0.014  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 0.010  kN 
Sistemska dužina štapa L = 150.68  cm 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje rebra HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 150.685/5/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 30.137    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -3.142  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -2.826  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 0.900    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.201    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 510.31  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.217    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.025    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 4.713  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
Koeficijent izbočavanja k_τ = 5.344    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 649.20  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pτ = 0.146    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pτ = 1.000    
Korekcioni faktor c_τ = 1.250    
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 649.20  kN/cm2 
Relativni granični napon τ'u = 1.000    

Granični napon izbočavanja τ_u = 13.856  kN/cm2 
Faktorisani smičući napon τ = 0.004  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   τ <= τ_u 
 
Kombinovano naponsko stanje σ'2 = 0.039    
 
Kontrola napona: σ'2 <= 1 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje gornjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 150.685/5/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 30.137    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -3.142  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -3.142  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 485.89  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.222    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 4.713  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje donjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 150.685/5/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 30.137    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -2.826  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -2.826  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 121.47  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 485.89  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.222    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 4.239  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA 
 
Normalni napon σ = 3.142  kN/cm2 
Smičući napon τ = 0.003  kN/cm2 
Maksimalni uporedni napon σ,up = 3.142  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Kontrola napona:   σ,up  <=  σ_dop 

 
 
ŠTAP 894-806 
POPREČNI PRESEK : HOP [] 40x40x3 
JUS 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 
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 Ax = 4.210  cm2 
 Ay = 2.400  cm2 
 Az = 2.400  cm2 
 Iz = 8.620  cm4 
 Iy = 8.620  cm4 
 Ix = 15.200  cm4 
 Wz = 4.310  cm3 

 
 
 
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     12. γ=0.37         14. γ=0.34         16. γ=0.31    
     13. γ=0.27         15. γ=0.24         21. γ=0.14    
     18. γ=0.11         20. γ=0.08         17. γ=0.05    
     19. γ=0.02    
  
 
KONTROLA DEFORMACIJA 
 
Maksimalni ugib štapa  u = 9.614  mm 
(slučaj opterećenja 12, početak štapa) 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 57.6 cm od početka štapa) 
 
Računska normalna sila N = 23.135  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = 0.019  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 0.005  kN 
Sistemska dužina štapa L = 153.52  cm 
 
ŠTAP IZLOŽEN ZATEZANJU I SAVIJANJU 
 

Normalni napon σ_max = 5.931  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ_max <= σ_dop 
 
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA 
 
Normalni napon σ = 5.931  kN/cm2 
Smičući napon τ = 0.002  kN/cm2 
Maksimalni uporedni napon σ,up = 5.931  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Kontrola napona:   σ,up  <=  σ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (kraj štapa) 
 
Računska normalna sila N = 23.142  kN 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 0.036  kN 
Sistemska dužina štapa L = 153.52  cm 
 
Smičući napon τ = 0.015  kN/cm2 
Dopušteni smičući napon τ_dop = 9.238  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  τ <= τ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 19 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (početak štapa) 
 
Računska normalna sila N = 0.222  kN 
Momenat savijanja oko z ose Mz = -0.010  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = -0.031  kN 
Sistemska dužina štapa L = 153.52  cm 
 
KONTROLA STABILNOSTI BOČNO IZVIJANJE JUS U.E7.101 
 
Odnos h / b =      1.000 <= 10 
Razmak viljuškastih oslonaca L_vilj. = 153.52  cm 
Granična vrednost razmaka 
oslonaca 

l_cr = 291.67  cm 

  L_vilj. < l_cr 
Granični napon σ_d = 24.000  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Stvarni napon - nožica σ_stv = 0.278  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   σ_stv <= σ_dop 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 



  

Izbočavanje rebra HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 153.522/4/0.3 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 38.381    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -0.173  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = 0.278  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = -1.610    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 23.900    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 106.76  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 2551.6  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.097    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.250    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 0.259  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
Koeficijent izbočavanja k_τ = 5.343    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 106.76  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 570.40  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pτ = 0.156    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pτ = 1.000    
Korekcioni faktor c_τ = 1.250    
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 570.40  kN/cm2 
Relativni granični napon τ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja τ_u = 13.856  kN/cm2 

Faktorisani smičući napon τ = 0.019  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   τ <= τ_u 
 
Kombinovano naponsko stanje σ'2 = 0.000    
 
Kontrola napona: σ'2 <= 1 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje donjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 153.522/4/0.3 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 38.381    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -0.173  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -0.173  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 106.76  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 427.05  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.237    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 0.259  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  

 
 
ŠTAP 788-629 
POPREČNI PRESEK : HOP [] 80x60x4 
JUS 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 
 
 
 

z

y

6 0

8
0

4

[m m ]

T

 Ax = 10.150  cm2 
 Ay = 6.400  cm2 
 Az = 4.800  cm2 
 Iz = 84.090  cm4 
 Iy = 53.490  cm4 
 Ix = 109.78  cm4 
 Wz = 21.023  cm3 

 
 
 
FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     12. γ=0.34         14. γ=0.31         16. γ=0.28    
     13. γ=0.25         15. γ=0.22         21. γ=0.11    
     18. γ=0.09         20. γ=0.06         19. γ=0.04    
     17. γ=0.03    
  
 
KONTROLA DEFORMACIJA 
 
Maksimalni ugib štapa  u = 13.272  mm 
(slučaj opterećenja 12, na 103.4 cm od početka štapa) 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 103.4 cm od početka štapa) 
 
Momenat savijanja oko z ose Mz = 1.137  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 0.026  kN 
Sistemska dužina štapa L = 297.50  cm 
 
ŠTAP IZLOŽEN SAVIJANJU 
 
Normalni napon σ_max = 5.410  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ_max <= σ_dop 
 
KONTROLA STABILNOSTI BOČNO IZVIJANJE JUS U.E7.101 
 
Odnos h / b =      1.333 <= 10 
Razmak viljuškastih oslonaca L_vilj. = 297.50  cm 
Granična vrednost razmaka 
oslonaca 

l_cr = 437.50  cm 

  L_vilj. < l_cr 
Granični napon σ_d = 24.000  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Stvarni napon - nožica σ_stv = 5.410  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   σ_stv <= σ_dop 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje rebra HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 297.5/8/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 37.187    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -5.410  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = 5.410  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = -1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 23.900    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 47.450  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 1134.1  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.145    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    

Korekcioni faktor c_σ = 1.250    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 8.115  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
Koeficijent izbočavanja k_τ = 5.343    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 47.450  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 253.52  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pτ = 0.234    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pτ = 1.000    
Korekcioni faktor c_τ = 1.250    
Kritični napon izbočavanja τ_cr = 253.52  kN/cm2 
Relativni granični napon τ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja τ_u = 13.856  kN/cm2 
Faktorisani smičući napon τ = 0.006  kN/cm2 
 
Kontrola napona:   τ <= τ_u 
 
Kombinovano naponsko stanje σ'2 = 0.114    
 
Kontrola napona: σ'2 <= 1 
 
KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA JUS U.E7.121 
Izbočavanje gornjeg pojasa HOP O 
 
Dimenzije lima  a/b/t = 297.5/6/0.4 (cm) 
Način oslanjanja: A 
Odnos a/b α = 49.583    
Ivični normalni napon u limu σ1 = -5.410  kN/cm2 
Ivični normalni napon u limu σ2 = -5.410  kN/cm2 
Odnos σ1/σ2 Ψ = 1.000    
Koeficijent izbočavanja k_σ = 4.000    
Ojlerov napon izbočavanja lima σ_E = 84.356  kN/cm2 
Kritični napon izbočavanja σ_cr = 337.42  kN/cm2 
Relativna vitkost ploče λ'pσ = 0.267    
Bezdim. koef. izbočavanja κ_pσ = 1.000    
Korekcioni faktor c_σ = 1.000    
Korekcioni faktor f = 0.000    
Relativni granični napon σ'u = 1.000    
Granični napon izbočavanja σ_u = 24.000  kN/cm2 
Faktorisani napon pritiska σ = 8.115  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  σ <= σ_u  
 
KONTROLA UPOREDNOG NAPONA 
 
Normalni napon σ = 5.410  kN/cm2 
Smičući napon τ = 0.004  kN/cm2 
Maksimalni uporedni napon σ,up = 5.410  kN/cm2 
Dopušteni napon σ_dop = 16.000  kN/cm2 
Kontrola napona:   σ,up  <=  σ_dop 
 
 
SLUČAJ OPTEREĆENJA: 12 
FAKTOR SIGURNOSTI :     1.50 
DOPUŠTENI NAPON   :    16.00 
MERODAVNI UTICAJI (na 227.5 cm od početka štapa) 
 
Momenat savijanja oko z ose Mz = -0.592  kNm 
Transverzalna sila u y pravcu Ty = 2.836  kN 
Sistemska dužina štapa L = 297.50  cm 
 
Smičući napon τ = 0.443  kN/cm2 
Dopušteni smičući napon τ_dop = 9.238  kN/cm2 
 
Kontrola napona:  τ <= τ_dop 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATIČKI PRORAČUN ARMIRANO BETNSKE KONSTRUKCIJE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         PRORAČUN ARMIRANO BETONSKE KONSTRUKCIJE 
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 Nivo: NIVO TRAKASTIH TEMELJA [2.50 m]
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 Nivo: DNO  REŠ 1 [5.18 m]
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 Nivo: NIVO HS1 [6.10 m]
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 Nivo: NIVO HS2- dno reš 2 [8.35 m]
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Seizmički proračun 
 
Seizmički proračun: JUS (Ekvivalentno statičko opterećenje) 
 
Kategorija tla: I 
Seizmička zona: VIII (Ks = 0.050) 
Kategorija objekta: II 
Vrsta konstrukcije: 1 
Kota uklještenja: Zd = 0.00 m 
Multiplikator krutosti oslonaca: 10000.000 

 

Ugao dejstva zemljotresa: 
Naziv T [sec] α [°] 

Sx 0.414 0.00 
Sy 0.698 90.00 

 

Raspored seizmičkih sila po visini objekta (Sx) 
Nivo Z [m] S [kN] 

SLEME REŠ 2 9.15 0.68 
STRHA REŠ 2 8.56 0.00 
NIVO HS2- dno reš 2 8.35 53.78 
SLEME  REŠ 1 6.37 0.00 
NIVO HS1 6.10 56.63 
STREHA  REŠ 1 5.44 0.00 
DNO  REŠ 1 5.18 7.61 
PLOČA IZNAD SKLADIŠTA ZA SEČKU 3.60 45.03 
PLOČA IZNAD MAŠINSKOG OKNA 2.85 40.97 
NIVO TRAKASTIH TEMELJA 2.50 43.56 
TEMELJNA PLOČA 0.00 7.71 

 Σ= 255.98 
 

Raspored seizmičkih sila po visini objekta (Sy) 
Nivo Z [m] S [kN] 

SLEME REŠ 2 9.15 0.49 
STRHA REŠ 2 8.56 0.00 
NIVO HS2- dno reš 2 8.35 38.53 
SLEME  REŠ 1 6.37 0.00 
NIVO HS1 6.10 40.57 
STREHA  REŠ 1 5.44 0.00 
DNO  REŠ 1 5.18 5.45 
PLOČA IZNAD SKLADIŠTA ZA SEČKU 3.60 32.26 
PLOČA IZNAD MAŠINSKOG OKNA 2.85 29.35 
NIVO TRAKASTIH TEMELJA 2.50 31.21 
TEMELJNA PLOČA 0.00 5.53 

 Σ= 183.40 

 

Raspored masa po visini objekta 
Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m2 

SLEME REŠ 2 9.15 -0.51 4.79 0.41  
STRHA REŠ 2 8.56 0.00 0.00 0.00  
NIVO HS2- dno reš 2 8.35 8.29 5.29 48.45  
SLEME  REŠ 1 6.37 0.00 0.00 0.00  
NIVO HS1 6.10 8.33 5.26 69.83  
STREHA  REŠ 1 5.44 0.00 0.00 0.00  
DNO  REŠ 1 5.18 2.24 14.00 11.05  
PLOČA IZNAD SKLADIŠTA ZA 
SEČKU 

3.60 10.40 12.95 94.08 1.47 

PLOČA IZNAD MAŠINSKOG OKNA 2.85 6.51 11.21 108.24 1.48 
NIVO TRAKASTIH TEMELJA 2.50 7.90 5.17 136.78 108.56 
TEMELJNA PLOČA 0.00 8.21 12.25 194.43 1.37 
Ukupno: 2.84 8.09 9.50 663.26  



  

Statički proračun 
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Mx= 69.31 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Nivo: TEMELJNA PLOČA [0.00 m]
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max My= 72.54 / min My= 0.00 kNm/m
 Nivo: TEMELJNA PLOČA [0.00 m]
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,x= 50.65 / min Tz,x= 0.00 kN/m
 Nivo: TEMELJNA PLOČA [0.00 m]

40.19

40.44 40.63

39.14

39.59

42.90

18.3924.51 12.2630.6436.77 6.13

0.00

12.26
18.39

24.51
30.64

0.00

12.26

18.39

30.64

12.26
18.39

12.2618.3924.51

30.64
36.77

0.00

0.00 0.00

6.136.
13 12

.2
6

 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,y= 42.90 / min Tz,y= 0.00 kN/m
 Nivo: TEMELJNA PLOČA [0.00 m]
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Mx= 4.40 / min Mx= 1.46 kNm/m
 Nivo: NIVO TRAKASTIH TEMELJA [2.50 m]
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max My= 11.11 / min My= 3.00 kNm/m
 Nivo: NIVO TRAKASTIH TEMELJA [2.50 m]
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 Uticaji u ploči: max Tz,x= 26.55 / min Tz,x= 12.13 kN/m
 Nivo: NIVO TRAKASTIH TEMELJA [2.50 m]
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,y= 63.86 / min Tz,y= 53.15 kN/m
 Nivo: NIVO TRAKASTIH TEMELJA [2.50 m]
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Mx= 18.20 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Nivo: PLOČA IZNAD MAŠINSKOG OKNA [2.85 m]
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max My= 57.64 / min My= 0.00 kNm/m
 Nivo: PLOČA IZNAD MAŠINSKOG OKNA [2.85 m]



  

246.53282.75

0.
00

0.
00

0.00

0.
00

40.39

80.79

0.00
121.18

0.
00

0.00

0.00

0.00 0.
00 0.00

0.00 40.3980.79

0.
00

0.
00

0.
0 0 0.00

0.
00

0.
00

0.00

0.
00

0.00

0.
00

0.
00

0.
00

 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,x= 282.75 / min Tz,x= 0.00 kN/m
 Nivo: PLOČA IZNAD MAŠINSKOG OKNA [2.85 m]
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,y= 144.20 / min Tz,y= 0.00 kN/m
 Nivo: PLOČA IZNAD MAŠINSKOG OKNA [2.85 m]
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Mx= 29.93 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Nivo: PLOČA IZNAD SKLADIŠTA ZA SEČKU [3.60 m]
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max My= 43.92 / min My= 0.00 kNm/m
 Nivo: PLOČA IZNAD SKLADIŠTA ZA SEČKU [3.60 m]
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,x= 108.52 / min Tz,x= 0.00 kN/m
 Nivo: PLOČA IZNAD SKLADIŠTA ZA SEČKU [3.60 m]
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,y= 82.32 / min Tz,y= 0.00 kN/m
 Nivo: PLOČA IZNAD SKLADIŠTA ZA SEČKU [3.60 m]
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Mx= 8.70 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Ram: H_5
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max My= 24.00 / min My= 0.00 kNm/m
 Ram: H_5
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,x= 32.19 / min Tz,x= 0.00 kN/m
 Ram: H_5
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,y= 77.28 / min Tz,y= 0.00 kN/m
 Ram: H_5
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Mx= 8.69 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Ram: H_6
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max My= 5.50 / min My= 0.00 kNm/m
 Ram: H_6
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Mxy= 5.68 / min Mxy= 0.00 kNm/m
 Ram: H_6
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,x= 21.45 / min Tz,x= 0.00 kN/m
 Ram: H_6
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,y= 54.52 / min Tz,y= 0.00 kN/m
 Ram: H_6
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Mx= 8.80 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Ram: H_7
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max My= 40.52 / min My= 0.00 kNm/m
 Ram: H_7
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,x= 20.83 / min Tz,x= 0.00 kN/m
 Ram: H_7
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,y= 39.68 / min Tz,y= 0.00 kN/m
 Ram: H_7
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Mx= 18.40 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Ram: V_2
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max My= 28.24 / min My= 0.00 kNm/m
 Ram: V_2
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 Uticaji u ploči: max Tz,x= 24.55 / min Tz,x= 0.00 kN/m
 Ram: V_2
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 Uticaji u ploči: max Tz,y= 52.67 / min Tz,y= 0.00 kN/m
 Ram: V_2
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Mx= 4.42 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Ram: V_5
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max My= 33.59 / min My= 0.00 kNm/m
 Ram: V_5
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,x= 10.02 / min Tz,x= 0.00 kN/m
 Ram: V_5
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,y= 25.54 / min Tz,y= 0.00 kN/m
 Ram: V_5
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Mx= 14.08 / min Mx= 0.00 kNm/m
 Ram: V_11
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max My= 13.35 / min My= 0.00 kNm/m
 Ram: V_11
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,x= 11.22 / min Tz,x= 0.00 kN/m
 Ram: V_11
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 Opt. 28: [Anv] 14-27

 Uticaji u ploči: max Tz,y= 15.68 / min Tz,y= 0.00 kN/m
 Ram: V_11
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 Opt. 34: [Anv] 14-27

 Uticaji u gredi: max M3= 73.81 / min M3= -156.05 kNm
 Ram: H_1
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 Opt. 34: [Anv] 14-27

 Uticaji u gredi: max M2= 23.73 / min M2= -35.38 kNm
 Ram: H_1
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 Opt. 34: [Anv] 14-27

 Uticaji u gredi: max T2= 89.11 / min T2= -117.14 kN
 Ram: H_1
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 Opt. 34: [Anv] 28-33

 Uticaji u gredi: max N1= 9.04 / min N1= -8.79 kN
 Nivo: NIVO HS2- dno reš 2 [8.35 m]
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 Opt. 34: [Anv] 14-27

 Uticaji u gredi: max M3= 48.25 / min M3= -19.98 kNm
 Ram: H_3
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 Opt. 34: [Anv] 14-27

 Uticaji u gredi: max M2= 17.07 / min M2= -15.06 kNm
 Ram: H_3

 -67.70  -69.16 

 Opt. 34: [Anv] 28-33

 Uticaji u gredi: max N1= -6.58 / min N1= -69.16 kN
 Ram: H_3
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 Opt. 34: [Anv] 14-27

 Uticaji u gredi: max M3= 33.63 / min M3= -15.55 kNm
 Ram: H_5
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 Uticaji u gredi: max M2= 13.77 / min M2= -14.50 kNm
 Ram: H_5
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 Opt. 34: [Anv] 28-33

 Uticaji u gredi: max N1= 34.68 / min N1= -71.64 kN
 Ram: H_5
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 Opt. 34: [Anv] 14-27

 Uticaji u gredi: max M3= 14.73 / min M3= -26.43 kNm
 Ram: H_6
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 Opt. 34: [Anv] 14-27

 Uticaji u gredi: max M2= 15.09 / min M2= -23.41 kNm
 Ram: H_6

 1.50 

 3.33  2.10 

 18.03 

 5
.8

0 

 2
.8

4 

 -69.01 

 -12.97 

 -2.28 

 -0.35 

 -25.48 

 -10.44 

 -1.70 

 -71.58 

 -83.90 

 -15.52 

 -33.48 

 -83.05 

 -9.15 

 -
6.

16
 

 -
7.

68
 

 -36.40 

 -27.51 

 -76.87  -38.91 

 -74.95 

 Opt. 34: [Anv] 28-33

 Uticaji u gredi: max N1= 18.03 / min N1= -83.90 kN
 Ram: H_6
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 Opt. 34: [Anv] 14-27

 Uticaji u gredi: max M3= 2.42 / min M3= -3.32 kNm
 Ram: H_7
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 Opt. 34: [Anv] 14-27

 Uticaji u gredi: max M2= 7.28 / min M2= -9.36 kNm
 Ram: H_7
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 -2.54 

 -0.43  -11.87 
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78
 

 -20.42 

 -19.72 

 Opt. 34: [Anv] 28-33

 Uticaji u gredi: max N1= 6.52 / min N1= -20.42 kN
 Ram: H_7
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 -5.96 
 -1.18 

 -0.09 

 -0.21 

 -14.64  -3.32 

 Opt. 34: [Anv] 14-27

 Uticaji u gredi: max M3= 14.73 / min M3= -14.64 kNm
 Ram: V_5
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 -0.10 

 -0.58 
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 -5.37 

 Opt. 34: [Anv] 14-27

 Uticaji u gredi: max M2= 14.73 / min M2= -15.35 kNm
 Ram: V_5
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 3.48 

 18.03 

 -2.54 

 -0.43 

 -
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.2
1 

 -12.06 

 -9.15 

 -38.91  -19.72 

 Opt. 34: [Anv] 28-33

 Uticaji u gredi: max N1= 18.03 / min N1= -38.91 kN
 Ram: V_5
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 4.86 

 4.86 

 4.87  4.86  4.87 

 Opt. 12: Sx

 Uticaji u gredi: max Xp= 4.87 / min Xp= 0.00 m / 1000
 Ram: H_1

 4.83 

 3.07 

 Opt. 12: Sx

 Uticaji u gredi: max Xp= 4.83 / min Xp= 0.00 m / 1000
 Ram: H_3



  

 3.04 

 2.19 

 Opt. 12: Sx

 Uticaji u gredi: max Xp= 3.04 / min Xp= -0.00 m / 1000
 Ram: H_5
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 1.23 

 1.96 

 Opt. 12: Sx

 Uticaji u gredi: max Xp= 1.96 / min Xp= 0.00 m / 1000
 Ram: H_6



  

 0.11 

 0
.1

1 

 0.11  0.11 

 Opt. 12: Sx

 Uticaji u gredi: max Xp= 0.11 / min Xp= 0.00 m / 1000
 Ram: H_7
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 0.12 

 Opt. 13: Sy

 Uticaji u gredi: max Xp= 0.18 / min Xp= -1.06 m / 1000
 Ram: V_2



  

 Opt. 13: Sy

 Uticaji u gredi: max Xp= 0.00 / min Xp= -0.00 m / 1000
 Ram: V_3

 0.03 

 0.12 

 Opt. 13: Sy

 Uticaji u gredi: max Xp= 0.12 / min Xp= 0.00 m / 1000
 Ram: V_4
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0.

03
 

 0
.0

2 

 -0.03 
 0.02 

 Opt. 13: Sy

 Uticaji u gredi: max Xp= 0.02 / min Xp= -0.03 m / 1000
 Ram: V_5

 0.03 

 0.11 

 Opt. 13: Sy

 Uticaji u gredi: max Xp= 0.11 / min Xp= -0.00 m / 1000
 Ram: V_6



  

 0.03 

 Opt. 13: Sy

 Uticaji u gredi: max Xp= 0.03 / min Xp= 0.00 m / 1000
 Ram: V_7

 0.11 

 Opt. 13: Sy

 Uticaji u gredi: max Xp= 0.11 / min Xp= -0.00 m / 1000
 Ram: V_8



  

 0.03 

 Opt. 13: Sy

 Uticaji u gredi: max Xp= 0.03 / min Xp= -0.00 m / 1000
 Ram: V_9

 0.11 

 Opt. 13: Sy

 Uticaji u gredi: max Xp= 0.11 / min Xp= 0.00 m / 1000
 Ram: V_10
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 Opt. 13: Sy

 Uticaji u gredi: max Xp= 1.29 / min Xp= -0.24 m / 1000
 Ram: V_11
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 Opt. 38: [Anv] 36,37

 Uticaji u gredi: max Xp= 1.48 / min Xp= 0.08 m / 1000
 Ram: H_1



  

 1.10 
 8.45 

 Opt. 38: [Anv] 36,37

 Uticaji u gredi: max Xp= 8.45 / min Xp= 0.04 m / 1000
 Ram: H_3

 0.67 
 4.46 

 0.06  0.05 

 Opt. 38: [Anv] 36,37

 Uticaji u gredi: max Xp= 4.46 / min Xp= 0.02 m / 1000
 Ram: H_5
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 Opt. 38: [Anv] 36,37

 Uticaji u gredi: max Xp= 0.58 / min Xp= 0.02 m / 1000
 Ram: H_6
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 Opt. 38: [Anv] 36,37

 Uticaji u gredi: max Xp= 0.10 / min Xp= 0.02 m / 1000
 Ram: H_7
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 Opt. 38: [Anv] 34,35

 Uticaji u gredi: max Yp= 0.61 / min Yp= 0.00 m / 1000
 Ram: V_2
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 0.02 

 0
.0

3 

 0.17 

 Opt. 38: [Anv] 34,35

 Uticaji u gredi: max Yp= 0.17 / min Yp= -0.00 m / 1000
 Ram: V_3



  

 1.14 

 0.01 

 -5.79 

 Opt. 38: [Anv] 34,35

 Uticaji u gredi: max Yp= 1.14 / min Yp= -5.79 m / 1000
 Ram: V_4
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 0.15 

 0.02 

 0.42 

 0.14 

 Opt. 38: [Anv] 34,35

 Uticaji u gredi: max Yp= 0.42 / min Yp= -0.00 m / 1000
 Ram: V_5



  

 2.60 

 -11.24 

 -
0.

01
 

 Opt. 38: [Anv] 34,35

 Uticaji u gredi: max Yp= 2.60 / min Yp= -11.24 m / 1000
 Ram: V_6

 3.06 

 -0.02 

 Opt. 38: [Anv] 34,35

 Uticaji u gredi: max Yp= 3.06 / min Yp= -0.02 m / 1000
 Ram: V_7



  

 -9.88 

 -
0.

02
 

 Opt. 38: [Anv] 34,35

 Uticaji u gredi: max Yp= -0.01 / min Yp= -9.88 m / 1000
 Ram: V_8

 1.44  -0.03 

 -0.02 

 Opt. 38: [Anv] 34,35

 Uticaji u gredi: max Yp= 1.44 / min Yp= -0.03 m / 1000
 Ram: V_9



  

 -1.97 

 Opt. 38: [Anv] 34,35

 Uticaji u gredi: max Yp= -0.02 / min Yp= -1.97 m / 1000
 Ram: V_10
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42
 

 -0.60  -0.59 
 -0.61 

 -
0.

02
 

 Opt. 38: [Anv] 34,35

 Uticaji u gredi: max Yp= -0.00 / min Yp= -0.61 m / 1000
 Ram: V_11



  

 1.82  1.90 

 Opt. 38: [Anv] 34,35

 Uticaji u gredi: max Yp= 1.90 / min Yp= 0.06 m / 1000
 Ram: V_1

 -1.17  -1.63 

 Opt. 38: [Anv] 34,35

 Uticaji u gredi: max Xp= -0.03 / min Xp= -1.63 m / 1000
 Ram: V_1



  

 14.94  15.14 

 -0.04  -0.06 

 Opt. 38: [Anv] 36,37

 Uticaji u gredi: max Xp= 15.14 / min Xp= -0.06 m / 1000
 Ram: V_1

 0.64 

 -0.03 

 -1.12 
 Opt. 38: [Anv] 36,37

 Uticaji u gredi: max Yp= 0.64 / min Yp= -1.12 m / 1000
 Ram: V_1



  

 6.24  5.38 

 Opt. 12: Sx

 Uticaji u gredi: max Xp= 6.24 / min Xp= 0.00 m / 1000
 Ram: V_1

 -0.37  -0.27 

 Opt. 12: Sx

 Uticaji u gredi: max Yp= -0.00 / min Yp= -0.37 m / 1000
 Ram: V_1



  

 -1.62  -0.74 

 Opt. 13: Sy

 Uticaji u gredi: max Xp= -0.00 / min Xp= -1.62 m / 1000
 Ram: V_1

 3.55  3.57 

 Opt. 13: Sy

 Uticaji u gredi: max Yp= 3.57 / min Yp= 0.00 m / 1000
 Ram: V_1



  

Dimenzionisanje (beton) 

Q-335(α1=0°,α2=90°)Ø
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=0
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Ø8/20(α=90°)
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3.50 1.70 11.55
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80

1.
12

1.
51

1.
90

5.
04

Aa - d.zona [cm2/m]
0.00
2.76
5.52

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B , a=4.00 cm

 Aa - d.zona
 Nivo: TEMELJNA PLOČA [0.00 m]

Q-335(α1=0°,α2=90°)

Ø8/20(α=90°)

7.41 6.26 3.09

4.
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Aa - g.zona [cm2/m]
-4.42
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B , a=4.00 cm

 Aa - g.zona
 Nivo: TEMELJNA PLOČA [0.00 m]
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B, a=4.00 cm
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 Nivo: NIVO TRAKASTIH TEMELJA [2.50 m]
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B, a=4.00 cm

 Aa - d.zona
 Nivo: PLOČA IZNAD MAŠINSKOG OKNA [2.85 m]
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B, a=4.00 cm

  Aa - g.zona
 Nivo: PLOČA IZNAD MAŠINSKOG OKNA [2.85 m]
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0.00
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B, a=3.00 cm

 Aa - d.zona
 Nivo: PLOČA IZNAD SKLADIŠTA ZA SEČKU [3.60 m]
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B, a=3.00 cm

 Aa - g.zona
 Nivo: PLOČA IZNAD SKLADIŠTA ZA SEČKU [3.60 m]
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Aa - d.zona [cm2/m]
0.00
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B , a=4.00 cm

 Aa - ARMATURA  ZIDA - SIMETRIČNO ARMIRANJE
 Ram: V_2
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0.00
0.92
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B , a=4.00 cm

 Aa - ARMATURA  ZIDA - SIMETRIČNO ARMIRANJE
 Ram: V_5
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B , a=4.00 cm

 Aa - d.zona
 Ram: V_11
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Aa - d.zona [cm2/m]
0.00
2.07
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B , a=4.00 cm

 Aa - ARMATURA  ZIDA - SIMETRIČNO ARMIRANJE
 Ram: H_5

Q-335(α1=0°,α2=90°)

Aa - d.zona [cm2/m]
0.00
1.68
3.36

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B , a=4.00 cm

 Aa - ARMATURA  ZIDA - SIMETRIČNO ARMIRANJE
 Ram: H_6



  

Q-335(α1=0°,α2=90°)

Aa - d.zona [cm2/m]
0.00
1.44
2.87

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B , a=4.00 cm

 Aa - ARMATURA  ZIDA - SIMETRIČNO ARMIRANJE
 Ram: H_7
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 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u stubovima: max Aa2/Aa1= 1.86 cm2
 Ram: H_1
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 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u stubovima: max Aa3/Aa4= 3.61 cm2
 Ram: H_1
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u stubovima: Aa2/Aa1
 Ram: H_1
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 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u stubovima: Aa3/Aa4
 Ram: H_1
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u stubovima: Aa,uz
 Ram: H_1
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 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Dispozicija stubova
 Ram: H_1

 
Greda 44-1 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 5.85 m (λ2 = 81.06) 
li,3 = 5.85 m (λ3 = 81.06) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 1-1    x = 4.05m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø14

3Ø141Ø14

1Ø14

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.80xXI 
N1u = -107.04   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 1.98   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xXI 
T2u = -3.01   kN 
T3u = 1.00   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Δe2 = 4.0<e0> + 12.2<eII> = 16.2 cm 
|ΔM2| = 17.31   kNm 
Δe3 = 4.0<e0> + 12.2<eII> = 16.2 cm 
|ΔM3| = 17.31   kNm 
εb/εa = -1.917/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.88   cm2 
Aa2 = 0.33   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τy = 0.06MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.02MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.97% 
 
 
 

 
 
Greda 97-17 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 5.85 m (λ2 = 81.06) 
li,3 = 5.85 m (λ3 = 81.06) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 2-2    x = 4.05m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø14

3Ø141Ø14

1Ø14

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.01xX 
N1u = -131.42   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 1.08   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xXI 
T2u = -6.89   kN 
T3u = -1.47   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Δe2 = 4.0<e0> + 12.2<eII> = 16.2 cm 
|ΔM2| = 21.25   kNm 
Δe3 = 4.0<e0> + 12.2<eII> = 16.2 cm 
|ΔM3| = 21.25   kNm 
εb/εa = -2.448/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.81   cm2 
Aa2 = 0.68   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τy = 0.14MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.03MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.97% 
 
 
 

 



  

 
Greda 188-52 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 5.85 m (λ2 = 81.06) 
li,3 = 5.85 m (λ3 = 81.06) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 3-3    x = 4.05m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø14

3Ø141Ø14

1Ø14

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = -165.07   kN 
M2u = -7.11   kNm 
M3u = 1.49   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII+1.80xX 
T2u = -0.12   kN 
T3u = -11.95   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Δe2 = 4.0<e0> + 12.2<eII> = 16.2 cm 
|ΔM2| = 26.69   kNm 

Δe3 = 4.0<e0> + 12.2<eII> = 16.2 cm 
|ΔM3| = 26.69   kNm 
εb/εa = -3.500/4.481 ‰ 
Aa1 = 2.47   cm2 
Aa2 = 2.46   cm2 
Aa3 = 0.82   cm2 
Aa4 = 0.82   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τz = 0.24MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.97% 
 
 
 

 
 
Greda 366-156 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 5.85 m (λ2 = 81.06) 
li,3 = 5.85 m (λ3 = 81.06) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 4-4    x = 4.05m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø14

3Ø141Ø14

1Ø14

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.80xXI 
N1u = -185.26   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 0.20   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII+1.80xX 
T2u = 0.25   kN 
T3u = -10.86   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Δe2 = 4.0<e0> + 12.2<eII> = 16.2 cm 
|ΔM2| = 29.95   kNm 
Δe3 = 4.0<e0> + 12.2<eII> = 16.2 cm 
|ΔM3| = 29.95   kNm 
εb/εa = -3.046/10.000 ‰ 
Aa1 = 1.12   cm2 
Aa2 = 1.35   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τz = 0.22MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.97% 
 

 
 

 
 
Greda 532-298 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 5.85 m (λ2 = 81.06) 
li,3 = 5.85 m (λ3 = 81.06) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 5-5    x = 4.05m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø14

3Ø141Ø14

1Ø14

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = -134.59   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -1.73   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xXI 
T2u = -2.34   kN 
T3u = 1.00   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Δe2 = 4.0<e0> + 12.2<eII> = 16.2 cm 
|ΔM2| = 21.76   kNm 
Δe3 = 4.0<e0> + 12.2<eII> = 16.2 cm 
|ΔM3| = 21.76   kNm 
εb/εa = -2.296/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.54   cm2 
Aa2 = 0.94   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τy = 0.05MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.02MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.97% 
 
 
 

 
 
Greda 575-346 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 5.85 m (λ2 = 81.06) 
li,3 = 5.85 m (λ3 = 81.06) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 6-6    x = 4.05m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø14

3Ø141Ø14

1Ø14

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.80xXI 
N1u = -60.05   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -0.29   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xVI 
T2u = 3.15   kN 
T3u = -0.89   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Δe2 = 4.0<e0> + 12.2<eII> = 16.2 cm 
|ΔM2| = 9.71   kNm 
Δe3 = 4.0<e0> + 12.2<eII> = 16.2 cm 
|ΔM3| = 9.71   kNm 
εb/εa = -1.386/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.23   cm2 
Aa2 = 0.41   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τy = 0.06MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.02MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.97% 
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 Merodavno opterećenje: 14-23
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u stubovima: max Aa2/Aa1= 5.10 cm2
 Ram: H_3
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 Merodavno opterećenje: 14-23
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u stubovima: max Aa3/Aa4= 1.39 cm2
 Ram: H_3
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 Merodavno opterećenje: 14-23
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Dispozicija satubova
 Ram: H_3



  

 
Greda 119-25 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 5.85 m (λ2 = 81.06) 
li,3 = 11.70 m (λ3 = 135.10) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 1-1    x = 4.05m 

 Ø8/15
(m=2)

1Ø16
2Ø14

2Ø14
1Ø161Ø14

1Ø14

25

30

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.01xX 
N1u = -103.78   kN 
M2u = 1.33   kNm 
M3u = 13.93   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.80xXI 
T2u = -15.49   kN 
T3u = 4.97   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 

Δe2 = 4.0<e0> + 12.2<eII> = 16.2 cm 
|ΔM2| = 16.78   kNm 
Δe3 = 5.9<e0> + 25.4<eII> = 31.3 cm 
|ΔM3| = 32.43   kNm 
εb/εa = -3.500/6.816 ‰ 
Aa1 = 2.39   cm2 
Aa2 = 2.39   cm2 
Aa3 = 0.80   cm2 
Aa4 = 0.80   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τy = 0.26MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.08MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.77% 
 
 
 

 
 
Greda 699-508 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 5.85 m (λ2 = 81.06) 
li,3 = 11.70 m (λ3 = 135.10) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 2-2    x = 4.05m 

 Ø8/15
(m=2)

1Ø16
2Ø14

2Ø14
1Ø161Ø14

1Ø14

25

30

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = -101.56   kN 
M2u = 0.98   kNm 
M3u = -4.28   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.80xXI 
T2u = 0.49   kN 
T3u = 4.32   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Δe2 = 4.0<e0> + 12.2<eII> = 16.2 cm 
|ΔM2| = 16.42   kNm 
Δe3 = 5.9<e0> + 25.4<eII> = 31.3 cm 
|ΔM3| = 31.74   kNm 
εb/εa = -3.500/7.193 ‰ 
Aa1 = 1.70   cm2 
Aa2 = 1.70   cm2 
Aa3 = 0.57   cm2 
Aa4 = 0.57   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τz = 0.07MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.77% 
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 Merodavno opterećenje: 14-23
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Dispozicija stubova
 Ram: H_5

 
Greda 246-85 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 5.50 m (λ2 = 76.21) 
li,3 = 11.00 m (λ3 = 127.02) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 1-1    x = 4.42m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø14

3Ø141Ø12

1Ø12

25

30

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.80xXI 
N1u = -101.05   kN 
M2u = -1.33   kNm 
M3u = 17.07   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.80xXI 
T2u = -13.37   kN 
T3u = 0.87   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Δe2 = 2.0<e0> + 5.4<eII> = 7.4 cm 
|ΔM2| = 7.46   kNm 
Δe3 = 3.7<e0> + 17.9<eII> = 21.6 cm 
|ΔM3| = 21.82   kNm 
εb/εa = -3.500/9.556 ‰ 
Aa1 = 1.61   cm2 
Aa2 = 1.61   cm2 
Aa3 = 0.54   cm2 
Aa4 = 0.54   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τy = 0.22MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.01MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.53% 
 
 
 

 
 
Greda 761-666 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 5.50 m (λ2 = 76.21) 
li,3 = 11.00 m (λ3 = 127.02) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 2-2    x = 4.42m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø14

3Ø141Ø12

1Ø12

25

30

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII 
N1u = -102.86   kN 
M2u = -1.95   kNm 
M3u = -2.51   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII+1.80xX 
T2u = -4.54   kN 
T3u = -1.57   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Δe2 = 2.0<e0> + 5.4<eII> = 7.4 cm 
|ΔM2| = 7.59   kNm 
Δe3 = 3.7<e0> + 17.9<eII> = 21.6 cm 
|ΔM3| = 22.21   kNm 
εb/εa = -3.458/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.73   cm2 
Aa2 = 0.73   cm2 
Aa3 = 0.24   cm2 
Aa4 = 0.24   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τy = 0.07MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.03MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.53% 
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u stubovima: Aa2/Aa1
 Ram: H_6
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u stubovima: Aa,uz
 Ram: H_6
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Greda 329-140 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 5.50 m (λ2 = 76.21) 
li,3 = 5.50 m (λ3 = 76.21) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 1-1    x = 4.33m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø12

3Ø121Ø12

1Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.00xXI 
N1u = -113.48   kN 
M2u = -0.27   kNm 
M3u = 1.01   kNm 
 

Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.01xX 
T2u = -1.08   kN 
T3u = -3.90   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Nije potrebna armatura. 
 
 
 

 
 
Greda 330-212 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 3.23 m (λ2 = 44.77) 
li,3 = 3.23 m (λ3 = 44.77) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 2-2    x = 2.07m 

 Ø8/15
(m=2)

2Ø14

2Ø14

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII 
N1u = -23.22   kN 
M2u = 3.55   kNm 
M3u = 0.00   kNm 
 
Δe2 = 4.0<e0> + 3.7<eII> = 7.7 cm 
|ΔM2| = 1.79   kNm 
Δe3 = 4.0<e0> + 3.7<eII> = 7.7 cm 
|ΔM3| = 1.79   kNm 
εb/εa = -1.172/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.08   cm2 
Aa2 = 0.37   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

Procenat armiranja: 0.99% 
 
 
 

 
 
Greda 468-249 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 5.50 m (λ2 = 76.21) 
li,3 = 5.50 m (λ3 = 76.21) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 3-3    x = 4.42m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø12

3Ø121Ø12

1Ø12

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.01xX 
N1u = -114.23   kN 
M2u = 1.33   kNm 
M3u = 1.40   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.80xXI 
T2u = -3.87   kN 
T3u = -0.71   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Nije potrebna armatura. 
 
 
 

 
 
Greda 425-324 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 2.50 m (λ2 = 34.64) 
li,3 = 2.50 m (λ3 = 34.64) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 4-4    x = 1.71m 

 Ø8/15
(m=2)

2Ø14

2Ø14

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xX 
N1u = -37.28   kN 
M2u = 2.43   kNm 
M3u = 1.43   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.80xXI 
T2u = -4.52   kN 
T3u = -1.88   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Δe2 = 4.0<e0> + 2.2<eII> = 6.2 cm 
|ΔM2| = 2.30   kNm 
Δe3 = 4.0<e0> + 2.2<eII> = 6.2 cm 
|ΔM3| = 2.30   kNm 
εb/εa = -2.007/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.10   cm2 
Aa2 = 0.00   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τy = 0.09MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.04MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.99% 
 
 
 

 
 
Greda 595-411 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 4.75 m (λ2 = 65.82) 
li,3 = 4.75 m (λ3 = 65.82) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 5-5    x = 3.92m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø12

3Ø121Ø12

1Ø12

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xX 
N1u = -87.47   kN 
M2u = 5.16   kNm 
M3u = 1.63   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
T2u = 1.32   kN 
T3u = 3.32   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Δe2 = 2.0<e0> + 4.0<eII> = 6.0 cm 
|ΔM2| = 5.26   kNm 
Δe3 = 2.0<e0> + 4.0<eII> = 6.0 cm 
|ΔM3| = 5.26   kNm 
εb/εa = -3.205/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.10   cm2 
Aa2 = 0.10   cm2 
Aa3 = 0.03   cm2 
Aa4 = 0.03   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τy = 0.03MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.07MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.45% 
 
 
 

 



  

 
Greda 692-538 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 4.75 m (λ2 = 65.82) 
li,3 = 4.75 m (λ3 = 65.82) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 6-6    x = 3.92m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø12

3Ø121Ø12

1Ø12

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xX 
N1u = -98.16   kN 
M2u = 5.70   kNm 
M3u = 1.51   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xX 
T2u = -3.25   kN 
T3u = 6.71   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Δe2 = 2.0<e0> + 4.0<eII> = 6.0 cm 
|ΔM2| = 5.90   kNm 

Δe3 = 2.0<e0> + 4.0<eII> = 6.0 cm 
|ΔM3| = 5.90   kNm 
εb/εa = -3.398/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.11   cm2 
Aa2 = 0.11   cm2 
Aa3 = 0.04   cm2 
Aa4 = 0.04   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τy = 0.07MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.14MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.45% 
 
 
 

 
 
Greda 749-661 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 4.75 m (λ2 = 65.82) 
li,3 = 4.75 m (λ3 = 65.82) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 7-7    x = 3.92m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø12

3Ø121Ø12

1Ø12

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII 
N1u = -135.72   kN 
M2u = -4.13   kNm 
M3u = -0.16   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xX 
T2u = -2.60   kN 
T3u = 2.82   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Nije potrebna armatura. 
 
 
 

 
 
Greda 779-727 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 4.75 m (λ2 = 65.82) 
li,3 = 4.75 m (λ3 = 65.82) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 8-8    x = 3.50m 

 Ø8/15
(m=2)

2Ø12

3Ø121Ø12

1Ø12

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = -78.59   kN 
M2u = -2.98   kNm 
M3u = -1.42   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
T2u = -2.39   kN 
T3u = -9.22   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Δe2 = 4.0<e0> + 8.0<eII> = 12.0 cm 
|ΔM2| = 9.45   kNm 
Δe3 = 4.0<e0> + 8.0<eII> = 12.0 cm 
|ΔM3| = 9.45   kNm 
εb/εa = -3.500/8.665 ‰ 
Aa1 = 0.43   cm2 
Aa2 = 0.43   cm2 
Aa3 = 0.14   cm2 
Aa4 = 0.14   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τy = 0.05MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.19MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.27% 
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Greda 455-362 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 2.33 m (λ2 = 32.29) 
li,3 = 2.33 m (λ3 = 32.29) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 1-1    x = 2.33m 

 Ø8/15
(m=2)

2Ø14

2Ø14

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xXI 
N1u = -16.43   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 1.86   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.01xX 
T2u = -1.58   kN 
T3u = -3.73   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Δe2 = 2.0<e0> + 0.8<eII> = 2.8 cm 
|ΔM2| = 0.47   kNm 
Δe3 = 2.0<e0> + 0.8<eII> = 2.8 cm 
|ΔM3| = 0.47   kNm 
εb/εa = -0.615/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.03   cm2 
Aa2 = 0.00   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τy = 0.03MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.08MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.99% 
 
 
 

 
 
Greda 539-453 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 2.33 m (λ2 = 32.29) 
li,3 = 2.33 m (λ3 = 32.29) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 2-2    x = 2.33m 

 Ø8/15
(m=2)

2Ø14

2Ø14

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = -34.24   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 0.50   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII+1.80xX 
T2u = -0.41   kN 
T3u = 4.07   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
Nije potrebna armatura. 
 
 
 

 



  

 
Greda 564-433 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 3.60 m (λ2 = 49.88) 
li,3 = 3.60 m (λ3 = 49.88) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 3-3    x = 0.75m 

 Ø8/15
(m=2)

2Ø14

2Ø14

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xVI 
N1u = 8.15   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 1.21   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xVI 
T2u = -2.21   kN 
T3u = -0.79   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.194/10.000 ‰ 

Aa1 = 0.20   cm2 
Aa2 = 0.00   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τy = 0.04MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.02MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.99% 
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Greda 328-241 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 2.33 m (λ2 = 32.29) 
li,3 = 2.33 m (λ3 = 32.29) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 1-1    x = 1.27m 

 Ø8/15
(m=2)

2Ø14

2Ø14

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xXI 
N1u = -10.58   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -0.79   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.01xX 
T2u = -0.47   kN 
T3u = -6.41   kN 
M1u = 0.00   kNm 

 
Δe2 = 4.0<e0> + 1.7<eII> = 5.7 cm 
|ΔM2| = 0.60   kNm 
Δe3 = 4.0<e0> + 1.7<eII> = 5.7 cm 
|ΔM3| = 0.60   kNm 
εb/εa = -0.473/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 0.01   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m] 
 

τz = 0.13MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.99% 
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Greda 507-447 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-23 
li,2 = 1.58 m (λ2 = 21.89) 
li,3 = 1.58 m (λ3 = 21.89) 
Pomerljiva konstrukcija 
 
 
Presek 1-1    x = 0.20m 

 Ø8/15
(m=2)

2Ø14

2Ø14

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.01xX 
N1u = -14.03   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -0.61   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xX 
T2u = 1.45   kN 
T3u = 9.20   kN 
M1u = 0.00   kNm 

 
Nije potrebna armatura. 
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 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 4.86 cm2
 Ram: H_1



  

b/d=25/25

b/d=25/25

 0
.9

2 

 1
.7

7 

 1
.3

8 

 1
.9

8 

 1
.9

2 

 1
.3

1 

 0
.1

4 

 0
.4

6 

 0
.3

5 

 0
.2

9 

 0
.2

8 

 0
.3

2 

 1
.1

8 

 0
.2

5 

 0
.7

5 

 0
.5

5 

 0
.9

4 

 0
.1

5 

 0
.1

6 

 0
.0

9 

 0
.1

3 

 0
.1

5 

 Merodavno opterećenje: 14-23
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 1.98 cm2
 Ram: H_6
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 Merodavno opterećenje: 14-23
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 0.19 cm2
 Ram: H_7
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b/d=25/25

 1
.4

5 

 1
.3

5 

 0
.3

9 

 0
.6

2 

 1
.3

8 

 2
.1

2 

 4
.1

7 

 2
.8

9 
 7

.5
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 0
.7

0 

 0
.1

4 

 0
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 0
.6

1 

 0
.4

7 

 0
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6  1
.8

4 

 1
.9

0 

 0
.9

5 

 0
.3

3 

 Merodavno opterećenje: 14-26
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 7.57 cm2
 Ram: V_2

b/d=25/30

 0
.2

7 
 Merodavno opterećenje: 14-26
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 0.27 cm2
 Ram: V_3



  

b/d=25/25

 0
.3

9 

 0
.6

8 

 0
.2

1 
 1

.0
9 

 Merodavno opterećenje: 14-26
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 1.09 cm2
 Ram: V_5

T 60/110

 5
.6

4 

 1
.8

8 

 0
.6

8 

 Merodavno opterećenje: 14-26
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 5.64 cm2
 Ram: V_6



  

T 60/110

 5
.1

1 

 1
.6

8 

 0
.5

8 

 Merodavno opterećenje: 14-26
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 5.11 cm2
 Ram: V_8

b/d=25/25

b/d=25/25

T 60/110

 1
.0
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 1
.5
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 1
.6
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.6
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.6
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.2
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.1
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 1
.3
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 1
.0
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.4
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.1
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9 

 Merodavno opterećenje: 14-26
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 8.13 cm2
 Ram: V_11



  

2Ø12+2Ø14(0.55m)

2Ø12(3.76m)

2Ø12+2Ø14(0.93m)

2Ø12(3.90m)

2Ø12+2Ø14(0.67m)

2Ø12(3.01m)

2Ø12+2Ø14(0.31m)

2Ø12+1Ø14(0.43m)

2Ø12+2Ø14(0.53m)
2Ø12+1Ø14(0.39m)

2Ø12(3.62m)

2Ø12+1Ø14(0.10m)

2Ø12(0.59m)2Ø12(3.04m)

2Ø12+1Ø14(16.75m)

2Ø12(10.68m) 2Ø12(1.01m)

3Ø12(16.75m)

3Ø12(16.75m)

4Ø12(16.75m)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
 Ram: H_1

4Ø10+2Ø12(16.75m)

4Ø10+2Ø12(16.75m)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa3/Aa4
 Ram: H_1



  

Ø8/20(N=84)(m=2)

Ø8/20(N=84)(m=2)

Ø8/20(N=84)(m=2)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa,uz
 Ram: H_1

49020

44 575

1 346
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

 Merodavno opterećenje: 14-26
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Dispozicija greda
 Ram: H_1



  

 
Greda 1-346 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-26 
 
Presek 1-1    x = 3.35m 

 Ø8/20
(m=2)

4Ø12

3Ø12
2Ø12
4Ø10

4Ø10
2Ø12

60

40

25

11
0

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.80xXI 
N1u = -9.01   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 73.81   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.80xXI 
T2u = 68.22   kN 
T3u = -4.82   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.559/10.000 ‰ 
Aa1 = 1.29   cm2 
Aa2 = 0.00   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.28MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.02MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.45% 
 

Presek 2-2    x = 14.06m 

 Ø8/20
(m=2)

4Ø12

3Ø12
2Ø12
4Ø10

4Ø10
2Ø12

60

40

25

11
0

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.01xX 
N1u = 4.82   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -124.94   kNm 

 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII 
T2u = -69.43   kN 
T3u = -1.93   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.445/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 2.41   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.29MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.45% 
 
 
 

 
 
Greda 490-20 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-26 
 
Presek 8-8    x = 1.10m 

 Ø8/20
(m=2)

1Ø14
2Ø12

2Ø14
2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII-1.30xXII 
N1u = 0.53   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -33.39   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII-1.30xXII 
T2u = 64.83   kN 
T3u = -1.99   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -2.483/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 3.30   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.79   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 1.31MPa < 3τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.04MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.46% 
 
Presek 7-7    x = 5.35m 

 Ø8/20
(m=2)

1Ø14
2Ø12

2Ø14
2Ø12

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.01xX 
N1u = 1.89   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -37.94   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xXI 
T2u = -44.36   kN 
T3u = -0.05   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -2.797/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 3.80   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.90MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.46% 
 
Presek 6-6    x = 7.23m 

 Ø8/20
(m=2)

1Ø14
2Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 10.87   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 14.10   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII+1.30xXII 
T2u = -11.32   kN 
T3u = -0.02   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -1.249/10.000 ‰ 
Aa1 = 1.45   cm2 
Aa2 = 0.00   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.23MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.97% 
 

Presek 5-5    x = 10.05m 

 Ø8/20
(m=2)

1Ø14
2Ø12

2Ø14
2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII+1.30xXII 
N1u = -0.06   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -31.89   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xXI 
T2u = -36.60   kN 
T3u = -0.60   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -2.385/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 3.13   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.74MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.01MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.46% 
 
Presek 4-4    x = 13.40m 

 Ø8/20
(m=2)

1Ø14
2Ø12

2Ø14
2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII+1.30xXII 
N1u = 4.78   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -31.22   kNm 
 

Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xX 
T2u = -37.75   kN 
T3u = 2.14   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -2.311/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 3.11   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.76MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.04MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.46% 
 
Presek 3-3    x = 15.63m 

 Ø8/20
(m=2)

1Ø14
2Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII+1.30xXII 
N1u = 4.78   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 13.20   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII-1.30xXII 
T2u = 11.12   kN 
T3u = -0.14   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -1.229/10.000 ‰ 
Aa1 = 1.30   cm2 
Aa2 = 0.00   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.22MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.97% 
 
 
 

 
 
Greda 44-575 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-26 
 
Presek 9-9    x = 3.35m 

 Ø8/20
(m=2)

3Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII-1.30xXII 
N1u = 5.88   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -1.73   kNm 
 

Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII+1.30xXII 
T2u = 3.84   kN 
T3u = 0.39   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.621/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.84   cm2 
Aa2 = 0.19   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.08MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.90% 
 

Presek 10-10    x = 11.40m 

 Ø8/20
(m=2)

3Ø12

2Ø14
2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.01xX 
N1u = 0.58   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -47.51   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.01xX 
T2u = 52.26   kN 
T3u = -0.55   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 

εb/εa = -3.500/9.725 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 4.86   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 1.06MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.01MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.40% 
 
Presek 12-12    x = 14.53m 

 Ø8/20
(m=2)

3Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII-1.30xXII 
N1u = 7.72   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 8.01   kNm 
 



  

Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.80xXI 
T2u = 23.73   kN 
T3u = -0.94   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.877/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.83   cm2 
Aa2 = 0.00   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.48MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.02MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.90% 
 

Presek 13-13    x = 15.65m 

 Ø8/20
(m=2)

3Ø12

2Ø12
1Ø14

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 11.88   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -20.08   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII-1.30xXII 
T2u = -31.41   kN 
T3u = 0.50   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -1.593/10.000 ‰ 

Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 2.05   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.63MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.01MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.15% 
 

 

3Ø12(16.75m)

2Ø12(16.75m)

2Ø12(16.75m)

2Ø12(16.75m)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
 Ram: H_6



  

Ø8/20(N=84)(m=2)

Ø8/20(N=84)(m=2)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa,uz
 Ram: H_6

247 762

329 779

1
1

2
2

3
3

4
4

 Merodavno opterećenje: 14-26
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Dispozicija greda
 Ram: H_6



  

 
Greda 247-762 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-26 
 
Presek 1-1    x = 3.35m 

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

3Ø12

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII-1.30xXII 
N1u = 10.69   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -13.57   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII-1.30xXII 
T2u = -19.67   kN 
T3u = -0.69   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -1.239/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.32   cm2 
Aa2 = 1.40   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.40MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.01MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.90% 
 

Presek 2-2    x = 12.28m 

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

3Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII-1.30xXII 
N1u = 1.73   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 6.57   kNm 
 

Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII+1.30xXII 
T2u = 13.16   kN 
T3u = 0.07   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.815/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.63   cm2 
Aa2 = 0.00   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.27MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.90% 
 
 
 

 
 
Greda 329-779 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-26 
 
Presek 3-3    x = 3.35m 

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII+1.30xXII 
N1u = -3.36   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -8.14   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII+1.30xXII 
T2u = 7.38   kN 
T3u = -0.24   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.980/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.16   cm2 
Aa2 = 0.72   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.15MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.72% 
 

Presek 4-4    x = 11.17m 

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII+1.30xXII 
N1u = 0.74   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 1.87   kNm 
 

Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII-1.30xXII 
T2u = -3.60   kN 
T3u = 0.06   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.424/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.18   cm2 
Aa2 = 0.04   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.07MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.72% 
 

 

2Ø12(4.55m)

2Ø12(4.55m)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
 Ram: H_7



  

Ø8/20(N=23)(m=2)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa,uz
 Ram: H_7

455 628
1
1

 Merodavno opterećenje: 14-26
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Dispozicija greda
 Ram: H_7



  

 
Greda 455-628 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-26 
 
Presek 1-1    x = 2.27m 

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII+1.80xX 
N1u = 2.24   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -1.76   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII+1.30xXII 
T2u = 4.04   kN 
T3u = 0.39   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.374/10.000 ‰ 

Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 0.19   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.08MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.72% 
 

 

4Ø12(0.54m) 2Ø12(3.80m)
4Ø12(0.29m)

5Ø12(1.60m)

2Ø12(10.55m)

2Ø12(10.55m)

2Ø12(6.20m)

2Ø12(6.20m)

2Ø12(3.71m) 2Ø12(2.22m)

2Ø12(10.55m)

7Ø12(1.70m)
3Ø12(5.01m)

4Ø12(8.30m)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
 Ram: V_2



  

Ø8/20(N=53)(m=2)

Ø8/20(N=31)(m=2)

Ø8/20(N=53)(m=2)

Ø8/20(N=42)(m=2)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa,uz
 Ram: V_2

44 329

455214

20 247

821
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

 Merodavno opterećenje: 14-26
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Dispozicija greda
 Ram: V_2



  

 
Greda 82-1 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-26 
 
Presek 3-3    x = 0.52m 

 Ø8/20
(m=2)

4Ø12

7Ø122Ø12

2Ø12

60

40

25

11
0

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 50.49   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -346.60   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xVI 
T2u = -78.07   kN 
T3u = -2.34   kN 
M1u = 0.00   kNm 

 
εb/εa = -0.749/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 7.03   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.32MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.01MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.41% 
 
Presek 2-2    x = 2.59m 

 Ø8/20
(m=2)

4Ø12

5Ø122Ø12

2Ø12

60

40

25

11
0

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 42.34   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -217.03   kNm 
 

Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII+1.80xXI 
T2u = -62.85   kN 
T3u = -0.61   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.566/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 4.46   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.26MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.35% 
 
Presek 1-1    x = 5.71m 

 Ø8/20
(m=2)

4Ø12

3Ø122Ø12

2Ø12

60

40

25

11
0

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 29.35   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -108.74   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII 
T2u = -27.06   kN 
T3u = -0.26   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.379/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 2.29   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.11MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.30% 
 
 
 

 
 
Greda 455-214 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-26 
 
Presek 4-4    x = 3.10m 

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xX 
N1u = 12.32   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 1.97   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII+1.30xXIII 
T2u = -7.52   kN 
T3u = 0.10   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.505/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.30   cm2 
Aa2 = 0.51   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.15MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.72% 
 
 

 

 
 
Greda 20-247 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-26 
 
Presek 5-5    x = 1.82m 

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 11.43   kN 
M2u = 5.15   kNm 
M3u = 15.32   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
T2u = 3.08   kN 
T3u = -4.26   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -2.663/10.000 ‰ 
Aa1 = 1.63   cm2 
Aa2 = 0.00   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.06MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.09MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.72% 
 
Presek 6-6    x = 3.97m 

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

4Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 11.98   kN 
M2u = -4.30   kNm 
M3u = -31.95   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.00xXI 
T2u = 41.73   kN 
T3u = -4.31   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -3.258/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 3.30   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.84MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.09MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.09% 
 

Presek 7-7    x = 5.89m 

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.80xXI 
N1u = 6.74   kN 
M2u = 8.74   kNm 
M3u = 12.29   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xX 
T2u = -5.54   kN 
T3u = -4.05   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -2.479/10.000 ‰ 
Aa1 = 1.72   cm2 
Aa2 = 0.00   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.11MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.08MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.72% 
 

Presek 8-8    x = 8.30m 

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

4Ø12

25
25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.00xXI 
N1u = 4.87   kN 
M2u = -1.22   kNm 
M3u = -28.99   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII+1.80xXI 
T2u = 38.73   kN 
T3u = -0.40   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -2.441/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 2.89   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.78MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.09% 
 
 
 

 



  

 
Greda 44-329 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-26 
 
Presek 9-9    x = 2.73m 

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 11.45   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -2.82   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX+1.80xXI 
T2u = 4.45   kN 
T3u = 7.31   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.398/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 0.39   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.09MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.15MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.72% 
 

Presek 10-10    x = 8.30m 

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.00xXI 
N1u = -0.22   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -13.48   kNm 
 

Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII+1.80xXI 
T2u = 8.34   kN 
T3u = -0.78   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -1.274/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 1.27   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.17MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.02MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.72% 
 

 

2Ø12(6.20m)

2Ø12(6.20m)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
 Ram: V_5



  

Ø8/20(N=31)(m=2)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa,uz
 Ram: V_5

628391
1
1

 Merodavno opterećenje: 14-26
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Dispozicija greda
 Ram: V_5



  

 
Greda 628-391 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-26 
 
Presek 1-1    x = 3.10m 

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xVI 
N1u = -1.03   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -3.02   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xVI 
T2u = 4.66   kN 
T3u = -0.55   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.545/10.000 ‰ 

Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 0.27   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.09MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.01MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.72% 
 

 

4Ø12(0.91m)6Ø12(4.04m)4Ø12(0.82m)
3Ø12(1.45m)3Ø12(1.09m)

4Ø12(8.30m)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
 Ram: V_6



  

4Ø12(0.91m)
6Ø12(4.04m)

4Ø12(0.82m) 3Ø12(1.45m)3Ø12(1.09m)

4Ø12(8.30m)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
 Ram: V_6

4Ø10+2Ø12(8.30m)

4Ø10+2Ø12(8.30m)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa3/Aa4
 Ram: V_6



  

Ø8/20(N=42)(m=2)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa,uz
 Ram: V_6

Ø8/20(N=42)(m=2)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa,uz
 Ram: V_6



  

27652
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

 Merodavno opterećenje: 14-26
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Dispozicija greda
 Ram: V_6

 
Greda 276-52 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-26 
 
Presek 5-5    x = 1.04m 

 Ø8/20
(m=2)

4Ø12

3Ø12
2Ø12
4Ø10

4Ø10
2Ø12

60

40

25

11
0

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 101.93   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -102.93   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
T2u = 101.80   kN 
T3u = -4.51   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.241/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 2.75   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.42MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.02MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.45% 
 

Presek 4-4    x = 2.08m 

 Ø8/20
(m=2)

4Ø12

4Ø12
2Ø12
4Ø10

4Ø10
2Ø12

60

40

25

11
0

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 95.68   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -183.35   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
T2u = 75.20   kN 
T3u = -2.68   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.446/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 4.23   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.31MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.01MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.48% 
 

Presek 3-3    x = 4.67m 

 Ø8/20
(m=2)

4Ø12

6Ø12
2Ø12
4Ø10

4Ø10
2Ø12

60

40

25

11
0

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 77.26   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -262.81   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII 
T2u = -21.78   kN 
T3u = 0.59   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.604/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 5.62   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.09MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.53% 
 

Presek 2-2    x = 6.74m 

 Ø8/20
(m=2)

4Ø12
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2Ø12
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2Ø12
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[cm]3
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Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 68.22   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -188.82   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII 
T2u = -62.29   kN 
T3u = 1.20   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.489/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 4.12   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.26MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.48% 
 



  

Presek 1-1    x = 7.78m 
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(m=2)
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Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 59.28   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -97.18   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII 
T2u = -128.69   kN 
T3u = 1.27   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.304/10.000 ‰ 

Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 2.31   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.53MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.45% 
 

 

4Ø12(1.14m)6Ø12(3.03m)4Ø12(1.04m)
3Ø12(1.76m)3Ø12(1.32m)

4Ø12(8.30m)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
 Ram: V_8



  

2Ø12(8.30m)

2Ø12(8.30m)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa3/Aa4
 Ram: V_8

Ø8/20(N=42)(m=2)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa,uz
 Ram: V_8



  

464156
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

 Merodavno opterećenje: 14-26
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Dispozicija greda
 Ram: V_8

 
Greda 464-156 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-26 
 
Presek 5-5    x = 1.04m 

 Ø8/20
(m=2)

4Ø12

3Ø122Ø12

2Ø12

60

40

25

11
0

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 96.23   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -87.59   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
T2u = 95.00   kN 
T3u = -1.09   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.199/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 2.42   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.39MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.30% 
 

Presek 4-4    x = 2.08m 
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(m=2)
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[cm]3
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Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 89.48   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -162.68   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
T2u = 70.60   kN 
T3u = -0.32   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.412/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 3.79   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.29MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.33% 
 
Presek 3-3    x = 4.67m 

 Ø8/20
(m=2)

4Ø12
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2Ø12

60

40

25

11
0

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 69.55   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -238.46   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII 
T2u = -18.80   kN 
T3u = 0.56   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.573/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 5.09   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.08MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.38% 
 
Presek 2-2    x = 6.23m 
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(m=2)
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Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 59.73   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -200.58   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII 
T2u = -63.96   kN 
T3u = 0.50   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.520/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 4.28   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.27MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.33% 
 
Presek 1-1    x = 7.78m 

 Ø8/20
(m=2)

4Ø12
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Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 53.24   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -88.45   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII 
T2u = -89.77   kN 
T3u = 0.37   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.291/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 2.09   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.37MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.30% 
 

 



  

4Ø12(0.56m)
2Ø12(3.87m)

4Ø12(0.29m)

5Ø12(1.40m)

2Ø12(10.55m)

2Ø12(10.55m)

2Ø12(3.72m) 2Ø12(2.11m)

3Ø12(10.55m)

3Ø12(5.31m)

8Ø12(1.59m)

4Ø12(8.30m)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
 Ram: V_11

4Ø10+2Ø12(8.30m)

4Ø10+2Ø12(8.30m)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa3/Aa4
 Ram: V_11



  

Ø8/20(N=53)(m=2)

Ø8/20(N=53)(m=2)

Ø8/20(N=42)(m=2)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: Aa,uz
 Ram: V_11
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 Merodavno opterećenje: 14-26
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Dispozicija greda
 Ram: V_11



  

 
Greda 346-660 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-26 
 
Presek 1-1    x = 1.56m 

 Ø8/20
(m=2)

4Ø12

3Ø12
2Ø12
4Ø10

4Ø10
2Ø12

60
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0

[cm]3
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Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 36.87   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -55.30   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.80xXI 
T2u = 36.85   kN 
T3u = 2.13   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 

εb/εa = -0.220/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 1.34   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.15MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.01MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.45% 
 
Presek 2-2    x = 6.23m 
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(m=2)
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[cm]3
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Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.01xX 
N1u = 71.96   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -226.72   kNm 
 

Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII 
T2u = 92.74   kN 
T3u = 1.03   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.551/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 4.88   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.39MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.51% 
 
Presek 3-3    x = 7.78m 

 Ø8/20
(m=2)

4Ø12

8Ø12
2Ø12
4Ø10

4Ø10
2Ø12

60

40

25

11
0

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.01xX 
N1u = 86.45   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -348.72   kNm 

 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII+1.80xXI 
T2u = 88.22   kN 
T3u = -0.70   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.721/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 7.35   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.37MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.59% 
 
 
 

 
 
Greda 490-762 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-26 
 
Presek 4-4    x = 2.07m 

 Ø8/20
(m=2)

3Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 13.53   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 14.31   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII+1.30xXIII 
T2u = 7.68   kN 
T3u = -0.26   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -1.246/10.000 ‰ 
Aa1 = 1.50   cm2 
Aa2 = 0.00   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.16MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.90% 
 

Presek 5-5    x = 4.15m 

 Ø8/20
(m=2)

3Ø12

4Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.80xXI 
N1u = 6.24   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -35.86   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.80xXI 
T2u = 42.73   kN 
T3u = 0.34   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -2.616/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 3.62   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.86MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.27% 
 
Presek 6-6    x = 6.22m 

 Ø8/20
(m=2)

3Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xIII+1.80xIV+1.60xV 
+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII+1.80xX 
N1u = 11.98   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 13.10   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII+1.30xXIII 
T2u = 3.47   kN 
T3u = -0.62   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -1.181/10.000 ‰ 
Aa1 = 1.37   cm2 
Aa2 = 0.00   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.07MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.01MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.90% 
 
Presek 7-7    x = 8.30m 

 Ø8/20
(m=2)

3Ø12

4Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII 
N1u = 3.87   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -26.91   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII 
T2u = 37.73   kN 
T3u = -0.14   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -2.042/10.000 ‰ 

Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 2.66   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.76MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 1.27% 
 
Presek 8-8    x = 9.43m 

 Ø8/20
(m=2)

3Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
N1u = 10.94   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = 3.31   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xVIII 
+1.80xX 
T2u = -15.57   kN 
T3u = -4.99   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.459/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.43   cm2 
Aa2 = 0.00   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.31MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.10MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.90% 
 
 
 

 
 
Greda 575-779 
PBAB 87 
MB 30 
B500B  
Dimenzionisanje grupe slučajeva 
opterećenja: 14-26 
 
Presek 9-9    x = 3.11m 

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 

Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.01xX 
N1u = 3.57   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -3.03   kNm 
 
Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII+1.30xXIII 
T2u = 7.01   kN 
T3u = -1.50   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -0.503/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 0.32   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.14MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.03MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.72% 
 

Presek 10-10    x = 8.30m 

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

2Ø12

25

25

[cm]3

2

 
Merodavna kombinacija za savijanje: 
1.60xI+1.80xII+1.80xIII+1.80xIV 
+1.60xV+1.80xVI+1.60xVII+1.80xIX 
+1.01xX 
N1u = 9.55   kN 
M2u = 0.00   kNm 
M3u = -11.87   kNm 
 

Merodavna kombinacija za smicanje: 
1.30xI+1.30xII+1.30xIII+1.30xXIII 
T2u = 8.00   kN 
T3u = -1.13   kN 
M1u = 0.00   kNm 
 
εb/εa = -1.120/10.000 ‰ 
Aa1 = 0.00   cm2 
Aa2 = 1.22   cm2 
Aa3 = 0.00   cm2 
Aa4 = 0.00   cm2 
Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 
 

τy = 0.16MPa < τr , τr = 1.10MPa 
τz = 0.02MPa < τr , τr = 1.10MPa 
Procenat armiranja: 0.72% 
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Ulazni podaci – Konstrukcija  POS ST (A.B. stepenište) 

b/d
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POS  ST (A.B. jednokrako stepenište)
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Statički proračun POS ST (A.B. stepenište) 

p=5
.00

25
.5

1

25
.5

1

 Opt. 1: STALNO (g)

 Reakcije oslonaca

p=3
.00

7.
20

7.
20

 Opt. 2: KORISNO

 Reakcije oslonaca
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 52.43 

 Opt. 3: 1.6xI+1.8xII

 Uticaji u gredi: max M3= 52.43 / min M3= 0.00 kNm

 -43.68 

 43.68 

 Opt. 3: 1.6xI+1.8xII

 Uticaji u gredi: max T2= 43.68 / min T2= -43.68 kN



  

Dimenzionisanje (beton) POS ST (A.B. stepenište) 

 0.31 

 9.06 

 Merodavno opterećenje: 1.60xI+1.80xII
 PBAB 87, MB 30, B500B 

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 9.06 cm2  
 
 
Armirano-betonsko jednokrako stepenište je sa stepenišnom pločom debljine 15cm. 
Stepenišnu ploču armirati u donjoj zoni glavnom armaturom RØ12/15cm, podeonom 
armaturom RØ8/20cm, kvalitet čelika B500B. Na mestima oslanjanja stepenišnog kraka na 
0,2L (dužine stepenišnog kraka) od oslonca, 50% glavne armature ugraditi u gornju zonu. 
Armaturu stepeništa dobro ankerovati u temeljnu ploču i ploču iznad podruma.  
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3.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

3.5.1. Tehnički izveštaj
         

3.5.2. Tehnički uslovi za izvođenje radova 

3.5.3. Prilog o merama bezbednosti i zdravlju na radu                                 



3.5.1. TEHNIČKI IZVEŠTAJ
            

Za potrebe Investitora Opštine Priboj urađen je projekat za građevinsku dozvolu - hidrotehničke 
instalacije za kotlarnicu za biomasu, na k.p. br. 1828/2 K.O.Priboj

VODOVODNE INSTALACIJE
Projektnom dokumentacijom predviđena je izgradnja sanitarne vodovodne mreže za potrebe snabdevanja 

objekta.
Unutrašnja vodovodna mreža projektovana je od polipropilenskih (PPR) cevi, prečnika 1/2“, sa koje se 

snabdeva samo jedan umivaonik u prostoriji 4 – kotlarnica.
            Spoljašnja sanitarna vodovodna mreža je projektovana od TPE cevi, prečnika 20 mm i projektovana je do  
vodomerne šahte. U vodomernoj šahti VŠ, je predviđena ugradnja vodomera, za sanitarnu i hidrantsku mrežu. 

Priključenje objekta na vodovodnu mrežu se vrši na postojećem vodovodu u novoprojektovanoj šahti 
priključka Špr., koja se nalazi u ulici Vuka Karadžića. Postojeći cevovod je izgrađen od LG cevi prečnika 200 
mm i prema podacima u njemu je izmeren pritisak od 4.5 bara. Priključna cev od vodomerne šahte do postojećeg 
cevovoda je projektovanaod HDPE 110mm za radni pritisak od 10 bari.

HIDRANTSKA MREŽA
U skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Sl. list SFRJ  

br.  30/91),  projektovana je  spoljašnja  hidrantska mreža od PE DN 110 mm.  Potrebna količina vode prema 
protivpožarnim  uslovima  je  15  l/s.  Spoljašnja  protivpožarna  mreža  sastoji  od  2  protivpožarna  nadzemna 
hidranata DN 80 mm, označenih u situacionom planu NH1 i NH2.

Prema  protivpožarnim  uslovima  za  spoljašnju  hidrantsku  mrežu  je  predviđen  istovremeni  rad  dva 
hidranta  ukupnog  kapaciteta  10,0  l/s,  a  za  unutrašnju  hidrantsku  mrežu,  predviđen  je  istovremeni  rad  dva  
unutrašnja hidranta ukupnog kapaciteta 5,0 l/s. Predviđena je ugradnja ukupno 2 zidna hidranata, označenih u 
osnovi prizemlja ZH1 i ZH2. Unutrašnji razvod hidrantske mreže projektovan je od pocinkovanih cevi prečnika 
50  mm.  Sobzirom  na  položaj  unutrašnjih  hidranata,  za  svaki  pojedinačni  hidrant  je  urađen  priključak  na 
spoljašnju hidrantsku mrežu. 

Na osnovu izvedenog proračuna usvojene su PEHD vodovodne cevi Ø110mm za radne pritiske od 10 
bara. Hidrauličkim proračunom je prikazano da postojeći cevovod od LG cevi prečnika 200 mm, sa pritiskom u 
mreži od 4,5 bara, može da zadovolji potrebe za hidrantskom vodom za gašenje požara.

FEKALNA KANALIZACIJA
Projektnom dokumentacijom predviđena je izgradnja kanalizacione mreže koja prikuplja otpadnu vodu 

objekta i odvodi je do šahte FK1. Iz šahte FK1, predviđeno je da se otpadna voda odvede do ulične fekalne 
kanalizacije  i  šahte  priključka  Fkpr  koja  se  nalazi  u  ulici  Vuka  Karadžića  (prečnik  kolektora  250  mm), 
kanalizacionim  cevima  prečnika  100  mm,  u  nagibu  od  0.5  i  1.5%.  Na  spoljašnjoj  kanalizacionoj  mreži 
predviđena je ugradnja 3 reviziona okna (FK1-FK3).  

Unutrašnja fekalna kanalizaciona mreža je projektovana je od PVC cevi prečnika 50 i 110, a spoljašnja  
od PVC cevi prečnika 110 mm. 

 PROJEKTANT
  Zoran Kerečki, dipl.građ.inž.



3.5.2. Tehnički uslovi za izvođenje radova

1. GEODETSKI RADOVI

1.01 OBELEŽAVANjE TRASE  VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE 

Obeležavanje (iskolčavanje) trase vodovodne I kanalizacione mreže na terenu pre  početka radova, 
uspostavljanje repernih tačaka duž  trase sa protokolom obeležavanja.
Obračun se vrši po m' obeleženog cevovoda.

1.02 SNIMANjE IZVEDENOG OBJEKTA  

Snimanje izvedenog objekta  sa unošenjem  podataka u KAT-KOM  koje vrši ovlašćena ustanova za ovu 
vrstu radova.                                       
Pored geodetskog snimanja cevovoda izvršiti snimanje i napraviti katastar podzemnih instalacija koji treba 
da  sadrži sve instalacije i objekte koji se nalaze na trasi cevovoda. Po završetku radova izvođač je 
obavezan da Investitoru dostavi potvrdu o izvršenom geodetskom snimanju izvedenog objekta, izdatoj od 
strane ovlašćene ustanove.   
Obračun se vrši po m' snimljenog cevovoda.

2. PRIPREMNI RADOVI

2.01 ČIŠĆENjE  TERENA

Pre početka radova obeležiti  širi  front rada, izvršiti   čišćenje terena od svih zapreka, otpadaka, šiblja.  
Drugo sitno rastinje poseći, skloniti u stranu i   spaliti. Sve ostale zapreke koje smetaju izvođenju   radova  
ukloniti  na  odgovarajući  način.                   
Obračun se vrši po m2 očišćenog terena za sav rad i materijal.

2.02  ŠLICOVANjE  MESTA SA POSTOJEĆIM INSTALACIJAMA

Pre početka radova izvršiti šlicovanje-otkopavanje postojećih instalacija. Lokaciju šliceva odrediti nakon  
detaljnog upoznavanja sa izvodom iz KAT-KOM-a.  Podatke dobijene šlicovanjem (položaj i dubina cevi),   
uporediti sa podacima iz KAT-KOM-a i položajem trase cevovoda date projektom. Ako su odstupanja veća 
i predstavljaju problem prilikom izvođenja, Izvođač radova će obavestiti  vlasnika instalacija, nadzornog 
organa i projektanta, koji će dati odgovarajuće rešenje.
Obračun se vrši po komadu iskopanog šlica za sav rad i materijal.

2.03 SKIDANjE HUMUSA

Skidanje humusnog sloja  izvršiti mašinskim putem a u okviru projektovanih širina i debljina ili po nalogu 
nadzornog organa. Skidanju humusa pristupiti tek nakon potrebnih obeležavanja. Otkopani humus u 
količini koja je potrebna za humuziranje zelenih površina deponovati na privremenu deponiju, a višak 
pripremiti za transport.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom otkopanog i deponovanog humusa u samoniklom 
stanju.
                                      
2.04 SEČENjE DRVEĆA 

Na širini pojasa koji je obuhvaćen izvođenjem  radova na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama  
izvršiti sečenje drveća. Zasecanje stabla obaviti mašinskim putem na visini do 80 cm od terena i zasečeno 
drveće uz pažnju oboriti. Zatim obaviti kresanje grana, klasiranje drvne mase i pripremi za transport. 
Mesto deponovanja odrediti u saglasnosti sa nadzornim organom. Prilikom radova preduzeti mere zaštite, 
kako bi se izbegle eventualne štete susednim objektima i uopšte imovini. 
Obračun radova vrši se po komadu oborenog stabla za sav rad, materijal  i transport, a prema gornjem 
opisu i prečnicima stabala. 
   
2.05  UKLANjANjE PANjEVA I KORENjA

Na širini pojasa koji je obuhvaćen izvođenjem radova na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama  
izvršiti uklanjanje panjeva posečenog drveća i onih koji su zatečeni. Vađenje panjeva izvršiti mašinski. 
Dobijenu drvnu masu klasirati, utovariti u transportno sredstvo, transportovati do deponije čije će mesto 
odrediti nadzorni organ.
Obračun izvršenih radova vrši se po komadu uklonjenog panja za sav rad materijal i transport,zavisno od 
prečnika panjeva, a prema gornjem opisu.



3. ZEMLjANI RADOVI

3.01  MAŠINSKI ISKOP ROVOVA

Izvršiti mašinski iskop rova sa odlaganjem materijala na jednu stranu na minimalnom odstojanju 1.0 m od 
ivice rova ili sa direktnim utovarom u prevozno sredstvo radi odvoza na deponiju. Mašinski iskop vršiti 
prema podacima iz podužnog i poprečnog preseka rova do dubine 0.1 m od projektovanog dna rova. Rov 
je širine i dubine prema projektnom rešenju. Na delovima trase gde cevovod prolazi kroz obradive 
površine izvršiti skidanje humusa projektovane debljine i zasebno deponovati radi kasnijeg vraćanja nakon 
zatrpavanja rova. Iskop rova vršiti sa vertikalnim stranama koje se  moraju osigurati od obrušavanja. Sva 
otkopavanja moraju biti izvršena tačno do projektovane dubine, a kote iskopa proveriće se i primiti 
pismeno, preko građevinskog dnevnika upisom nadzornog organa. Pogrešan otkop izvođaču se ne 
priznaje, a prekop  se   mora popuniti šljunkom i dobro nabiti, ili u izvesnim  slučajevima, o čemu odlučuje 
nadzorni organ, nabijenim  betonom  minimum  MB 10 , sve o trošku izvođača. Ako se pri iskopu naiđe na 
nepoznate podzemne građevine i vodove ili je sastav tla drugačiji nego se očekivalo, izvođač mora odmah 
provesti mere osiguranja i obavestiti investitora, odnosno projektanta da se  donesu uputstva i nalozi za 
dalji način rada.  
Iz iskopanog materijala koji se kasnije koristi za  zatrpavanje rova odstraniti kamenje, korenje i krupno 
busenje. Pri izradi iskopa treba provesti sve mere sigurnosti  pri radu, kao i u slučaju vremenskih 
nepogoda da ne dođe do oštećenja na obavljenim radovima.  Količine mašinskog iskopa za obračun, 
utvrđuju se  merenjem stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju ili po izmenama koje odobrava 
nadzorni organ. 
Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala. 

3.02  RUČNI  ISKOP  ROVOVA

Izvršiti ručni iskop rova sa odbacivanjem materijala van rova. Iskopavanje se vrši na sledeći način: 
- na 0.1 m iznad  projektovane nivelete                     
- na mestima ukrštanja sa postojećim instalacijama      
-na delu trase koja se posebno odredi projektom, a zbog nemogućnosti mašinskog rada               
Ručni iskop vršiti prema podacima iz uzdužnog  profila.  Rov je širine i dubine  prema projektu. Iskop   
vršiti sa vertikalnim stranama, koje se moraju   osigurati od obrušavanja. Sva otkopavanja moraju biti  
izvršena tačno do visina predviđenih planovima, a kote  iskopa proveriće se i primiti pismeno, preko 
građevinskog dnevnika, upisom nadzornog organa. Iz iskopanog materijala koji se kasnije koristi za 
zatrpavanje rova, odstraniti kamenje, korenje i krupno busenje. Na ukrštanju sa postojećim instalacijama, 
iskop izvoditi uz obavezno prisustvo nadležnog lica u čijem  vlasništvu je navedena instalacija. Ručni 
iskop se obavlja obavezno pod zaštitom podgrade. Količine iskopa za obračun, utvrđuju se merenjem   
stvarno izvršenog iskopa  tla u sraslom stanju ili po izmenama koje odobrava nadzorni organ.                  
Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala, za sav rad i materijal.

3.03 PLANIRANjE I NABIJANjE DNA ROVA

Planiranje dna rova vrši se ručno sa tačnošću +,-1 cm prema projektovanim kotama i nagibima sa 
odbacivanjem  materijala van rova. Rad na planiranju obavlja se pod zaštitom podgrade. U cenu pozicije 
ulazi i prosečan iskop od 0.05 m3/m2.  Nakon planiranja dna rova vrši se nabijanje podtla, mehaničkim 
sredstvima do potrebne zbijenosti. Postignuta zbijenost mora da iznosi min.15 MPa. U slučaju da se  na 
izvesnim mestima ne može postići zahtevana zbijenost, nabijanje će se nastaviti uz dodavanje peskovito- 
šljunkovitog materijala dok se ne ostvare   zahtevane veličine zbijenosti. 
Obračun se vrši po  m2 isplaniranog i nabijenog dna rova.            

3.04  IZRADA POSTELjICE OD PESKA

Razastiranje i planiranje peska za posteljicu sa tačnošću od 1cm u svemu prema projektovanim kotama i 
nagibima. Debljina sloja definiše se projektom. Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka peska (fco 
utovar), transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema propisima 
za tu vrstu posla. Po izvršenom planiranju i nabijanju posteljice izvršiti ispitivanje nosivosti.  Zbijenost 
posteljice treba da iznosi min. 95% od maksimalne laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-
ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost posteljice treba da iznosi 
Me>1,5 kN/cm2.
Obračun se vrši po m3 gotovog posla za sav rad i materijal.

3.05  ZATRPAVANjE  ROVA PESKOM

Zatrpavanje rova peskom se vrši do donje ivice posteljice postojeće kolovozne konstrukcije,  druge javne 
površine namenjene za saobraćaj vozila i pešaka ili do kote definisane projektom. Nasipanje rova vršiti 
peskom u slojevima od 20-30cm uz istovremeno nabijanje i kvašenje. Po izvršenom zatrpavanju rova 



izvršiti ispitivanje nosivosti.  
Ispod gradskih saobraćajnica zbijenost ispune rova treba da iznosi 100% od max. laboratorijske zbijenosti 
po standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda 
nosivost ugrađenog peska u rovu na koti posteljice ispod gradskih saobraćajnica treba da iznosi Me=2.5 
KN/cm2.
Ispod pešačkih i biciklističkih staza, parkinga za putnička vozila i sportsko-rekreacionih objekata 
zahtevana zbijenost po standardnom "Proktor"-ovom postupku u završnom sloju od 30 cm treba da iznosi 
98% od max. laboratorijske zbijenosti, a da je Me=2.0 KN/cm2.
Obračun se vrši po m3 gotovog posla za sav materijal i rad.

3.06   ZATRPAVANjE ROVA ZEMLjOM IZ ISKOPA

Izvršiti  zatrpavanje rova (cevi) materijalom iz iskopa. Zatrpavanje otpočeti nakon provere kvaliteta 
montaže  cevovoda, odnosno nakon geodetskog snimanja montiranog cevovoda. Prema uslovima 
izvođenja zatrpavanje vršiti usitnjenom zemljom iz iskopa, u slojevima po 20 cm, uz mehaničko sabijanje. 
Najmanja dozvoljena zbijenost nasute zemlje mora biti minimalno ista kao zbijenost okolnog zemljišta, pri 
čemu zbijenost treba da iznosi 95 % od max. laboratorijske zbijenosti po Proktorovom postupku. Materijal 
iz iskopa koji služi za zatrpavanje rova ne  sme da sadrži krupne komade tvrde zemlje, kamenje,  lišće, 
korenje i druge krupnije komade.                 
Obračun se vrši po m3 zatrpanog rova u sabijenom stanju.    

3.07  TRANSPORT  VIŠKA ZEMLjE IZ ISKOPA 

Izvršiti utovar, transport, istovar i razastiranje viška zemlje iz iskopa na gradsku deponiju ili drugu deponiju  
čiju lokaciju određuje Investitor. Dužina transporta zemlje određena je projektom. Količine za obračun vrše 
se merenjem stvarno izvršenog transportovanog materijala u rastresitom stanju (koeficijent rastresitosti k= 
1,20).
Obračun izvedenih radova vrši se po m3 transportovanog materijala.

4. TESARSKI RADOVI

4.01  RAZUPIRANjE  ROVA  DRVENOM GRAĐOM

Iskopani rov osigurati odgovarajućom drvenom oplatom sa horizontalno postavljenim daskama koje se 
učvršćuju vertikalnim stubovima i razupiru razupiračima. Vertikalni stubovi moraju biti od kvalitetnog drveta 
određene klase, bez čvorova.  Za silaz u rov i izlaz iz njega moraju se upotrebljavati lestvice. Razupiranju 
rova sledi iskop u maksimalnom razmaku od 20-30 cm. Ne sme se ostaviti neosiguran iskop rova preko 
praznika,  preko noći, i za vreme odmora u toku radnog vremena. Kad otpočne zatrpavanje rova, 
osiguranje odstranjivati  postepeno, vodeći pri tome računa o sigurnosti oplate  koja  još ostaje u upotrebi. 
Svakodnevno pre početka rada pregledati oplatu i odmah odstraniti eventualne nedostatke a rad nastaviti 
samo  po odobrenju nadzornog organa pošto su odstranjeni nedostaci i oplata ponovo učvršćena.
Obračun se vrši po m2 podgrađenih površina, za sav rad i materijal.

4.02 RAZUPIRANjE  ROVA  METALNIM TALPAMA

Iskopani  rov  osigurati  obostrano  vertikalnim  metalnim  talpama  koje  su  donjim  krajem  uklještene  u 
samoniklo tlo. Srednji i gornji deo dvostranih metalnih talpi osigurati horizontalnim podužnim i poprečnim 
razupiračima  u  svemu  prema  statičkom  proračunu  elemenata  podgrade  iz  projekta.  
Razupiranju rova sledi iskop u maksimalnom razmaku od 20-30 cm. Ne sme se ostaviti neosiguran iskop 
rova preko praznika,  preko noći, i za vreme odmora u toku radnog vremena. Kad otpočne zatrpavanje  
rova, osiguranje odstranjivati  postepeno, vodeći pri tome računa o sigurnosti oplate  koja  još ostaje u 
upotrebi. Svakodnevno pre početka rada pregledati oplatu i odmah odstraniti eventualne nedostatke a rad 
nastaviti  samo   po  odobrenju  nadzornog  organa  pošto  su  odstranjeni  nedostaci  i  oplata  ponovo 
učvrsćena.                     
Obračun se vrši po m2 podgrađenih površina, za sav rad i materijal.

5. INSTALATERSKI RADOVI

5.01 NABAVKA I MONTAŽA VODOVODNOH CEVI OD POLIETILENA  (PE) ZA VODOVOD

Izvršiti nabavku, transport i montažu vodovodnih cevi od polietilena nazivnog pritiska, prečnika, i klase 
određene projektom. 
Sve nabavljene PE cevi sa spojnim materijalom kao i svi fazonski komadi po specifikaciji  materijala 
moraju imati fabričke ateste u skladu sa standardima i samo tako mogu biti   dopremljeni i deponovani na 
gradilištu.Nabavka i montaža izvršiće se prema projektu i datoj specifikaciji. Polaganje cevi u rov vrši se 



na pripremljenu zbijenu  peščanu posteljicu. Cevi se međusobno spajaju zavarivanjem.
Obračun za izvršene radove vrši se  po m1 ugrađenih cevi prema tipu, za sav rad i materijal.    

5.02. NABAVKA I MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA OD POLIETILENA  (PE) ZA VODOVOD

Izvršiti nabavku,  transport  i montažu fazonskih komada za vodovod od polietilena  nazivnog pritiska, 
prečnika, i klase određene projektom (segmentni lukovi, PE tuljak sa letećom prirubnicom).
Obračun se vrši po komadu ugrađenog fazonskog komada,  prema tipu, za sav rad i materijal. 

5.03  NABAVKA I MONTAŽA  FAZONSKIH KOMADA OD  DUKTILNOG LIVA

Izvršiti nabavu, transport i montažu  fazonskih komada od duktilnog liva GGG 40 sa prirubnicama, sa 
epoksidnom spoljašnjom i unutrašnjom zaštitom, prema datoj specifikaciji materijala i nazivne pritiske 
definisane projektom. Montažu fazonskih komada izvršiti prema uputstvu  proizvođača. Fazonske komade 
koje prolaze kroz zidove šahta ugraditi pre betoniranja šahta.                                  
Pozicijom je obuhvaćen standardni zaptivni materijal i standardni zavrtnjevi sa navrtkama. Obračun se vrši 
po komadu nabavljenog i ugrađenog fazonskog komada, prema tipu.

5.04  NABAVKA I MONTAŽA NADZEMNOG PROTIVPOŽARNOG HIDRANTA OD DUKTILNOG LIVA

Izvršiti nabavku, transport i montažu nadzemnog protivpožarnog hidranta od duktilnog liva GGG 40. Tip, 
nazivni  pritisak  i  ugradbena  dubina  hidranta  odrećeni  su  projektom.  Telo  mora  biti  zaštićeno 
antikorozivnom epoksidnom zaštitom prema standardu DIN 30677-drugi deo i DIN 3476. U jediničnu cenu 
ulazi  sav spojni  i  zaptivni  materijal  i  upijajući  sloj  šljunka.  Obračun se vrši  po komadu nabavljenog i  
ugrađenog hidranta za sav rad i materijal. 

5.05  NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA KANALIZACIONIH CEVI OD  TVRDOG PVC-a SA  
ZAPTIVNIM PRSTENOVIMA

Izvršiti nabavku, transport i montažu  kanalizacionih cevi od  tvrdog PVC-a sa odgovarajćim gumenim 
zaptivnim prstenovima. Montažu cevovoda vršiti na način i postupkom kako je  predvideo proizvođač cevi. 
Pri polaganju cevi i montaži kontrolisati da cevi budu položene u  projektovanom padu bez horizontalnih i 
vertikalnih  lomova. Kontrolu pada vršiti geodetskim instrumentom uz  prisustvo nadzornog organa. Klasa 
cevi određuje se u statičkom proračunu u projektu. 
Obračun se vrši po metru dužnom postavljene cevi za sav rad i materjal, prema tipu cevi.

5.06  NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA KRATKIH  KANALIZACIONIH CEVI OD  TVRDOG PVC-a      
SA  ZAPTIVNIM PRSTENOVIMA

Izvršiti nabavku, transport i montažu kratkih kanalizacionih cevi od  tvrdog PVC-a l = 1.0 m sa 
odgovarajćim gumenim zaptivnim prstenovima, u svemu prema projektovanim prečnicima, datoj  
specifikaciji i uputstvima proizvođača.  
Obračun izvedenih radova vrši se po komadu nabavljene i montirane cevi, za sav rad i materijal, prema 
tipu.

5.06 NABAVKA TRANSPORT I MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA OD PVC-a 

Izvršiti nabavku, transport i montažu  fazonskih komada od PVC-a za priključke na uličnu kanalizaciju  sa 
odgovarajćim gumenim zaptivnim prstenovima., u svemu prema projektovanim prečnicima, datoj  
specifikaciji i uputstvima proizvođača.  
Obračun izvedenih radova vrši se po komadu nabavljenog i montiranog fazonskog komada, za sav rad i 
materijal. 
               
6. BETONSKI RADOVI

6.01  IZRADA,  DOGRADNjA  I  REKONSTRUKCIJA  ŠAHTOVA-ZATVARAČNICA  OD  ARMIRANOG 
BETONA MB30

a. Izrada novih šahtova-zatvaračnica:

Izvršiti  izradu novoprojektovanih šahtova-zatvaračnica od armiranog betona marke MB30. Radovi 
obuhvataju:
- iskop i planiranje viška zemlje, planiranje dna rova i izrada posteljice od šljunka  debljine 10 cm, 
razupiranje rova;
- izrada izravnavajućeg sloja od betona marke min MB15  debljine 10 cm,  sečenje, savijanje i ugrađivanje 
armature, izrada oplate sa ukrućenjima za zidove i ploču;        



- spravljanje i ugrađivanje betona, marke MB30        
- izrada oslonačkih blokova cevovoda u šahtu od betona  marke MB30
- nabavka, transport i ugrađivanje liveno - gvozdenih penjalica za šaht DIN   1211 A ;                         
- nabavka, transport i ugrađivanje šahtnog poklopca za opterećenje od KN, tip  prema projektu;                   
- unutrašnje zidove šahta-zatvaračnice zaštititi odgovarajućim premazom aditiva-penetrata koji 
omogućava vodonepropusnost objekta. Aditiv-penetrat treba da je atestiran od strane Proizvođača da je 
primenljiv za rezervoare za vodu;    
-crpljenje vode za vreme izvođenja radova kod ispusnih  šahtova. 

Opis pozicije mora da sadrži unutrašnje dimenzije šahta, debljinu zidova, gornje i donje ploče, količinu 
armature i tip poklopca.
Obračun se vrši po komadu gotovog šahta-zatvaračnice za sav rad i materijal.           

6.02  IZRADA ANKERNIH BLOKOVA OD NABIJENOG BETONA MB20

Izvršiti izradu ankernih blokova od nearmiranog betona marke MB20,  dimenzija prema projektu. 
Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka materijala, postavljanje i skidanje oplate, spravljanje i 
ugrađivanje betona.
Obračun se vrši po komadu anker bloka odgovarajućih dimenzija za sav rad i materijal.    

6.03 IZRADA BETONSKIH PLOČA OD NABIJENOG BETONA MB20

Izvršiti izradu betonskih ploča oko hidranata i okruglih kapa zatvarača od nearmiranog nabijenog betona 
MB20,  dimenzija prema projektu. Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka materijala, postavljanje i 
skidanje oplate, spravljanje i ugrađivanje betona.
Obračun se vrši po komadu betonske ploče odgovarajućih dimenzija za sav rad i materijal.    

6.04  IZRADA ŠAHTOVA  OD ARMIRANOG  BETONA  MB 30 KRUŽNOG PRESEKA

Izrada betonskog revizionog okna od armiranog vodonepropusnog betona MB 30 u natur obradi debljine 
zida d=15cm, kružne osnove, svetlog otvora Ø1000mm, sa konusnim završetkom h=60cm redukcije 
Ø100/60 cm. Kanalski okvir i poklopac su od sivog liva. Betonski venac oko poklopca šahta je od 
armiranog betona MB 30 Ø1000 debljine d=20 cm, a šaht je fundiran na betonsku ploču kvadratne osnove 
1.70x1.70 m, debljine d=20 cm, MB30. Podloga ploče je od betona d=10 cm i tampona šljunka d=10 cm. 
Kineta je od polucevi zalivene betonom MB10 u nagibu 1:3. Priključci na šaht su kratke cevi, prečnika 
dovodnog odnosno odvodnog kanala. Veza između cevi i šahta se ostvaruje KGF komadom. Po 
vertikalnoj izvodnici šahta ugrađene su tipske penjalice.
Cenom pozicije obuhvaćena je sva potrebna oplata i dopunski iskop rova, kao i potrebna armatura. 
Opisani tip šahta može biti sastavljen i od montažnih elemenata koji zadovoljavaju projektovane uslove.
Predmer mora da sadrži ukupnu i prosečnu visinu šahta, računajući od kote fundiranja do kote poklopca, 
tip i nosivost poklopca, kao i količinu armature.
Obračun se vrši po kom gotovog šahta za sav rad i potreban materijal.

6.05  IZRADA ŠAHTOVA  OD ARMIRANOG  BETONA  MB 30 PRAVOUGAONOG PRESEKA

Izrada betonskog revizionog okna od armiranog vodonepropusnog betona MB 30 u natur obradi 
praougaone osnove sa konusnim završetkom h=60cm redukcije Ø100/60 cm. Kanalski okvir i poklopac su 
od sivog liva. Betonski venac oko poklopca šahta je od armiranog betona MB 30 Ø1000 debljine d=20 cm, 
a šaht je fundiran na betonsku ploču kvadratne osnove, MB30. Podloga ploče je od betona d=10 cm i 
tampona šljunka d=10 cm. Kineta je od polucevi zalivene betonom MB10 u nagibu 1:3. Priključci na šaht 
su kratke cevi, prečnika dovodnog odnosno odvodnog kanala. Veza između cevi i šahta se ostvaruje KGF 
komadom. Po vertikalnoj izvodnici šahta ugrađene su tipske penjalice.
Cenom pozicije obuhvaćena je i sva potrebna oplata, dopunski iskop rova. 
Predmer mora da sadrži unutrašnje dimenzije šahta (osnova i visina), debljinu zidova, gornje i donje 
ploče, količinu i tip celokupne armature, tip i nosivost poklopca.
Obračun se vrši po kom gotovog šahta za sav rad i potreban materijal.

7. OSTALI RADOVI

7.01  ISPITIVANjE CEVOVODA NA PROBNI PRITISAK

Izvršiti ispitivanje cevovoda na predviđeni probni pritisak. Pre konačnog zatrpavanja, cevovod se po 
deonicama ispituje na probni pritisak prema uputstvu proizvođača  odabranih cevi.
Obračun se vrši po m' ispitane cevi za sav rad i materijal.               



7.02  ISPIRANjE, DEZINFEKCIJA CEVOVODA I  BAKTERIOLOŠKO  ISPITIVANjE VODE    

Pre puštanja u pogon vodovoda treba izvršiti ispiranje cevovoda,  dezinfekciju i ponovno ispiranje, kao i 
bakteriološko  ispitivanje vode od strane ovlašćene institucije. O izvršenom ispiranju cevovoda, 
dezinfekciji i analizi   vode treba sačiniti odgovarajući zapisnik sa priloženim pozitivnim atestom, u svemu 
po propisima za ovu vrstu radova.                
Obračun se vrši po metru dužnom ispranog i dezinfikovanog cevovoda sa bakteriološkim ispitivanjem 
vode.
                           
7.03  OBEZBEĐENjE GRADILIŠTA TOKOM IZVOĐENjA RADOVA

Obezbeđenje gradilišta tokom izvođenja izvršiti postavljanjem stubova sa zaštitnim letvama.            
Obračun se vrši po m' obostrano zaštićenog rova. 
            
7.04  POSTAVLjANjE OZNAKA ZA OBELEŽAVANjE CEVOVODA

Izvršiti nabavku i postavljanje oznaka  za obeležavanje trase cevovoda. Postavljanje izvršiti tako da se sa 
sigurnošću može utvrditi položaj trase vodovodne i kanalizacione mreže. Oblik  i dimenzije prikazani su u 
detalju.
Obračun se vrši po komadu postavljenog znaka.

7.05  RASKOPAVANjE POSTOJEĆIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA

Izvršiti raskopavanje konstrukcije saobraćajne površine na mestu ukrštanja  sa trasom cevovoda. Debljina 
i sastav kolovozne konstrukcije data je orijentaciono u projektu. Raskopavanje vršiti mašinski, pogodnim 
alatom sa ravnim odsecanjem ivica kako ne bi došlo do komadanja i lomljenja završnog sloja 
saobraćajnice (asfalt, beton, kamena kocka i sl.). Širina raskopavanja je veća od širine rova za 20 cm. Svi 
troškovi nastali zbog pogrešnog raskopavanja padaju na teret izvođača. Izvađeni materijal utovariti u 
kamione i odvesti na    gradsku deponiju  ili prema nalogu Investitora. 
Predmer mora da sadrži tip i debljinu slojeva  konstrukcije saobraćajnice.
Obračun se vrši po metru kvadratnom raskopane površine. 

7.06 DOVOĐENjE SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA U TEHNIČKI ISPRAVNO STANjE

Nakon zatrpavanja i nabijanja rova do propisane zbijenosti i prijema od strane nadzora, na mestu 
ukrštanja sa saobraćajnicom izvršiti izradu nove konstrukcije saobraćajnice, debljine i sastava kao 
postojeća konstrukcija. Izvođač radova kanalizacije dužan je da pre izrade kolovozne konstrukcije preda 
ateste nadzornom organu o  kvalitetu zbijanja slojeva peska prilikom zatrpavanja rova. Ukoliko postignuta 
zbijenost odgovara standardima za izradu odgovarajuće saobraćajnice, može se pristupiti njenoj izradi. 
Slojeve  konstrukcije raditi u skladu sa odgovarajućim propisima, sa potrebnim ispitivanjima.     
Predmer mora da sadrži tip i debljinu slojeva  konstrukcije saobraćajnice.
Obračun se vrši po metru kvadratnom izvedenih radova za sav rad i materijal.

7.07 RASKOPAVANJE BETONSKIH TROTOARA

Raskopavanje betonskih trotoara na mestima kućnih priključaka. Trotoari su od betona MB 20 d= 15 cm 
postavljenog na sloj šljunka d= 15 cm. Jediničnom cenom obuhvaćeno je razbijanje postojećeg betona sa 
utovarom i odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2 razbijenog trotoara.

7.08 DOVOĐENJE BETONSKIH TROTOARA U PRVOBITNO STANJE

Dovođenje betonskih trotoara u prvobitno stanje.  Pozicijom je obuhvaćena priprema posteljice,  izrada 
oplate, nabavka i ugradnja šljunka za tampon koji mora imati zbijenost 2,0 kN/cm2 i nabavka i ugradnja  
betona MB20. Trotoari su od betona MB 20 d= 15 cm postavljenog na sloj šljunka d= 15 cm.. Obračun po  
m2 gotovog trotoara. 

7.09 RUŠENjE IVIČNjAKA

Izvršiti  rušenje  betonskih,  kamenih  i  drugih  ivičnjaka  i  betonske  podloge  na  deonicama  iznad  rova. 
Porušene ivičnjake i betonski šut utovariti u vozila i odvesti u deponiju prema nalogu Nadzornog organa.
Obračun se vrši po m1 porušenih ivičnjaka određene dimenzije. 

7.10 UGRADNjA IVIČNjAKA 

Nabavka i ugradnja ivičnjaka na podlozi od betona MB20 u svemu prema postojećem modelu, propisima 
za tu vrstu posla sa nabavkom novih ivičnjaka .



Obračun se vrši po m1 postavljenog ivičnjaka za sav rad i materijal.

7.11 IZRADA PRIVREMENE KOLOVOZNE OD TUCANIKA

Izrada  privremene  kolovozne  konstrukcije  od  tucanika  d=20  cm  preko  zatrpanog  i  nabijenog  rova. 
Pozicijom je obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja peska u sloju od 20 cm  i tucanika u sloju od 20 
cm.  Zbijenost  slojeva  mora  odgovarati  važećim  tehničkim  propisima  za  odgovarajuću  kategoriju 
saobraćajnice. Pozicijom je obuhvaćeno i povremeno ravnanje i dodavanje tucanika. Obračun izvedenih 
radova vrši se po metru kvadratnom izgrađene privremene kolovozne konstrukcije.

7.12.  MONTAŽA  ČELIČNIH  PLOČA  PREKO  ZATRPANOG  ROVA  ZA  ODVIJANJE  TEŠKOG 
SAOBRAĆAJA

Ugradnja teških čeličnih ploča preko zatrpanog rova u zoni saobraćajnice, za uspostavljanje teškog 
saobraćaja tokom izvođenja radova. Ploče se uklanjaju neposredno pre dovođenja kolovozne konstrukcije 
u prvobitno stanje. Pozicijom je obuhvaćeno  dovoz, postavljanje, uklanjanje i odvoz čeličnih ploča.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom rova preko kojeg se montiraju ploče.
                              
7.13  POSTAVLjANjE  PRIVREMENOG PEŠAČKOG PRELAZA

Na mestima ukrštanja trase vodovoda i postojećih  ulica postaviti privremeni drveni pešački prelaz sa  
ogradom da bi se mogao omogućiti pristup stambenim objektima i prilaz iz bočnih ulica. Pešački prelaz 
mora da bude izrađen og kvalitetnog  drveta i dovoljno siguran za privremenu upotrebu.  Jediničnom 
cenom obuhvaćena je izrada prelaza sa ogradom i uklanjanje nakon prestanka potrebe za prelazom.   
Obračun se vrši po komadu postavljenog pešačkog prelaza za sav rad i  materijal.

7.14  POSTAVLjANjE  SAOBRAĆAJNE  SIGNALIZACIJE

Izvršiti postavljanje odgovarajuće saobraćajne signalizacije  duž trase rova za vreme dok se izvode radovi. 
Postavljanje signalizacije izvršiće  se po posebnom projektu-nacrtu. 
Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom cevovoda uz koji je postavljena signalizacija,za sav 
rad i materijal. 

7.15 ODRŽAVANjE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

Održavanje postavljene saobraćajne signalizacije, njeno premeštanje prema dinamici napredovanja 
radova i eventualna dodatna osiguranja nedostajućim saobraćajnim znacima, koji su predviđeni projektom 
regulacije saobraćaja.
Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom cevovoda uz koji je postavljena signalizacija,za sav 
rad i materijal. 

7.16 PREPUMPAVANjE ZAMULjENE I OTPADNE VODE MULjNOM PUMPOM

Prepumpavanje  zamuljene  i  otpadne  vode  muljnom  pumpom  iz  radne  jame  ili  šahta.  Pozicijom  je 
obuhvaćeno: transport i spuštanje pumpe,  montaža usisnog i potisnog cevovoda, obezbeđenje napajanja 
električnom energijom, i demontaža navedene opreme nakon završetka radova. Obračun se vrši prema 
času rada za sav rad i materijal.

7.17  IZMEŠTANjE I ETAŽIRANjE VODOVODNIH, KANALIZACIONIH, ELEKTRIČNIH, TELEFONSKIH, 
GASOVODNIH I TOPLOVODNIH INSTALACIJA

Izmeštanje izvršiti u svemu prema posebnom projektu ili prema uputstvu vlasnika instalacija i nadzornog 
organa, te propisima koji važe za tu vrstu instalacija. 
Obračun izvedenih radova vrši se prema dostavljenim fakturama od strane vlasnika instalacija, nakon 
izvršenog izmeštanja.

7.18  ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA U ROVU

Zaštita instalacija u otvorenom rovu sa kojom se vodovod u izgradnji ukršta. Prilikom izvođenja radova 
neophodno je izvršiti zaštitu instalacija sa kojom se projektovani vodovod ukršta. Nakon otkrivanja 
instalacija izvršiti kačenje o gredni nosač postavljen iznad rova. Otkrivanje, način osiguranja i nadzor 
izvršiti uz prisustvo i saglasnost vlasnika predmetnih instalacija. 
Obračun po komadu zaštićene instalacije.



7.19  HUMUZIRANjE  ZATRPANIH ROVOVA

Na mestima gde je rov za polaganje cevi prokopan preko zelenih površina, sa humusom deponovanim 
prilikom skidanja humusa izvršiti humuziranje zatrpanog i nabijenog rova u sloju debljine 15 - 20 cm. 
Humusni sloj lako povaljati - sabiti i zatraviti.
Obračun se vrši po metru kvadratnom humusirane i  zatravljene površine.             

7.20 PRIKLjUČENjE NOVOG CEVOVODA NA POSTOJEĆI CEVOVOD

Izvršiti priključenje novoprojektovanog cevovoda na postojeći cevovod. Cenom pozicije obuhvaćeni su 
sledeći radovi:
- ručni (dopunski) iskop radne jame
- presecanje postojećeg cevovoda
- ispuštanje vode sa ispumpavanjem viška vode muljnom pumpom 
- priključenje novog vodovoda
Obračun se vrši po broju mesta na kome je izvršeno priključenje za sav rad i materijal. 

7.21.BLOKADA POSTOJEĆE MREŽE RADI PRIKLjUČENjA NOVE

Zaustavljanje protoka vode i ponovno puštanje protoka vrši isključivo JKP ''Vodovod i kanalizacija'' ili 
izuzetno izvođač radova uz saglasnost JKP ''Vodovod i kanalizacija''.
Obračun po fakturi JKP ''Vodovod i kanalizacija''.

7.22. IZRADA PRIKLjUČKA NOVE KANALIZACIJE NA POSTOJEĆU

Pozicijom su obuhvaćeni sledeći radovi:
- Proširenje rova na mestu priključenja, 
- Izrada privremene pregrade pogodnim sredstvom (džakovi punjeni peskom ili dr.) za usmerenje toka 
vode tokom izrade priključka, obezbeđenje rada u suvom. Nakon završetka radova uklanjanje privremene 
pregrade,
- Razbijanje zida postojećeg šahta od armiranog betona i formiranje otvora za montažu priključnog 
elementa (KGF i dr), sečenje i savijanje armature, obrada površina i premazivanje sredstvom za vezu 
novog i starog betona,
- Ugradnja priključnog fazonskog komada (KGF i dr), izrada oplate i betoniranje sitnozrnim betonom 
prostora između postojećeg zida i priključnog elementa. Postojeća armatura se savija i koristi za ojačanje 
spoja,
- Izrada kinete i obrada (uklapanje) postojeće kinete od sitnozrnog betona,
- Crpljenje viška dotekle vode koja može da ugrozi radove, mobilnom pumpom
- Uklanjanje šuta iz unutrašnjosti šahta utovar i odvoz na deponiju.

7.23. TEHNIČKI PREGLED OBJEKTA 

Tehnički pregled objekta će izvršiti akreditovana (ovlašćena) ustanova.
Obračun se vrši paušalno po fakturi akreditovane (ovlašćene) ustanove.

PROJEKTANT
             Zoran Kerečki, dipl.građ.inž.



3.5.3. POSEBAN PRILOG
O PREDVIĐENIM MERAMA BEZBEDNOSTI 

I ZDRAVLjU NA RADU 

Na  osnovu  člana  7.  Zakona  o  Bezbednosti  i  zdravlju  na  radu  (Sl.  Glasnik  RS  br. 
101/05,91/2015 i 113/2017), predviđaju se sledeće:

MERE ZA OTKLANjANjE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI NA  INSTALACIJAMA 
VODOVODA I KANALIZACIJE 

1. OPŠTE MERE ZAŠTITE NA RADU

Lokacija,  odnosno trasa projektovanog cevovoda vodovoda i  kanalizacije  je usklađena  sa 
trasom drugih instalacija.

Bezbednost  radnika  pri  kretanju  tokom  rada   i  transportovanja  materijala  postići  će  se 
obezbeđenjem rovova, razupiranjem  i noćnim osvetljenjem gradilišta.

U toku radova na vodovodnoj  mreži  koriste se materijali koji se ne mogu smatrati štetnim i 
opasnim .

U procesu rada nema preterane  buke ,  vibracija niti  zračenja.  Opšte mere  zaštite  na radu 
obezbeđuju  normalne higijenske i zdravstvene uslove.

2. POSEBNE MERE ZAŠTITE NA RADU

Iskop zemlje do 100 cm za kanale i slično, može se vršiti  i  bez razupiranja, ako čvrstoća 
zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm sme se vršiti samo uz posebno 
osiguranje bočnih strana iskopa.

Rovovi se moraju  izvoditi  u tolikoj širini  koja omogućava nesmetan rad  na razupiranju 
bočnih strana , kao i rad radnika u njima.

Najmanja širina rovova, dubine do 100 cm određuje se  slobodno. Pri dubini preko 100 cm , 
širina rova, odnosno kanala mora biti tolika da posle izvršenog razupiranja bude najmanje 80 
cm.

Drvo i drugi materijali koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje  bočnih rovova  i 
kanala moraju po svojoj čvrstoći  i dimenzijama odgovarati vrsti kojoj su namenjeni , shodno 
važećim tehničkim propisima odnosno JUS - u.

Razupiranje rovova mora odgovarati geofizičkim osobinama, rastresitosti  i  pritiscima tla u 
kome se vrši iskop , kao i odgovarajućim statičkim proračunima.

Iskopani materijal iz rovova i kanala  mora se odbacivati na toliko odstojanje  od ivice iskopa 
da ne postoji mogućnost  obršavanja tog materijala u iskop.

Razmak  između  pojedinih  elemanata  i  strana  iskopa mora  se  odrediti   tako  da  se  spreči 
osipanje  zemlje, a u skladu sa  osobinama tla izvršiti obezbeđenje.
Oplata sa podupiranjem bočnih strana  iskopa (rov, kanal, jama) mora  izlaziti najmanje 20 cm 
iznad  ivice  iskopa  da  bi  se  sprečio  pad  materijala   sa  terena  u  iskop.
Pri izbacivanju zemlje iz iskopa  sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebiti međupodovi 
položeni  na posebne podupirače .



Međupodovi se ne smeju opterećivati  količinom iskopanog materijala  većom od dozvoljene , 
sa kojom radnik mora biti upoznat  pre početka rada  i moraju imati ivičnu zaštitu , visoku 
najmanje 20 cm.

Skidanje oplate i zasipanje  iskopa mora  se vršiti po uputstvu  i sa nadzorom stručnog lica , a 
ako bi vađenje oplate moglo  ugroziti bezbednost radnika , oplata se mora ostaviti u iskopu.

Sredstva za spajanje i učvršivanje delova  podupirača (klinovi, okovi, zavrtnji, ekseri, žica i 
sl.) moraju odgovarati važećim jugoslovenskim standardima.

Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši  do dubine veće  od dubine temelja , neposredno do 
postojećeg objekta , takav rad se mora vršiti po posebnom projektu  uz obezbeđenje mera 
zaštite na radu i mera za obezbeđenje  susednog objekta.

Pri mašinskom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti mašina.

Prilikom mašinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati  na odstojanju koje ne ugrožava 
stabilnost strana iskopa , a ako po izvršenom iskopu treba vršiti  i druge radove u iskopu , 
ivice  iskopa se smeju  opterećivati  mašinama  ili  drugim teškim uređajima   samo ako su 
poduzete mere protiv obrušavanja  usled takvog opterećenja.

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa, polažu cevi, vodovi i slično , na mestima 
na  kojima  je  neophodan pristup  radnika  na  dno iskopa  radi  vršenja  posebnih  radova na 
cevima , vodovima i sl.  ,  bočna strana rova , odnosno kanala ,  mora se u posebnoj širini 
obezbediti  od obrušavanja razupiranjem, kako je predviđeno u članu 20, stav 2 Pravilnika.

3. PREDUZETE MERE I NORMATIVI ZAŠTITE NA RADU KOD EKSPLOATACIJE 
INSTALACIJA

Vodovodna i kanalizaciona mreža je predviđena od standardnih vodovodnih i kanalizacionih 
cevi  odgovarajuće klase. Pre puštanja u rad mreža  se ispituje na probni pritisak, ispira i 
dezinfekuje.  Po  izvršenoj  dezinfekciji   i  ispitivanju  mreže  ,  predviđena  je  bakteriološka 
analiza vode za piće od strane ovlašćene organizacije.

4. OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE

1. Izvođač je dužan da uradi poseban elaborat uređenja privremenog gradilišta sa posebnim 
delom za primenu pravila i mera zaštite na radu. Pri izradi mera  zaštite na radu na gradilištu 
pridržavati se Zakona o zaštiti na radu u građevinarstvu.

2. Izvođač radova je dužan da izvrši obuku radnika na radu iz ove oblasti i da ih upozna sa 
neposrednim opasnostima na gradilištu i preduzme sve mere propisane regulativom iz zaštite 
na radu.

3. Preduzeće koje izvodi radove je obavezno da 8 ( osam ) dana pre početka radova obavesti 
nadležni organ inspekcije o početku radova.



5. ZAKLjUČAK

Projektom su  predviđene sve potrebne mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti u pogledu 
zaštite  na  radu  pri  korišćenju  instalacija  vodovoda  i  kanalizacije.

PROJEKTANT
    Zoran Kerečki, dipl.građ.inž.
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3.6.1. Hidraulički proračun    
                                                                       
3.6.2. Predmer i predračun radova  
 



3.6.1. HIDRAULIČKI PRORAČUN VODOVODNE MREŽE

HIDRANTSKA MREŽA

1.78 m

 

       PROJEKTANT

Proračun je urađen za najudaljeniji hidrant (NH1).

NH1 – Č2: L=13.4 m   Q=5 l/s   TPE DN 110   v=0.68 m/s   Istv=0,0053 m/m1  Hstv=0.07 m
Č2 – Č1: L=11.8 m   Q=7.5 l/s   TPE DN 110   v=1.09 m/s   Istv=0,012 m/m1  Hstv=0.14 m
Č1 – VŠ: L=0.7 m  Q=15 l/s   TPE DN 110   v=2.04 m/s  Istv = 0,0371 m/m1  Hstv=0.03 m
VŠ–priklj.:  L=41.4 m  Q=15 l/s   TPE DN 110   v=2.04 m/s  Istv = 0,0371 m/m1  Hstv=1.54 m

UKUPNO Hstv

Geodetska visina je 2.5 m; 
Gubitak na vodomeru 2,0 m;
Potreban pritisak na izlivu 2,5 bara = 25m.

Prema priloženim podacima potreban pritisak na mestu priključka je:
1.78 +2.5 + 2 +  25 = 31.28 м ~ 3.2 бар.

Raspoloživi pritisak u mreži je 4.5 bara. Nije potreban uređaj za povišenje pritiska.
Na osnovu izvedenog proračuna usvojene su PEHD vodovodne cevi Ø110mm za radne    
pritiske   od 10 bara. 

                 Zoran Kerečki, dipl.građ.inž.
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                     3.6.2.   PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

I ZEMLJANI RADOVI

1.1

m1 50 200.00 10,000.00
1.2

m3 120 300.00 36,000.00
1.3

m2 101 50.00 5,050.00
1.4

m3 25 1,200.00 30,000.00
1.5

m3 1 1,000.00 1,000.00
1.6

m3 70 1,000.00 70,000.00
1.7

m3 144 300.00 43,200.00
UKUPNO I ZEMLJANI RADOVI 185,250.00

        na izradi instalacija vodovodne, hidrantske i fekalne kanalizacione mreže

Mašinsko sečenje postojećeg asfaltnog kolovoza i 
trotoara. Sečenje asfaltne površine izvršitit u ravni 
ivičnjaka na delu saobraćajnice

Obračun po m1
Iskop zemlje za šahtove i kanalske rovove  za polaganje 
vodovodnih i kanalizacionih cevi sa odbacivanjem 
iskopanog materijala na 1,0 m od ivice s jedne strane 
rova. Iskop je 95% mašinski, a 5% ručni. Pre polaganja 
cevi dno mora biti poravnato, a bočne strane pravilno 
odsečene. U cenu iskopa uračunati obeležavanje, 
osiguranje rova od obrušavanja i eventualno crpljenje 
vode iz rova. 

Obračun po m3 iskopanog zemljanog materijala.
Ručno ravnanje i planiranje nivelete dna rova.

Obračun po m2 obrađenog dna rova.
Nabavka transport i ubacivanje peska u rov sa 
planiranjem i razastiranjem ispod, iznad i pored cevi sa 
podbijanjem oko cevi u ukupnom sloju od 10+D+10 cm.

Obračun po m3 ugrađenog peska
Nabavka transport, ubacivanje, razastiranje, planiranje i 
nabijanje prirodnog šljunka za izradu posteljice d=15cm 
ispod donje ploče kanalizacionih i vodovodnih šahti.

Obračun po m3 ugrađenog šljunka
Zatrpavanje rovova (završni sloj u približnoj debljini od 
50-80cm) prirodnim šljunkom u slojevima sa nabijanjem 
do potrebne zbijenosti. Šljunkom se zatrpava rov ispod 
saobraćajnica i manipulativnih površina.

Obračun po m3 zatrpanog rova.
Odvoz s utovarom, istovarom i planiranjem preostalog 
materijala od iskopa, nakon završenog zatrpavanja. 
Zemljani materijal i šut odvesti u dogovoru s nadzornim 
organom na deponiju udaljenu do 5,0 km.

Obračun po m3 odvezene zemlje.
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II BETONSKI RADOVI

2.1

1 130,000.00 130,000.00
2.2

1 80,000.00 80,000.00
2.3

7 1,200.00 8,400.00
2.4

2 2,500.00 5,000.00

Nabavka potrebnog materijala i izrada komplet 
vodovodnog šahta. Gornja ploča je od armiranog 
betona MB25, a donja ploča i zidovi šahta su od 
MB20 sa aditivima za vodonepropustljivost. U cenu 
je uračunata nabavka, transport, spravljanje i 
negovanje betona za donju ploču, zidove i gornju 
ploču, dersovanje zidova cementnim malterom, 
ugradnja penjalica od betonskog gvožđa Ø18mm, 
potrebne oplate i armature za gornju i donju ploču i 
zidove šahta. Zidovi, gornja i donja ploča su 
debljine 15 cm. Gornju ploču armirati u donjoj zoni 
2xQ257, ga u gornjoj zona Q257(B500А SRPS EN 
10080:2008). Donju ploču i zidove armirati u obe 
zone sa armaturnom mrežom Q 257. U gornjoj ploči 
ubetonirati livenogvozdeni ram s poklopcem 
Ø600mm. Vodovodni šaht je unutrašnjih dimenzija: 
a x b x h=2,70 x 1,50 x 1,60 m
Obračun po komadu kom
Izrada armirano-betonske priključne vodovodne šahte  
za smeštaj vodovodne armature, svetlih dimenzija 1.6 x 
1.6 x 1.2 m. Gornja ploča je od armiranog betona 
MB25, a donja ploča i zidovi šahta su od MB20 sa 
aditivima za vodonepropustljivost. U cenu je 
uračunata nabavka, transport, spravljanje i 
negovanje betona za donju ploču, zidove i gornju 
ploču, dersovanje zidova cementnim malterom, 
ugradnja penjalica od betonskog gvožđa Ø18mm, 
potrebne oplate i armature za gornju i donju ploču i 
zidove šahta. Zidovi, gornja i donja ploča su 
debljine 15 cm i armirani su sa dvostranom mrežastom 
armaturom Q227 (B500А SRPS EN 10080:2008).U 
gornjoj ploči ubetonirati livenogvozdeni ram s 
poklopcem Ø600mm.  Ispod ploče ugraditi tampon 
šljunka d=10cm.
Obračun po komadu kom
Nabavka materijala i izrada betonskih stubića i anker 
blokova za oslanjanje i sidrenje cevi i armature 
vodovodne mreže. Beton MB15. U cenu je uračunata i 
potrebna oplata.
Obračun po komadu izbetoniranog stubića ili 
ankerbloka. kom
Nabavka materijala i izrada betonskih temelja dimenzija 
80x40x40 cm za postavljanje samostojećih metalnih 
ormana s PP opremom pored spoljnih nadzemnih 
hidranata. Beton MB20. U cenu je uračunata i potrebna 
oplata.
Obračun po komadu izbetoniranog temelja. kom
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2.5

m1 3 10,000.00 30,000.00
UKUPNO II BETONSKI RADOVI 253,400.00

III BRAVARSKI I RAZNI RADOVI

3.1

5 15,000.00 75,000.00
3.2

2 4,000.00 8,000.00
UKUPNO III BRAVARSKI RADOVI 83,000.00

IV VODOVODNA MREŽA

4.1

1 40,000.00 40,000.00
4.2

m1 1 500.00 500.00

Nabavka potrebnog materijala i izrada revizionog šahta 
od AB prstenova Ø 1000mm. Iznad prstena na 
šahtovima izbetonirati armirano betonsku ploču, debljine 
16 cm i armirati je u obe zone i oba pravca sa  
Ø12/10cm. Prstenovi šahtova moraju se oslanjati na 
izbetoniranom dnu, a u njemu propisno obraditi kinete s 
polucevima. Spojeve prstenova izdersovati cementnim 
malterom. U gornjoj ploči ubetonirati liveno-gvozdeni 
ram sa poklopcem.

Obračun po m1 dubine, mereno od dna do gornje 
površine šahtovskog poklopca.

Nabavka i ugradnja u gornjoj ploči kanalizacionog i 
vodovodnog šahta šahtovskog poklopca od nodularnog 
liva sa ramom prečnika otvora Ø610mm. Poklopac je s 
prigušnim uloškom, izmenljiv, pričvršćen pomoću 
zgloba, svetlog otvor 610mm, h=100mm, C250, u skladu 
s EN 124.

Obračun po komadu ubetoniranog šahtovskog poklopca 
sa ramom. kom
Nabavka i ugradnja iznad ugradbenih garnitura ventila 
spoljnih hidranata i na mreži, liveno-gvozdenih okruglih 
kapa s poklopcem, nazivnih dimenzija Ø125/Ø180mm, 
h=200mm. Donji rub kape ubetonirati.

Obračun po komadu. kom

Nabavka potrebnog materijala i izvođenje priključaka 
novoprojektovane vodovodne mreže objekta na 
priključni LG cevovod prečnika 200 mm. Cenom 
obuhvatiti sečenje cevi, nabavku i ugradnju dve multi-
džoint spojnice (E-tip) prečnika 200 mm , kao i 
realizaciju priključka.
Obračun po kompletu izvedenog priključka. kompl.
Nabavka cevi i fitinga i izrada vodovodne mreže od PPR 
20x3.4mm, vodovodnih cevi. U cenu cevne mreže 
uračunati sve potrebne fazonske komade, pripremno 
završne radove, prenos materijala, izrada i zatvaranje 
žljebova ili montiranje na obujmicama, kukama i 
konzolama, probijanje rupa u zidovima, pregled svake 
cevi ili komada, sečenje cevi, spajanje varenjem i 
privremeno zatvaranje otvora cevi radi ispitivanja.

Obračun po m1 izvedene mreže.
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4.3

m1 15 200.00 3,000.00
4.4

Ø 20mm (3/4") 1 850.00 850.00
4.5

1 800.00 800.00
4.7

1 20,000.00 20,000.00
4.8

1 15,000.00 15,000.00
4.9

1 90,000.00 90,000.00
4.10

1 8,000.00 8,000.00
4.11

4 22,000.00 88,000.00
4.12

1 35,000.00 35,000.00
4.13

2 17,000.00 34,000.00

Nabavka i polaganje u rovu vodovodne cevi od 
polietilena visoke gustine HDPE PE-100 za PN10 sa 
potrebnim spojnim materijalom i prelaznim spojkama.

Obračun po m1 izvedene mreže.
PE Ø 20 mm/10 bara
Nabavka i montaža propusnog ventila s točkićem za 
zatvaranje.
Obračun po komadu.

kom
Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila sa 
poniklovanom kapom i rozetom, prečnikaØ 16mm (½")

Obračun po komadu kom
Izvršiti ispitivanje nepropustljivosti vodovodne mreže, 
pod probnim hidrauličkim pritiskom u svemu prema 
propisima.

Obračun po kompletu, paušalno. kompl.
Izvršiti ispiranje i dezinfekciju vodovodne mreže u 
svemu prema važećim propisima. Nakon dezinfekcije 
pribaviti atest o sanitarnoj ispravnosti mreže i vode.

Obračun po kompletu ispranog i dezinfikovanog 
cevovoda. kompl.
Nabavka i montaža horizontalnog kombinovanog 
Woltman vodomera DN80 mm sa potrebnim spojnim 
materijalom i pripadajućim ventilima.  
Obračun po komadu sve ugrađeno i ispitano. kom
Nabavka i montaža kućnog vodomera DN32mm sa 
potrebnim spojnim materijalom i pripadajućim 
ventilima. 
Obračun po komadu sve ugrađeno i ispitano. kom
Nabavka, transport i ugradnja čeličnog ovalnog ventila 
sa točkom za zatvaranje DN 100 mm za radni pritisak 
od 10 bara. U cenu uračunati i sav potreban spojni 
materijal i zavrtnje. 
Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog 
zatvarača. kom
Nabavka, transport i ugradnja čeličnog ovalnog ventila 
sa točkom za zatvaranje DN 200 mm za radni pritisak 
od 10 bara. U cenu uračunati i sav potreban spojni 
materijal i zavrtnje. 
Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog 
zatvarača. kom
Nabavka, transport i ugradnja čeličnog montažno-
demontažnog elementa DN 100 mm, za radni pritisak 
od 10 bara. U cenu uračunati i sav potreban spojni 
materijal i zavrtnje.

Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog 
elementa. kom
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4.14

1 22,000.00 22,000.00
4.15

1 15,000.00 15,000.00
4.16

1 4,200.00 4,200.00
4.17

2 5,000.00 10,000.00
UKUPNO IV VODOVODNA MREŽA 386,350.00

V HIDRANTSKA MREŽA

5.1

m1 6.5 800.00 5,200.00
m1 90 1,100.00 99,000.00

5.2

2 2,300.00 4,600.00
2 5,800.00 11,600.00

5.3

2 4,200.00 8,400.00

Nabavka, transport i ugradnja čeličnog montažno-
demontažnog elementa DN 200 mm, za radni pritisak 
od 10 bara. U cenu uračunati i sav potreban spojni 
materijal i zavrtnje.

Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog 
elementa. kom
Nabavka, transport i ugradnja livenog T komada 
200/100  mm, za radni pritisak od 10 bara. U cenu 
uračunati i sav potreban spojni materijal i zavrtnje.

Obračun po komadu kom
Nabavka i montaža nepovratnog mesinganog ventila DN 
25 mm.
Obračun po komadu. kom
Nabavka, transport i ugradnja čeličnog kuglastog ventila 
sa navojnim spojem i ručicom za zatvaranje DN 25 mm, 
za radni pritisak od 10 bara. U cenu uračunati i sav 
potreban spojni materijal.

Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog 
zatvarača. kom

Nabavka i polaganje u rovu vodovodnih cevi od 
polietilena visoke gustine HDPE PE-100 (SDR 17, S- 8) 
sa potrebnim spojnim materijalom za izradu hidrantske 
mreže. Spajanje cevi sučeonim varenjem, fuzionim 
spojnicama i tuljcima s letećim prirubnicama.

Obračun po m1 izvedene mreže.
PE Ø 63 mm/ 10 bara 
PE Ø110 mm/10 bara
Nabavka i montaža na hidrantskoj mreži u rovu tuljka od 
polietilena visoke gustine HDPE PE-100 (SDR 17, S-8) 
sa letećom prirubnicom, zavrtnjima i potrebnim spojnim 
materijalom za izradu hidrantske mreže.

Obračun po komadu.
Tuljak PE Ø 63 mm/10 bara kom
Tuljak PE Ø110 mm/10 bara kom
Nabavka i montaža na hidrantskoj mreži u rovu 
elektrofuzionih spojnica EF od polietilena visoke gustine 
HDPE PE-100 (SDR 17, S-8) za izradu hidrantske 
mreže.

Obračun po komadu.
EF- PE Ø 110 mm/10 bara kom
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5.4

2 1,800.00 3,600.00
1 6,000.00 6,000.00
1 6,200.00 6,200.00

5.5

2 4,600.00 9,200.00
5.6

m1 3 2,500.00 7,500.00
5.7

kg 150 600.00 90,000.00
5.8

2 40,000.00 80,000.00

Nabavka i montaža na hidrantskoj mreži u rovu PE 
lukova od polietilena visoke gustine HDPE PE-100 
(SDR 17, S-8) za izradu hidrantske mreže.
Obračun po komadu.
Luk- PE Ø 63 mm/90 kom
Luk- PE Ø 110 mm/90 kom
Luk- PE Ø110 mm/30 kom
Nabavka i montaža na hidrantskoj mreži u rovu PE T 
račvi od polietilena visoke gustine HDPE PE-100 (SDR 
17, S-8) za izradu hidrantske mreže.
Obračun po komadu.
T račva- PE Ø110 mm/Ø63 mm kom
Nabavka cevi i izrada hidrantske mreže od čeličnih 
pocinkovanih navojnih cevi Ø50 u svemu prema 
projektu, opštem opisu i uputstvu nadzornog organa. 
Cevi se termički izoluju. U cenu cevne mreže 
uračunati sve potrebne fazonske komade, pripremno 
završne radove, prenos materijala, montiranje na 
obujmicama, kukama i konzolama, probijanje rupa, 
pregled i ispitivanje na zvuk svake cevi ili komada, 
sečenje cevi, narezivanje navoja, obavijanje 
kudeljom natopljenom u firnajz, spajanje, davanje 
pada, izolacija cevi po projektu ili zahtevu 
nadzornog organa, pregled vodova i privremeno 
zatvaranje otvora cevi radi ispitivanja. Cevna mreža 
od pocinkovanih cevi se na hidrantsku mrežu od 
polietilenskih cevi povezuje prirubničkim spojem.

Obračun po m1 izvedene mreže.
Nabavka i montaža u vodomernom šahtu livenočeličnih 
fazonskih komada s antikorozivnom zaštitom, 
prirubnicama i zavrtnjima.

Obračun po kilogramu.
Nabavka, transport i montaža spoljnog, nadzemnog, 
požarnih hidranata sa liveno-gvozdenim lukom DN80 sa 
stopom, kao i potrebnim spojnim materijalom. Pri 
montaži hidranta stopu ubetonirati u anker blok. Hidrant 
mora imati dve priključne spojke O52-tip"C" i jednu 
spojku O75-tip"B".

Obračun po komadu montiranog, ispitanog i puštenog u 
rad hidranta. kom
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5.9

2 33,000.00 66,000.00
5.10

2 12,000.00 24,000.00
5.11

2 20,000.00 40,000.00
5.12

m1 100 50.00 5,000.00
5.13

4 2,000.00 8,000.00
UKUPNO V HIDRANTSKA MREŽA 474,300.00

VI KANALIZACIONA MREŽA

6.1

1 3,000.00 3,000.00
6.2

PVC Ø50 mm m1 2.5 550.00 1,375.00

Nabavka, transport i montaža pored nadzemnog 
požarnog hidranata na betonskim temeljima 
samostojećih ormana, dimenzija 1105x564x252 mm sa 
opremom za nadzemne hidrante:                                       
  - 4 x Crevo trevira O52 mm, L=15m,                              
   - 2 x Mlaznica O52/O12 mm,                                         
    - 1 x Ključ za nadzemni hidrant,                                    
     - 1 x Ključ- "ABC" i                                                     
      - 1 x Ključ-"C".

Obračun po komadu montiranog ormana sa standardnom 
opremom. kom
Nabavka, transport i montaža na zidu limenih 
hidrantskih ormarića sa standardnom opremom:                
    - ventil 2"                                                                       
         - crevo 15 m                                                              
             - mlaznica 12 mm.
Obračun po komadu kompletno montirano. kom
Nabavka i montaža na cevnoj mreži i ispred 
nadzemnih hidranata, čeličnog ventila (Euro ventil) 
sa antikorozivnom zaštitom, prirubničkim spojem i 
ugradbenom garniturom za zatvaranje.

Euro ventil DN 80 mm, PN10 kom
Izvršiti ispiranje hidrantske mreže u svemu prema 
važećim propisima.

Obračun po m1 ispranog cevovoda.
Ispitivanje spoljnih i unutrašnjih hidranta u pogledu 
propisanog protoka pri zahtevanom hidrodinamičkom 
pritisku vode na izlivu i pribavljanje atesta od ovlašćene 
firme za tu delatnost.

Obračun po komadu kompletno pregledanog i ispitanog 
hidranta. kom

Izvođenje priključaka novoprojektovane kanalizacione 
mreže na postojeću uličnu kanalizacionu mrežu sa 
potrebnim štemovanjem za omogućavanje ostvarivanja 
priključaka. Priključak se izvodi u postojećem šahtu. 
Nakon ostvarenog priključka otvor oko cevi u zidu šahta 
obraditi betonom i cementnim malterom.
Obračun po kompletu izvedenog priključka kom
Nabavka, transport i izrada unutrašnje kanalizacione 
mreže od tvrdih PVC kanalizacionih cevi za kućnu 
kanalizaciju sa potrebnim fazonskim komadima. U cenu 
uračunati i sav potreban spojni materijal.
Obračun po m izvedene mreže.
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6.3

PVC Ø110 mm m1 54 1,000.00 54,000.00
6.4

m1 56.5 100.00 5,650.00
UKUPNO VI KANALIZACIONA MREŽA 64,025.00

VII SANITARIJA

7.1

1 8,000.00 8,000.00
UKUPNO VII SANITARIJA 8,000.00

VIII ZAVRŠNI RADOVI

8.1

m3 4.5 2,000.00 9,000.00
8.2

m2 25 1,600.00 40,000.00
8.3

1 10,000.00 10,000.00
8.4

1 30,000.00 30,000.00
UKUPNO VIII ZAVRŠNI RADOVI 89,000.00

Nabavka, transport i izrada spoljne kanalizacione mreže 
od tvrdih PVC kanalizacionih cevi za uličnu kanalizaciju 
sa potrebnim fazonskim komadima. U cenu uračunati i 
sav potreban spojni materijal.

Obračun po m izvedene mreže.

Ispitivanje kanalizacione mreže na propustnost i 
vododrživost spojeva.
Obračun po m1 ispitane mreže.

Nabavka i montaža komplet keramičkog umivaonika, sa 
sledećim elementima: - keramička školjka umivaonika 
58x39 cm, - odlivni ventil sa metalnim sifonom, -stojeća 
baterija za hladnu vodu, -ugaoni ventili 1/2",  - potreban 
spojni i zaptivni materijal.

Obračun po kompletu sve montirano. kom

Nabavka, transport i ugradnja drobljenog kamena, kao 
tamponskog sloja prosečne debljine 15 cm. Tamponski 
sloj izvesti do potrebne zbijenosti MS 80 Mpa
Obračun po m3  
Izrada novog asfaltnog kolovoza na delu saobraćajnice i 
trotoara, od BNXS 16A, debljine 12 cm,
Obračun po m2 
Obeležavanje objekta, prenošenje projektovane trase, 
potrebnih repera na teren
Obračun paušalno po kompletu. kompl.
Geodetsko snimanje izgrađene spoljne vodovodne, 
hidrantske i kanalizacione mreže i šahtova sa izradom 
geodetsko-topografskog situacionog plana. U 
situacionom planu prikazati tačne trase i dubine cevne 
mreže i šahtova.
Obračun paušalno po kompletu. kompl.
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REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI 185,250.00
II BETONSKI RADOVI 253,400.00
III BRAVARSKI I RAZNI RADOVI 83,000.00
IV VODOVODNA MREŽA 386,350.00
V HIDRANTSKA MREŽA 474,300.00
VI KANALIZACIONA MREŽA 64,025.00
VII SANITARIJA 8,000.00
VIII ZAVRŠNI RADOVI 89,000.00

UKUPNO: 1,543,325.00

PROJEKTANT:

Zoran Kerečki, dipl.građ.inž.



3.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA



S A D R Ž A J 

3.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

3.7.1.   Situacioni plan R = 1 : 500
3.7.2.   Osnova prizemlja R = 1 : 100
3.7.3.   Izometrijska šema hidrantske mreže R = 1 : 100 
3.7.4.   Vodomerna šahta VŠ R = 1 : 20
3.7.5.   Vodomerna šahta sa specifikacijom materijala R = 1 : 20
3.7.6.   Šahta priključka Špr. R = 1 : 20
3.7.7.   Šema čvorova – čvor Č1
3.7.8.   Šema čvorova – čvor Č2  
3.7.9.   Šema čvorova – čvor Č3           
3.7.10. Šema čvorova – čvor Č4
3.7.11. Šema čvorova – nadzemni hidranti
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5. 
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4.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
  

Na osnovučlana 128.Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-

ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–

odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja 

kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeniglasnik RS”, br. 23/2015, 

77/2015, 58/16, 96/16 и 67/17 ) kao: 

  

О D G О V О R N I   P R О Ј Е К Т А N Т  

   

za izradu  projekta za građevinsku dozvolu  PGD – elektroenergetskih instalacije kotlarnice na 

biomasu KP br 1828/2 KO Priboj određuje se::  

  

  

Miroslav Milenković  dipl.inţ.el. ...................................................................... 350 1054 03  

  

  

   

Projektant:  

  

„MIM TEHNO PLUS“ Кraljevo   
    

Odgovorno lice projektanta:  

 

Pečat:  

Irena Marašević 

 

potpis:  

 

 

 

 

 

 

   

Broj tehničke dokumetacije:  

  

Mesto i datum:  

12-02/2017  

Kraljevo, Decembar 2017. god. 

  

 

Ul. Jug Bogdanova 49D/13,  

36000 Kraljevo, 

matični broj:  63590975 

PIB:   108636073 

tekući račun:  200-2794650101003-60 

Irena 
Marašević 
820387583-04
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Irena Marašević 
820387583-04049
74785041 
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4.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA  

 

 

Odgovorni projektant projekta elektroenergetskih instalacija PGD – projekta za građevinsku 

dozvolu  za kotlanicu na biomasu KP br 1828/2 KO Priboj:  

 

 

Miroslav Milenković dipl. inţ.el. 

 

I  Z  Ј  А  V  LJ  U  Ј  Е  М  

1. Da je projekat u svemu u skladu sa izdatim Lokacijskim uslovima ROP-PRI-34837-LOC-

1/2017 , од 29.11.2017. godine izdatim od strane Republika Srbija, Opštinska uprava Priboj 

Odeljenje za urbanizam,građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove 

2. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i 

normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;  

3. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje 

osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima 

se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.  

 

Odgovorni projektant :                  Miroslav Milenković dipl. inţ. el. 

 

 Broj Licence:  350 1054 03 

 

 Pečat:  Potpis:  

 

 

 

 

 

 

  

Broj tehničke dokumetacije:  

  

Mesto i datum:  

12-02/2017  

Kraljevo, Decembar 2017. god.  

 

Ul. Jug Bogdanova 49D/13,  

36000 Kraljevo, 

matični broj:  63590975 

PIB:   108636073 

tekući račun:  200-2794650101003-60 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

5.1. PROJEKTNI ZADATAK 
 

1. Investitor:   Opština Priboj, Ul. 12. Januara br. 108 

2. Objekat:   Kotlarnica na biomasu na KP br 1828/2 KO Priboj 

3. Lokacija:   na KP br 1828/2 KO Priboj, Priboj 

4. Projektant:   „MIM TEHNO PLUS“ Кraljevo 

 

        Izvršiti projektovanje elektroenergetske instalacije za Kotlarnicu na bio masu 
prema dostavljenim Arhitektonsko-gradjevinskim podlogama i mašinskom projektu, a u 
svemu prema vaţecim zakonima, propisima, preporukama i standardima za oblast 
elektrotehnike, poštijuci i stendarde IEC. 

Pri projektovanju uzeti u obzir zahtev Investitora za potrebnim napajanjem potrošaca, 

mogucim proširenjima, kao i adekvatnom snabdevanju navedenih prostorija elektricnom 

energijom  i neophodnim pratecim zahtevima u oblasti telekomunikacionih i signalnih instalacija. 

 

Posebni zahtevi investitora: 

 
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE: 
 
 Projektom unutrašnjih električnih instalacija predvideti sledeće: 

- napajanje objekta od KPO do razvodnih ormana nove kotlarnice na bio masu 
-  napajanje kotla i elemenata kotlovskog postrojenja,  
-  napajanje osvetljenja, priljučnica i termičkih potrošača 
- zaštitu ljudi od električnog udara 
 

 
Antipanik - Obezbediti 5 luxa na vratima i svim putevima evekuacije 2 luxa  preko rasvetnih tela 

sa sopstvenim unutrašnjim napajanjem.  

Predvideti LED svetiljke u odgovarajućoj IP zaštiti.. 

 

 

 

 

 
 INVESTITOR:   

                        
        

___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5.2.    TEHNIĈKI OPIS 
 
A. Opšti deo 

 

Ovim projektom predviĎena je ugradnja dva kotla na biomasu (drvena sečka) temperaturskog 

reţima 90/70°C kapaciteta 1250 KW. 

Temperatura razvodne vode iz kotla je konstantna i iznosi 90°C, a u zavisnosti od opterećenja 

konzuma (radijatorskog grejanja) priključenih objekata. 

PredviĎeno je da kotao bude povezan na akumulator toplote ("pufer"). Akumulator toplote ima 

zapreminu 15 m3. Njegova uloga je višestruka: omogućavaju rezervu tople vode kojom će se 

snabdevati potrošači prilikom čišćenja kotla i pauze (u trenutku kada kotao ne radi) i 

obezbeĎuju rad kotla sa 100 % opterećenjem sto je veoma vaţno, jer je u tom slučaju stepen 

efikasnosti kotla najveći. 

  
B. Tehniĉki deo 

 

1. Snabdevanje objekta električnom energijom. 
 

Napajanje objekta el. energijom izvodi se iz  novoformiranog mernog ormana MRO koji se 

nalazi pored kotlarnice tako da je očitavanje brojila moguće sa javne površine. MRO je 

slobodnostojeći i u isti će se montirati jedna poludirekna grupa 200/5A koja se prebacuje iz 

škola METŠ , jedno brojilo široke potrošnje koje se prebacuje iz Osnovne škole i jedna direkna 

merna grupa 62A za kotlarnicu u svemu prema uslovima ED Uţice pogon Priboj broj 

28/51/2017 od 21.11.2017.god. 

MRO se napaja kablom PP00 4x120mm2, 1kV koji se isključuje sa KPK-Š (škole). Kabal po 

obeleţavanju od strane ED Uţice pogon Priboj ručno iskopati i postaviti u novi rov do MRO. 

Tačan poloţaj MRO usaglasiti se nadzornim organom ED. 

Priključak kotlarnice izvesti kablom N2XH  4x50mm
2
 od MRO do KPK-K koji se postavlja na 

fasadni zid kotlarnice pored MRO.  

Na objektu METŠ pored postojećeg KPK montirati novi dvostruki KPK. Za napajanje škole 

postaviti novi kabal XP00 ASJ 3x150+70mm
2
 i povezatii na jednu grupu NV osigurača 

400/200A. Za napajanje Osnovne škole postaviti novi kabal PP005x10mm
2
, 1kV do novog KPK 

i povezati sa drugom grupom NV osigurača 160/35A.  

Napajanje potrošača objekta kotlarnice izvešće se preko novoformiranog razvodnih ormana 

nove kotlarnice RO-NK kablom N2XH  4x50mm
2
, 1kV. 

 

2. Razvod električne energije 

Napajanje potrošača objekta izvešće se preko novoformiranog razvodnih ormana nove 

kotlarnice RO-NK. Razvodni orman je od dva puta dekapiranog lima sa  vratima sa tipskom 

bravicom i ključem.  

Razvod el. energije, predvidja se kablovima tipa  N2XH koji su dimenzionisani na bazi 

jednovremenog vršnog opterećenja uz proveru pada napona. Kablovi se postavljaju na zid 

vidno, u pnk kanalima, na obujmicama ili u glatkim instalacionim cevima. 

 

3. Izbor električne opreme 
 

     Električna oprema je odabrana prema:  

   - u zavisnosti od spoljašnjih uticaja 

   - nameni i tipu el.en. sistema napajanja 

   - električnom proračunu 
 

1/ PredviĎena elektroenrgetska instalacija se napaja u TT sistemu  3L/N/PE, 50 Hz, 

3x400/230V. 

2/ Klasifikacija spoljašnjih uticaja kojima je izloţena električna instalacija data je standardom 

SRPS N.B2.730, Sl. list SFRJ 48/84, tj. sa tri opšte kategorije uticaja: 

 



  

   - uticaj okoline 

   - upotreba 

   - konstrukcija zgrade 

 
UTICAJ OKOLINE 

KATEGORIJA UTICAJA                          OZNAKA               ZAHTEVI ZA IZBOR OPREME I  

                                                                                                    POSTAVLJANJE 

TEMPERATURA                                       AA4                              Normalno 

NADMORSKA VISINA                            AC1                              Normalno 

PRISUSTVO VODE                          AD1,AD3                             IPO*, IP3* 

_____________________________________________________________________________ 

PRISUSTVO STRANIH  

ČVRSTIH TELA                                    AE1                                     IPO* 

PRISUSTVO KOROZIVNIH ILI 

PRLJAVIH MATERIJALA                     AF1                                   Normalno 

MEHANIČKA NAPREZANJA-UDAR    AG1                                Normalno 

_____________________________________________________________________________ 

MEH.NAPREZANJA-VIBRACIJE        AH1                                   Normalno 

PRISUSTVO FLORE I FAUNE           AK1,AL1                               Normalno 

_____________________________________________________________________________ 

EL.MAG. EL.STAT. UREĐAJI 

ILI JONIZACIJA                                 AM1                                  Normalno 

OSTALI UTICAJI                              AN1,AP1,AQ1                    

UPOTREBA                                    OZNAKA                           ZAHTEVI ZA IZBOR OPREME 

                                                        I POSTAVLJANJE                  

OSPOSOBLJENOST LICA              BA2                                              IP2* 

____________________________________________________________________________

OTPORNOST LJUDSKOG TELA     BB1                                        Normalni 

____________________________________________________________________________ 

DODIR LICA SA POTENCIJALOM 

ZEMLJE                                            BC2                                        Normalni 

EVAKUACIJA U SLUČAJU          

HITNOSTI                                          BD1               Normalni 

MATERIJAL ZA OBRADU ILI  

SKLADIŠTENJE                                 BE1                                Normalni 

 

KONSTRUKCIJA                               

KONSTRUKCIJA ZGRADE             OZNAKA                     ZAHTEVI ZA IZBOR OPREME I 

                      POSTAVLJANJE 

SASTAV MATERIJALA                     CA1                                          Normalni 

STRUKTURA ZGRADE                    CB1                                          Normalni 

 

Instalaciju treba izvesti u skladu sa vaţećim propisima i ovim elaboratom, sa novim 

ispravnim materijalom i stručnom radnom snagom. 

 

4.  Instalacija osvetljenja 
 

Za osvetlenje prostorija predvidjene su svetiljke sa led izvorima različitih svetlotehnickih 

karakteristika i mehanicke zastite a zavisno od karakteristika sredine u kojoj se svetiljka 

ugradjuje. 

Planirane su led svetiljke u zaštiti IP55 sa led cevima 18W. 

Za osvetljenje kotlarnice predviĎena su 3 jednopolna prekidača kod vrata, kao i jedan 

jednopolni prekidač za uključivanje svetla u podrumu. U ulaznom delu podruma svetlo se 

uklučuje preko senzora pokreta. 



  

Nuţno svetlo kotlarnice je projektovano se fluo svetuljkama od 18W u zaštiti IP55 sa 

sopstvenim izvorom napajanja (akumulatorom), koja omogucava rad svetiljke u autonomiji 1h, 

sa osvetljajem od 1 lux-a, na putevima i 2 lux-a na vratima.  

Polozaj ovih svetiljki je tako izabran da omogucava nesmetanu evakuaciju ljudstva u slucaju 

pozara ili drugih nepredvidjenih situacija. 

Za spoljasnju rasvetu su predvidjeni led reflektori. Uključivanje je ručno I preko 

luksomata. 

Razvod kablova se vrši postavljanjem istih na zid u pnk kanalima ili u instalacionim glatkim 

cevima PG11. Instalacija se izvodi kablovima N2XH 3x1,5mm2. 
 

5. Instalacija priključnica i ostalih tehnoloških potrošača 
 

Instalacija uticnica je planirana kao vidna instalacija. Planirane su industrijske utičnice trofazna 

petopolna od 32A i monofazna tropolna od 16A. Sve uticnice su propisanog stepena zastite. 

Razvod kablova se vrši postavljanjem istih na zid u pnk kanalima ili u instalacionim glatkim 

cevima. Instalacija se izvodi kablom N2XH 5x4mm2/PG21 za trofaznu i kablom N2XH 

3x2,5mm2/PG16 za monofaznu utičnicu. 

 

6.  Elektromotorni pogon i automatsko upravljanje 

 

El. motorni pogon kotla se napaja iz sopstvenog ormana automatike KO-K. Iz istog se napajaju 

motori – pumpe koje guraju toplu vodu za grejanje. Prema opterećenju se bira kotlovska pumpa 

I trokraki mešni ventil za zaštiti hladnog kraja kotla, te je potrebno da se predvidi instalacija. 

Kablovi ovih potrpšača se postavljaju u sapa cevi koje se fiksiraju za pod pored kotla. 

 

7. Zaštita od poţara 
 

Primarni cilj kod zaštite od poţara je zaštita ljudskih ţivota. Ovo podrazumeva potpuno 

bezbedno napuštanje objekta u sve tri faze, a to su: 

 Beţanje iz zapaljene prostorije - prva faza evakuacije; 

 Beţanje kroz hodnike do izlaza - druga faza evakuacije; 

 Napuštanje objekta na udaljenje od min 6m - treća faza evakuacije. 

Projektovana elektrIčna oprema i materijal, koji propisno UGRADJENI I ODRŢAVANI ne mogu 

da budu uzrok pojave poţara. 

 

9.  Zaštita od el. udara 
 

Za zaštitu ljudi od el. udara primenjen je sistem zaštite automatskim isključenjem napajanja uz 

uslov izjednačenja potencijala. Instalacija je projektovana za TT sistem zaštite a pripremljena 

za TN-C-S sistem  sa temeljnim uzemljivačem, kao osnovnim, kao i sa merama izjednačenja 

potencijala u objektu, što predstavlja dodatnu meru zaštite.  

PredviĎen je temeljni uzemljivač koji će se izvesti trakom Fe/Zn 25x4mm poloţenom u temelju, 

zavarenom na svakih 1,5 m za temeljnu armaturu. 

Sabirni uzemljivač kotlarnice je traka FeZn25x4mm poloţena na nosačima za zid SRPS N.B4. 

925-P na 0,5m od tla po obimu kotlarnice. Sa sabirnim uzemljivačem vezana je šina uzemljenja 

u GRO jednoţilnim kablom N2XH-Y (sa ţutozelenom izolacijom) preseka provodnika jednakom 

polovinu preseka faznog provodnika napojnog kabla (50mm2). Preko  napojnog kabla povezuje 

se šina uzemljenja u RO-NK. RO-NK je povezan sa sabirnim uzemljivačem u kotlarnici. Dalje 

preko pete ili treće ţile sa ţuto zelenom izolacijom povezuju metalne mase potrošača direktno 

ili preko zaštitnih kontakata priključnica. 

Instalacija je tako dimenzionisana da je u slučaju primene TN sistema  otpor petlje do 

najudaljenijeg potrošača takav da zaštitni uredjaji prekidaju strujno kolo u vremenu, 

bezopasnom po čoveka i to 0,4 sec. za potrošače u suvim prostorijama, odnosno 0,1 sec. za 

potrošače u vlaţnim prostorijama u slučaju zemljospoja. Ovo je priloţenim proračunom 

dokazano. Posle završenih radova izvodjač će izmeriti otpor petlje i dokazati ispravnost 

instalacije.  
 



  

10. Zaštita od atmosferskog praţnjenja - gromobranska instalacija 

 

Gromobranska instalacija je postojeća koja se nalazi na školi. Škola je visine >17m pa pripada 

prvoj zoni , a proračunom je dato da kotlarnica pripada IV zoni. Kotlarnica je u zaštićenoj zoni 

od strane škole METŠ pa nije potrebnio izvoditi gromobransku instalaciju. Pošto je krov 

postavljem na metalnoj kostrukciji potrebno je izvesti izjednačenje potencijal, koje je  

projektovana na principu Faradejevog kaveza . 

Metalna konstrukcija koja nosi krov predstavlja prihvatni sistem. Isti se spaja sa spustnim 

sistemom varenjem trake za konstrukciju. 

Spusni provodnici su rasporeĎeni po obimu štićenog prostora tako što su postavljeni u 

armirano-betonske stubove. Spusni provodnici su uraĎeni od pocinkovane trake 20x4mm do 

mernog spoja. Merno-rastavni spoj postaviti na 1.7m visine od trotoara.  

PredviĎeno je uzemljenje metalnog dimnjaka na dve tačke.  

Unutrašnju gromobransku instalaciju predstavlja povezivanje svih provodnih delova u objektu 

sa gromobranskim uzemljivačem. 

 

Odrţavanje gromobranske instalacije u eksploataciji mora biti prema standardu SRPS 

NB4.802. Kontrolu instalacije vrši stručnjak za gromobranske instalacije prema standardu 

SRPS IEC 1024-1 tačka 4.2. i 4.2.2. Vizuelna kontrola se vrši najmanje jedanput godišnje a, 

potpuna kontrola i ispitivanje svake dve godine, ukoliko je I nivo zaštite, svake četiri godine 

ukoliko je II nivo zaštite i svakih šest godina ukoliko je III ili IV nivo zaštite. Proračun nivoa 

zaštite i način odrţavanja i kontrole gromobranske instalacije je priloţen u projektnoj 

dokumentaciji. 

 

Po izvedenim radovima moraju se izvršiti merenja svih zaštitnih sistema, o čemu treba priloţiti 

ateste ovlašćenih organizacija. 

 

Za svaku bitnu izmenu u odnosu na projekat IzvoĎač je duţan da traţi pismenu saglasnost 

Projektanta. 
 

 

5.3.   TEHNIĈKI USLOVI 
 
5.3.1. TEHNIĈKI USLOVI  za izradu električnih instalacija 

 

1. Ovi tehnički uslovi su sastani deo projekta, pa je izvodjač duţan da ih se pridrţava pri izradi 

instalacija.  

 

2. Instalacija se u svemu ima izvesti prema priloţenim crteţima predračunu radova, tehničkom 

opisu, ovim uslovima i vaţećim propisima. 

 

3. Za sva tumačenja projekta je nadleţan nadzorni organ investitora, ili u slučaju nesporazuma 

projektant. 

 

4. Izvodjač je duţan da pre početka radova na licu mesta pregleda ceo projekat i da svoje 

eventualne primedbe na isti način usaglasi sa nadzornim organom investitora i to konstatuje 

u dnevniku radova. 

 

5. Izvodjač je duţan da pre početka radova u zajednici sa nadzornim organom investitora i 

izvodjačem drugih radova načini vremenski plan i dinamiku izgradnje objekta, ojih će se u 

toku radova striktno pridrţavati. Za bilo kakvo odstupanje od ove dinamike radova mora 

unapred pribaviti pismenu saglasnost nadzornog organa investitora. U protivnom 

eventualno nastale štete za investitora, ili druge snosi izvodjač. 

 

6. Ukoliko se u toku radova ukaţe potreba za izmenama bilo koje vrste, izvodjač je duţan da 



  

za to pribavi pismenu saglasnost investitora. Izmene koje utiču na osnovno rešenje projekta 

se ne smeju vršiti bez saglasnosti projektanta. 

 

7. Sav materijal i oprema, upotrebljeni za izradu ove instalacije, moraju biti provoklasnog 

kvaliteta i u potpunosti odgovarati standardima vaţećim za ovu vrstu materijala, odnosno 

opreme. Izvodjač je duţan da o svom trošku zameni sav materijal i opremu, za koju se 

stanovi da nisu kvalitetni, ili da ne odgovaraju vaţećim jugoslovenskim standardima. 

 

8. Izvodjač je duţan da za svu opremu, ili delove opreme koju sam proizvodi ili izradjuje, izradi 

svu potrebnu radioničku dokumentaciju i da na istu, pre početka izrade dobije pismenu 

saglasnost organa, o svom trošku i bez prava na produţenje roka, izvrši sve eventualne 

potrebe izmene, nadzornog organa investitora. Ukoliko ovako ne postupi, biće duţan da na 

zahtev nadzornog organa zameni isporučenu i ugradjenu opremu.  

 

9. Izvodjač je duţan da sve potrebne radove izvede stručne radnom snagom, čisto, solidno i 

kvalitetno. Sve nedostatke, koje nadzorni organ investitora ustanovi u toku pregleda radova, 

izvodjač je duţan da ukloni u najkraćem mogućem roku i o svom trošku. 

 

10. Izvodjač je duţan da u toku radova, ili po završetku istih, izvrši sva propisana i potrebna 

merenja i ispitivanja i da overene ateste o tome preda investitoru. 

 

11. Izvodjač je duţan da pri primo predaji radova, preda investitoru ateste i overenog garantne 

listove za svu ugradjenu opremu. 

 

12. Izvodjač je duţan da o svom trošku i u njkraćem mogućem roku otkloni sve nedostatke, oje 

ustanovi komisija za tehnički prijem objekta. ukoliko se izvodjač pokaţe aljkav, ili ne ţeli da 

pristupi otklanjanju ustanovljenih nedostataka, investitor ima pravo da otklonjene 

nedostatke poveri drugom kvalifikovanom preduzeću, a na račun izvodjača. 

 

13. Izvodjač garantuje investitoru ispravnost instalacija u toku godine, počev od dana tehničkog 

prijema radova. U garantnom roku izvodjač je duţan da njhitnije i o svom trošku otkloni sva 

oštećenja, koja se eventualno pojave usled upotrebe lošeg materijala ili nesolidne izrade. 

 

14. Ukoliko se pokaţe da su neki nedostaci u instalaciju nastali usled loše ili nesavesne 

upotrebe, ili preopterećenja, izvodjač je duţan da na zahtev investitora otkloni nedostatke, 

ali će mu naplati stvarne troškove. 

 

15. Za sve što nije izričito navedeno u ovim uslovima, i izvodjač je duţan da se pridrţava 

vaţećih propisa i standarda. 

 

 

5.3.3. IZJAVA O PRIMENJENIM PROPISIMA 
 

Ovim izjavljujem da sam prilikom projektovanja ELEKTRIČNIH INSTALACIJA JAKE STRUJE za: 
 

1. OBJEKAT:  KOTLARNICA 
 

koristio sledeće propise ,  standarde i normative: 
 

Pri izradi projekta korišćeni su SRPS, tehnički propisi, preporuke i upustva posebno:  
  

1. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog praţnjenja (Sl.list SRJ 

11/96  

2. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ureĎaja od poţara 

(Sl. list SFRJ br. 74/1990) 

3. Preporuke za osvetljenje - Jugoslovenski komitet za osvetljenje 1974 

4. Tehničke preporuke Elektrodistribucija Srbije   



  

5. Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS br: 101/05)  
 

SRPS IEC 60364-4-41:2008, Električne instalacije u zgradama — Deo 4-41: Zaštita radi 

ostvarivanja bezbednosti — Zaštita od električnog udara (IEC 60364-4-41:2005, IDT) 

SRPS IEC 60364-4-42:2008, Električne instalacije u zgradama — Deo 4-42: Zaštita radi 

ostvarivanja bezbednosti — Zaštita od toplotnog dejstva (IEC 60364-4-42:2001, IDT) 

SRPS IEC 60364-4-43:2008, Električne instalacije u zgradama — Deo 4-43: Zaštita radi 

ostvarivanja bezbednosti — Zaštita od prekomerne struje (IEC 60364-4-43:2001 IDT) 

SRPS IEC 60364-5-51:2008, Električne instalacije u zgradama — Deo 5-51: Izbor i postavljanje 

električne opreme — Opšta pravila (IEC 60364-5-51:2005, IDT) 

SRPS IEC 60364-5-52:2008, Električne instalacije u zgradama — Deo 5-52: Izbor i postavljanje 

električne opreme — Električni razvodi (IEC 60364-5-52:2001, IDT) 

SRPS IEC 60364-5-53:2008, Električne instalacije u zgradama — Deo 5-53: Izbor i postavljanje 

električne opreme — Rastavljanje, rasklapanje i upravljanje (IEC 60364-5-53:2002,IDT) 

SRPS IEC 60364-5-54:2008, Električne instalacije u zgradama — Deo 5-54: Izbor i postavljanje 

električne opreme — Uzemljenje, zaštitni provodnici i zaštitni provodnici za 

izjednačenje potencijala (IEC 60364-5-54:2002, IDT) 

SRPS IEC 60050-195:2008, Međunarodni elektrotehnički rečnik — Deo 195: Uzemljenje i 

zaštita od električnih udara (IEC 60050-195:2001, IDT) 

SRPS IEC 60364-1:2007, Električne instaalcije u zgradama — Deo 1: Osnovni principi, 

ocenjivanje opštih karakteristika, definicije (IEC 60364-1:2005, IDT) 

SRPS N.A2.001:1989, IEC standardni naponi (IEC 60038:1983, IDT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.4.    PRILOG O PRIMENJENIM PROPISANIM 
          MERAMA ZAŠTITE NA RADU 
 

Ovo je poseban prilog o primenjenim propisanim merama i normativima zaštite na radu, 

prilikom projektovanja, a u skladu sa ZAKONOM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU 

(Sl. glasnik RS br: 101/05) i Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije 

niskog napona (Sl. list SFRJ br: 53/88 i 54/88). Poseban značaj posvećen je opasnostima, koje 

se mogu javiti u toku eksploatacije el. instalacija. 
 

                                                                              SADRŢAJ 
 

1. Analiza opštih uslova kroz kriterijum zaštite na radu 

2. Opasnosti koje se mogu javiti u eksploataciji i projektom predvidjene  

                              mere za zaštitu 

3. Propisane mere zaštite pri eksploataciji el.instalacija 

4. Spisak korišćenih propisa i zakona 

5. Zakljuĉak 

 

A.   LOKACIJA OBJEKTA 
                             

Objekat se nalazi u Priboju, pa za njega vladaju isti uslovi kao i za ostali deo korisnika. 

Izgradnjom ovog objekta neće se promeniti uslovi u kome se prostor ranije nalazio. 

 
B.   ĈISTOĆA  VAZDUHA 
 

Količina goriva koja je potrebna u grejnoj sezoni zavisi od tipa goriva koje se koristi 

za rad kotla, odnosno od toplotne moći korišćenog goriva. Za rad kotla predviĎena je drvena 

sečka. Drvena sečka definisana je veličinom G 30/G 50,  sadrţajem vlage maksimalno do 

35% (W35) prema ÖNORM M7133. Normirana veličina sečke G30/G50 prema ÖNORM  

M7133. 

 

C.   UNUTRAŠNJE UREDJENJE RADNIH PROSTORIJA I PROSTORA U KOJIMA SE 

KREĆU   RADNICI 
 

Raspored elemenata električne instalacije i delova opreme unutar radnih i ostalih prostorija 

objekta je takav da ne predstavlja neposrednu opasnost za zdravlje lica koja rade ili se nalaze u 

objektu. Dimenzije manipulativnih prostora u električnim pogonskim prostorijama projektovane 

su u skladu sa JUS i TP. 
 

D.   OSVETLJENJE 
 

Pravilnim izborom i rasporedom svetiljki, kao i priloţenim proračunima, projektant garantuje da 

osvetljenost prostorija zadovoljava zahteve iz SRPS N.C9.100 tj. da nema štetan uticaj na 

ljudsko zdravlje. 
 

E.   PREKOMERNA BUKA I VIBRACIJE 
 

Ugradjena električna oprema je u skladu sa propisima iz ove oblasti. Fabrički atesti i merenja 

posle ugradnje dokazuju da nema štetnih uticaja na zdravlje. Obrada zidova radi zvuČne 

izolacije je predmet gradjevinskog projekta. Svi izvori buke atestirani su na propisni nivo. 

Internim i opštim propisima nije predvidjena upotreba ličnih sredstava zaštite (antifon i sl.). 
 

F.   OPASNOST OD POŢARA (Principske mere)  
 

Objekat spada u klasu spoljašnjih uticaja BD 1 (malo prisustvo ljudi, dobri uslovi evakuacije), pa 

je el.razvod sigurnosnih strujnih kola (za nuţno osvetljenje i sl.) projektovan N2XH kablovima i 

u skladu sa propisima projektovani su uredjaji za automatsko otkrivanje i signalizaciju poţara.  



  

G.   OPASNOST OD ELEKTRIĈNOG UDARA 

 

Opasnost od direktnog dodira delova pod naponom otklonjena je pravilnim izborom i propisnom 

ugradnjom el.opreme i instalacija, kao i primenom sledećih mera: 

    - Tehničke mere zaštite rastavljanjem ostvarena je postavljanjem glavnog prekidača na 

svakom razvodnom ormanu. 

Nije predvidjeno prekidanje neutralnog provodnika. 

    - Rastavljanje strujnog kola ostvareno je postavljanjem osigurača, pomoću kojih je moguće 

odvojiti svako strujno kolo od drugih provodnika pod naponom. Svaki direktni priključak za 

uredjaje-mašine opremljen je posebnim prekidačem ili osiguračima. 

    - Isključenje strujnog kola u slučaju hitnosti daljinskom komandom je kod onih delova 

instalacije za koje je to potrebno, omogućeno je ugradnjom uredjaja za isključenje sa 

mogućnošću daljinskog komandovanja. 

    - Funkcionalno uključenje i isključenje strujnih kola za fiksne potrošače, predvidjeno je 

postavljenjem rastavnih prekidača. Za priključnice do 63 A ovo je predvidjeno umetanjem i 

vadjenjem utikača. 

Zaštita od dodira delova pod naponom postignuta je takodje i: 

    - Primenom izolovanih elemenata, kablova i opreme tako da se delovi pod naponom, 

konstrukciono, ne mogu dodirnuti ako je izolacija ispravna. 

    - Primenom zatvorenih kućišta za razvodne table i ormane koji se zaključavaju. 

    - Primenom elemenata u zatvorenom kućištu koje se ne moţe otvoriti bez upotrebe alata. 

Opasnost od indirektnog dodira otklonjena je primenom tehničke mere automatskog isključenja, 

prema SRPS N.B2.730 i SRPS N.B2.741 za TN-C-S sistem razvoda (zaštita od opasnog 

napona dodira). Računskom proverom projektant garantuje da je predvidjeni sistem zaštite 

efikasan.  

- Zaštitni (PE) vodovi su ţuto-zelene boje, a kablovi označeni prema SRPS N.CO.010. 

 
B.   OPASNOST OD TERMIĈKOG NAPREZANJA PROVODNIKA I KABLOVA 

 

Ova opasnost je otklonjena pravilnim izborom provodnika i kablova prema proverenoj radnoj 

struji za odredjenu relaciju, a uzimajući u obzir način i uslove polaganja kablova. Odabrani 

preseci su veći ili jednaki presecima uslovljenim propisima. 

 
C.   OPASNOST OD PREOPTEREĆENJA I KRATKOG SPOJA 

 

Otklonjena je upotrebom odgovarajućih i pravilno odabranih topljivih osigurača sa 

odgovarajućim umetkom na početku svakog strujnog kola, odnosno bimetalnim relejima 

odgovarajućeg opsega regulacije, kao i pravilnim dimenzionisanjem odgovarajuće el.opreme u 

skladu sa SRPS i TP. 

 
D.   OPASNOSTI OD PRENAPONA USLED RAZLIĈITIH NAPONSKIH NIVOA 
 

Otklonjena je time da se u instalacionim kanalima, regalima, cevima ili na trasama pod 

malterom ili pod zemljom NE postavljaju jedan do drugog, na manjoj od propisane udaljenosti, 

kablovi koji pripadaju kolima različitih naponskih nivoa (na primer energetski i TT kablovi). 

 
E.   OPASNOST OD NESTANKA ILI PADA NAPONA 

 

Nije posebno tretirano (osim kod bitnih mašina/uredjaja), jer nestanak ili pad napona u objektu 

ne izazivaju, u normalnim okolnostima, opasnost za ljude. Za oznaku komunikacija, u tim 

slučajevima, predvidjene su protivpanične (sigurnosne) svetiljke (Izlaz – Strelice). 

 
F.   OPASNOST OD UTICAJA VODE, VLAGE I PRAŠINE 
 

Otklonjena je tako što je za elektro razvodne ormane predvidjena zaštita IP 44 ili IP 54, kao i 

smeštaj opreme u za to predvidjene prostorije. U eksploataciji je predvidjeno odrţavanje i 

čišćenje el.instalacija i opreme. 



  

G.   OPASNOST OD PREVELIKOG PADA NAPONA 
 

Zaštita od nedozvoljenog pada napona obezbedjena je pravilnim dimenzionisanjem napojnih 

kablova. 

 
H.   OPASNOST OD ATMOSFERSKOG PRAŢNJENJA 
 

Opasnost od atmosferskog praţnjenja otklonjena je postojećom gromobranskom instalacijom 

na školi METŠ u skladu sa Tehničkim propisima za gromobrane. Pomoćni gromobranski sistem 

je projektovan za samu kotlarnicu gde prihvatni vod čini metalna konstrukcija krova. 
 

I.   OPASNOST OD PREVISKOG NAPONA DODIRA NA GROMOBRANSKOJ INSTALACIJI 
 

Otklonjena je pravilnim izborom gromobranskog uzemljivača, kao i time što su sve metalne 

mase, na svim delovima objekta, povezane na zajednički uzemljivač. 

 
J.   OPASNOST OD IZAZIVANJA POŢARA OD GROMOBRANSKE INSTALACIJE 
 

Otklonjena je pravilnim odabiranjem opreme, poštovanjem propisanih rastojanja prihvatnih 

vodova i odvoda od odredjenih specifičnih (ugroţenih) delova objekta ili instalacija. 

 
K.   OPASNOST OD POJAVE PRENAPONA 
 

Prenaponi mogu nastupiti usled atmosferskih praţnjenja ili drugih razloga (komutacije u mreţi i 

sl.). U skladu sa propisima kod ovog objekta / mreţa, NE ZAHTEVA se postavljanje odvodnika 

prenapona. 

 
L.   OPASNOST OD POŢARA (Konkretne mere) 
 

Otklonjena je izborom, pri projektovanju i izvodjenju, odgovarajuće elektrIčne opreme i 

materijala, koji propisno UGRADJENI I ODRŢAVANI ne mogu da budu uzrok pojave poţara. 

 
1. PROPISANE MERE ZAŠTITE PRI EKSPLOATACIJI ELEKTRIĈNIH INSTALACIJA 

 

A. OPŠTE MERE 
 

          Rukovanje i intervencije na el.opremi i instalacijama smeju da obavljaju samo stručna i 

ovlašćena lica. Intervencije na el.instalacijama pod naponom izuzev pod posebnim uslovima 

definisanim propisima, su zabranjene. Nazivi prekidača, pri isključenju kola, moraju da budu u 

beznaponskom stanju kao što je na crteţima dato. 

 

          Obavezno je vršenje periodičnih kontrola instalacije i stanja potrošača PREGLEDOM. 

Proveravanje PREGLEDOM sastoji se, ukoliko je primenljivo, iz najmanje sledećih provera: 

 

   1.  Provera načina zaštite od električnog udara, uključujući merenje razmaka, kod zaštite 

preprekama ili 

        kućištima, pregradama ili postavljanjem opreme van dohvata ruku. 

   2.  Provera primenjenih mera zaštite protiv širenja vatre i zaštite od termičkih uticaja 

provodnika (trajno dozvoljene struje provodnika i dozvoljeni padovi napona) proverom stvarne 

temperature kabla / provodnika. 

3.  Provera podešenosti zaštitnih uredjaja i uredjaja za nadzor. 

4.  Provera ugradjene opreme i mere zaštite prema spoljnim uticajima. 

5.  Provera raspoznatljivosti neutralnog (N) i zaštitnog (PE) provodnika. 

6.  Provera prisustva šema, opomenskih tablica ili slične opreme za informaciju. 

7.  Provera označavanja i raspoznavanje strujnih kola osigurača, prekidača, kontaktora i 

drugih elemenata. 

8.  Provera spojeva. 

9.  Provera pristupačnosti i raspoloţivosti prostora za rad i odrţavanje. 



  

Po potrebi, postaviti VIDNO natpise za upozorenje kao: (OPASNOST PO ŢIVOT) i druga vaţna 

upozorenja. Prilikom bilo kakve intervencije obavezna je upotreba zaštitne opreme i alata i to u 

skladu sa uslovima u prostoru u kome se intervencije vrše. 

 
B.   OSVRT NA PROPISE ZAŠTITE NA RADU 

 

Sva orudja za rad na mehanizovani pogon koja se koriste moraju imati ATEST O 

PRIMENJENIM PROPISIMA I MERAMA ZAŠTITE NA RADU I UPUTSTVO ZA BEZBEDAN 

RAD. 

 

       Radne organizacije su obavezne da izrade normativna akta iz oblasti zaštite na radu, 

program za obučavanje i vaspitanje radnika iz oblasti zaštite na radu. Pravilnik o pregledima, 

ispitivanjima i odrţavanju orudja za rad. Program za mere unapredjenja zaštite na radu i dr. 

       Radna organizacija je duţna da izvrši obuku radnika iz oblasti zaštite na radu i da upozna 

radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i da obavi proveru 

sposobnosti radnika za samostalan i bezbedan rad. Radna organizacija je obavezna da utvrdi 

radna mesta sa posebnim uslovima kada takva postoje.  

      Svi električni uredjaji koji pri svom radu stvaraju buku (mašine, ventilatori, kaloriferi) moraju 

imati atest koji dokazuje da se nivo buke, koju stvaraju pri radu u granicama dopuštenim 

propisima zaštite na radu, a ako je za ispunjenje uslova za dozvoljene vrednosti buke potrebno 

preduzimanje posebnih mera (prigušivači, elastične podloge) u pomenutim atestima moraju da 

budu navedene i te mere. 

 

 

 

    
 

      

                                                                                                        Odgovorni projektant: 

         M.Milenković,d.i.e. 
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6.1.  P R O R A Ĉ U N 
 

6.1.1. PRORAĈUN KABLOVSKIH VODOVA 
 

Dimenzionisanje napojnih vodova vrši se na osnovu: 
 

1. dozvoljenog termičkog opterećenja 

2. dozvoljenog procentualnog pada napona 
 

Izabrani presek provodnika mora da zadovolji oba kriterijuma, a ovde ćemo proveriti kriterijum 

br.1. 

a) Struja u trofaznom vodu se sračunava prema obrascu 
 




cosV3

P
I

j
 (A) 

gde je: 
 

Pj -  jednovremeno opterećenje (W) 

V -  linijski napon (V) 

cos - faktor snage (1) 
 

b) Struja u monofaznom vodu se sračunava prema obrascu 
 

I
P

U

j


cos
 (A) 

gde je: 
 

U - fazni napon 
 

c) Na osnovu ovako dobijene struje, za koju je strujno kolo projektovano, vrši se izbor zaštitnog 

urečaja I preseka provodnika, prema SRPS N.B2.743 i SRPS N.B2.752. 
 

Za izračunatu struju I(A) se vrši izbor ureĎaja, koji štiti vod od preopterećenja, prve veće 

nazivne struje In 

(za motore sa velikim polaznim strujama izbor se vrši prema preporuci proizvoĎača). 
 

Radna karkteristika ureĎaja koji štiti vod od preopterećenja, mora da ispuni dva uslova: 

 
 1. IB    In   Iz 

 

 2. I2   1,45 Iz 

 

gde su:  

Ib – struja za koju je strujno kolo projektovano 

Iz -  trajno dozvoljena struja provodnika ili kabla u zavisnosti od tipa razvoda,  temperature 

okoline i broja kablova ili provodnika 

  Iz = K x Ik  

Ik – tabelarna vrednost maksimalno dozvoljene trajne struje za vrstu provodnika ili kabla i tipa 

razvoda (JUS N.B2.752). 

- K=Kt x Kn  - korekcioni factor 

- Kt – korekcioni faktor za odstupanje temperature okoline od 30
0
C (kablovi  u vazduhu) ili 20

0
C 

(kablovi u zemlji) - SRPS N.B2.752 

- Kn – korekcioni factor smanjenja propusne moći kabla ili provodnika zbog paralelnog 

polaganja više kablova ili provodnika – JUS N.B2.752 

In – nazivna struja zaštitnog ureĎaja ili podešena struja za ureĎaje sa podešavanjem 

I2 – struja koja obezbeĎuje pouzdano delovanje zaštitnog ureĎaja   



  

Ovako definisana zaštita od preopterećenja ne obezbeĎuje potpunu zaštitu u odreĎenim 

slučajevima, kao 

što je prekomerna struja produţenog trajanja, koja je manja od I2. Pri projektovanju je zato 

voĎeno računa 

da strujna kola ne budu izloţena dugotrajnim malim preopterećenjima. 

 

Na osnovu primenjene metode proračuna nosivosti kablova izvšen je izbor i date su pojedine 

vrste kabla na kraju tabele proračuna pada napona. 
 

6.1.2..   PRORAĈUN PADA NAPONA 
 

Dimenzionisanje napojnih vodova vrši se na osnovu: 

 

1. dozvoljenog termičkog opterećenja 

2. dozvoljenog procentualnog pada napona 

 

Izabrani presek provodnika po kriterijumu br.1 proveravamo po kriterijumu br.2. 

 

a) Za trofazni vod procentualni relativni pad napona se izračunava po sledećem obrascu 
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gde je: 

 

l - duţina voda (m) 

 - specifična provodnost (m/mm
2
) 

S - presek provodnika (mm
2
) 

V - linijski napon (V) 

Pj - jednovremeno opterećenje (kW) 

 

Ako se u obrazac unese: 
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Gornji obrazac za provodnik od aluminijuma dobija oblik ( = 36m/mm
2
) 
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b) Za monofazni vod procentualni relativni pad napona se izračunava po sledećem obrascu 
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gde sličnim uvrštavanjem kao pod (a) uz U = 230V dobijamo 

 

  u
l P

S

j
% .

( )



0 0725  (%) 

 

Gornji obrazac za provodnik od aluminijuma dobija oblik 
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c) Za motore (liftovi i sl.) koji imaju veliki polazni momenat potrebno je izračunati pad napona 

pri polasku u njihovom napojnom vodu. Ovde je prema podacima proizvoĎača Ip = n  In , pa je: 
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Vrednosti padova napona treba da budu manje od dozvoljenih padova napona za odreĎene 

slučajeve, prema propisima. 

Na osnovu usvojene opreme koja će biti ugraĎena, u tabeli 1. dat je spisak svih 
elektromotornih pogona sa nazivnom snagom i brojem komada. 
 
Tabela 1. Spisak elektromotora po jednom kotlu 
Naziv opreme Snaga (kW) Komada Komada u 

radu 

Ukupno u 

radu(kW) 

Kotao 1000kW 24 1 1 24 

Cirkulaciona pumpa kotla 

1000kW 
1,5 1 1 1,5 

EM pogon trokrakog mešnog 

ventila na kotlu 
0,012 1 1 0,012 

Pumpa u rashladnoj jami 0,1 1 1 0,10 

UKUPNO    25,612  kW 

 
 

6.1.3.. PRORAĈUN KRATKOG SPOJA (Provera minimalnog preseka) 
 

Preseci napojnih vodova odabrani su na osnovu termičkog opterećenja pri nominalnom opterećenju i 

provere na dozvoljeni pad napona. 

 

Ovde ih proveravamo na naprezanja pri kratkom spoju. 

 

a) Osnovu za proračun kratkog spoja (K.S.) predstavlja tzv.otpor petlje K.S. (impendansa kvara) koji se 

dobija kao (kritično mesto kvara je neposredno iza sabirnica): 
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gde je: 

 

Zpk - impendansa petlje K.S. () 

Rpk - aktivni otpor petlje K.S. () 

Xpk - reaktivni otpor petlje K.S. () 
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gde je: 

 

Rm - aktivni otpor VN mreţe (uticaj mreţe 10kV) 

Xm - reaktivni otpor VN mreţe (uticaj mreţe 10kV) 

Rt - aktivni otpor faznog namotaja transformatora na strani niskog napona 

Xt - reaktivni otpor faznog namotaja transformatora na strani niskog napona 

Rn - aktivni otpor pojedinih deonica vodova 

Xn - reaktivni otpor pojedinih deonica vodova 

 

OTPORI VN MREŢE 

 

Reaktivni otpor računamo kao: 
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Sk
"
 - snaga K.S. na strani 10kV 

 

Obrazac za aktivni otpor glasi: 
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OTPORI TRANSFORMATORA 

 

Aktivni i reaktivni otpori transformatora sračunavaju se iz obrasca: 
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gde je: 

 

V - linijski napon (V) 

Snt - snaga transformatora (MVA) 
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 (%), gde je uk napon kratkog spoja (%) 

 

Za transformatore nekih karakterističnih snaga imamo sledeće vrednosti (10/0.4kV): 

 

Snt(kVA) uk(%) ur(%) ux(%) Rt(/fazi) Xt(/fazi) 

250 4 1.30 3.78 0.0080 0.024 

400 4 1.15 3.83 0.0060 0.015 

630 4 1.03 3.87 0.0026 0.010 

1000 6 1.35 5.85 0.0022 0.009 

 

 

OTPORI KABLOVA 
 

Aktivni i reaktivni otpori sračunavaju se po opštim obrascima: 
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gde je: 

 

l - duţina kabla (km) 

rf - aktivni otpor fazne ţile kabla (/km) 

xf - reaktivni otpor fazne ţile kabla (/km) 

n - broj paralelno poloţenih kablova za napajanje jednog niskonaponskog ormana 

 

Za kablove karakterističnih preseka imamo sledeće vrednosti: 

 

 r(/km) x(/km) S(mm
2
) r(/km) x(/km) 

2.5 7.560 0.110 50 0.391 0.083 

4 4.700 0.107 70 0.270 0.082 

6 3.110 0.100 95 0.195 0.082 

10 1.840 0.094 120 0.154 0.080 

16 1.160 0.090 150 0.126 0.080 

25 0.734 0.086 185 0.100 0.080 

35 0.529 0.083 240 0.076 0.079 

 

b) Na osnovu izračunate vrednosti impendanse K.S. računamo struju tropolnog K.S. kao 

 

  I
V

Z
k pol

pk

3
3




 (kA) 

 

Udarna struja K.S. bi bila: 

 

  I Iu k pol   2 3  (kA) 

 

 - faktor koji zavisi od odnosa Rpk / Xpk 

 

Osigurač nominalne struje I0 (niskonaponski visokoučinski) prema dijagramu proizvoĎača prekida Ik3pol na 

Ief (kA) (pre dostizanja vrednosti Iu ) za vreme t (sec), pa sledi da je minimalni presek koji tu struju 

izdrţava 

 

  A c I tefmin     (mm
2
) 

 

gde je: 

 

c - faktor koji zavisi od vrste provodnika i vrste izolacije (za bakarni provodnik sa PVC izolacijom  

    c = 8.7) 



  

 

pa sledi: 

 

  A I tefmin .  87  (mm
2
)  

 

c) Uslov da izabrani kabl (presek kabla = S) zadovolji u pogledu opterećenja pri K.S. iskazujemo kao: 

 

  S A min  

 

d) Sa dijagrama proizvoĎača očitavamo za koje vreme t1 (sec) izabrani kabl podnosi struju K.S. Ief (kA). 

 

 

Na osnovu navedenih metoda proračuna, date su u tabeli neke karakteristicne vrednosti padova napona i 

izbora provodnika. 

 
6.1.4. PRORAĈUN ZAŠTITE OD EL.UDARA SRPS N.B2.741 U SISTEMIMA TN 
 

Zaštita od direktnog dodira 

 

Zaštita od direktnog dodira delova pod naponom u el. instalaciji predvidjena je zaštitnim 

izolovanjem, čija je uloga da spreči svaki dodir delova pod naponom. Delovi pod naponom, 

moraju biti potpuno prekriveni izolacijom, koja se moţe ukloniti samo njenim razaranjem, a koja u 

normalnom radu moţe trajno izdrţati sve mehaničke, električne i toplotne uticaje kojima je 

izoloţena. 

Zaštita od dirketnog dodira delova pod naponom u razvodnim ormanima predvidjena je tako da 

isti moraju biti zatvoreni ili pregradjeni da osiguraju stepen zaštite najmanje IP 54. 

 
Zaštita od indirektnog dodira 

 

Zaštita od indirektnog dodira predvidjena je automatskim isključenjem napajanja u slučaju kvara 

sistemom TN-C-S. Zaštitni uredjaj u slučaju kvara, mora automatski isključiti napajanje strujnog 

kola u takvom vremenu koje ne dozvoljava odrţavanje napona dodira većeg od 50V efektivne 

vrednosti. 

Zaštita je efikasna, ako je zadovoljen uslov iz SRPS.N.B2.741. 

 

Zs - Impedansa petlje kvara koja obuhvata izvor, provodnik pod naponom do tačke kvara i 

zaštitni provodnik izmedju tačke kvara i izvora. 

Ia -      Struja koja obezbedjuje delovanja zaštitnog uredjaja za automatsko isključenje napajanja u 

vremenu (t) utvrdjenom u SRPS.N.B2.741 u zavisnosti od nazivnog napona prema zemlji 

Uo. 

Impedansa petelje je izračunata po obrascima: 

 

Impedansa VN mreţe do transformatora je zanemarena. 

 

Rt - Aktivni otpor faznog namotaja transformatora na strani niskog napona. 

Xt - Induktivni otpor faznog namotaja transformatora na strani niskog napona. 

Rk- Ukupan aktivni otpor provodnika pod naponom i zaštitnog provodnika izmedju     izvora i tačke 

kvara. 

Xk - Ukupan reaktivni otpor deonice kablovskih vodova izmedju izvora i tačke kvara. 

0as UIZ 

ktp

ktp

pps

XXX

RRR

XRZ
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STRUJA ISKLJUĈENJA (Ia) VISOKOUĈINSKIH OSIGURAĈA (NV) 

 

In     - Normaln struja NV osigurača. 

I(0.4) - Struja isključenja osigurača za 0.4s. 

I (5)  -Struja isključenja osigurača za 5s. 

 

Struje I(0.4) i I(5) odgovaraju struji Ia za vremena isključenja 0.4, odnosno 5 sekundi. 
 

 

Rezultati proračuna struje kratkih spojeva takoĎe su dati u tabeli 1. 

 

 

6.1.5.  PRORAĈUN GROMOBRANSKE ZAŠTITE 
 

Prema odredbama standarda SRPS IEC 1024-1-1 pristupam proračunu računske efikasnosti 

gromobranske zaštite i izboru odgovarajućeg nivoa gromobranske zaštite. 

 
Gustina atmosferskog praţnjenja u tle. 

 

Gustina atmosferskog praţnjenja u tle, izraţena u udarima groma u tle po kilometru na godinu se 

odredjuje merenjem, odnosno   izračunava po izrazu: 
 

 Ng = 0,04 x Td
1,25 

Gde je  

Ng – gustina atmosferskog praţnjenja u tle (broj udara/km
2
 god.) 

Td – broj dana u godini sa grmljavinom, uzet iz izokerauničke karte prema standardu  JUS 

N.B4.803. 
 

Uĉestalost direktnog udara groma u objekat 
 

Srednja godišnja učestalog direktnog udara goma u objekat računa se iz izraza: 
 

 Nd = Ng x Ae x Co x 10
-6 

Gde je  

Nd – učestalost direktnog udara groma u objekat (broj udara/god.) 

Ng – gustina atmosferskog praţenja u tle (broj udara/km
2
 god.) 

Ae – ekvivalentna površina objekta (m
2
) 

Co  – koeficijenat okruţenja 0.5) 

 

Za predmetni objekat, ekvivalentna prihvatna površina je dobijena grafičkim putem a računa se 

prema obrascu:  

 

 Ae= a x b + 6h a+ 9 h
2
 

Gde je: 

In(A) I(0.4) (A) I(5) (A) 

6 35 25 

10 55 35 

16 105 60 

20 120  

25 150 95 

35 210 130 

50 340 180 

63 450 260 

80 600 340 

100 820 430 

125 1050 580 

160 1400 750 

200 1800 950 



  

a – duţina objekta u (m) 

b – širina objekta u (m) 

h – visina objekta u (m) 
 

Usvojena uĉestalost udara groma. 
 

Vrednost usvojene učestalosti udara groma računa se po izrazu: 

Nc – usvojena učestalog udara groma (broj udara/god.) 

C – faktor koji je jednak 

 

 C = C1 x C2 x C3 x C4 

 

Gde su pojedine vrednosti C1 do C4 uzete iz tabele B.1. do B.4. standarda IEC 1024-1-1. 
 

Raĉunska efikasnost nivoa zaštite gromobranske instalacije  

 

Ukoliko je NdNc, nije potrebna gromobranska instalacija. 

Ako je Nd  Nc, računska efikasnost gromobranske instalacije se računa po izrazu:  

Na osnovu dobijene računske efikasnosti gromobranske zaštite usvaja se nivo gromobranske 

zaštite prema sledećoj tabeli: 

 
                                                                           Tabela 1. 

Raĉunska efikasnost Nivo zaštite 

E  0,98 Nivo I sa dodatnim merama 

0,98  E  0,95 Nivo I 

0,95  E  0,90 Nivo II 

0,90  E  0,80 Nivo III 

0,80  E  0,00 Nivo IV 

  

Proračun kojim je izabran nivo zaštite dat je u tabeli 2. 
 

Proračun nivoa zaštite gromobranske instalacije                       Tabela 2. 

1 Broj dana sa grmljavinom Td  42 

2 Gustina atmosferskog praţnjenja Ng  4,28 

3 Duţina objekta A m 18.00 

4 Širina objekta B m 12 

5 Visina objekta H m 6,6 

6 Ekvivalentna površina prihvatnog objekta Al m
2
 1880 

7 Koeficijenat okruţenja Co   1 

8 Ekvivalentna računska površina prihvatnog objekta Ae m
2
 1880 

9 Učestalog dir. udara groma u objekat Nd (br.ud./god.) 0,008 

10 Koeficijenat C1   1 

11 Koeficijenat C2   1 

12 Koeficijenat C3   1 

13 Koeficijenat C4   1 

14 Koeficijenat C   1 

15 Usvojena učestalog udara groma Nc Br.ud/god. 0,003 

 Računaska efikasnost gromobranske instalacije Er  0,63 

 Usvojen nivo gromobranske instalacije   IV 
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Proraĉunom je dobijen nivo zaštite IV - rastojanje izmeĊu spusteva ne sme biti 
veće od 25m. 
 

 6.1.6. PRORAĈUN OTPORA RASPROSTIRANJA TRAKASTOG UZEMLJIVAĈA 
 

 Temeljni uzemljivač na ovom objektu je kombinovan od pocinkovane trake FeZn 25x4mm 

poloţene u sloju betona 5 cm od tla po obimu objekta, kao i čelične armature temeljnih greda 

zavarenih sa trakom na svakih 2 do 5 m duţine. Ova dva prstena smatarm paralelno vezanim 

otporima uzemljivača. Otpori širenja pocinkovane trake su: 

 
hd

l
ln

l
Rt







   ( ) 

 

 l - duzina pocinkovane trake  = 100 m 

 d - ekvivalentni precnik  2/(a+b)=2/ (0,025+0,004) = 0,0184 m 

 h - dubina ukopavanja   = 0,8m  

  - specificna otpornost beton-zemlje = 150 Ωm 

 

 

   

 

  

Po završetku radova obavezno izvršiti merenje otpora uzemljenja i ukoliko isti ne zadovolji treba 

primeniti dodatne mere zaštite.  

  

 

 

 

    

                                                                                                        Odgovorni projektant: 

         M.Milenković,d.i.e. 
 

                                     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



TABELARNI PAD NAPONA

ZA NEKE  KARAKTERISTIČNE  POTROŠAČE
Objekat: Kotlarnica na biomasu Priboj Tabelarni pregled
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Pin n(kj) Pj cos φ  Ij L S     ∆u

KW     - KW  -  A m mm2     %             mm2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PRORAČUN KABLOVSKIH INSTLACIJA

Trace
Pregled podataka u vezi 

snage

Pad 

napona
Izbor tipa i preseka 

kabla

Proračun električnih kablova u skladu sa

364-5-523-IEC 1983 odnosno SRPS N.B2.752:1988

i Sl.list SFRJ br.53 i 54/1988

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 W0 KPK-K RO-NK 100.0 0.60 60 0.95 96.98 10 50 0.134 N2XH 4x50mm2

3 W1 RO-NK KO-K1 26.0 0.90 23.4 0.95 37.42 10 16 0.163 N2XH 5x16mm2

4 W12 RO-NK St.Krug 12. 5.5 1.00 5.5 0.87 10.49 30 2.5 0.737 N2XH 5x2,5mm2

Miroslav Milenković, die

Miroslav Milenković, die
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A B AxB
0. UVOD

Ovim predmerom predviđeno je:

-isporuka osnovnog materijala navedenog u pozicijama,

-isporuka montažnog (pomoćnog) materijala potrebnog za

kompletnu izradu instalacija i postrojenja,

-ugradnja osnovnog materijala na način opisan u pozicijama i

uz pomoć montažnog materijala,

-povezivanje, ispitivanje instalacije i postrojenja i puštanje u

ispravan rad,

-dovođenje u ispravno (prvobitno) stanje svih oštećenih mesta

na već izvedenim instalacijama i konstrukcijama,

0.2 Sav ugrađeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i

odgovarati priznatim međunarodnim standardima. Svi radovi

moraju biti izvedeni sa stručnom radnom sanagom i u

potpunosti prema važećim tehničkim propisima za predmetnu

vrstu radova.

0.3 Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili

instalacionog materijala dati su kao bliži podatak i nisu

obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno

materijal, ali pod uslovom da ta oprema ima iste

elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedena

oprema , što potvrđuje i overava stručno lice investitora -

nadzorni organ.
0.4 Tehnički opis sa uslovima su sastavni deo ovog predmera i

predračuna.

Iznos
mere količ.

0.1

6.2. PREDMER I PREDRAČUN 
KOTLARNICE NA BIOMASU U PRIBOJU

No Opis opreme i radova
Jedinica Jedini

čna 
cena

Kotlarnica na biomasu, Priboj



  

Red 
broj

VRSTA  RADA
Jed.     
mere

Kolic. 
Jedin. 
cena 

Iznos

A. RUŠENJE I POPRAVKA GORNJEG STROJA  U TROTOARU

1 Sečenje asfalta u dvorištu škole, po liniji (d=6-

8 cm) za NN privod l=60m.
met. 120.00 600.00 72,000.00

2 Rušenje asfaltnog trotoara (asfalt d=6-8cm )

(60mx0,4m)
m

2
24.00 600.00 14,400.00

3 Izrada betonske podloge betonom MB 20, d=8

cm sa na prethodno izradenom tamponu od

šljunka .
m2 24.00 900.000 21,600.00

4 Opravka asfaltnih površina d=6cm
m2 24.00 1200.000 28,800.00

SVEGA 136,800.00

B. ZEMLJANI RADOVI

1 Trasiranje

A) IZGRADNJA NN PRIKLJUĆKA 

Kotlarnica na biomasu Priboj NN privod 1

1 Trasiranje
m 60.00 5.00 300.00

2 Ručni iskop rova dim. 0,4x0,6m u trotoaru u

zemljištu do III kategorije (60x0.4x0.6) m3 14.40 600.00 8,640.00

4 Utovar i odvoz viška zemlje i ostalog materijala

na udaljenost do 10 km m3 14.40 500.00 7,200.00

5 Zatrpavanje rova kanalizacije peskom

"Moravac" granulacije 0-4mm, debljine sloja

od po 10cm sa nabijanjem i polivanjem

vodom. (60x0.2x0.4m)
m3 4.80 500.00 2,400.00

6 Zatrpavanje rova kanalizacije šljunkom sa

nabijanjem i polivanjem vodom
m3 9.60 284.00 2,726.40

7 Kontrola nabijenosti materijala u kablovskom

rovu.Najmanja nabijenost 62%(SRPS

U.B1.036) ili najmanji moduo stišljivosti

250n/mm2 (SRPS U.B1.046). 
puš. 1.00 21,000.00 21,000.00

8 Isporuka potrebnog materijala i izrada zaštite

pri ukrštanju en. kabla sa 1kV sa drugim

podzemnim instalacijama prema propisu.

kom 3.00 5,000.00 15,000.00

9 Isporuka i postavljanje oznake za

obeležavanje trase kabla na regulisanom

terenu, kablovske kanalizacije sa podacima

prema situaciji na terenu. kom 5.00 2,000.00 10,000.00

Kotlarnica na biomasu Priboj NN privod 1



10 Iskop otvora za temelj mernog razvodnog

ormana MRO, dimenzija 650x350x500mm

(š*d*v) i izrada temelja betonom MB 20 u

dvostrukoj oplati , dimenzija 650x350x800mm

(300mm je visina temelja iznad zemlje, a

debljina zidova 10cm), komplet sa 4 ankera fi

12mm po šablonu proizvođača, sa

2xkorubovane cevima fi 110mm i

2xkorubovana cev fi 70mm dužine 2m, za

prolaz napojnih vodova ispod temelja. Komplet

kom 1.00 30,000.00 30,000.00

SVEGA 97,266.40
C. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

1 Isporuka i polaganje kabla XP00 ASJ

3x150+70mm2, 1kV u rovu sa zemljom.

Obuhvaćeno razvlačenje, plaganje i

obeležavanje kabla od MRO do nove KPK. Pre

kupovine proveriti dužinu na licu mesta
m 25.00 2,600.00 65,000.00

2 Isporuka i polaganje kabla PP00 5x10mm2,

1kV u rovu sa zemljom pored kabla iz

Kotlarnica na biomasu Priboj NN privod 2

2 Isporuka i polaganje kabla PP00 5x10mm2,

1kV u rovu sa zemljom pored kabla iz

predhodne pozicije. Obuhvaćeno razvlačenje,

plaganje, povezivanje na oba kraja i

obeležavanje kabla od MRO do nove KPK. Pre

kupovine proveriti dužinu na licu mesta

m 25.00 2,600.00 65,000.00

3 Vađenje iz rova kabla PP00 4x120mm2,

l=26m, sečenje i prevezivanje na MRO. Kabal

se postavlja u novi rov. Komplet sa

obeležavajućom trakom i gal štitnicima.

Obračun po m položenog kabla l=18m. Pre

demontaže kabla sa nadzornim organom ED

dogovoriti lokaciji MRO.
m 18.00 1,500.00 27,000.00

4 Izrada završetka napojnog kabla PP00

4x120mm2 u mernom razvodnom ormanu

MRO sa izradom svih potrebnih veza i

spojeva. Komplet kom 1.00 2,100.00 2,100.00

5 Izrada završetka napojnog kabla XP00 ASJ u

MRO i novoj kablovskoj priključnoj kutiji sa

izradom svih potrebnih veza i spojeva.

Komplet kom 1.00 4,200.00 4,200.00

Kotlarnica na biomasu Priboj NN privod 2



6 Isporuka i polaganje kabla N2XH 4x50mm2,

1kV za vezu izmedju MRO - KPK-K - RO-NK.

komplet sa potrebnim priborom i materijalom

za montažu i tablicom za obeležavanje kabla.

Uvlačenje kabla, nameštanje i izrada svih

potrebnih veza i spojeva.Komplet

m 15.00 2,400.00 36,000.00

7

Isporuka montaža i povezivanje, ispitivanje i

obeležavanje slobodnostojećg nadzemnog ormana

GRO čije kućište je izrađeno od presovanog

negorivog poliestera ojačanog staklenim vlaknima i

ima dimenzije 600x(370+665)x235 mm sličan tipu

MRO2-SSN IP54 "FEMAN" Jagodina sa bravicom

na zaključvanje vrata i potrebnim opremom sa 

sledećom ugrađenom opremom :

- direkna merna grupa 63A 

- brojilo iz Osnovne škole

- merna grupa 200/5A i brojilo iz METŠ

Ove radove na prebacivanju brojila izvodi ED

Priboj . Komplet

Kotlarnica na biomasu Priboj NN privod 3

Priboj . Komplet
kom 1.00 60,000.00 60,000.00

8
Isporuka, montaža i povezivanje dvostruke

kablovske priključne kutije KPK sa osiguračima NV

400/200A i 160/35A. Jedan Izvid je za METŠ , a

drugi za Osnovnu školu. Ista se montira u fasadni

zid škole pored postoječeg KPK-Š. KPK treba da

ima saglasnost nadležne ED. kom 1.00 30,000.00 30,000.00

9
Isporuka, montaža i povezivanje kablovske

priključne kutije kotlarnice KPK-K sa osiguračima

NV 250/100A .Ista se montira na zid kotlarnoce

pored MRO. KPK treba da ima saglasnost

nadležne ED. kom 1.00 20,000.00 20,000.00

SVEGA 309,300.00

E. ZAVRŠNI RADOVI

1 Geodetsko snimanja kablovskog voda sa

ucrtavanjem trase i kopiranjem. Predaja

izvedene tehničke dokumentacije nadležnoj

službi  za tehničku dokumentaciju ED.
met. 60.00 100.00 6,000.00

Kotlarnica na biomasu Priboj NN privod 3



2 Naponsko ispitivanje energetskog kabla 1kV ,

"fazovanje" kablovskih žila sa ispisivanjem,

postavljanjem i plombiranjem tablica i

protokolskog broja.
kom. 1.00 10,000.00 10,000.00

3 Troškovi nadzora, obeležavanja i manipulacije

na elektroenergetskoj mreži ED-e prilokom

izgradnje energetske mreže. Plaćanje po

računu.
pauš. 1.00 50,000.00 50,000.00

SVEGA 66,000.00

REKAPITULACIJA NN PRIKLJUČKA

136,800.00

97,266.40

309,300.00

66,000.00E. ZAVRŠNI RADOVI

A. RUŠENJE I POPRAVKA GORNJEG STROJA  U TROTOARU

B. ZEMLJANI RADOVI  

D.ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

Kotlarnica na biomasu Priboj NN privod 4

66,000.00

UKUPNO 609,366.40

Kotlarnica na biomasu Priboj NN privod 4



  

Red 
broj

VRSTA  RADA
Jed.     
mere

Kolic. 
Jedin. 
cena 

Iznos

A. RUŠENJE I POPRAVKA GORNJEG STROJA  U TROTOARU

1 Sečenje asfalta u dvorištu škole, po liniji (d=6-

8 cm) za TK privod (50m).
met. 100.00 600.00 60,000.00

2 Rušenje asfaltnog trotoara (asfalt d=6-8cm )

(50mx0,4m) m
2

44.00 600.00 26,400.00

3 Izrada betonske podloge betonom MB 20,

d=8 cm sa na prethodno izradenom tamponu

od šljunka .
m2 20.00 900.000 18,000.00

4 Opravka asfaltnih površina d=6cm
m2 20.00 1200.000 24,000.00

SVEGA 128,400.00

B. ZEMLJANI RADOVI

B) IZGRADNJA TK PRIKLJUĆKA 

Kotlarnica na biomasu, Priboj TT privod 1

B. ZEMLJANI RADOVI

1 Trasiranje
m 50.00 5.00 250.00

2 Ručni iskop rova dim. 0,4x0,6m u trotoaru u

zemljištu do III kategorije (50x0.4x0.6) m3 12.00 600.00 7,200.00

4 Utovar i odvoz viška zemlje i ostalog

materijala na udaljenost do 10 km m3 12.00 500.00 6,000.00

5 Zatrpavanje rova kanalizacije peskom

"Moravac" granulacije 0-4mm, debljine sloja

od po 10cm sa nabijanjem i polivanjem

vodom. (110x0.2x0.4)
m3 4.00 500.00 2,000.00

6 Zatrpavanje rova kanalizacije šljunkom sa

nabijanjem i polivanjem vodom
m3 8.00 284.00 2,272.00

7 Kontrola nabijenosti materijala u kablovskom

rovu. najmanja nabijenost 62%(JUS

U.B1.036) ili najmanji moduo stišljivosti

250n/mm2 (SRPS U.B1.046). 
puš. 1.00 21,000.00 21,000.00

SVEGA 38,722.00

1 Polaganje 2 korubovane flexi cevi Ø50 mm

u iskopani rov za telekomunikacije.
met. 40.00 300.00 12,000.00

 C.  IZRADA KABLOVSKE KANALIZACIJE 
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2 Isporuka i postavljanje oznake za

obeležavanje trase kabla na regulisanom

terenu kablovske kanalizacije sa podacima

prema situaciji na terenu. kom 5.00 2,000.00 10,000.00

SVEGA 12,000.00

D. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

1 Demontoranje postojećeg telekomuni-

kacuonog kabla . Pozicija podrazumeva

demontažu iz ITO ormana, izvlačenje iz

objekta i vađenje postojećeg kabla iz rova u

dužini 30m i prebacivanje u novoiskopani rov.

m 30.00 900.00 27,000.00

2 Isporuka o ugradnja telekomunikacionog

kabla podzemni TK 59 GM 10x4 x0,4mm. Isti

se polaže u već pripremljeni rov iz predhodne

pozicije. U poziciju uračunati nastavljanje sa

postojećim kablom, provlačenje kroz

postojeću cev u objekti i ubacivanje u ITO

ormanu. Pre kupovine dužinu proveriti na lcu

mesta. Komplet

Kotlarnica na biomasu, Priboj TT privod 2

mesta. Komplet
m 25.00 2,600.00 65,000.00

3 Isporuka o ugradnja obeležavajuće tt trake.

Obračun po m položene trake. 
m 45.00 30.00 1,350.00

4 Izrada završetka TK kabla u izvodnom

telekomunikacionom ormanu ITO sa

izradom svih potrebnih veza i spojeva.

Komplet kom 1.00 2,100.00 2,100.00

SVEGA 95,450.00

F. ZAVRŠNI RADOVI

1 Geodetsko snimanja kablovskog voda sa

ucrtavanjem trase i kopiranjem. Predaja

izvedene tehničke dokumentacije nadležnoj

službi Telekoma Srbije Priboj.
met. 110.00 100.00 11,000.00

2 Troškovi nadzora, obeležavanja i

manipulacije na telekomunikacionoj mreži

TELEKOM-a prilokom izgradnje tk mreže.

Plaćanje po računu.
pauš. 1.00 50,000.00 50,000.00

SVEGA 61,000.00
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REKAPITULACIJA NN PRIKLJUČKA

128,400.00

38,722.00

12,000.00

95,450.00

61,000.00

UKUPNO 335,572.00

F. ZAVRŠNI RADOVI

A. RUŠENJE I POPRAVKA GORNJEG STROJA  U TROTOARU

B. ZEMLJANI RADOVI  

D. IZRADA KABLOVSKE  KANALIZACIJE 

E.ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
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        C)   ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

br. Pozicija mera kol. jedin.cena ukupno

1 Isporuka montaža i povezivanje razvodnog

ormana nove kotlarnice RO-NK dimenzija

800x550x200 mm od dva puta dekapiranog lima,

ofarbanog, sa bravicom na zaključvanje vrata i

potrebnim uvodnicima sa gornje strane ormana.

Orman je u zaštiti IP54.

U orman montira se sledeća oprema Schneider

Electric  ili ekvivalentna:

- Kompakt prekidač  160A/R125A, kom 1

-

Rele za kontrolu prisustva, redosleta i asimetrije

faza, trofazni 3x230/400VAC sa jednim

preklopnim kontaktom 8A kom 1

- ORS sa 3 NV osigurača 100/63A  kom 2

- automtski prekidač klase C 16A, 6kA kom 9

- automtski prekidač klase B6A, 6kA kom 1

- automtski prekidač klase B10A, 6kA kom 6

-  automtski prekidač klase B 16A, 6kA kom 6

- tropolni automtski prekidač klase C 16A, 6kA kom 2

- automtski prekidač klase C 32A, 10kA kom 3

Kotlarnica na biomasu, Priboj EN KOTLARNICA 1

- automtski prekidač klase C 32A, 10kA kom 3

- tropolni automtski prekidač klase C 25A, 10kA kom 4

- Svetlosni prekidač (luxomat) za 230VAC,

područja podešavanja 2-200lx sa foto senzorom

IP54 i kablom dužine 5m, sličan tipu IC200

"Merlin Gerin"

kom

1

- stop taster za montažu  na vrata kom 1

- prekidač GS-10-90 kom 4

-  kontaktor LC1 D25P7 "Schneider" kom 4

-  bimetalni rele LRD 16 9-13A "Schneider" kom 4

- signalna sijalica SS-14 sa otvorom fi 22,5 - zelena kom 4

- signalna sijalica SS-14 sa otvorom fi 22,5- crvena kom 4

- redne kleme, jezičaste izolovane sabirnice, đep

za šemu i ostali nespecificiran materijal.

Komplet , pušteno u rad kom 1 120,000.00 120,000.00

2 Isporuka i polaganje kablova sa bakarnim

provodnicama. Kablovi se polažu u PNK kanale i

u cevi: 

- N2XH  3x1.5mm2  m 200 270.00 54,000.00

- N2XH  3x2.5mm2  m 200 330.00 66,000.00

- N2XH  4x1,5mm2  m 50 360.00 18,000.00

- N2XH  4x2,5mm2  m 120 360.00 43,200.00

- N2XH  5x4mm2  m 10 540.00 5,400.00

- P/F-Y  1x25mm2  m 5 540.00 2,700.00

- N2XH  5x16mm2  m 30 1,200.00 36,000.00

Kotlarnica na biomasu, Priboj EN KOTLARNICA 1



3 Isporuka i ugradnja perforiranih metalnih regala

izrađeni čeličnog lima naknadno toplo

pocinkovanog . Polažu se na konzolama od

perforiranih profila i naknadno toplo

pocinkovanih.Regali se polažu vidno fiksirani za

plafon ili zidove.Pozicijom su obuhvaćeni regali,

konzole, stubovi, elementi za spajanje itd.

- Regali širine 200mm, slični tipu PNK  . m 20 960.00 19,200.00

- Regali širine 100mm, slični tipu PNK  . m 40 600.00 24,000.00

4 Isporuka, montaža i povezivanje nadgradnih

jednopolnih instalacionih prekidača 250V, 10A,

IP44 kom 4 300.00 1,200.00

5

Isporuka, montaža i povezivanje senzora pokreta kom 1 1,800.00 1,800.00

6
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne

monofazne utičnica sa poklopcem 16A, 250V . kom 6 900.00 5,400.00

7 Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne

trofazne industrijske utičnica 32A, 400V

(petopolna) IP54 . kom 1 1,200.00 1,200.00

8 Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne

siluminske trofazne utičnica sa poklopcem 16A,

400V IP54 . kom 6 810.00 4,860.00
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400V IP54 . kom 6 810.00 4,860.00

9
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne led

svetiljke 2x18W sa difuzorom od polikarbonata

IP65. Vodootporna lampa sa LED cevima do

2x18W LED. Napajanje 230V, stepen zastite od

vlage IP65, kuciste ABS, poklopac od

Polikarbonata! Dimenzije duzina-1265mm, sirina-

115mm, visina 93mm. boja svetla 6500K, Lampa

dolazi sa LED cevima u kompletu! Vek trajanja

30000 sati. kom 17 6,000.00 102,000.00

10 Isporuka, montaža i povezivanje zidnog led

reflektor 50W . Led reflektor 50W Izvor svetla:

100-SMD LED Radni napon: 220-240V / 50-60Hz

Temperatura boje: 6500K Snop rasipanja

svetlosti: 120stepeni Radni vek: 30.000 h IP

zastita: IP65 (vodootporno): LED napajanje. kom 3 6,000.00 18,000.00

11
Isporuka, montaža i povezivanje panik led

svetiljka. Punjiva lampa Boja: Bela LED: SMD

2835 CRI - indeks reprodukcije boja: ≥70(Ra) IP

zastita: IP65 Materijal: PC (Polikarbonat) Radni

napon: 210-250V Lumen flux: 450 (lm)

Temperatura boje svetlosti: 6500 K Ugao

rasipanja svetlosti: 120 stepeni Zivotni vek:

20.000 h na 25C Temperatura okoline: 0 +40 C

Pravilna montaza: Na plafon ili na zid. Kapacitet

baterije: 2x3,6V 1500mAh, autonomija 3h kom 10 5,100.00 51,000.00
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12
Isporuka čelične pocinkovane trake FeZn 25x4

mm, njeno polaganje na držačima trake na 50 cm

od poda radi dopunskog izjednačenja potencijala

na elementima kotlarnice. m 30 450.00 13,500.00

13 mm, njeno polaganje na temelj kotla h=0,1m za

uzemljenje kotla.Na prsten vezati preko ukrsnog

komada, a za masu zavariti.Prosečna dužina

10m. kom 2 3,000.00 6,000.00

14 Isporuka i polaganje pocinkovane trake FeZn

25x4 mm, njeno polaganje u temeljne grede na 5

cm od tla. Pozicija podrazumeva i varenje

armature u temeljnoj gredi na svakih 3-5m . m 80 300.00 24,000.00

15 Izrada zemnog uvodnika od pocinkovane trake

FeZn 25x4 mm prosečne dužine 3 m. Uvodnik se

sa uzemljivačem vezuje ukrsnim komadom.

Uvodnici se izvode od uzemljivača prema kutiji za

izjednačenje potencijala SIP, zatim za vezu sa

olučnim vertikalama i drugo. kom 10 1,000.00 10,000.00

16 Izrada spusnih vodova od pocinkovane trake

FeZn 25x4mm u vertikalnim betonskim stubovima

od krovne rešetke do mernog spoja, prosečne

dužine 5m. (SRPS N.B4.901). Isti se postavlja pri

livenju stuba.  a iznad zemlje na stub. kom 4 1,500.00 6,000.00

17 Izrada mernog spoja sa ukrsnim komadom i
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17 Izrada mernog spoja sa ukrsnim komadom i

kutijom. kom 4 1,000.00 4,000.00

18 Izrada spoja FeZn trake sa metalnom

konstrukcijom krova (h=6m) varenjem . kom 4 1,000.00 4,000.00

19 Izrada obujmica za olučne vertikale (JUS N

B4.914P) od pocinkovane trake FeZn 25x4mm. kom 4 3,000.00 12,000.00

20 Isporika i ugradnja ukrsnog komada (JUS N

B4.936-III P) za spoj traka-traka kom 20 300.00 6,000.00

21 detaljima iz projekta . Nabavka i isporuka kabla

P/F-Y 1x16mm2 za premošćenje spojeva na

pokretnim delovima opreme. Pletenica je dužine

50-80cm po potrebi sa kablovskim stopicama na

kraju. kom 15 500.00 7,500.00

22 Priključenje uzemljenja na metalne mase .

Nabavka i isporika i postavljanje trake FeZn

20x3mm za povezivanje opreme sa zbirnim

prstenom za uzemljenje.Na prsten vezati preko

ukrsnog komada, a za masu zavariti.Prosečna

dužina 2m.
kom 5 1,000.00 5,000.00

23 Isporuka i ugradnja sledećih instalacionih nazidnih

cevi l=3m tip FIN "Feman" Jagodina sa FEPO

obujmicama i pratećim priborom. Sve ualze u cevi

izvesti sa kolenom.

- Pg 11+ koleno za za kabal PP00 3x1,5mm2 kom 6 350.00 350.00

- Pg 16+ koleno za za kabal PP00 3x2,5mm2 kom 6 500.00 5,000.00

- Pg 21+ koleno za kabal PP00 5x4mm2 kom 1 500.00 5,000.00
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24 Merenje otpora uzemljenja, otpora petlje,

izolovanosti ugrađenih kablova od akreditovane

organizacije. paušalno 40,000.00 20,000.00

SVEGA 702,310.00

ZBIRNA REKAPITULACIJA

A) IZGRADNJA NN PRIKLJUĆKA 

B) IZGRADNJA TK PRIKLJUĆKA

SVEGA

PDV 20%

UKUPNO

1,647,248.40

329,449.68

1,976,698.08

C) ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

609,366.40

702,310.00

335,572.00
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decembar 2017. god.

Odgovorni projektant:

M.Milenković, d.i.e.
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6.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA  
  
  
 

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeniglasnik RS'', br. 
72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–
odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14) i  odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i 
postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 
objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 23/2015.) kao:   

  
О D G О V О R N I   P R О Ј Е К Т А N Т  

   
za izradu  projekta za građevinsku dozvolu  PGD – mašinske instalacije kotlarnice na biomasu 
KP br 1828/2 KO Priboj:  

  
  
Miljan Marašev ć  dipl.maš.inž. ...................................................................... 330 B948 05  
  
  
   
Projektant:  

  

„MIM TEHNO PLUS“ Кraljevo   
    

Odgovorno lice projektanta:  
 
Pečat:  

Irena Marašević 
 
potpis:  

 
 
 
 
 
 
   

Broj tehničke dokumetacije:  
  
Mesto i datum:  

12-02/2017  

Kraljevo, Decembar 2017. god.  
 

Irena 
Marašević 
820387583-04
04974785041

Digitally signed by 
Irena Marašević 
820387583-04049
74785041 
Date: 2018.04.27 
22:30:52 +02'00'



6.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA  
 
 
 
Odgovorni projektant projekta mašinskih instalacija PGD – projekta za građevinsku 
dozvolu  za kotlanicu na biomasu KP br 1828/2 KO Priboj:  

 
 

Miljan Maraševi ć dipl. maš. inž. 
 
 

 
I  Z  Ј  А  V  LJ  U  Ј  Е  М  

 
 
 

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;  
 

2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.  

 
 
 
 
Odgovorni projektant :                  Miljan Maraševi ć dipl. maš. inž. 
 
 

 Broj Licence:  330 B948 05 
 
  

 Pečat:  Potpis:  
 

 

 

 

 

 

  

Broj tehničke dokumetacije:  
 

Mesto i datum:  

12-02/2017  

Kraljevo, Decembar 2017. god. 

 



6.5 TEKSTUALNA DOKUMETACIJA



SADRŽAJ – Tekstualna dokumetacija

Redni broj Naziv

6.5.1.A.
6.5.1
6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

Projektni zadatak
Tehnički opis

Opšti tehnički uslovi

Posebni tehnički uslovi

Posebni prilog o primenjenim merama za bezbednost i zaštitu zdravlja na radu 
Posebni prilog o primenjenim merama za zaštitu od požara

Posebni prilog o zaštiti životne sredine



PROJEKTNI ZADATAK 

Za potrebe dobijanja građevinske dozvole a na osnovu dobijenih lokacijskih uslova broj ROP-
PRI-34837-LOC-1/2017 od  29.11.2017. godine izdatih od strane Odeljenja za urbanizam, 
građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove opštine Priboj projektovati PGD -
mašinskih instalacija kotlarnice na biomasu. 

 Kapacitet kotlarnice projektovana za potrebe grejanja javnih objekta prikazanih u sledećoj 
tabeli: 

 
 

Projektom dimenzionisati potreban broj kotlovskih jedinica kao i proračunati i izabrati 
potrebnu opremu, armaturu, cevne vodove i ostalu  prateću opreme neophodnu za funkcionisanje sistema. 

Projektom obuhvatiti sistem za hemijsku pripremu vode i sistem za održavanje pritiska u 
mreži. Na osnovu postojeće mreže toplovoda dimenzionisati dve grane budućih toplovoda prema 
postojećim toplotnim podstanicama u objektima osnove škole „Vuk Karadžić“ i srednje „Mašinsko-
elektrotehničke“ škole.  

Za potrebne proračune usvojiti sledeće karakteristike drvene sečke: 
-sadržaj vode max. W25 ili toplotna moć >3,5 kWh/kg za drvnu sečku karakteristike G30-G50/maks. 
M40 (procenat vlage maks. 40%), u skladu sa: 
             - EN ISO 17225-4:P16S,P31S,Kl.A1,A2,B1 
             - EN 14961-4:P16B,P31,5,P45A,Kl.A1,A2,B1 
             - ÖNORM M7133: G30-G50“ 

 
Predmet projekta nisu projektovanje toplovoda prema navednim podstanicama kao i 

rekonstrukcija postojećih toplotnih podstanica koje se nalaze u objektima osnove škole „Vuk Karadžić“ 
i srednje „Mašinsko-elektrotehničke“ škole. Projektom se ne obuhvata projektovanje centralnog sistema 
za upravljanje i nadzor. 

 
 
U Priboju, 
 
Novembar 2017. 

Opština Priboj 

 
 

R.br. Objekat (tip, adresa)
Grejna 

površina (m2)

1 O.Š Vuk Karadić 3.900,00

2 O.Š. Desanka Maksimović 1.434,00

3 Gimnazija 2.143,00

4 Mašinsko -elektrotehnicka škola 3.798,00

5 Stambeni prostor 220,00

6 Deči dispanzer 592,00

12.087,00Ukupno



TEHNI ČKI OPIS 

Na osnovu projektnog zadatka dobijenog od strane naručioca opštine Priboj i dobijenih 
lokacijskih uslova broj ROP-PRI-34837-LOC-1/2017 od  29.11.2017. godine izdatih od strane Odeljenja 
za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove opštine Priboj izvršeno 
je projektovanje mašinskih instalacija kotlarnice na biomasu. Projektna dokumentacija urađena je za 
potrebe pribavljanja građevinske dozvole odnosno PGD-mašinske instalacije. 

Na osnovu dostavljenih podataka o kapacitetu objekata koji su planirani za priključenje na 
kotlarnicu na drvenu sečku u Priboju određen je kapacitet koji iznosi 1800 kW. Usvojene su dve kotlovske 
jedinice kapaciteta 1000 kW i 800 kW. Projektom je izvršen proračun i izbor opreme, armature, cevnih 
vodova i ostale prateće opreme neophodne za funkcionisanje sistema. 
Kotlarnica je projektovana za potrebe grejanja javnih objekta prikazanih u sledećij tabeli: 

 
Kao polazna osnova za izradu ove projektne dokumentacije korišćeni su raspoloživi podaci 

dobijeni od strane stručnih službi JKP „Toplana Priboj“. Za dva objekta dobijeni su precizni podaci od 
kolega koji su radili projekte sanacije objekata osnovne i srednje škole (OŠ „Desanka Maksimović“ i 
Mašinsko-elktrotehničke škole).  

Toplotni konzum objekata na osnovu kojeg je izvršen proračun i izbor opreme dat je u 
sledećoj tabeli: 

 

Kao gorivo izabrana je drvena sečka u cilju rešavanja ekoloških problema i na osnovu analize 
drvenih resursa koji postoje na području opštine Priboj. 

R.br. Objekat (tip, adresa)
Grejna 

površina (m2)

1 O.Š Vuk Karadić 3.900,00

2 O.Š. Desanka Maksimović 1.434,00

3 Gimnazija 2.143,00

4 Mašinsko -elektrotehnicka škola 3.798,00

5 Stambeni prostor 220,00

6 Deči dispanzer 592,00

12.087,00Ukupno

R.br. Objekat (tip, adresa)
Grejna 

površina (m2)

Izracunati 

toplotni gubitci 

posle sanacije 

objekata (W)

Specificna 

potrosnja 

toplote objekata 

(W/m2)

Izracunati 

toplotni gubitci 

na osnovu 

specificne 

potrosnje (W)

Ukupan toplotni 

kapacitet merodavan 

za dimenzionisanje 

kotlarnice (W)

1 O.Š Vuk Karadić 3.900,00 150,00 585.000,00

2 O.Š. Desanka Maksimović 1.434,00 175.511,00

3 Gimnazija 2.143,00 150,00 321.450,00

4 Mašinsko -elektrotehnicka škola 3.798,00 434.789,00

5 Stambeni prostor 220,00 150,00 33.000,00

6 Deči dispanzer 592,00 150,00 88.800,00

12.087,00 610.300,00 1.028.250,00 1.638.550,00Ukupno



Kao toplotni izvor predviđaju se dve nove kotlovske jedinice, i to jedan kotao snage 1000kW, 
dok je drugi kotao snage 800kW. Usvojeni su kotlovi tipa BioFire 1000 BioControl i BioFire 800 
BioControl proizvođača HERZ Austrija. 
 
Kotao 1: 

• tip       BioFire 1000 BioControl 
• kapacitet      1000kW 
• temperaturni režim rada    90/70°C 
• gorivo: drvena sečka    Hd=13,5 MJ/kg 
• Radni pritisak     5 bar 

 
Kotao 2: 

• tip       BioFire 800 BioControl 
• kapacitet      800kW 
• temperaturni režim rada    90/70°C 
• gorivo: drvena sečka    Hd=13,5 MJ/kg 
• Radni pritisak     5 bar 

 
 
Nazivna snaga određena je sa sečkom sledećih karakteristika: 
-sadržaj vode max. W25 ili toplotna moć >3,5 kWh/kg za drvnu sečku karakteristike G30-G50/maks. 
M40 (procenat vlage maks. 40%), u skladu sa: 
             - EN ISO 17225-4:P16S,P31S,Kl.A1,A2,B1 
             - EN 14961-4:P16B,P31,5,P45A,Kl.A1,A2,B1 
             - ÖNORM M7133: G30-G50“ 
 
Pored kotlovskih jedinica isporučuje se i sledeća oprema koja je sastavni deo kotlova: 

• sva potrebna fina armatura, merno-regulaciona oprema kao i potrebni termostati, 
• sva potrebna gruba armatura i oslonci, 
• elektrokomandni orman na koji je povezana sva elektrooprema potrebna za rad kotlova i 

transportnog sistema za drvenu sečku (merna, komandna i ostala). 

 

 



Svaki kotao je opremljen sopstvenom kompletnom automatikom. Kotlovi se povezuju u 
kaskadni rad. Temperaturski režim rada kotlova je 90/70°C. 

Kotlovi se povezuju na akumulatore toplote - dva suda zapremine 12,6m3 svaki. Akumulatori 
toplote imaju dvostruku ulogu - hidraulički odvajaju kotlovski krug od cevne mreže (kao hidraulička 
skretnica) i stvaraju rezervu toplote za snabdevanje potrošača kada jedan kotao ne radi usled čišćenja. 
Cirkulaciju vode u krugu kotlovi-akumulatori ostvaruju kotlovske cirkulacione pumpe (za svaki kotao po 
jedna). Zaštita hladnog kraja kotla ostvaruje se trokrakim mešnim ventilom tako da se održava minimalna 
ulazna temperatura vode od 60°C. 

Iz akumulatora toplote voda cirkuliše ka razdelniku razvodne vode. Na razdelniku se nalaze 
2 grane od kojih jedna vodi prema podstanici u objektu OŠ „Vuk Karadžić”, a duga grana vodi prema 
podstanici srednje „Mašinsko-elektortehničke” škole.  Svaka grana ima svoju cirkulacionu gransku 
pumpu. Voda cirkuliše od razdelnika do objekta koji se greje, dalje kroz sekundarnu cevnu mrežu samog 
objekta i nazad u sabirnik povratne vode, odnosno akumulator toplote - sistem grejanja je direktan. 

Temperatura razvodne vode ("klizanje") se ostvaruje trokrakim mešnim ventilom na svakoj 
grani. Mešanje se vrši prema spoljnoj temperaturi do temperature od +12 kada se prestaje sa grejanjem. 
Uključivanje i isključivanje pumpi odnosno grana je ručno. 

  

Održavanje pritiska u sistemu se vrši uređajem sa kompresorom i dva zatvorena vertikalna 
suda Compresso proizvođača Pneumatex.  

 

Šema povezivanja sistema za održavanje pritiska 
 



Sudovi imaju ukupnu zapreminu od 4000l. Kompresor se nalazi na primarnoj posudi. 
Minimalni radni pritisak instalacije iznosi 2,7 bar (m). Sastavni deo uređaja Compresso je modul Pleno 
preko koga se vrši dopuna sistema vodom iz hemijske pripreme vode. 

Predviđeno je da se hemijski tretman sirove  vode iz vodovoda hemijski tretira jonskim 
omekšivačem u dupleks varijanti sa kvalitativnom kontrolom. Kvalitet vode u cirkulaciji i napojne vode 
mora biti u saglasnosti sa preporukom za kvalitet napojne i cirkulacione vode u toplovodnom i 
vrelovodnom sistemu grejanja,  pri čemu je sirova voda kvaliteta gradske vode za piće i nije hemijski 
pripremljena, tvrdoće imaju vrednosti koje su znatno iznad preporučenih, odnosno dozvoljenih za 
cirkulacionu vodu u sistemu grejanja. Vrednosti pH u uzorku napojne vode i vode u cirkulaciji grejanja 
se nalaze na niskom nivou i kao takve prouzrokuje koroziju i spiranje magnetitnog sloja sa površine 
čelika. Ovaj nivo pH vrednosti utiče na pojavu rastvorenog gvožđa što takođe vidimo u analizi. Spiranjem 
magnetitnog sloja u sistemu grejanja doći će do pojave mehaničkog i rastvoreno gvožđe. Na mestima 
većeg protoka usled cirkulacije čvrstih korozivnih produkata u cirkulacionoj vodi, dolazi do pojave 
erozije kako na cevnoj instalaciji i opremi, tako i na izmenjivaču toplote. Neregulisana pH vrednost utiče 
na koroziju svih materijala prisutnih u sistemu. Stabilnost magnetitnog sloja je očuvana ukoliko je pH 
vrednost u sistemu kontrolisana i održavana. Propisana pH vrednost u toplovodnim sistemima je 9,8 ± 
0,2 kako bi se u najvećoj mogućoj meri zaštitio čelik i ostali materijali u sistem. 

Postojeće količine rastvorenog gvožđa u uzorcima vode iz cirkulacija ukazuje na prisustvo 
korozije u sistemu grejanja. Nepostojanje adekvatnog kondicioniranja voda u sistemu grejanja, 
omogućuje većoj količini kiseonika da ostane prisutna u napojnoj vodi, što utiče na povećanje korozije u 
celokupnom sistemu. Sa pojavom mehaničkog gvožđa i drugih proizvoda korozije koji se talože na 
mestima manje intenzivnog protoka dolazi do stvaranja mulja i naslaga, a usled nepostojanja adekvatnog 
kondicioniranja i filtracije vode u sistemu, vremenom imaju tendenciju i ka očvršćavanju. Prisustvo 
naslaga na zagrejnim površinama ili nagomilavanje mulja prouzrokuje smanjenje efikasnosti izvora i 
prenosa toplote. Pod čvrstim naslagama mulja i korozivnih produkata dolazi do stvaranja korozije pod 
naslagama što dovodi do propadanja i curenja cevi, a takođe dovodi i do skupih popravki i remonta. Za 
sisteme daljinskog grejanja definisane su vrednosti parametara napojne vode i vode u cirkulaciji grejanja 
koji se trebaju postići pomoću hemijske obrade vode i njenog kondicioniranja. Kondicioniranjem treba 
dovesti parametre napojne i cirkulacione vode do onih vrednosti uz  pomoću kojih će da se: 

- Pomogne formiranje magnetitnih slojeva ili drugih zaštitnih oksidnih slojeva 
- Smanjuje korozija optimizacijom pH vrednosti 
- Stabilizuje tvrdoća vode i smanji pojava kamenca 
- Utiče na odstranjenje kiseonika  
- Razvije posebna obloga sa zaštitnim efektom stvaranjem prevlake na metalnoj površini  

Preporuka za vrednosti parametara napojne i cirkulacione vode u toplovodnim i vrelovodnim 
sistemima daljinskog grejanja date su u donjoj tabeli: 

TABELA - Preporuke za napojnu i cirkulacionu vodu  

Napojna voda  

Parametri 

Cirkulaciona voda  

Omekšana voda 
Demineralizovana 

voda 
Omekšana voda 

Demineralizovana 
voda 

bistra bez boje bistra bez boje Izgled  bistra bistra 

bez Bez Miris  bez bez 

< 5 mg/l < 1 mg/l Čestice  < 10 mg/l < 1 mg/l 

9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2 pH vrednost (*)  9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2 

cca. kao tvrda voda < 10 Provodljivost  µS/cm < 1500 < 25 



Hydro-Soft je automatsko dupleks postrojenje za omekšavanje vode služi za uklanjanje jona 
kalcijuma i magnezijuma, čiji karbonati i sulfati stvaraju tvrdoću vode. Izveden je u vidu filter kolone, 
koja je ispunjena određenom količinom jakokisele jonoizmenjivačke mase koja vezuje na sebe jone 
kalcijuma i magnezijuma, a zamenjuje ih jonima natrijuma, čime se uklanja tvrdoća vode. Kada se masa 
zasiti, propuštanjem određene količine rastvora kuhinjske soli (NaCl), ona se ponovo prevodi u aktivnu 
formu i ponovo je spremna za omekšavanje određene količine vode. Istaloženi joni kalcijuma i 
magnezijuma se pri ispiranju odvode u kanalizaciju. 

Automatski pH merno-dozirni sistem za kondicioniranje vode u cirkulaciji sistema 
grejanja se sastoji od sledećih komponenti: filtera delimičnog toka sa magnetnim i vrećastim delom, 
bajpasom za pH elektrodu, pH elektrode, pH upravljačke jedinice i solenoidno membransko dozirne 
pumpe. Sistem funkcioniše tako što se konstanto prati pH vrednost i preko programirane upravljačke pH 
jedinice se sredstvo dozira u sistem do podešene pH vrednosti u sistemu. Upravljačka pH jedinica 
modulira različito doziranje u zavisnosti od udaljenosti od podešene tačke, i na taj način se sprečava 
mogućnost predoziranja. 

Hydrofil 10  je kompletna filterska jedinica koja se sastoji od filtera sa dva filterska dela i to 
magnetnog dela i nemagnetnog dela. Magnetni deo se sastoji od poluge permanentnih magneta na kojima 
se izdvajaju korozivni produkti koji mogu biti vrlo malih dimenzija i to ispod 1µm, a vrlo velike tvrdoće 
i pri cirkulaciji kroz sistem stvaraju eroziju i curenja na raznim mestima sa većim brzinama strujanja. Kao 
rezultat imamo curenja na kolenima, izmenjivačima i cevovodima. Ove čestice nije moguće izdvojiti 
drugim vidom mehaničke filtracije.  
Drugi deo filtera se sastoji od jezgra u kome se nalaze perive PP vreće, koje mogu biti različite finoće i 
to od 1 do 250 µm. U ovom delu filtra se izdvajaju sve ostale mehaničke čestice koje se nalaze u sistemu 
i koje nastanu u sistemu.  
Filter se isporučuje komplet sa: 

- cirkulacionom pumpom,  
- priključnim ventilima, 
- manometrima za praćenje zaprljanja, 
- odzračnim ventilom 

< 0,1 < 0,01 Preostala tvrdo ća odH < 0,5 < 0,1 

< 0,1/10 mg/l < 0,1/10 mg/l 
Sadržaj kiseonika/ ugljen -
dioksida 

< 0,02 mg/l < 0,02 mg/l 

Bez  Bez Sadržaj ulja i masti  < 1 mg/l < 1 mg/l 

< 300 mg/l < 0,1 mg/l Sadržaj hlorida Cl - (**) < 300 mg/l < 3,0 mg/l 

--- < 0,1 mg/l Sadržaj sulfata SO 4- --- < 1,0 mg/l 

< 0,05 mg/l  
Ukupna koli čina gvož đa 

Feuk. 
< 0,1 mg/l < 0,05 mg/l 

< 0,05 mg/l < 0,01 mg/l 
Ukupna koli čina bakra 

Cuuk. 
< 0,02 mg/l < 0,01 mg/l 

bez zvaničnog 
standarda 

bez zvaničnog 
standarda 

Bakteriološka granica (***)  
bez zvaničnog 
standarda 

bez zvaničnog 
standarda 

*  Nije preporučljivo regulisati pH vrednost amonijakom jer se time korozija bakra i bakarnih legura rapidno povećeva pri 
pH vrednosti iznad 9,0. 

**    Kako je nerđajući čelik često u upotrebi u sistemima daljinskog grejanja danas, treba naglasiti da će sadržaj hlorida iznad 7 mg/l na 
povišenim temperaturama (94°C i 108°C) prouzrokovati koroziju na AISI 304 i 316 čeliku. 

***  Obratiti pažnju ako voda miriše na otpadnu, ako se u filterima pojavi mulj ili se primeti neobično povećanje potrošnje 
hemikalija. 



- drenažnim ventilima i  
- bajpasom za pH elektrodu. 

Filter dolazi komplet montiran na postolju sa podesivim nogama spreman za povezivanje. 
Čišćenje filtera se vrši kada diferencijalni pritisak na filtru dostigne 1 bar ili drugačije u iskustveno 
usvojenom vremenskom intervalu. Filter se jednostavno pere otvaranjem i pranjem magneta i vreće. 
Vreće u filtru se menjaju kada se pohabaju ili po potrebi. Filterska jedinica koja će u svakom slučaju 
zadovoljiti potrebe ovog sistema je 10 m3/h.  
 

 
Dodatna (gradska) voda sa količinom tvrdoće cca. 11 °dH, koja se trenutno koristi za dopunu 

sistema grejanja, treba da se uz pomoć hemijske pripreme vode - postupkom omekšavanja dovede do 
nivoa dodatne vode sa tvrdoćom <0,1°dH.  

Na povratnom vodu primarnog kruga u sistema grejanja sa zbirne magistrale, u kotlarnici, 
izdvojiti cevovod DN 40 za filtraciju preko filtera delimičnog toka HYDROFIL 10. Povratna voda, iz 
izdvojenog cevovoda se filtrira kroz filtersku jedinicu u kojoj se nalaze dva dela, prvi deo je za filtraciju 
magnetnih čestica i produkata korozije koje mogu biti finoće < 1µm i drugi deo za filtraciju nemagnetnih 
čestica i nečistoća iznad 1µm. Na filteru se nalaze manometri na kojima se prati pad pritiska u zavisnosti 
od zaprljanosti filtera. Filter se jednostavno čisti zaustavljanjem cirkulacione pumpe i zatvaranjem ventila 
koji se nalaze na komplet filterskoj jedinici bez upotrebe dodatnih alatki ključeva i sl. Otvaranjem filtera 
jednostavno se mehanički otklanjaju sakupljene nečistoće i filterska jedinica se ponovo vraća u funkciju. 
Izmenjive filterske vreće se dobijaju uz filtersku jedinicu i menjaju se sezonski ili po potrebi.pH vrednost 
je upravljačka veličina za ceo proces kondicioniranja vode u cirkulaciji i ona se podešava prema utvrđenoj 
granici koja je dozvoljena s obzirom na sklop materijala koji se nalaze u sistemu, a to je 9,8+ 0,2. Na delu 
ispred filtera, sa cevovoda izdvaja se bajpas DN 15 za kontrolu pH vrednosti. Protok u ovom bajpasu se 
podešava prilikom puštanja u rad sa ventilima na bajpasu. Preko pH elektrode, koja je instalirana na ovom 
bajpasu, se prati pH vrednosti vode u cirkulaciji i to predstavlja kontrolnu veličinu za proces 
kondicioniranja. Trenutna vrednost se može očitavati na displeju pH upravljačke jedinice. Elektroda daje 
informaciju o pH, upravljačkom pH kontroleru koji modulira impulse za impulsno upravljanu solenoidno 
membransku dozirnu pumpu koja prema potrebi dozira proizvod Hydro-X Boiler Compound u povratni 
vod iz mreže u sistemu grejanja. 

Odvod produkata sagorevanja se vrši tako da je svaki kotao povezan sa sopstvenim 
dimnjakom. Dimnjaci se postavljaju uz spoljni zid kotlarnice sa unutrašnje strane, oba su aktivne visine 
10m i prečnika Ø450mm. Dimnjaci i dimnjače su proizvod „Schiedel“, tip ICS 25 (dvoplašti sistem od 
nerđajućeg čelika kvaliteta 1.4404). Dimni gasovi na putu od kotla do dimnjaka prolaze kroz odvajač 
letećeg pepela (ciklon). Promaju od kotla do ciklona ostvaruje venitlator na ciklonu, a od ciklona do vrha 
dimnaka uzgon obezbeđuje sam dimnjak. Za svaki toplovodni kotao projektuje se poseban dimnjak, tipa 
Schiedel ICS25 model 3, sa svim elementima za povezivanje kotla, dimnjačkom cevi i pratećim 
elementima za oslanjanje dimnjaka, itd. Dimnjaci su od nerđajućeg čelika troslojni - unutrašnji omotač 
od inoksa, izolacija i spoljni omotač od inoksa. Unutrašnja cev sistema ICS izrađena je od nerđajućeg 



lima oznake 1.4404, a spoljni plašt od lima oznake 1.4301 visokog sjaja, koji dimnjaku daju statičku 
stabilnost. Međuprostor popunjen je toplotnom izolaciojom od keramičkih vlakana debljine 25 mm, i 
omogućava temperature dimnih gasova do 560oC. Pojedinačni elementi ubacuju se jedan u drugi, a 
međusobno povezivanje postiže se obujmicama. 

Oba dimnjaka su iste aktivne visine 10 m i nadvisuju krov za cca 3 m. Prečnik dimnjaka i 
dimnjače oba kotla je Ø450/500mm. 

Pepeo nastao sagorevanjem se automatski pužnim transporterima, koji su u sklopu kotlova i 
ciklona, prikuplja u za to namenjene posude. Kada se posude napune pepelom, što je se vrši kontilnualno 
kada kotlovi rade, rad kotla se zaustavlja i posude se ručno otkačinju od kotlova i ciklona. Posude imaju 
na sebi par točkova što omogućava da se odguraju do šahta za izbacivanje pepela. Pepeo iz centralnog 
kontejnera će se odnosti na način na koji utvrdi korisnik. 

 
Za detaljno čišćenje kotlova i ciklona na kraju grejne sezone predviđa se standardni 

industrijski usisvač. 
Skladište drvene sečke je ukopano. Drvena sečka se ubacuje u skladište preko dva otvora koja 

su pokrivena poklopcima. Otvaranje odnosno podizanje poklopaca je automatizovano preko sistema koji 
se sastoji od studa na kojem se nalazi vitlo koje je sajlom povezano sa poklopcem.  

Na pod skladišta se postavljaju dva agitatora koji svojim kružnim kretanjem nabacuju drvenu 
sečku na pužne transportere koji je dalje doprema do kotlova. Agitatori imaju po 3 metalne elastične 
lopatice. Lopatice ne smeju da dođu u direktan kontakt sa zidovima prostorije kako ne bi došlo do 
oštećenja što se obezbeđuje postavljanjem elemenata od tvdog drveta na zidove. Svaki kotao ima svoj 
agitator i pužni transporter. Ceo proces dopreme drvene sečke iz skladišta i loženje su automatizovani. U 
prostor skladišta se ne sme ulaziti dok su kotlovi u pogonu. 

Ventilacija kotlarnice je prirodna i obezbeđuje postavljanjem prestrujnih rešetki u donjoj zoni 
spoljašnjih vrata. Na osnovu protiv požarnog elaborata ne predviđa se sistem za ventilaciju skladišta 
drvene sečke. 

U kotlarnici se predviđa odmuljna jama (rashladna jama) zapremine 1m3 za pražnjenje kotlova 
i sudova. Voda se odatle prepumpava van prostorije kotlarnice - obrađeno projektom hidrotehničkih 
instalacija. Po potrebi rashladna jama može da se ohladi vodovodskom vodom kako u kanalizaciju ne bi 
otišla voda temperature preko 50°C, što se ostvaruje el. magnetnim venitilom i termostatom. 

U slučaju nestanka struje dopremanje sečke u kotlove se zaustavlja. U kotlovima reaguju 
sigurnosni sistemi: otvara se klapna koja usmerava svu toplotu ka dimnjaku umesto ka izmenjvaču toplote 
u samom kotlu, a u izuzetnim slučajevima kotao se hladi preko posebnih ugrađenih izmenjivača za tu 
namenu koji se hlade vodom iz vodovodne mreže. Na ovaj način se štite i kotlovi i instalacija od 
pregrevanja. 

 
 
 
 



Dopremanje drvene sečke do skladišta predviđeno je trasom koja je prikazana na situacionom 
crtežu. Projekat parternog uređenja je obaveza investitora odnosno opštine Priboj. 

Mašinskim projektom nije obrađen sistema za automatsko upravljanje i nadzor rada 
kompletne  kotlarnice. Projektovana kotlovska postrojenja imaju svoju automatiku koja omogaćava 
kaskadno vođenje oba kotla sa svim pratećim elementima od dovoda goriva do sagorevanja. Projekat 
automatike koji bi osim dpremanja goriva i otlovskih postrojenja povezao i svu ostalu opremu u kotlarnici 
nije svrsishodno raditi u ovoj fazi jer svaka promena i odstupanje u nabavci automatike ili opreme činila 
bi da taj projekat bude neupotrebljiv, što je u praksi gotovo sigurno. Zato projekat automatike treba uraditi 
nakon sprovedene javne nabavke i na taj način obezbediti potpunu izvodljivost ovakvog projekta.  

 
 
 
 
 
 

U Kraljevu, 
 
Decembar 2017. god. 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
 
Miljan Marašević, dipl. inž. maš. 

 



6.5.2 OP�TI TEHNI!KI USLOVI
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OP�TI TEHNI KI!USLOVI

Pogodbeni!uslovi

Navedeni uslovi su osnova za po�etnu organizaciju radova, sastav ugovora o izvr�enju radova i
za samo izvr�enje radova.

A. PONUDA
1. Za sve radove investitor treba da raspi�e licitaciju na na�in predvi�en zakonom i da

njome do�e do potrebnih ponuda.
2. Ponude moraju biti bazirane na predmeru i predra�unu sadr�anom u projektnoj

dokumentaciji.
3. Radove "e investitor ustupiti najpovoljnijem ponu�a�u. Povoljnost ponude ocenjuje

investitor, imaju"i u vidu ne samo ponu�enu cenu ponu�a�a, ve" i njegov poslovni ugled,
tehni�ku spremnost i zakonsku pogobnost za izvr�enje ovih radova, reference, stanje
fondova itd.

B. UGOVOR
1. Investitor i izvo�a� obavezno sa�injavaju  ugovor za izvr�enje ponu�enih i prihva"enih

radova.
2. Projekat je sastavni deo ugovora izme�u investitora i izvo�a�a.
3. Pre po�etka izvo�enja radova izvo�a� treba da uporedi projektnu dokumentaciju sa

stvarnim stanjem na licu mesta i da o svim neslaganjima izvesti investitora. Ukoliko ovo
ne u�ini, izvo�a� preuzima rizik za naknadne radove usled neslaganja, ukoliko ova
neslaganja nisu gre�ka i propust projektanta.

4. U ugovorenoj ceni treba da budu sra�unati celokupan rad, alat i materijal za monta�u kao
i celokupan transport, zarada, dru�tvene da�bine i sl.

5. Ugovorena cena treba da obuhvati i sve radove i materijal kao i obu�avanje i upu"ivanje
investitorovog pogonskog osoblja za rukovanje ure�ajima.

6. Ugovorena cena treba da obuhvati i tri primerka tehni�ki besprekorno ura�enog projekta
izvedenog stanja, kao i tri primerka uputstva za rukovanje postrojenjem odnosno
instalacijom, od kojih jedan mora biti oka�en na prikladnom mestu, da mo�e koristiti
pogonskom osoblju.

7. U ugovoru sa izvo�a�em treba da bude nazna�eno fizi�ko lice koje "e rukovati radovima,
a ima zakonsko pravo na ovu funkciju. Isto tako u ugovoru treba da bude obu�eno fizi�ko
lice koje "e na gradili�tu predstavljati nadzor i vr�iti njegovu funkciju za  sve radove na
gradili�tu, za koje ima zakonsko pravo na tu funkciju.

8. U ugovoru sa izvo�a�em predvideti na�in i rok za sastavljanje, podno�enje i naplatu
situacija, kona�nog obra�una, zatim veli�inu avansa, rok izvr�enja radova, garantni rok,
obostrane penale i sl. (uslove kolaudacije itd.).

9. �tetu prouzrokovanu vi�om silom popravlja izvo�a� o svom tro�ku, ali mu ovo daje
pravo na produ�enje roka. Dani u kojima vlada nevreme ne ra�unaju se u radne dane, a
broj ovih dana uzima se iz gra�evinskog dnevnika.

10. U ugovoru mora biti jasno precizirano, ko daje detalje, nadzorni organ ili izvo�a�.
11. U slu�ajevima kada je nadzorni organ u obavezi da daje detalje, izvo�a� ih tra�i

putem gra�evinskog dnevnika. Ako izvo�a� u roku od 10 dana ne dobije zahtevane
detalje, on to konstatuje u dnevniku i pristupa izradi detalja na osnovu projekta. Ovakav
slu�aj daje pravo izvo�a�u na produ�enje roka za 10 dana.

12. Ako detalje radi sam izvo�a�, on "e ih predati nadzornom organu na pregled i
overu, tri dana pre po�etka radova. Ukoliko ih nadzorni organ u roku od tri dana ne overi,



a nije stavio primedbu na njih, izvo!a� pristupa izvo!enju prema neoverenim detaljima.

Sve ovo mora biti konstatovano u gra!evinskom dnevniku.

13. Materijal i oprema moraju odgovarati zakonskim propisima i posebnim tehni�kim

uslovima. Ako nadzoni organ bude zahtevao da se neki materijal ispita, izvo!a� treba da

o svom tro�ku to izvr�i kod, za to, merodavne institucije i nadzoru podnese uverenje o

kvalitetu.

14. Ako uverenje dokazuje da je materijal nepropisan, isti se odmah sklanja sa

gradili�ta.

15. Ako nadzor smatra da je izvestan ugra!eni materijal nepropisan, ili da su izvesni

radovi nesolidno izvedeni, on nare!uje izvo!a�u putem gra!evinskog dnevnika ru�enje,

kao i obim ru�enja izvr�enih radova i uklanjanje materijala sa gradili�ta. Nadzorni organ

mora u gra!evinskom dnevniku navesti razloge, kako bi izvo!a� mogao kasnije

reklamirati ove primedbe , ako nisu bile osnovane.

16. Izvo!a� dogovara za kvalitet ugra!enog  materijala, kao i za materijal koji mu je

investitor stavio na raspolaganje. Ukoliko izvo!a� smatra da investitorov materijal nije

propisanog kvaliteta, on #e odbiti da ga ugradi, a to #e konstatovati u gra!evinskom

dnevniku. Jedino izri�itim nalogom nadzora putem gra!evinskog dnevnika on #e taj

materijal ugraditi, pri �emu vi�e ne odgovara za njega i za posledice nastale zbog

ugradnje istog.

17. Izvo!a� mora imati na gradili�tu za pojedine stru�ne radove, rukovode#e tehni�ko

osoblje, koje ima zakonsko pravo za rukovanje takvim radovima. Svi radnici moraju

imati stru�ne kvalifikacije za radove koje izvr�avaju. Nadzorni organ ima pravo i du�nost

da putem gra!evinskog dnevnika naredi izvo!a�u da sa gradili�ta odstrani nestru�no

osoblje.

18. Ukoliko se prilikom izvo!enja pojave nepredvi!eni radovi u ve#em obimu nego

�to je nadzor od investitora ovla�#en da ih re�i, on o tome izve�tava investitora i

istovremeno mu podnosi ponudu izvo!a�a za izvr�enje tih  radova, ako je sam izvo!a�

voljan da izvr�i te radove. Ovo se mora konstatovati u monta�nom dnevniku. Dalji koraci

su u nadle�nosti investitora.

19. Ukoliko se pojave nepredvi!eni radovi u obimu ovla�#enja nadzora, ovaj sa

izvo!a�em utvr!uje cenu za sve radove i daje u rad izvo!a�u. Ukoliko se nadzor zbog

cene, ne sporazume sa izvo!a�em, iste mo�e ponuditi drugom izvo!a�u. Sve ovo mora

biti konstatovano u gra!evinskom dnevniku.

20. Ukoliko se u pozicijama predmera pojave vi�kovi preko 10% nad predra�unskom

koli�inom, smatra#e se kao nepredvi!eni radovi i sa njima #e se tako i postupiti.

21. Ukoliko se po pozicijama predmera pojave vi�kovi do 10% izvo!a� je obavezan

da ih izvr�i po pogo!enoj jedini�noj ceni predra�una.

22. Ukoliko je bilo izvedeno manje radova, nego �to je predmerom bilo predvi!eno i

ugovorom ugovoreno, izvo!a� ima pravo na obe�te#enje. Visina i na�in ovoga moraju se

predvideti, odrediti i ugovoriti.

23. Kada izvo!a� vidi da monta�a ne#e mo#i da se izvr�i u ugovorenom roku,

najkasnije 10 dana pre isteka roka po ugovoru, podnosi preko nadzora investitoru molbu

za produ�enje roka za izvr�enje posla i u istoj navodi razloge koji su ga zadr�ali, te

monta�u nije mogao da izvr�i u ugovorenom roku. Nadzor zavodi molbu u monta�ni

dnevnik i dostavlja je investitoru.

C. NADZOR

1. Nadzor je vrhovna naredbodavna vlast na gradili�tu nad izvr�enjem svih radova

(gra!evinskih, arhitektonskih, monta�erskih itd.).

2. Za vr�enje funkcije nadzora investitor sklapa ugovor o nadzoru ili je vr�i sam preko svog

osoblja koje postavlja za svoje nadzorne organe.

3. Nadzor nad izvo!enjem pojedinih stru�nih radova mo�e vr�iti lice koje ispunjava

odgovaraju#e zakonske  uslove i poseduje odgovaraju#e stru�ne kvalifikacije.



4. U ugovoru sa nadzorom ili u re�enju o nadzoru mora biti nazna�eno fizi�ko lice koje "e
na gradili�tu predstavljati nadzor, koje ima zakonsko pravo i potrebnu stru�nu i �kolsku
spremu za vr�enje ove funkcije. Isto tako u ugovoru ili re�enju mora biti nazna�eno i
fizi�ko lice koje "e na gradili�tu predstavljati izvo#a�a i sa kojim "e nadzor redovno
op�titi.

5. Nare#enja investitora kao i nare#enja nadzora izdata preko telefona nisu obavezna za
izvo#a�a, sve dok se ista ne izdaju putem gra#evinskog dnevnika.

6. Na gradili�tu, izvo#a� je odgovoran jedino nadzoru sa kojim op�ti putem gra#evinskog
dnevnika.

7. Prema investitoru je, za izvr�enje monta�nih ugovorenih obaveza kao i za izvr�enje
radova prema projektu i zakonskim propisima, odgovoran nadzor.

8. U ugovoru sa nadzorom investitor treba da predvidi na�in svog obe�te"enja za slu�aj
nastalih tro�kova zbog nepravilnog ili nebudnog vr�enja funkcije od strane nadzora.

9. Nadzor treba da uskladi i usmeri celokupne radove na gradili�tu na na�in i u meri kako ne
bi do�lo do nepotrebnih ru�enja, izmena i sl.

10. Ako predstavnik izvo#a�a ne do#e na gradili�te u potrebno vreme, nadzor "e
izdati poslovo#ama nare#enje, koji moraju do sitnice da izvr�e ovo nare#enje, a izvo#a�
nema pravo �albe.

11. Investitor mo�e samoinicijativno ili na zahtev nadzora tra�iti od projektanta da
po�alje svog predstavnika na gradili�te u cilju obavljanja direktivnog nadzora. Direktivni
nadzor na gradili�tu nema nikakvu naredbodavnu vlast.

12. Ugovorom sa nadzorom ili re�enjem o nadzoru mora da bude nazna�ena visina do
koje nadzor ima pravo da ugovara nepredvi#ene radove, kao i granice do kojih sme da
nare#uje i vr�i izmene.

13. Za sve radove nadzor obavezno vodi gra#evinski dnevnik i gra#evinsku knjigu na
takav na�in i u takvom obimu da ovaj bude dovoljan i nesumnjiv osnov za obra�un
radova izme#u investitora i izvo#a�a kao i eventualni dokazni materijal pred sudom.

D. OKON$ANJE RADOVA
1. Kao dan zavr�etka radova smatra se dan kada je izvo#a� podneo pismeni izve�taj da je

radove po ugovoru izvr�io i kada nadzor, smatraju"i da je izvo#a� zaista izvr�io radove,
taj izve�taj zavede u gra#evinski dnevnik i podnese ga investitoru zajedno sa svojom
molbom da investitor odredi kolaudiraju"u komisiju.

2. Posle ovoga, izvo#a� je du�an da u roku od 10 dana podnese kona�nu situaciju, tri
primerka projekta izvedenog stanja i tri primerka tehni�kih uputstava za rukovanje
instalacijom i ure#ajima, od kojih jedan u drvenom zastakljenom ramu. Oni moraju biti
potpisani od strane izvo#a�a.

3. Nadzor i izvo#a� treba da srede sve dokumente, da zaklju�e gra#evinski dnevnik i
gra#evinsku knjigu, da pribave re�enje o tehni�kom prijemu i da na dan kolaudicione
komisije nadzor celi taj predmet preda predsedniku komisije.

4. Obra�un "e se izvr�iti na osnovu stvarno ugra#enog materijala i stvarno izv�enih radova
predvi#enih po predmeru i predra�unu. Komisiji se mora podneti obra�un izvr�enih
radova po predmeru, obra�un vi�kova i manjkova i obra�un nepredvi#enih radova.

5. Obim stvarno ugra#enog materijala i izvr�enih radova dokumentova"e se gra#evinskom
knjigom.

6. Objekat je stvarno zavr�en onda kada ga primi tehni�ka komisija izda re�enje o dozvoli
upotrebe istog.

7. Tro�kove goriva i pomo"no osoblje za rad tehni�ke komisije daje izvo#a�.
8. Administrativni tro�kovi tehni�ke komisije padaju na teret investitora.
9. Primedbe tehni�ke komisije ima izvo#a� bez daljeg da izvr�i ukoliko su iste u njegovoj

nadle�nosti.
10. Ako izvo#a� odbije neku nu�nu opravku, izvr�i"e je sam nadzor na ra�un

izvo#a�a.



11. Obra un! i! isplata! poslednje! rate! mora! se! izvr�iti! najdalje! za! sedam
dana,ra unaju"i!od!dana!kada!investitor!primi!re�enje!o!dozvoli!upotrebe!objekta.

12. Kaucija!izvo#a a!ostaje!kod!investitora!do!roka!predvi#enog!ugovorom!(!garantni
rok).

13. Ukoliko!se!za!ovo!vreme!pojave!gre�ke!na!objektu,!koje!nisu!posledica!pogre�nog
rukovanja,!ve"!su!posledica!ugra#enog!materijala!i!izvr�enih!radova,!investitor!"e!pozvati
izvo#a a! da! otkloni! nedostatke.!Ukoliko! ovaj! to! ne! u ini! investitor! "e! to! sam!  initi na
ra un!izvo#a ke!kaucije.

14. Obra un!izme#u!investitora!i!izvo#a a!obavi"e!se!putem!kolaudiraju"e!komisije,
iji!je!rad!predvi#en!zakonskim!propisima!kao!rad!superkolaudiraju"e!komisije.

15. Celokupni!tro�kovi!ovih!komisija!padaju!na!teret!investitora.

E. ZAVR�NE!ODREDBE
1. Izvo#a ! je! obavezan! prema! investitoru! i! odgovoran! jedino! u! okviru! va�e"ih! zakonskih

propisa! za! izvr�enje! radova! i! odgovoran! za! funkcionisanje! rada! postrojenja! jedino! u
okviru!izvedenih!radova.

2. Kvalitativno! ispitivanje! instalacija i! ure#aja! izvr�i"e! investitor! o! svom! tro�ku! u! ! cilju
utvr#ivanja! da! li! sve! funkcioni�e! kako! je! projektom! predvi#eno! i! zahtevano.! Rezultati
ovoga! ispitivanja! obavezuju! projektanta,! pod! uslovom! da! je! izvo#a ! radove! izveo! po
projektu!i!propisima.

Toplovod

Ovim! tehnickim! uslovima! date! su! osnovne! smernice! za! izvodjenje! radova,! a! Izvodjac! radova
obavezan!da!se!pridrzava!svih!zakonskih!i!tehnickih!normativa!za!ovu!vrstu!objekata.

1. Oprema!mora!da!zadovolji!zahtevane!tehnicke!karakteristike,!da!je izradjena!u!saglasnosti!sa 
propisima!i!standardima!i!da!pravilno!funkcionise.
Uz!opremu!se!mora!isporuciti!i!sledeca!dokumentacija:

- tehnicka!dokumentacija!za!opremu!sa!svim!karakteristikama
- uputstvo!za!upotrebu!i!bezbedan!rad
- uputstvo!za!odrzavanje
- propisana!javna!isprava
- atesti! sa! kojima! se! dokazuje! da! su! primenjene! mere! zastite! na! radu,! a! narocito! od 

opekotina,!buke!i!mehanickih!povreda.!Nivo!buke!u!radnim!prostorijama!ne!sme!preci 
dozvoljene vrednosti.

2. Cevna!mreza!se! izvodi!od!celicnih!besavnih! ili! savnih!cevi,!crnih! ili!pocinkovanih!a!prema 
sledecim!standardima:

- SRPS EN 10220:2005 � celicne!cevi!bez!sava
- SRPS EN10255:2008 �  celicne!cevi!bez!sava!ili!sa!savom!za!cevni!navoj!(!ako!se!

zeli!), koje! se! mogu! isporuciti! kao! crne,! pocinkovane;! zasticene! nemetalnim! 
zastitnim premazom!ili!izolovane!podesnim!sredstvom!u!cilju!trajne!zastite!(!
bitumenizirane!za polaganje!cevovoda!u!zemlju!).

- Cevi! po! ovim! standardima! izradjuju! se! prvenstveno! od! materijala! obuhvacenih 
standardima SRPS EN 10297-1:2011 i SRPS EN 10216-2:2007.

3. Cevni!lukovi!za!zavarivanje!od!90º!i!180º,!bez!nastavka!i!bez!navoja!prema SRPS ISO/R 285, 
koji!se!primenju!za!cevi!prema SRPS EN 10220:2005!i!spajaju!sa!njima!zavarivanjem,!
izradjuju!se od!materijala!prvenstveno!obuhvacenih!standardima SSRPS EN 10297-1:2011 i 
SRPS EN 10216-2:2007.



Da bi se ovi cevni lukovi koristili za spajanje sa pocinkovanim cevima, potrebno je na krajeve 
zavariti crne cevi ( L = 50 �  100 mm ) za cevni navoj po SRPS EN10255:2008, na 

krajevima narezati navoj i izvrsiti pocinkovanje celog kompleta.

Cevni lukovi, reduciri cevi, �T� i druge racve i ostali fazonski i spojni elementi moraju u 
pogledu materijala i nazivnih pritisaka odgovarati cevima.

4. Cevni zatvaraci ( ventili, zasuni, slavine ) koji se sa cevima spajaju prirubnicama,

zavarivanjem, ulaganjem izmedju prirubnica, unutrasnjim ili spoljnim cevnim navojem 
isporucuju se prema tehnickim uslovima isporuke.

Obelezavanje cevnih zatvaraca je prema SRPS ISO 5209.

Tehnicki uslovi za izradu i isporuku prirubnica propisani su u EN 10297-1:2011.

Materijal za izradu prirubnica zavisi uglavnom od temperature fluida, radnog pritiska, 
agresivnosti fluida i izrazito niskih ili visokih temperarura fluida.

Kvalitet obrade pojedinih povrsina prirubnica mora odgovarati posebnim standardima 
prirubnica.

5. Zaptivaci za prirubnice moraju biti ravni, glatki i podjednake debljine po celoj povrsini i ne

smeju imati udubljenja ni pukotine. Ivice ne smeju biti iskrzane.

Oblik i mere zaptivaca moraju odgovarati obliku i merama zaptivnih povrsina prirubnica. 
Materijal zaptivaca zavisi od radnih pritisaka, temperature i vrste fluida.

Izradjuju se od azbesta, gume tesnita, klingerita, ugljenicnih i legiranih celika i drugih 
materijala. 

7. Vijci i navrtke za opstu primenu prema SRPS ISO 4034/1:2005 za spajanje cevnih prirubnica 

moraju zadovoljiti tehnicke uslove za izradu i isporuku prema SRPS EN 10297-1:2011.

8. Oslonci cevovoda mogu biti:

- fiksni

- klizni planarni

- klizni vodeci

- viseci 

Oslonce izvesti prema grafickoj dokumentaciji ili prema standardima proizvodjaca, pri

cemu ovi standardi moraju funkcionalno i tehnicki odgovarati predlozenim osloncima.

Svi elementi oslonaca zasticuju se protiv korozije sa dva premaza osnovnom bojom ( 
minijum ili slicno ), otpornom na maksimalnu temperaturu koja se moze pojaviti. Debljina 
osnovnih premaza treba da je u skladu sa pravilnikom o zastiti od korozije celicnih 
konstrukcija.



9. Nosace cevovoda uraditi prema grafickoj dokumentaciji od opstih konstrukcionih celika. 
Antikorozionu zastitu izvesti kao i za oslonce cevovoda.

10. Radi smanjenja gubitaka toplote i zastite pogonskog osoblja od opekotina predvidja se 
termicka izolacija za sve cevovode, armaturu i opremu gde je temperatura visa od 50º C. 

Za hladne cevovode i povrsine, radi sprecavanja kondezacije vlage na povrsini, predvidja 
se antikondenzaciona termicka izolacija.

Materijali termicke izolacije predvidjeni projektom moraju pri isporuci imati zahtevanu 
toplotnu provodljivost, gustinu, cvrstocu, elasticnost, postojanost oblika i dimenzija i 
otpornost prema temperaturi i vlazi. Isporucena izolacija u tom smislu mora biti snabdevena 
atestom izolacionog materijala i garancijom ne manje od dve (2) godine.

11. Montaza opreme i cevovoda treba da se poveri Izvodjacu koji kvalifikovan za:

Izvodjac mora da raspolaze sa dovoljnim brojem kvalifikovanih i iskusnih radnika za 
ovu vrstu postrojenja i opremljen svim potrebnim masinama, alatima i priborom i 
rukovodecim tehnickim    kadrom sposobnim za obavljanje montaznih radova ove vrste.

12. Montazu opreme treba izvesti prema upustvu proizvodjaca na mesta predvidjena projektom.

Pri tom voditi racuna da ne dodje do bilo kakvog ostecenja opreme a posebno osetljivih

delova.

13. Cevovode izvesti na nacin kako je prikazano na grafickoj dokumentaciji projekta.

Horizontalni cevovodi vode se sa padom ili usponom od 2-5 mm/m odnosno kako je 
naznaceno u grafickoj dokumentaciji.

Na najvisim mestima horizontalnih cevovoda gde mogu nastati vazdusni dzepovi postaviti 
prikljucke sa cepovima ili cevne zatvarace za odvazdusenje, a na najnizim mestima prikljucke 
sa cevnim zatvaracima za praznjenje cevovoda, odnosno kako je dato u grafickoj 
dokumentaciji.

Mesta racvanja i oslonci ne smeju da budu na zavarenim spojevima.

Nastavci cevi ne smeju se izvoditi u zidovima vec na lako pristupacnim mestima.

Na mestima prolaza cevi kroz zidove i tavanice postaviti caure i metalne rozetne oko cevi

kroz koje se cevi mogu siriti odnosno skupljati bez ostecenja zidova i tavanica.

14. Spajanje cevi vrsi se zavarivanjem ili kod pocinkovanih cevi sa navojnim spojnim

elementima.

Zavarivanju treba posvetiti posebnu paznju, kako samoj pripremi i strucnoj 

kvalifikaciji zavarivaca tako i organizaciji i izvodjenju radova.

Pre zavarivanja cevi njihove unutrasnje povrsine se ciste pomocu odgovarajucih 

mehanickih cistaca.

Zavarena mesta moraju biti dobro obradjena i sa dovoljnom debljinom sava, ali tako da 

ne smanje unutrasnji precnik cevi.

Svaki sav mora da se ocisti od rdje i necistoce. Vizuelna kontrola svakog sava je obavezna. 
Za cevovode sa temperaturama iznad 150º C i za specificne instalacije i postrojenja 

bez obzira na temperature i pritiske, predmerom i predracunom se predvidja procenat savova 

koji



se ispituju radiografski, tecnim penetrantima ili drugim metodama. Procenat takvih savova

moze se i ugovoriti izmedju Investitora i Izvodjaca.

15. Cevovode postaviti na oslonce i nosace cevovoda cija su mesta odredjena u grafickoj

dokumentaciji. Ako mesta oslonaca nisu odredjena, postaviti ih prema sledecim

maksimalnim rastojanjima.

NAZIVNI

PRECNIK
IZOLOVANE CEVI NEIZOLOVANE CEVI

DN 15 1.0 2.0

DN  20 1.5 2.5

DN  25 2.1 2.6

DN  32 2.4 2.9

DN  40 2.6 3.1

DN  50 2.9 3.5

DN  65 3.9 4.5

DN  80 4.1 4.8

DN 100 4.7 5.3

DN 125 5.0 5.8

DN 150 5.5 6.3

DN 200 6.6 7.3

Fiksni pokretni oslonci moraju da omoguce slobodno kretanje cevovoda kod toplotnih

dilatacija. Nosaci cevovoda su pricvrsceni za konstrukciju objekta prema grafickoj

dokumentaciji ili na drugi pogodan nacin uz saglasnost odgovornih projektanata masinske i

gradjevinske struke.

Fiksni oslonci moraju da budu tako uradjeni da mogu da prenesu sva opterecenja na nosac,

bez deformacije cevovoda.

Pokretni oslonci treba da dobro nalezu na nosace, kako bi opterecenje na oslonce bilo sto

ravnomernije rasporedjeno.

Nosaci oslonaca i cevovoda treba da bez deformacija prenesu opterecenja na konstrukciju

objekta.

Prostiji nosaci oslonaca i cevovoda su obradjeni u masinskom a ostali u gradjevinskom

projektu.

16. Po zavrsenoj montazi opreme i cevovoda, a pre bojenja i termicke izolacije, treba izvrsiti

pripremuza pojedinacno ispitivanje opreme i sekcija cevovoda.

Za sprovodjenje ispitivanja Izvodjac obezbedjuje sav materijal potreban za ispitivanje,

atestirane instrumente i radnu snagu.

Pre ispitivanja, unutrasnje povrsine cevovoda moraju biti ociscene od metalnih opiljaka,

peska, rdje, delova elektroda i drugih stranih predmeta a zatim produvane komprimovanim

vazduhom.

Ispitivane deonice, sekcije ili oprema moraju biti odvojene slepim prirubnicama.

Upotreba ventila ili druge armature za ovu svrhu je zabranjena.

Oprema kod koje nije utvrdjena velicina probnog pritiska ne sme se podvrgavati probnom

pritisku za cevovode.



Slepe prirubnice moraju biti uocljive kako ne bi posle ispitivanja ostale ugradjene u

instalaciji.

Protocni cevni zatvaraci moraju biti u otvorenom polozaju a ispitni pritisak za njih ne sme

biti veci od dozvoljenog pri kojem je fabricki ispitivan. U suprotnom moraju se odvojiti od

ispitivane sekcije.

Cevovod na najvisim mestima mora biti odvazdusen preko cepova ili cevnih zatvaraca, a na

najnizem mestu postavljena armatura za praznjenje. Pre ispitivanja cevovodi moraju biti

ocisceni i osuseni, provereno oslanjanje cevi, nagib, veza sa opremom, merni instrumenti i

ostali elementi sistema.

17. Sva ispitivanja se obavljaju uz prisustvo Investitora pri cemu se o rezultatima ispitivanja 
mora saciniti zapisnik.

Funkcionalno ispitivanje opreme izvrsiti po uputstvu i uz prisustvo proizvodjaca.

Radi zastite opreme izvrsiti po uputstvu i uz prisustvo proizvodjaca.

Radi zastite opreme ( pumpe, razmenjivaci toplote, hladnjaci i sl. ) od eventualno zaostale 
necistoce, i stranih predmeta, ako projektom ispred njih nisu predvidjeni hvataci necistoce, u 
vreme ispitivanja ugraditi privremene hvatace ili sita.

Prva ukljucivanja opreme treba da budu kratkotrajna da bi se izbegle eventualne havarije. 
Stabilne posude pod pritiskom ispituju se prema SRPS EN 13345-1,  SRPS EN 13345-2, 
SRPS EN 13345-3,  SRPS EN 13345-4 i  SRPS EN 13345-5. Ispitni pritisak za posude 

koje su isporucene sa unutasnjom zastitom ( pocinkovane, emajlirane, gumirane i sl. ) 

ispituju se samo pri najvecem dozvoljenom radnom pritisku. Isporucene cevi su od strane 

proizvodjaca ispitane hidraulickim pritiskom na nepropustljivost. 
Temperatura vode za ispitivanje treba da bude izmedju 10º C i 50º C.

Uobicajeni ispitni pritisak iznosi:

- za ispitivanje tecnoscu pi = ( 1.3 � 1.5 ) pr gde je pr � proracunski pritisak

- za ispitivanje gasom pi = 1.1 pr 

Ispitivanje gasom pod pritiskom ili kombinovano ispitivanje tecnoscu i gasom mogu se

izvrsiti samo kada nije moguce izvrsiti punjenje sistema ( sekcije, posude ) tecnoscu uz

potpuno ispustanje vazduha i kada uslovi za upotrebu sistema ne dozvoljavaju koriscenje

vode ili druge tecnosti.

Ispitni pritisak se postepeno povecava do propisaane vrednosti i odrzava se dovoljno dugo da

se moze izvrsiti pregled, ali ne manje od 10 minuta.

Posle izvrsenih pregleda svih spojeva ispitni pritisak se moze smanjiti na maksimalni radni

pritisak pod kojim se moze izvrsiti detaljni pregled sistema.

Ispitivanje se smatra uspesnim ako se prilikom pregleda ne uoce:

- znakovi razaranja

- trajne deformacije curenje, suzenje ili rosenje na zavarenim ili drugim spojevima

ili na osnovnom materijalu, odnosno pojave isticanja gasa pri ispitivanju gasom.

Ispitivanje se smatra zavrsenim kada je izvrsen pregled i kada se pritisak snizi do pritiska

okoline. Neposredno po zavrsenom ispitivanju, pismeno se utvrdjuju rezultati ispitivanja.

Ukoliko se na ispitivanoj sekciji moraju vrsiti neke popravke ispitivanje se mora

ponoviti.

Posle ispitivanja na mehanicku cvrstocu, potrebno je mrezu isprazniti i produvati

vazduhom a zatim pristupiti ispitivanju na nepropusnost ( zaptivenost ) svih zavarenih i

drugih spojeva.

Pre ispitivanja nepropusnosti moraju se povrsine ili delovi koji se ispituju detaljno ocistiti i

osusiti.

Ispitivanje se moze vrsiti na temperaturama visim od + 5º C.

Za ispitivanje se moze koristiti vazduh, ukoliko namena sistema to dozvoljava, za inertni

gas.

Velicina ispitnog pritiska ne sme biti veca od 10% vrednosti proracunskog pritiska odnosno

maksimalno do 3.5 bar ( m ).



Nepropusnost se proverava putem provere stalnosti pritiska ocitavanjem na manometru 
posle odredjenog vremena u periodu kada je sistem bio odvojen od izvora pritiska.

Vreme drzanja sistema pod pritiskom iznosi najmanje 10 casova kada se ne koriste premazi 
na spoljnim povrsinama. Pri ovom ispitivanju moraju se pratiti temperatura okoline i 
temperatura u sistemu kako bi se iskljucila promena pritiska uzrokovana spoljnim 
temperaturskim uticajem.

U cilju skracenja vremena ispitivanja, povrsine se premazuju rastvorom sapunice, pri cemu 
se propusnost ocenjuje po pojavi gasnih mehurica.

Ispitivanje nepropusnosti gasom pod pritiskom je opasno za osoblje i okolinu pa se njegovo 
sprovodjenje mora izvrsiti uz preduzimanje potrebnih zastitnih mera.

Potrebno je posebno kontrolisati da ekspanzija gasa iz izvora sa visim pritiskom ne ohladi 
materijal ispod temperature krtog loma .Ispitivanje se moze izvrsiti i detektorima gasa pri 
cemu se moraju koristiti posebni gasovi ( freon, tetrahlorugljenik, amonijak i sl. ). Ispitivanje 

nepropusnosti zavarenih spojeva moze se vrsiti i penetrantima prema SRPS ISO 3452 i 
SRPS ISO 34523  koje se zasniva na velikoj sposobnosti penetranata da prodru u zareze, 
prskotine i druge povrsinske greske.Za vreme ispitivanja ne smeju vrsiti nikakve ispravke na 
cevovodu. Posle svake ispravke ispitivanje se mora ponoviti.Po zavrsetku ispitivanja 
nepropusnosti pismeno se konstatuju rezultati ispitivanja.

18. Po zavrsetku ispitivanja na mehanicku cvrstocu i nepropusnost, pristupa se kontroli celog

sistema i vrsi ciscenje, odmascivanje i ispiranje odgovarajucim rastvorima.

Specijalisti Izvidjaca treba da odrede vrstu rastvora i postupak kojim se efikasni obavljaju

prethodne operacije, vodeci racuna da se materijal cevi i armature ne osteti hemikalijama.

Probni pogon se obavlja pod nadzorom strucnjaka Izvodjaca, proizvodjaca opreme i

Investitora, odnosno korisnika, radi nadgledanja rada sistema i obucavanja personala koji ce

kasnije sa njime rukovati.Zbog razlicitih temperatura pojedinih delova cevovoda, treba ih

postepeno ukljucivati u rad sa proverom mogucnosti sirenja usled toplotnih izduzenja.

Pre pustanja postrojenja u probni pogon potrebno je uraditi semu i uputstvo za rukovanje i

odrzavanje, i postaviti ih na pogodno vidno mesto u zastakljenom ramu.

U toku probnog pogona vrsi se podesavanje sistema radi postizanja projektovanih

parametara i kompletira se celokupna dokumentacija koje se predaje korisniku a narocito za

opremi kao :

- tehnicka dokumentacija sa svim karakteristikama opreme

- uputstvo za upotrebu i bezbedan rad

- uputstvo za odrzavanje

- propisna javna isprava

- ateste

kao i ostalu dokumentaciju za elektroenergetsku i gradjevinsku inspekciju i inspekciju parnih

kotlova.Izvodjac radova je duzan da u graficku i tekstualnu dokumentaciju unese sve

izvrsene izmene i dopune i ovako ispravljenu dokumentaciju preda Investitoru. Ova

dokumentacija sluzi za izradu projekta izvedenih radova kojeg ce uraditi Izvodjac radova ili

projektant, zavisno od ugovora.Po uspesno izvrsenom probnom pogonu komisija za tehnicki

pregled formirana od strane Investitora vrsi tehnicki pregled postrojenja na osnovu Pravilnika

o tehnickom pregledu investicionih objekata.Izvodjac radova je obavezan da otkloni sve

nedostatke koji su navedeni u Izvestaju komisije za tehnicki pregled investicionih

objekata.Izvodjac radova je obavezan da otkloni sve nedostatke koji su navedeni u Izvestaju

komisije za tehnicki pregled u predvidjenom roku.Posle otklonjenih svih primedbi nadlezni

organ donosi resenje o upotrebi postrojenja.

_____________________

Odgovorni projektant



6.5.3 POSEBNI TEHNI!KI USLOVI

Odgovorni projektant :

Broj licence:

Pe�at:



POSEBNI TEHNI KI USLOVI

A. OP�TI DEO

1. Izvo�a!"je"du�an"izvesti"sve"instalacije"kvalitetno"i"ta!no"prema"projektu,"pridr�avaju#i"se

pri"tome"va�e#ih"tehni!kih"i"zakonskih"propisa"i"prilo�enih"tehni!kih"uslova.

2. Pre"po!etka"radova,"izvo�a!"je"du�an"da"pregleda"projekat"i"uporedi"ga"sa"objektom"i"da"o

eventualnim"nedostacima"projekta"ili"o"bitnim"potrebnim"promenama"obavesti"investitora

i"zatra�i"njegova"dalja"uputstva.

3. Investitor"je"du�an"da"izvo�a!u"obezbedi"zatvoren"prostor"na"gradili�tu"za"uskladi�tenje""i

pripremu"materijala.

4. U" zidovima" mora" projektant" objekta" kao" i" izvo�a!" gra�evinskih" radova" predvideti," u

dogovoru" sa" projektantom" i" izvo�a!em" instalacija" centralnog" grejanja" dovoljno" velike

otvore"i"prodore"za"ugradnju"vertikalnih"i"horizontalnih"razvoda.

5. Izvo�a!" termotehni!kih" instalacija" mora" koordinirati" izvo�enje" svojih" instalacija" sa

izvo�a!em"ostalih"instalacija,"da"ne"do�e"do"nesporazuma"i"do"o�te#enja"instalacije.

B. GREJNA TELA

1. Kao"grejna" tela"mogu" se"primenjivati" radijatori,"konvektori," kaloriferi," cevni" registri" od

glatkih" cevi," kao" i" ostala" grejna" tela" savremene" konstrukcije."Ukoliko" se" pri" izvo�enju

pojedina!na"grejna"tela"menjaju"drugim"tipovima,"obavezna"je"saglasnost"investitora.

2. Za" sva" grejna" tela" koja" se" ugra�uju" mora" se" pribaviti" atest" o" kvalitetu" i" radnim

karakteristikama,"izdat"od"merodavne"institucije.

3. Grejno"telo"treba"po"pravilu"smestiti"slobodno"na"konzolama"u"parapetnom"zidu"prozora,

izuzetno"druga!ije"u"slu!aju"kada"je" to"nu�no"zbog"gra�evinskih"razloga"ili"zbog"samog

grejnog"tela."Ukoliko"se"ispred"grejnog"tela"stavlja"maska,"ona"mora"omogu#iti"�to"bolje

strujanje"vazduha"i"mora"se"lako"skidati.

4. Sanitarno-higijenski" zahtevi" kod" ugradnje" grejnih" tela" su" preglednost" i" dostupnost" svih

povr�ina"i"elemenata"grejnih"tela"radi"odr�avanja"njihove"!isto#e.

5. Monta�no-gra�evinski"zahtevi"su"slede#i:

· da"veli!ina"grejnih"tela"ne"prelazi"gabarite"prozora"i"prozorske"ni�e;

· da"se"priklju!ci"grejnih"tela"na"usponske"vodove"izvode"bez"suvi�nih"savijanja;

· da"se"grejna"tela"ugrade"u"horizontalnom"polo�aju.

6. Ukoliko"se"kao"grejna"tela"koriste"radijatori,"prilikom"njihove"ugradnje"moraju"se"ispuniti

slede#i"uslovi:

· odstojanje"zadnje"stane"radijatora"od"zida"treba"da"iznosi"20-70"mm,"zavisno"od"vrste

radijatora;

· visina"radijatora"iznad"poda"treba"da"bude"100-150mm,"zavisno"od"visine"parapeta;

· ako" je" radijator" ugra�en" u" ni�i" ili" je" iznad" radijatora" postavljena" daska," onda

minimalno"rastojanje"od"gornje"povr�ine"do"svoda"ni�e,"odnosno"do"donje"ivice"daske

treba"da"bude"70-120mm.

7. Kod"ugradnje"radijatora"na"konzole,"iste"de"moraju"postaviti"tako"da"se"radijator"oslanja"a

ne"da"visi"na"njima."Broj"konzola"treba"odrediti"tako"da"za"radijator"do"10"!lanaka"dolaze

dve,"a"na"svakih"narednih"10"!lanaka"jo�"po"jedna"konzola."Broj"dr�a!a"treba"da"bude"za

jedan"manji"od"broja"konzola.

8. Treba"te�iti"da"u"jednom"objektu"budu"ugra�eni"radijatori"samo"jednog"proizvo�a!a,"pri

!emu"nastojati"da"radijatori"po"dubini"i"visini"budu"identi!ni.

9. Nakon"formiranja"radijatorskih""baterija"od"potrebnog"broja"!lanaka,"iste"se"moraju"dobro

oprati"mlazom"vode"od"unutra�njih"ne!isto#a.



10. Nakon zavr�etka monta�e i nakon uspele probe na pritisak, radijatore treba demontirati,

dobro o!istiti od r"e i ne!isto�e i za�titi temeljnom bojom. Lakiranje radijatora vr�i se

nakon ponovne monta�e, pri temperaturi radijatora od najmanje 50°C. Za farbanje

radijatora treba upotrebiti specijalne boje i lakove, otporne na visokim temperaturama.

Upotreba razli!itih metalnih (bronzanih) premaza ne preporu!uje se zbog smanjenja

koeficijenta zra!enja povr�ine, a time i manjeg odavanja toplote.

11. Kaloriferi kao grejna tela prvenstveno se upotrebljavaju za zagrevanje radioni!kih

prostorija, a nari!ito u slu!aju kada je osim zagrevanja prostor potrebno i ventilirati.

Priklju!ci kalorifera za sve� vazduh treba da budu �to kra�i, po preseku jednaki ili ve�i od

priklju!ka na kaloriferu. Buka rada kalorifera mora da bude u granicama kako je to

predvi"eno u propisima za ventilacione kanale.

12. Pored ostalih grejnih tela dozvoljena je i upotreba konvektora. Ne preporu!uje se na istom

objektu ugra"ivati konvektorska i radijatorska grejna tela.

13. Konvektori se ugra"uju u posebne konvektorske kutije ili u zidne ni�e uz ugradnju

prednje maske. Izme"u konvektora i maske kao i zadnje strane, ne sme postojati slobodan

prostor. Kod ugradnje konvektora, treba se pridr�avati preporuka proizvo"a!a

konvektora.

14. Prilikom dopremanja na objekat, konvektori treba da su za�ti�eni, mo�e sa talasastim

kartonom ili sli!nom ambala�om, a ovu za�titu skinuti tek nakon ugradnje konvektora i

po zavr�etku gra"evinskih radova.

C. CEVNA MRE�A

1. Sve cevi horizontalnog i vertikalnog cevovoda moraju imati atest i odgovarati 
standardima SRPS EN 10220:2005, DIN 2440, DIN 2441 odnosno DIN 2448.

2. Pre!nici cevi koje se koriste kod toplovodnog grejanja, treba da iznose: 
DN 15 $  21,3 x 2,65 mm

DN 20 $  26,9 x 2,65 mm

DN 25 $  33,7 x 3,25 mm

DN 32 $  42,4 x 3,25 mm

DN 40 $  48,3 x 3,25 mm

DN 50 $  63,5 x 2,90 mm

DN 50 $  70,0 x 2,90 mm

DN 65 $  76,1 x 2,90 mm

DN 80 $  88,9 x 3,20 mm

DN100 $108,0 x 3,60 mm

DN125 $133,0 x 4,00 mm

DN150 $159,0 x 4,50 mm

3. Horizontalnu cevnu mre�u kod objekata sa podrumom, treba ve�ati o plafon podruma ili 
oslanjati na zidne konzole. Kod objekata bez podruma dozvoljava se polaganje cevne 
mre�e u podne kanale, koji imaju na rastojanju 8-10 m, lagane kontrolne poklopce. Pre 
zatvaranja kanala, isti treba o!istiti i cevnu mre�u za�tititi od korozije i na odgovaraju�i 
na!in izolovati.

4. Na prolazu kroz gr"evinsku konstrukciju, cevi ne smeju biti !vrsto uzidane, ve� uvek mora 

biti dovoljno mesta za slobodan rad cevi usled promena temperature.

5. Vertikalne cevne vodove i priklju!ke na grejna tela treba voditi slobodno uz zid. Na 
vertikalnim vodovima, odmah iza priklju!aka na horizontalnu cevnu mre�u, treba ugraditi 
zasune ili prolazne ventile, a iznad njih slavine za pra�njenje. Na mestu ukr�tanja priklju!

ka za grejno telo sa vertikalnim vodom, priklju!ak mora da ima odgovaraju�i zaobilazni 

luk, koji se obavezno izvodi u horizontalnoj ravni.

6. Na mestu ukr�tanja priklju!ka za grejno telo sa vertikalnim vodom, priklju!ak mora da 
ima odgovaraju�i zaobilazni luk, koji se obavezno izvodi u horizontalnoj ravni.

7. Priklju!ci za grejna tela ne mogu biti kra�i od 30 cm.

8. Usponski napojni vod se uvek postavlja sa leve strane i mora biti fiksiran odgovaraju�im 
brojem cevnih obujmica. 



9. Odzra ivanje!instalacije!treba!u!principu!re�avati!centralno,!sa!odzra nom!mre�om!preko
odzra nih!ili!ekspanzionih!posuda.

10. Na! mestima! prolaska! usponskih! vodova! kroz! me"uspratnu! konstrukciju,! cevi! obaviti

talasastom!hartijom,!izuzev!u!mokrim! vorovima,!gde!se!na!prolazima postavljaju �aure

ve#eg pre�nika, radi slobodnog kretanja cevi. U podnim prolazima, ove �aure treba da

budu izdignute 5 cm iznad poda.

11. Kod pravih cevnih vodova du�ine preko 30 m, po pravilu moraju se predvideti

kompenzacione lire

12. Horizontalna mre�a u svim delovima vodi se nagibom od 0,5-1%, u smeru odzra�nih

posuda, odnosno ventila i slavina za pra�njenje.

13. Spajanje cevi vr�i se zavarivanjem, ili ukoliko je potrebno ostvariti razdvojivu vezu,

pomo#u prirubnica. Zavarena mesta moraju biri dobro obra"ena, sa dovoljnom debljinom

vara, ali tako izvedenim da se presek cevi ne smanji. Kvalitet vara mora biti prvoklasan.

14. Kod svakog spajanja zavarivanjem, moraju se obaviti slede#i radovi:

· turpijanje (zako�avanje) rubova na delovima cevi koje se spajaju. Cevi sa zidovima

debljine manje od 3mm, zavaruju se bez zako�enja ivica. Za cevi sa debljinom zida

ve#om od 3mm, ugao zako�enja ivica mora iznositi 60-70°;

· �i�#enje �avova od r"e i ne�isto#e;

· skidanje �ljake sa izvedenih varova i njihova antikorozivna za�tita osnovnim

premazom.

15. Kod spajanja cevovoda i armature prirubnicama, obavezna je uporeba zaptivnih prstenova

od klingerita ili grafitno-azbestne pletenice �etvrtastog preseka. Se�enje pletenice mora se

vr�iti pod uglom od 45°, a nikako vertikalno.

16. Konzole i ve�aljke na koje se oslanja cevovod, moraju omogu#iti njegovo slobodno

kretanje usled toplotnih dilatacija, bez mogu#nosti stvaranja ugiba. Oslonci i konzole

moraju biti ugre"eni u zidovima pomo#u cementnog maltera a nikako gipsom.

17. Sve cevi armatura i ostali metalni delovi moraju se nakon zavr�ene monta�e i obavljenih

propisanih ispitivanja, temeljno o�istiti od r"e i za�tititi odgovaraju#im temeljnim

premazima. Nakon toga mogu se cevi u zidu omotati talasastim papirom, izolovati ili

bojiti uljanim lak bojama otpornim na visokim temperaturama.

18. Ugradnju zasuna, slavina i ventila izvesti tako da se vreteno sa to�kom postavi vertikalno

na horizontalnim vodovima. Svoj armaturi mora biti obezbe"en prilaz, radi eventualnih

intervencija.

19. Na svoj ugra"enoj armaturi mora biti strelicama vidno ozna�en smer kretanja fluida.

Nominalni pre�nik cevi     Maksimalno rastojanje    Minimalni pre�nik �ipke nosa�a

13 mm 1,5 m 10 mm

25 mm 2,1 m 10 mm

38 mm 2,7 m 10 mm

50 mm 3,0 m 10 mm

75 mm 3,7 m 13 mm

88 mm 4,0 m 13 mm

100 mm 4,3 m 16 mm

130 mm 4,9 m 16 mm

150 mm 5,2 m 20 mm

200 mm 5,8 m 22 mm

250 mm 6,7 m 22 mm

300 mm 7,0 m 22 mm

360-510 mm 4,6 m 25 mm



D. ISPITIVANJE INSTALACIJE

1. Po zavr�etku monta�e, a pre izvo!enja izolacije izatvaranja kanala, treba izvr�iti, u

prisustvu nadzornog organa, ispitivanje na pritisak i toplu probu instalacije. Uspe�nost

obavljanja ovih ispitivanja upisuje se u gra!evinski dnevnik.

2. Hladna proba (ispitivanje na pritisak) vr�i se pri odre!enom pritisku. Instalacija treba da

odr�i nepropusnost najmanje 6 sati.

Potreban ispitni pritisak iznosi 2 bara vi�e od hidrostati�kog pritiska uve#anog za napor

cirkulacione pumpe.

3. Hidrauli�ko balansiranje protoka grejnog fluida u svim delovima grejne instalacije

pode�avanjem regulacionih ventila na priklju�cima i granama u toplotnoj podstanici, na

granama horizontalne cevne mre�e, usponskim vodovima i grejnim telima.

Merenje protoka grejnog fluida vr�i se na svim predvi!enim mestima u izvedenoj

instalaciji nakon obavljene hidrauli�ke probe, ispiranja instalacije i uklju�ivanja

cirkulacionih pumpi i to pomo#u atestiranih instrumenata primenom svetski priznatih

metoda. Ovo ispitivanje mo�e se vr�iti i hladnom vodom, odnosno u letnjem periodu, a

mo�e se koristiti i vodovodska voda, koja #e se pred po�etak grejne sezone ispustiti iz

instalacije i ova napuniti omek�anom vodom.

U protocima grejnog fluida ne toleri�u se podba�aji, a preba�aji se toleri�u na granama u

toplotnoj podstanici do 10%,  a na vertikalama i grejnim telima do 20%.

Nakon dobijanja optimalnih rezultata protoka grejnog fluida, mora se sa�initi Elaborat-

Izve�taj o izvr�enim merenjima i regulaciji protoka i isporu�iti ga u 3 (tri) primerka.

4. Toplom probom treba ispitati da li se sva grejna tela jednako zagrevaju, da li je instalacija

nepropusna, da li radi bez �uma, da li se cevi elasti�no iste�u bez �upanja spojeva i da li

se mre�a normalno odzra�uje.

5. Po zavr�etku objekta vr�i se funkcionalna proba ure!aja i upu#uje se budu#i rukovodilac

ure!aja, za vreme od tri dana po najmanje 14 sati dnevno. Smatra se da je proba uspela

ukoliko se sva grejna tela jednako zagrevaju po �itavoj povr�ini. Probu je potrebno

ponoviti kod spoljne tempereture  minimalno -5°C, pri �enu treba kontrolisati tempereturu

u sredini grejanih prostorija, na visini 120 cm od poda. O rezultatu ovih ispitivanja treba

sastaviti zapisnik.

6. Nakon uspe�nig zavr�etka funkcionalne probe, predaje se instalacija investitoru, kojim

prilikom je izvo!a� du�an da preda dva primerka pisanog uputstava za rukovanje

instalacijom, od kojih jedan primerak treba da bude uramljen i obe�en na vidljivom mestu

u kotlarnici.

7. Izvi!a� instalacije je du�an da stavi investitoru na raspolaganje potrebne instrumente i

ljude za eventualna detaljna ispitivanja i kontrolu ure!aja prilikom probnog pogona.

E. VENTILACIJA

1. Svi ventilatori moraju imati karakteristike odre!ene ovim projektom, a njihove spoljnje

dimenzije moraju odgovarati dimenzijama prostora predvi!enog za njihovu monta�u.

Ventilatori moraju da spadaju u klasu be�umnih, tj. da daju najmanji mogu#i �um pri

datom broju obrtaja, kapacitetu i stati�kom pritisku.

2. Svi ventilatori moraju biti solidno u�vr�#eni. Ventilatori i elektromotori se postavljaju na

fundamente. Definitivne mere fundamenata se moraju odrediti prema dimenzijama

isporu�enih ventilatora i elektromotora.

3. Vezu ventilatora sa usisnim i potisnim kanalima izvesti preko elasti�nih veza od

impregniranog platna, radi spre�avanja preno�enja vibracija na limene kanale.

4. Ventilatori treba da da su spojeni sa elektromotorima preko kllinastih kai�eva ili preko

spojnice. Klinasti kai�evi i remenice moraju biti snabdevene �titnicima protiv dodira,

ukoliko nisu u posebnom ku#i�tu zajedno sa ventilatorom.

5. Komore moraju biti u svemu usagla�ene sa crte�om ovog elaborata.

6. Kanale za vazduh uraditi od pocinkovanog lima. Kanale izraditi dvostruko previjenim

�avom, tako da spoj ne propu�ta vazduh. Spajanje pojedinih deonica kanala izvesti



prirubnicama preko kojih treba saviti lim. Za izradu prirubnica koristiti valjani profilisani

!elik. Izme"u prirubnica postaviti zaptiva!e. Na ve�im povr�inama pravougaonih kanala

postaviti dijagonalna ukru�enja, kako ne bi dolazilo do vibracija usled kretanja vazduha.

Zaptiva!e raditi od azbestne pletenice debljine 0,5-0,8 mm ili od azbestnih lepenki

debljine 3-4 mm.

7. Debljina lima, dimenzije prirubnica i ukru�enja, zavise od pre�nika, ili kod pravougaonih
kanala, od ve�e stranice, i iznose:
Pre�nik ili ve�a stranica Debljina lima Ukru�enje i prirubnice Najve�i

razmak
prirubnica

(mm) (mm) (mm)
do 450 0,6 25x25x1,25 1900
do 900 0,75 25x25x4 1500
do1400 1,0 30x30x4 1200
do2000 1,25 30x30x4 800

8. Kod redukcija i drugih fazonskih komada, za odre#ivanje debljine lima va�i dimenzija
ve�e ivice na kraju manjeg preseka.

9. Sve prirubnice i ve�alice moraju se propisno minizirati ili premazati drugim za�titnim
sredstvom.

10. Sve kanale pri�vrstiti konzolama ili ve�aljkama. Odstojanja oslonaca uskladiti sa
dimenzijama kanala, tako da na kanalima ne dolazi do deformacija usled sopstvene
te�ine. Ova odstojanja, ako projektom nije druga�ije predvi#eno, ne smeju biti ve�a od 3
m, za kanale ve�e stranice do 400 mm, odnosno 2 m, za kanale ve�e stranice iznad 400
mm. Ve�anje kanala o prirubnice nije dozvoljeno.

11. Ve�aljke, konzole za kanale moraju biti izra#ene od valjanog �elika, dimenzija 25x25x3
m do 35x35x3 m. Elementi ve�aljke moraju obuhvatiti kanal sa tri strane. Ve�aljke se
u�vr��uju na tavanici. Odstojanja nosa�a kanala data su u slede�oj tabeli:

Du�ina od Pre�nik �ipke $eli�na traka $eli�ni ugaoni Maksimalno
sred. ose profil rastojanje

do 400 mm 8 mm 25x1,6 mm 25x25x3 mm 3000 mm

od 400 do 605 mm 8 mm 25x3 mm 25x25x3 mm 3000 mm

od 605 do 1005 mm 10 mm 40x4 mm 40x40x3 mm 3000 mm

od 1005 mm do 1510 mm10 mm 50x50x5 mm 3000 mm

12. Ako projektom nije druga�ije predvi#eno, sva kolena izvesti sa radijusom krivine od R =
D.

13. Kanali treba da budu izvedeni sa, �to je mogu�e, manje o�trih skretanja. Sve promene
preseka i promene pravca  kanala, moraju se izvesti sa tehni�ko ispravnim blagima
prelazom.

14. Klapne za pode�avanje koli�ina vazduha moraju biti ukru�ene, tako da se izbegne njihovo
vibriranje u bilo kom polo�aju. Klapne imaju pogonske osovine izvan kanala, odnosno
komore, i mogu biti pokretne ru�no ili elektromotornim pogonom.

15. Sve re�etke za ubacivanje vazduha su divergentnog tipa, sa dva reda lopatica u
horizontalnom polo�aju, s tim �to lopatice koje se vide treba da budu paralelne du�oj osi
re�etke. Prednje lopatice treba da su paralelne jedna drugoj i potpuno otvorene. Drugi red
lopatica treba da je divergentan za ugao divergencije odre#en prora�unom. Iza drugog
reda lopatica treba da se nalazi demper za pode�avanje protoka vazduha.

16. Re�etke za izvla�enje vazduha treba da imaju samo lopatice patlelne du�oj osi re�etke i
dempere za pode�avanje protoka.

17. Otvori za uzmanje sve�eg vazduha  treba da budu izvedeni tako da je onemogu�en prodor
ki�e ili snega u instalaciju. Brzina vazduha kroz ove otvore treba da bude manja od 4,5
m/s.



F. AUTOMATIKA

1. Automatiku je potrebno montirati u potpunosti prema prilo�enoj �emi, a pojedine

elemente automatike postaviti na mesta predvi!ena projektom.

2. Izvo!a� je du�an da kod naru�ioca automatike obezbedi od isporu�ilaca opreme, detaljne

�eme povezivanja, uputstva za monta�u, regulaciju i rukovanje, a po�eljno bi bilo da se u

cenu isporuke automatike uklju�e i tro�kovi za jedno odgovorno lice od strane

isporu�ioca automatike, koje bi izvr�ilo kontrolu monta�e i regulisanja automatike.

3. Nakon izvr�enog pode�avanja svih elemenata automatike, neophodno je izvr�iti probni

pogon u svim radnim re�imima. O tome nadzorni organ, predstavnik proizvo!a�a

automatike, i rukovodilac radova sa�injavaju izve�taj i zapisnik.

4. Uspe�an rad kompletnih termotehni�kih instalacija zavisi od projekta i performanse

kontrolnog sistema. Projekat i izbor sistema za automatsku kontrolu temperature, samim

tim, zaslu�uje posebnu pa�nju. Imperativ je da kompletni sistem za kontrolu temperature

bude isporu�en od kompetentnih proizvo!a�a i bude montiran direktno od strane

proizvo!a�a, njegovog predstavnika ili podizvo!a�a, i ne sme da ima manje od 5 godina

iskustva na ovom poslu.

5. Elektronsku kontrolu pedvideti, ukoliko proizvo!a� garantuje mogu#nost lokalnog

odr�avanja i nabavke rezervnih delova.

6. Uz kompletnu kontrolnu opremu neophodnu za regulaciju temperature i vla�nosti, sistem

za automatsku regulaciju temperature uklju�uje sigurnosne kontrolne mogu#nosti za

za�titu klimatizacionog sistema od zamrzavanja i za regulaciju �irenja dima i po�ara.

7. Lokalne kontrolne table montirati uz svaki ma�inski sistem. Sve ove table su zatvorenog

ormanskog tipa, napravljene od emajliranog �elika ili vla�enog aluminijuma, prema

potrebama za ugradnju svih termostata, termometara, mera�a, releja, prekida�a, tajmera i

raznih regulatora, zajedno sa odgovaraju#om identifikacijom i mera�em koji obezbe!uju

ta�no merenje svih kontrolnih ure!aja.

8. Preporu�ljivo je da se sistem regulacije temperature pro�iri na sve delove postrojenja gde

se reguli�e temperatura u postrojenju uklju�uju#i pretvara�e, potro�nu toplu vodu,

generatore i akumulacione greja�e, buster greja�e, itd. Projektant ma�inskih instalacija

treba da razmotri ovo pitanje sa projektantom za vodovod, kako bi se izbeglo

preterivanje, propusti ili neekonomi�na re�enja.

9. Grafi�ke �eme upravljanja komponentama sistema, itd., predvideti na svakoj lokalnoj i

centralnoj tabli.

10. Svaki termostat, regulator, prekida�, relej, ili mera� na kontrolnoj tabli treba obele�iti

pomo#u gravirane nazivne plo�ice sa zavr�nom obradom i bojom koja odgovara panelu.

Nazivne plo�ice treba tako!e da sadr�e karakteristike ili radne karakteristike, funkciju

ure!aja i normalne letnje i zimske postavne vrednosti.

H. ELEKTRI NA!INSTALACIJA

1. Elektromotori treba da budu isporu�eni zajedno sa odgovaraju#im upu�ta�ima i

osigura�ima.

2. Elektri�ne komande razvodne table treba da sadr�e sve potrebne upu�ta�e i osigura�e.

3. Na tabli treba da budu montirani ure!aji za merenje ampera�e i napona struje, kao i

signali radaa i kvara. U elektri�noj koomandnoj tabli treba da budu montirani svi potrebni

releji i ostali elementi koji spadaju u okvir automatike i kontrole postrojenja ili su deo

opreme koja �ini vezu izme!u automatike i elektromotornog pogona.

4. Izvo!a� ma�inskih instalacija du�an je da obezbedi elektri�no povezivanje i pu�tanje u

rad svih motora i ostalih elektri�nih aparata, koji ulaze u sastav ma�inskih instalacija, tj.

njegove isporuke.

5. Svaka jedinica opreme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju sa elektromotornim

pogonom bi#e isporu�ena i montirana zajedno sa motorom i  pogonima, najbolje

isporu�eno od glavnog proizvo!a�a opreme.



6. Najbolje bi bilo da motori budu isporu�eni od strane jednog isporu�ioca, bez�umnog tipa,
sa garancijom za ispunjenje tra�enih zahteva bez preno�enja zvuka izvan ma�inskih
prostora.

7. Le�ajevi treba da budu stalno podmazani, dihtovani, predvi"eni za 100 000 sati rada, sa

garancijom na 5 godina.

8. Motore izabrati za rad sa brzinom prema posebnim zahtevima i dimenzionisati za

obezbe"enje maksimalne efikasnosti za odre"ene dimenzije i primenu. Pogonska oprema

motora sa karakteristikama koje ne uklju�uju preoptere#enje treba da bude

dimenzionisana za dozvoljena optere#enja.

9. Struja i napon motora odre"uju se na osnovu lokalnih uslova. U principu, mo�e se

pretpostaviti da se obezbe"uje frekvencija od 50 Hz naizmeni!ne struje na 420 ili 380 V.

10. Regulatori motora osim kod paket jedinica kao �to su kotlovi, pumpe, protiv-po�arne

pumpe, rashladne ma�ine, itd. Specificirati i isporu!iti u skladu sa zahtevima definisanim

u elektroprojektu. Konsultovati proizvo"a!a glavne termotehni!ke opreme vezano za

zahteve za startovanje i regulisanje. Razmotriti motore sa promenljivim brzinama tamo

gde delimi!no optere�enje pru�a povratak investicija za dve godine i manje.

I. MONTA�A

1. Izvo�a!" je" du�an" da" celokupnu" opremu" predvi�enu" ovim" projektom" montira" na" na!in

predvi�en"grafi!kom dokumentacijom,"tehni!kim"opisom"i"ovim"tehni!kim"uslovima.

2. Izvo�a!" je" du�an" da" obezbedi" svoju" stru!nu" i" pomo#nu" radnu" snagu," svoj" alat,"ma�ine,

instrumente"i"ostalo"�to"je"za"monta�u"potrebno.

3. Monta�a" obuhvata" celokupnu" instalciju" za" grejanje," ventilaciju," povezivanje" cevima" sa

toplotnom"podstanicom,"povezivanje"sa"priklju!cima"vodovoda"i"kanalizacije,"koja"#e"od

strane"izvo�a!a"radova"na"vodovodu"i"kanalizaciji"biti"doveden"do"podstanice.

4. Radovi"na"izradi"temelja"za"motore,"pumpe,"ventilatore"spadaju"u"deo"isporuke"instalacije

i"izvo�a!"instalacije"je"du�an"da"ih"izvede.

5. Svi"zidarski"radovi"potrebni"za"pri!vr�#ivanje"dr�a!a,"nosa!a,"obujmica"za"no�enje"kanala,

ventilatora"i"drugih"elemenata"instalacije,"tako�e"spadaju"u"obavezu"izvo�a!a"instalacije.

6. Pre"svakog"�temovanja"ili"bu�enja"betona"potrebno"je"tra�iti"saglasnost"nadzornog"organa

gra�evinskih" radova," odnosno" zahtevati" da" se" gra�evinski" posao" izvede" i" dati" uputstvo

kako"da"se"izvede."Izvo�a!"je"du�an"da"nakon"ugra�ivanja"elmenata"izvr�i"zatvaranje"rupa

na"na!in"koji"odgovara"vrsti"ugra�enih"elemenata.

7. Podupira!i"cevi"u"krugu"od"15"m"od" ratacione"opreme" treba"da"odgovaraju,"u"principu,

slede#em:

a. Cevovod"za"razvod"pare"treba"da"nosi"konstrukcija"objekta"ili"elementi"za"ve�anje"cevi

sa"!eli!nim"�ipkama"i elementima"za"ve�anje"od"rebrastog"neoprena"sa"ugibom"od"10

mm.

b. Vise#e" cevovode" cirkulacione" vode" od" 25" cm" i" manje" treba" da" nosi" konstrukcija

objekta" ili" elementi" za" ve�anje" cevi" sa" !eli!nim" �ipkama" i" elementima" za" ve�anje

opru�nog"tipa"sa"ugibom"od"18"mm.

c. Cevi"za"vodu"za"monta�u"na"podu"postaviti"na"!eli!nom"nose#em"ramu"za"monta�u"na

podu,"na"elementima"za"ve�anje"cevi"sa"!eli!nim"�ipkama"i"opru�nim"elementima"za

ve�anje"sa"ugibom"od"18"mm.

d. Vertikale" za" vodu" velikog" pre!nika" od" 150"mm"montirati" na" postolju" od" zavarenih

stubova" za" cevi" produ�enih" do" postolja" na" podu" koje" se" sastoji" iz" 3" sloja" rebrastog

neoprena," izme�u" koga" su" postavljene" 3" mm" debele" !eli!ne" plo!e" izme�u" osnove

stuba"i"betona"sa"ugibom"od"10"mm.

e. Cevovode" u" betonskim" kanalima" ankerisati" ankerima" za" cevi" sa" vibracionom

izolacijom" tamo"gde" je" to"potrebno" i"predvideti"vo�ice"za"cevi"ukoliko" to"zahtevaju

vibracioni"izolatori.

f. Predvideti"vibracione"spojnice"na"potisnoj"i"usisnoj"strani"pumpe"istih"dimenzija"kao"i

cev" na" kojoj" su" ugra�ene." Predvideti" spojnice" od" oja!ane" fleksibilne" bronze,

ner�aju#eg"!elika"ili"armirane"gume,"definisane"za"radni"pritisak"i"temperaturu.



g. Spojnice postaviti �to je prakti�nije bli�e pumpi i cevovod na koji su postavljene
ankerisati za konstrukciju objekta. Du�ina prostora cevovoda na kome "e biti
montirane spojnice bi"e 5% kra"a nego normalna du�ina spojnice kako bi se
obezbedila kompresija u spojnici.

J. ISPITIVANJE I REGULACIJA

1. Ispitivanje vazdu�ne propustljivosti stanova, odnosno poslovnih prostorija vr�i se u svemu 
prema SRPS EN 13829:2008. Ovo ispitivanje treba da organizuju zajedni�ki: glavni 
izvo#a� gra#evinskih radova, kooperant za ugradnju gra#evinske stolarije i bravarije i 
izvo#a� instalacije centralnog grejanja. Posle izvr�enog ispitivanja potrebno je napraviti 
izve�taj koji "e d1a potpi�u organizatori ispitivanja.

2. Terensko merenje, pregled i ispitivanje kvaliteta ugra#ene termi�ke izolacije spoljnih 
zidova vr�i se prema SRPS ISO 9869:2012. Ovo ispitivanje treba da organizuju 
zajedni�ki: glavni izvo#a� gra#evinskih radova, izvo#a� termoizolaterskih radova i 
izvo#a� instalacije centralnog grejanja. Posle izvr�enog ispitivanja potrebno je napraviti 
izve�taj koji "e da potpi�u organizatori ispitivanja.

3. Posle monta�e instalacije potrebno je izvr�iti ispitivanja svih kanala za vazduh na 
nepropusnost pri radnim uslovima.

4. Posle ispitivanja kanala na pritisak potrebno je pristupiti regulisanju koli�ine vazduha koji 
se ubacuje kroz re�etke, odnosno vazduha koji se odsisava. Potrebno je prekontrolisati 
divergenciju re�etki za ubacivanje i pomo"u dempera u kanalima i na re�etkama podesiti 
instalaciju tako da se na svakoj re�etki dobije koli�ina vazduha predvi#ena projektom.

5. U prostorijama se ne sme dozvoliti ose"aj promaje. To se elimini�e pode�avanjem prednjih 
lopatica na re�etkama za ubacivanje vazduha i uravnote�enjem koli�ine vazduha.

6. Posle zavr�enog uregulisavanja koli�ina vazduha i vode mo�e se pristupiti pode�avanju 
automatike. Termostate treba podesiti prema uputstvima  i prema projektovanim 
parametrima, a na na�in odre#en od isporu�ioca automatike. Isto tako treba podesiti releje 
i ostale delove automatike.

7. Posle regulisanja svih delova instalaciju treba pustiti u rad i izmeriti temperature. Merenje 
temperature vr�iti na visini od 1,2 m od poda. Ova merenja vr�iti pri uslovima sli�nim 
projektnim uslovima. Sve instrumente za merenje obezbe#uje izvo#a�, dok tro�kovi 
pogonske energije za vreme merenja, ispitivanja i regulisanja, kao i gorivo padaju na teret 
investitora. 

Kotao

1. Kod kotla mora de se osigura potrebna visina slobodnog prostora iznad najvi�eg njegovog
dela.

2. Za penjanje na kotao i opslu�ivanje svih naprava koje se nalaze na njemu, mora da se
ugrade platforme od nezapaljivog materijala. Stepenice i platforme mora da budu ogra#ene
ogradom od najmanje 1000 mm visine i za�ti"ene limom visine 200 mm od gazi�ta.

3. Ulazi i prolazi mora da budu potpuno slobodni. Tu ne smeju da se ostavljaju predmeti, koji
nemaju neposredne veze sa kotlom i kotlarnicom.

4. U kotlarnici mogu da se postavljaju elektri�ni motori, samo ako slu�e za pogon kotlovskog
postrojenja.

5. Zidovi i pod kotlarnice mora da budu od nezapaljivog materijala. Ugra#ivanje plafona je
zabranjeno.

6. U prostoriji u kojoj je sme�ten kotao, mora de se predvidi:
- Najmanje dva izlazna mesta u razli�itim pravcima, od kojih bar jedan mora da vodi
neposredno u slobodan prostor. Vrata na svim izlaznim mestima mora da se otvaraju u
pravcu izlaza i za sve vreme pogona ne smeju da se zaklju�avaju. Ako pored ovih vrata
postoje jo� i neka druga vrata, koja vode u druge prostorije, ona mora da budu, sigurna
protiv po�ara i mora da se otvaraju u kotlarnicu.



- Radna mesta, prolazi, prostor iznad kotla, platforme, stepenice, a naro!ito naprave za

pokazivanje vodostaja, pritiska i napojni agregati mora dabudu dobro osvetljeni. Ako iz

tehni!kih razloga ne mogu da se prirodno osvetle, obavezno je ve�ta!ko osvetljenje. Kod

elektri!nog osvetljenja instalacija mora da bude izvedena po propisima za izvo"enje

elektri!nih instalacija.

7. Mora da se obezbedi da temperatura u kotlarnici ne pre"e 30 - 35°C, a kotlarnica mora da

bude i dobro provetrena. Kotao i limeni dimni klanali mora da se izoluju. Kotlarnica mora

da bude snabdevena svim potrebnim spravama, aparatima i materijalom za ga�enje po�ara.

8. Kod ispitivanja hladnim vodenim pritiskom postrojenja, probni pritisak mora da iznosi

50% vi�e od radnog.

9. Pritisak vode pri ispitivanju hladnim vodenim pritiskom meri se zvani!nim kontrolnim

manometrom inspekcije parnih kotlova. Pritisak mora da se odr�i u toku od 5 minuta, posle

!ega se on sni�ava do najvi�e dozvoljenog radnog pritiska. Ovaj pritisak se odr�ava za celo

vreme pregleda.

10. Ispitivanje se smatra uspelim:

- ako se na postrojenju nisu javile pukotine

- ako nije prime#eno curenje

- ako se ne pojave vidljive promene oblika koje ostaju po zavr�enom ispitivanju.

11. Ispitivanje se smatra neuspelim, ako se na zavarenim mestima prime#uju i najmanja

curenja. Postrojenjem mogu da rukuju samo ona lica, koja su ispunila uslove i polo�ila

propisan ispit za rukovanje parnom instalacijom. Neispitano i nekvalifikovano osoblje ne

sme da rukuje parnim postrojenjem, ali mo�e da se uz ispitano osoblje upotrebi kao

pomo#no. Postrojenje mora da bude za vreme pogona pod nadzorom ovla�#enog lica.

12. Ure�aj za napajanje mora da bude uvek upotrebljiv. Ovo se posti�e odr�avanjem, a pored

toga naizmeni!nim uklju!ivanjem i upotrebom, uz !esto kontrolisanje njihove

funkcionalnosti.

13. Strogo se zabranjuje punjenje jo� vru"eg kotla koji je ispra�njen hladnom vodom.
14. Obustavljanjem rada kotla, cevovode treba obezbediti od smrzavanja za vreme zime.

Kamenac i mulj treba pa�ljivo odstraniti iz kotla. U ovu svrhu je zabranjena upotreba o�trih
!etki i sredstava koja �tete kotlu.

15. Po svakom zavr�enom !i�"enju, lo�a! ili neko drugo stru!no lice za ove poslove, mora da

pregleda kotao i dimovode, a zatim da ta!no ispita naro!ito jako optere"ena mesta, kao na
primer: krajeve kotla, priklju!ke vodenih komora i kratke cevne priklju!ke na kotlovskom

bubnju, kao i sve zavarene spojeve. Tako�e se mora uveriti u !isto"u priklju!aka
vodokaznih stakala, cevovoda za napojnu vodu i ostalih cevovoda.

16. Zabranjena je upotrba lako zapaljivih goriva za osvetljenje kod pregleda kotla i dimovoda.

Elektri!ne sijalice i njihove armature mora da odgovaraju zakonskim propisima i mora da

budu u ispravnom stanju. Sijalice treba da se pokriju sigurno pri!vr�"enim staklenim
zvonom, snabdevenim za�titnom mre�om. Sijalice mora da budu bez prekida!a, napon

elektri!ne struje ne sme biti ve"i od 24 V. Transformatori mora da budu izvan kotlarnice.
17. Prilikom !i�"enja treba da se pregleda i po potrebi popravi celokupna kotlovska armatura i

ostali delovi.U svemu ostalom va�e propisi isporu!ioca opreme.

18. Celokupno postrojenje mora da ima automatski rad i kontrolu rada svih ure�aja za

napajanje vodom i gorivom. U slu!aju kvara automatske, mora da se obezbedi ru!na

regulacija rada postrojenja.

19. Pre pu�tanja postrojenja u probni pogon potrebno je da se obezbede sva pogonska uputstva

za rukovanje postrojenjem, a na opasnim mestima treba da se vidno istaknu u zastakljenom

ramu.

20. Izvo�a! radova je obavezan, da prilikom nabavke oru�a za rad na mehanizovan pogon,

pribavi i preda korisniku njihove ateste.



Osiguranje ekspanzije

21. Sve izvedene termotehni�ke instalacije moraju biti u potpunosti opremljene sigurnosno 
tehni�kom opremom  � za osiguranje, ekspanziju i za�titu instalacija centralnog grejanja.

22. Osiguranje ekspanzije prvenstveno vr�iti otvorenim ekspanzionim sudom.
23. Samo u slu�aju nemogu"nosti postavljanja otvorenog ekspanzionog suda iznad najvi�e ta�ke 

instalacije grejanja mo�e se primeniti zatvorena ekspanzija. 

Otvorena ekspanzija

24. Ekspanzioni sud mora biti izveden prema maksimalnom kapacitetu kotla.
25. Sigurnosne cevi treba da su prema maksimalnom kapacitetu izmenjiva�a toplote.
26. Otvoreni ekspanzioni sud mora biti postavljen na najvi�oj eta�i objekta, obavezno iznad 

vazdu�ne mre�e kao najvi�e ta�ke projektovane instalacije grejanja.
27. Prostor ili prostorija u kojoj se sme�ta otvoreni ekspanzioni sud na zadnjem spratu, 

potkrovlju ili tavanu zgrade mora biti dovoljno veliki da ima manipulativni prostor oko suda 
koji omogu"ava izvo#enje radova na popravci suda. Prostor tako#e mora biti obezbe#en za 
izvo#enje zavariva�kih radova otvorenim plamenom.

28. Dno otvorenog ekspanzionog suda mora po apsolutnoj visinskoj koti biti iznad vazdu�ne 
mre�e najvi�e priklju�ene instalacije grejanja.

29. Kod dva ili vi�e izmenjiva�a toplote koji rade u paralelnoj vezi mo�e se izvr�iti osiguranje 
ekspanzije jednim ekspanzionim sudom.Povezivanje na ekspanzioni sud treba predvideti 
zajedni�kim sigurnosnim vodovima koje dimenzionisati za zbirni maksimalni kapacitet, a 
pojedina�ne sigurnosne vodove za pojedina�ne maksimalne kapacitete spregnutih 
izmenjiva�a. 

Zatvorena ekspanzija

30. Kao zatvoreni ekspanzioni sudovi mogu se predvi#ati zatvoreni sudovi sa membranom i
zatvoreni sudovi sa odr�avanjem stati�kog pritiska komprimovanim vazduhom.

Zatvoreni ekspanzioni sudovi sa membranom

31. Kod instalacija centralnog grejanja stati�kog pritiska do 15 m V.S. mogu se primenjivati
zatvoreni sudovi sa membranom.

32. Zatvorene ekspanzione sudove sa membranom dimenzionisane za maksimalni kapacitet
izmenjiva�a povezati na povratni vod sekundarne strane izmenjiva�a zbog za�tite
membrane od visoke temperature, a preko sigurnosnog povratnog voda dimenzionisanog
tako#e za maksimalni kapacitet izmenjiva�a.

33. Prema JUS-u, na izmenjiva�u toplote, kao sudu pod pritiskom, predvideti ventil sigurnosti.
34. Ukoliko se ventil sigurnosti ne mo�e ugraditi na izmenjiva�u toplote, onda ga predvideti na

potisnom vodu na samom izlazu na sekundarnoj strani izmenjiva�a.
35. Na zatvorenom membranskom sudu tako#e ugraditi ventil sigurnosti, shodno va�e"em

SRPS-u, a ukoliko na sudu nema odgovaraju"eg priklju�ka ventil sigurnosti se ugra#uje na
sigurnosnom vodu neposredno uz ekspanzioni sud.

Zatvoreni ekspanzioni sudovi sa održavanjem pritiska komprimovanim vazduhom

36. Zatvoreni ekspanzioni sudovi sa odr�avanjem pritiska komprimovanim vazduhom moraju
biti za maksimalni kapacitet izmenjiva�a toplote za radne uslove kako va�e"i SRPS nala�e.



37. Odr�avanje pritiska vazdu�nog jastuka, kojim se dr�i stati�ki pritisak u instalaciji, mora biti 
potpuno automatizovano.

38. Na vazdu�nom delu suda mora se postaviti pouzdan ventil sigurnosti pode�en za otvaranje 
za ispust vazduha kada pritisak u sudu dostigne vrednost koja se ne sme prekora�iti.

39. Zatvoreni ekspanzioni sud mora imati automatizovano dopunjavanje vodenog dela suda 
putem nivostata i pouzdanog elektromagnetnog ventila.

40. Polo�aj sondi nivostata i njihovo me"usobno rastojanje treba da omogu#e najoptimalniji 
visinski polo�aj vodenog ogledala u sudu i brzo i efikasno dopunjavanje suda.

41. Na vodenom delu zatvorenog ekspanzionog suda tako#e treba postaviti ventil sigurnosti ili 
ako na sudu ne postoji odgovaraju"i priklju�ak na sigurnosnom vodu neposredno uz sud.

42. Na sudu treba da postoji i vodokazno staklo za pra"enje nivoa vode u sudu tokom rada. 

Diktir sistem

44. Kod toplotnih podstanica ve"eg kapaciteta mo�e se primeniti sistem obezbe#enja ekspanzije 
diktir sistema sa diktir pumpama i prestrujnim ventilima za odr�avanje hidrostati�kog 
pritiska u sistemu i nisko postavljenim otvorenim ekspanzionim sudom za prihvat 
ekspandirane vode.

45. Pri tom u sudu za prihvat ekspandirane vode mora biti obezbe#eno automatsko odr�avanje 
minimalne koli�ine, odnosno najni�eg nivoa vode u sudu.

46. Od dva prestrujna ventila jedan se mora predvideti kao prestrujni regulacioni sa 
pode�avanjem odr�avanja pritiska na stalnoj vrednosti hidrostati�kog pritiska u sistemu 
vra"anjem fluida na usis diktir pumpi.Drugi treba predvideti kao prestrujni sigurnosni ventil 
pode�en na otvaranje na nedozvoljeno povi�enom radnom pritisku u sistemu i propu�tanjem 
vi�ka vode u slobodni vazdu�ni deo otvorenog suda za prihvat ekspandirane vode. 

Osiguranje od pregrevanja

47. Kod osiguranja izmenjiva�a toplote ve"eg kapaciteta od 350kW zatvorenim ekspanzionim 
sudom sa membranom, kao i kod osiguranja ekspanzije membranskim sudovima gde su 
pored radijatorskog grejanja priklju�eni na toplotnu podstanicu i sistemi klimatizacije i 
ventilacije bez obzira na kapacitet izmenjiva�a toplote, mora se  predvideti za�tita od 
pregrevanja izme#u ostalog i zbog za�tite membrane od visoke temperature.

48. Tako#e i kod osiguranja ekspanzije zatvorenim ekspanzionim sudovima sa kompresorom u 
slu�ajevima kada pored radijatorskog grejanja ima priklju�enih i instalacija klimatizacije i 
ventilacije treba predvideti za�titu od pregrevanja.

49. Za�titu od pregrevanja izvesti automatizovanim zatvaranjem protoka primarnog grejnog 
fluida kroz izmenjiva� toplote. 

Punjenje i dopunjavanje instalacije

50. Punjenje i dopunjavanje ku"nih grejnih instalacija mora biti hemijski pripremljenom
vodom i to kod otvorenih sistema ru�no a kod zatvorenih automatizovano.



Glavni kolektori toplotne podstanice

51. Du�ine kolektora i raspored i rastojanja priklju�aka na njima treba da omogu"avaju lako i
nesmetano rukovanje kao i odr�avanje armature i opreme instalacije na njima.Mogu se
predvideti kao pritisni i kao bespritisni.

Pritisni kolektori

52. Pritisni kolektori su u primeni kod manjih podstanica, kod podstanica kod kojih se
priklju�uje jedna instalacija sa najvi�e tri grane cevne mre�e i kod podstanica sa najvi�e
dve nezavisne instalacije grejanja.

Bespritisni kolektori

53. Kod toplotnih podstanica sa velikim ukupnim padom pritiska i kod toplotnih podstanica na
koje se priklju�uje vi�e nezavisnih instalacija grejanja ili vi�e vrsta termotehni�kih
instalacija primeniti bespritisne kolektore.

Cirkulacione pumpe

54. Za savla#ivanje pada pritiska i ostvarivanje prinudne cirkulacije u instalaciji predvi#a se
ugradnja cirkulacionih pumpi.

55. Pumpe, radnu i rezervnu treba ugra#ivati na potisnim vodovima cirkulacionih krugova.
56. Veze pumpi moraju biti rastavljive: na prirubni�ki spoj ili pomo"u holendera, a zbog

nesmetane demonta�e neispravne pumpe i njenog odno�enja na popravku tokom grejne
sezone bez prekida u grejanju.

57. Za sklop cirkulacionih pumpi, radne i rezervne, treba ugraditi odgovaraju"e oslonce da ne
bi optere"ivao prigu�iva�e buke, koje treba zbog spre�avanja prenosa buke i vibracija
ugraditi ispred i iza sklopa cirkulacionih pumpi.

58. Ne dozvoljava se postavljanje gumenih prigu�iva�a buke i vibracija direktno na
cirkulacione pumpe zbog njihovog brzog kidanja usled zamora materijala.

59. Ne dozvoljava se ugradnja «dupleks» pumpi zbog nemogu"nosti nesmetanog skidanja
neispravne pumpe radi popravke tokom grejne sezone bez prekida u grejanju.

60. Mogu se ugra#ivati samo cirkulacione pumpe za koje proizvo#a�i imaju zvani�ne ateste o
garantovanim tehni�kim karakteristikama i obezbe#en servis i prodaju rezervnih delova za
odr�avanje.

61. Po zahtevu investitora mogu se u instalacijama gde su predvi#eni termostatski radijatorski
ventili ugra#ivati i tzv.»pametne pumpe» sa promenljivim protokom, odnosno
promenljivim brojem obrtaja.

Priključenje na podstanice

62. Toplotna podstanica mo�e da snabdeva toplotnom energijom vi�e objekata, jedan objekat
ili deo objekta s tim da se u jednom ulazu objekta dozvoljava snabdevanje toplotnom
energijom samo iz jedne podstanice.

63. Broj grana na razdelniku i sabirniku se odre#uje prema vrsti potro�a�a, broju potro�a�a i
potrebama zoniranja instalacije.

64. Na svakoj grani treba ugraditi cirkulacione pumpe, radnu i rezervnu  za ostvarivanje
prinudne cirkulacije u priklju�enoj instalaciji.

65. Na svakoj grani ugraditi armaturu za merenje i kontrolu i regulaciju protoka grejnog fluida.



66. Na svakoj grani ugraditi mesto za merenje protoka ultrazvu�nim mera�em i na tim mestima
predvideti demonta�nu termi�ku izolaciju na pravim deonicama cevnih vodova u du�ini

min. 15D.

67. Na svakoj grani ugraditi instrumente za merenje i kontrolu temperature i pritiska grejnog

fluida.

Automatska regulacija temperature

68. Za regulaciju potro�nje toplotne energije ugra!uje se automatika za regulaciju temperature

prema spoljnoj temperaturi vazduha i to:

- kod toplotnih podstanica sa kvalitativnom regulacijom

- ugradnjom trokrakih elektromotornih regulacionih ventila sa mikroprocerskim

regulatorima i potopnim i spoljnim temperaturnim senzorima.

- kod toplotnih podstanica sa kvantitativno-kvalitativnom regulacijom

- pomo"u kombi ventila na predajnoj toplotnoj stanici, njegovog kontrolera, spoljnog
temperaturnog senzora i potopnog temperaturnog senzora na sekundarnoj strani
izmenjiva�a toplote.

Cevni vodovi

69. Sve cevi cevne mre�e u toplotnoj podstanici moraju imati atest i biti po standardu SRPS 
EN10220:2005.

70. Dimenzije koje se koriste su:
DN 10- Ø 3/8#-Ø 17,2 x 2,3mm
DN 15- Ø 1/2#-Ø 21,3 x 2,3mm
DN 20- Ø 3/4#-Ø 26,9 x 2,3mm
DN 25- Ø 1#-Ø 33,7 x 2,6mm
DN 32- Ø 5/4#-Ø 42,4 x 2,6mm
DN 40- Ø 6/4#-Ø 48,3 x 2,6mm
DN 50- Ø 2#-Ø 57,0 x 2,9mm

71. Ø 60,3 x 2,9mm
DN 65- Ø 2 1/2#-Ø 70,0 x 2,9mm

72. Ø 76,1 x 2,,9mm
DN 80- Ø 88,9 x 3,2mm
DN 100- Ø 108,0 x 3,6mm

73. Ø 114,0 x 3,6mm 
71. Cevnu mre�u treba ve�ati o plafon podstanice ili oslanjati na zidne konzole.
72. Na prolazu kroz me�uspratne konstrukcije i pregradne zidove podstanice cevi ne smeju biti

�vrsto uzidane ili ubetonirane, ve" uvek mora biti dovoljno mesta za slobodno �irenje cevi
usled promena tempreature.

73. Na mestima prolaska cevnih vodova kroz me�uspratne konstrukcije i vodova cevne mre�e
kroz pregradne zidove podstanice cevi posle za�tite od korozije obaviti talasastom hartijom,
radi slobodnog kretanja cevi.

74. Cevni vodovi se celom du�inom i u svim svojim delovima vode sa usponom, uz nagib od
minimum 0,5% u smeru kretanja grejnog fluida ka izlasku iz podstanice.

75. Konzole i ve�aljke na koje se oslanja cevovod, moraju omogu"iti njegovo slobodno
kretanje usled toplotnih dilatacija a bez mogu"nosti stvaranja ugiba.

76. Oslonci i konzole moraju biti ugra�eni u zidove pomo"u cementnog maltera.
77. Maksimalno dozvoljeni razmak izme�u pokretnih i nepokretnih oslonaca, odnosno

jednodelnih i dvodelnih cevnih obujmica, ve�aljki i konzola, da bi se spre�ila pojava ugiba
cevi iznosi:

- za cevi Ø 17,2 x 2,3mm  2,0 m
- za cevi Ø 21,3 x 2,3mm  2,0 m
- za cevi Ø 26,9 x 2,3mm  2,0 m
- za cevi Ø 33,7 x 2,6mm  2,5 m



- za cevi Ø 42,4 x 2,6mm  2,5 m

- za cevi Ø 48,3 x 2,6mm  2,5 m

- za cevi Ø 57,0 x 2,9mm  2,5 m

- za cevi Ø 60,3 x 2,9mm  3,0 m

- za cevi Ø 70,0 x 2,9mm  3,0 m

- za cevi Ø 76,1 x 2,9mm  3,0 m

- za cevi Ø 88,9 x 3,2mm  3,5 m

- za cevi Ø 108 x 3,6mm  4,0 m

- za cevi Ø 114,0 x 3,6mm  4,0 m

78. Spajanje cevi se vr�i zavarivanjem.Zavarena mesta moraju biti dobro obra!ena, sa

dovoljnom debljinom vara, ali tako izvedenim da se presek cevi ne smanji. Zavarivanje

mogu vr�iti samo kvalifikovani varioci sa atestom.Kvalitet vara mora biti prvoklasan.

79. Kod zavarivanja cevi sa zidovima debljine do 3 mm cevi se zavaruju su�eno bez

zako�avanja ivica.

80. Za cevi sa debljinom zida preko 3mm cevi se zavaruju sa zako�avanjem ivica

turpijanjem.Ugao zako�enja treba da bude 60 stepeni.

81. Posle zako�avanja ivice treba pre varenja dobro o�istiti od r!e i ne�isto#e.

82. Posle zavarivanja sa izvedenih varova treba skinuti �ljaku i zavarene �avove o�istiti i

za�tititi antikorozionom bojom.

83. Ako je potrebno ostvariti razdvojivu vezu, spajanje se vr�i pomo#u prirubnica i holendera

84. Zavarena mesta cevovoda ne smeju biti u me!uspratnim konstrukcijama ili pregradnim

zidovima.

85. Za spajanje cevovoda treba koristiti gotove standardne fazonske komande: cevna kolena i

lukove.

Armatura

86. Kao armatura u podstanici ugra!uju se ravni prolazni ventili a na povratnim cevnim

vodovima kosi ventili za regulaciju protoka sa priklju�cima za diferencijalni manometar.

87. Kose ventile podesiti na pozicije regulacije date u grafi�koj i ra�unskoj dokumentaciji

projekta.

88. Kod izmene tipa i proizvo!a�a kosih ventila treba tra�iti saglasnost projektanta i ugovoriti

izradu prora�una izmene regulacije protoka za nov tip ventila.

89. Na mestima grananja horizontalne cevne mre�e tako!e se ugra!uju ravni prolazni ventili na

potisu i ventili sa mogu#no�#u predhodne regulacije protoka na povratu.

90. Kod izmene tipa regulacionih ventila moraju se za novi tip odrediti pozicije regulacije

prema dijagramima proizvo!a�a.

91. Monta�u ventila i slavina izvesti tako da vreteno ventila sa to�kom bude postavljeno

vertikalno na horizontalnim cevima, odnosno pod pravim uglom u odnosu na usponske

vodove.

92. Mora biti obezbe!en nesmetan prilaz armaturi radi rukovanja i intervencija.

93. Sva armatura mora biti za maksimalno dozvoljeni radni pritisak i maksimalno dozvoljenu

radnu temperaturu.

94. Armatura se mora pravilno ugraditi prema projektu kako bi instalacija normalno

funkcionisala.

95. Za svu armaturu moraju postojati prospekti proizvo!a�a sa svim potrebnim podacima a kod

regulacione i sa dijagramima za odre!ivanje pozicija regulacije.Tako!e za svu armaturu

moraju biti obezbe!eni atesti i sertifikati.



Ispitivanje instalacije

96. Po zavr�enoj monta�i mora se izvr�iti ispiranje instalacije �istom vodom i to vi�e puta, sve
dok se pri ispu�tanju ne dobije potpuno �ista voda. O ispiranju sa�initi zapisnik koji
potpisuju odgovorni izvo"a! radova i nadzorni organ.

97. Nikakvo nano�enje antikorozivne za�tite, bojenje niti izolovanje cevi ne sme se vr�iti pre

obavljanja propisanih ispitivanja i bez odobrenja nadzornog organa.

98. Celokupna cevna mre�a i grejna tela moraju biti ispitana na hladno, pod hidrauli!kim

pritiskom koji mora biti najmanje za 2 bara vi�i od maksimalnog hidrostati!kog pritiska

uve�anog za napor cirkulacione pumpe.
99. Ispitivanje se smatra uspe�nim ako se u roku od 6 h postignuti probni pritisak ne smanji.
100.Nakon toga pritisak se spu�ta na radni pritisak i vr�i osmatranje instalacije u trajanju

najmanje 24 h.
101.Probi na hidrauli�ki pritisak moraju obavezno da prisustvuju nadzorni organ i odgovorni

izvo"a! radova, a rezultat ispitivanja se mora uneti u gra"evinski dnevnik.

102.Nakon obavljene hidrauli!ke probe i ispiranja instalacije potrebno je da se izvr�i

uklju!ivanje cirkulacionih pumpi u toplotnoj podstanici, i da se izvr�i merenje protoka

grejnog fluida po granama cevne mre�e.

103. Ispitivanje se mo�e vr�iti i hladnom vodom u letnjem periodu.Merenje se vr�i

diferencijalnim manometrom ili primenom ultrazvu!nog mera!a protoka.

104. Nakon dobijanja optimalnih rezultata protoka grejnog fluida mora se sa!initi elaborat o

izvr�enim merenjima i regulaciji protoka i isporu!iti u tri primerka.

105. Po uspe�no zavr�enom ispitivanju na hladan hidrauli!ki pritisak vr�i se u prisustvu

nadzornog organa probno grejanje.Zagrevni sistem mora postizati projektne parametre i

dejstvovati tiho bez udara i �uma.

Izolacija

106. Posle izvr�enih proba cevovodi koji se toplotno izoluju predhodno se !iste od korozije i

ne!isto�e, prelaze sa dva sloja za�titne antikorozione boje i potom izoluju.

107.Za toplotnu izolaciju upotrebiti mineralnu vunu u slojevima debljine u zavisnosti od

temperature fluida, pre!nika cevi i od okoline.

108.Izolacija mora biti u za�titnom op�ivu od AL lima debljine 0,5 mm.

Bojenje

109.Sve cevovode koji se ne izoluju, obujmice, konzole, ve�aljke, grejna tela, dr�a!e, armituru

treba o!istiti od korozije, ne!isto�e, pre�i sa dva premaza antikorozione boje i obojiti

masnom bojom i lakom postojanim na radnoj temperaturi, a u tonu po izboru Investitora.

110.Lak boja mora biti postojana, da je ravnomerna nane�ena i da dobro pokriva bojene

povr�ine.

Tehnički pregled

111.Izvo"a! posle zavr�enih radova izve�tava Investitora da je instalacija zavr�ena.

112.Investitor bave�tava nadle�ni organ koji je izdao odobrenje za izgradnju, koji obrazuje

komisiju za tehni!ki pregled.

113. Komisija za tehni!ki pregled vr�i pregled na osnovu podne�ene dokumentacije:

- odobrenja za izgradnju

- glavnog projekta

- atesta i sertifikata ugra"enog materijala i opreme

- zapisnika i izve�taja sa proba, ispiranja, ispitivanja.

114. Tehni!kim pregledom komisija ispituje i proverava slede�e.

a. Detaljnim pregledom:

- da li je instalacija izvedena po odobrenju za izgradnju i odobrenom projektu

- kompletnost izve�taja i zapisnika o probama i ispitivanjima, da li su

pozitivni i da li su ispitivanja izvr�ena po propisima i standardima.



115.Zatim, probnim ispitivanjem:

- da li se u svim elementima toplotne podstanice posti�u projektovani parametri.

- da li armatura i ure!aji uredno dejstvuju i da li zagrevni sistem deluje bez udara i �umova.

- da li su svi elementi instalacije stabilno izvedeni i otporni na termi�ke dilatacije.

116.Ukoliko pri tehni�kom pregledu komisija bude imala primedbe izvo!a� je du�an da u

datom roku otkloni nedostatke

117.Komisija za tehni�ki pregled da pozitivan izve�taj i organ koji je izdao odobrenje za

izgradnju izda upotrebnu dozvolu izvo!a� radova predaje Investitoru izvedenu toplotnu

podstanicu na upotrebu i od tog dana po�inje da te�e garantni rok.

118. Garantni rok traje dve godine za izvedene radove i ugra!eni materijal, dok za

ugra!enu opremu prema garantnim listovima proizvo!a�a opreme a koje Izvo!a� predaje

Investitoru uz ostalu dokumentaciju.

119.Izvo!a� je du�an da preda Investitoru uputstvo za rukovanje toplotne podstanice u tri

primerka, od kojih je jedno sa �emom veza uramljeno, zastakljeno i postavljeno na

pogodnom mestu.

120.U svemu ostalom za izvo!enje ovih radova va�e postoje#i op�te priznati tehni�ki propisi i

norme za izvo!enje instalacija termotehni�kih instalacija i postrojenja.

Odgovorni projektant

________________________



6.5.4 POSEBNI PRILOG O PRIMENjENIM MERAMA ZA

BEZBEDNOST I ZA�TITU ZDRAVLjA NA RADU

Odgovorni projektant :

Broj licence:

Pe!at:



POSEBAN PRILOG O PRIMENJENIM MERAMA ZA
BEZBEDNOST I ZA�TITU ZDRAVLJA NA RADU

Bezbednost i za�tita zdravlja na radu - uop�te

Svake godine se u svetu de�avaju milioni nesre�nih slu�ajeva na radu.Neki od njih imaju za
posledicu smrt, neki stalnu, potpunu ili delimi�nu nesposobnost za rad.Nesre�e na radu najve�im
delom povla�e za sobom privremenu nesposobnost za rad ali koja mo�e trajati i prili�no dugo, pa
i po nekoliko meseci.

Sve nesre�e na radu poti�u direktno ili indirektno zbog ljudskih gre�aka.Gre�ku mo�e na�initi
projektant koji je instalaciju ili postrojenje projektovao, zatim izvo!a� koji je izvodio ili gradio,

zatim konstruktor ure!aja ili proizvo!a� koji ga je proizveo, zatim radnik u proizvodnji, radnik

na odr�avanju, odnosno svi oni koji imaju bilo kakve veze sa projektom, konstrukcijom,

izvo!enjem, odr�avanjem, tehnologijom rada, rukovo!enjem i kori��enjem sredstava za rad u

proizvodnji.

Kod svake povrede naradu imamo dva faktora: ljudski faktor i faktor uslova rada.

Naj�e��i uzroci povreda na radu su:

- nedostatak znanja iz oblasti za�tite na radu

- nepo�tovanje propisa za za�titu na radu

- lo�a organizacija rada

- neispravnost ure!aja i alata za rad

- nedostatak za�titne opreme i sredstava

- umor radnika.

Posledice povreda na radu se mogu svrstati u socijalne, politi�ke i ekonomske.Socijalne se

ogledaju u tome �to kad radnik izgubi �ivot ili ostane nesposoban za rad posledice trpe pored

njega i njihove porodice, pa i cela zajednica.Politi�ke nastaju ako jako lo�i uslovi za rad i stalna

opasnost po �ivot i povrede izazovu veliko nezadovoljstvo kod radnika i ono dobije �iroke

razmere.Ekonomske, zato �to u materijalnom smislu trpi radnik, njegova porodica, preduze�e,

socijalno osiguranje i poreski sistem.

Ra�una se da se godi�enje u svetu povredi preko petnaest miliona radnika.Zbog toga se

svugde u svetu pa i kod nas daje veliki zna�aj bezbednosti i za�titi zdravlja na radu.U tom smislu

done�en je i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.(«Slu�beni glasnik Republike Srbije» broj

101/2005).

Svrha dono�enja zakona, odnosno uop�te za�tite na radu bje da se spre�e ili bar smanje

povrede i zdravstveno o�te�enje na radu, odnosno svrha je da se ostvare sigurni uslovi rada.

Bezbednost i zdravlje na radu jeste obezbe!ivanje takvih uslova na radu kojima se, u najve�oj

mogu�oj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i

koji prete�no stvaraju predpostavku za puno fizi�ko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Na�in i put kojim se mogu ostavriti bolji i sigurniji uslovi za bezbedan rad su:

1. kroz zakonodavstvo

Obavezni propisi koji se odnose na uslove rada, projekte, izgradnju, odr�avanje, nadzor,

upotrebu sredstava i materijala, stru�no osposobljavanje, lekarski pregled.

2. kroz standarde:

Za oru!a i ure!aje, alate za rad, materijale, za�titne ure!aje, li�na za�titna sredstva.

3. kroz nadzor:



Inspekcijska kontrola prema obaveznim propisima.

4. kroz obu�avanje:
Teorijsko i prakti�no obu�avanje svih u�esnika u radu o sigurnim uslovima rada i kori�"enja 
za�titnih sredstava.

Prema �lanu 59. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu («Slu�beni glasnik Republike Srbije»
broj 101/2005) u okviru Ministarstva nadle�nog za rad obrazuje se Uprava za bezbednost i
zdravlje na radu.Pored ostalih poslova ova uprava priprema propise u oblasti bezbednosti i
zdravlja na radu, kao i mi�ljenja za njihovu primenu.Primenu Zakona i propisa donetih na
osnovu Zakona nadzire i kontroli�e Ministarstvo nadle�no za rad preko Inspektorata rada.

Prema �lanu 18.Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu Poslodavac koji izvodi radove na
izgradnji ili rekonstrukciji objekta ili vr�i promenu tehnolo�kog procesa du�e od sedam dana je
obavezan da izradi propisan Elaborat o ure#enju gradili�ta i rada na gradili�tu i da ga uz izve�taj
o po�etku radova dostavi nadle�noj Inspekciji rada.

Poslodavac-Izvo#a� radova je du�an da na gradili�tu obezbe#uje, odr�ava i sprovodi mere za
bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa Elaboratom o ure#enju gradili�ta.Sadr�aj elaborata o 
ure#enju gradili�ta propisuje Ministar nadle�an za rad.

U okviru preventivnih mera za�tite na radu projektantska  preduze"a, biroi i odgovorni 
projektanti su du�ni da u toku projektovanja vode ra�una o primeni mera bezbednosti i za�tite 
zdravlja na radu za prostorije, za instalacije, za ure#eje, oru#a za rad...

Projekat se mo�e realizovati onda kada specijalizovane ustanove za�tite na radu daju povoljno 
mi�ljenje da je projekat usagla�en sa zakonskim propisima iz za�tite zdravlja na radu.U projektu 
mora biti ukori�en Prilog o primenjenim merama za bezbednost i za�titu zdravlja na radu koji 
sadr�i sve opsanosti i �tetnosti koje se mogu javiti i primenjene mere za njihovo otklanjanje.

Sem preduzetih preventivnih mera za�tite u projektu, pored projekata objekta mora postojati i 
poseban Elaborat o merama za bezbednost i za�titu na radu, koji su du�ni Investitor i Izvo#a� 
radova da prezentuju nekoj specijalizovanoj ustanovi na saglasnost i potom nadle�noj Inspekciji 
rada osam dana pre po�etka izvo�enja radova.

Poseban prilog o primenjenim merama za bezbednost i za�titu
zdravlja na radu

Prema �lanu 18. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu («Slu�beni glasnik Republike Srbije» 
broj 101/2005) Izvo#a� radova je obavezan da izradi Elaborat o bezbednosti i zdravlju na radu i
o ure#enju gradili�ta i radu na gradili�tu i da ga na osam dana pre po�etka radova uz izve�taj o
po�etku radova dostavi nadle�noj Inspekciji rada.

Proizvo#a� oru#a za rad na mehanizovani pogon obavezan je da dostavi uputstvo za bezbedan
rad i da potvrdi da su na oru#u primenjene propisane mere i normativi za�tite na radu, odnosno
dostavi uz oru#e i atest o primenjenim merama za�tite na radu.

Izvo#a� radova je du�an da izradi normative i akta iz oblasti bezbednosti i za�tite zdravlja na
radu, program obu�avanja i vaspitanje radnika iz oblasti, za�tite, pravilnik o pregledima,
ispitivanjima i odr�avanju oru#a, ure#aja, alata i programa mera za�tite na radu.

Izvo#a� radova je obavezan da izvr�i obu�avanje radnika iz materije bezbednosti i za�tite
zdravlja na radu, da upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i �tetnostima u vezi sa radom,
i obavi proveru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbedan rad.



Izvo�a� radova je obavezan da utvrdi radna mesta sa posebnim uslovima rada ako takva

mesta postoje.

Izvo!a� radova je du�an da na gradili�tu obezbe!uje, odr�ava i sprovodi mere za bezbednost i 
zdravlje na radu u skladu sa Elaboratom o ure!enju gradili�ta.

Preventivne mere

Po�tuju�i � lan 7. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu («Slu�beni glasnik Republike 
Srbije»broj 101/2005) u okviru preventivnih mera za�tite na radu u toku projektovanja vo!eno je 
ra�una o primeni mera bezbednosti i za�tite zdravlja na radu  za prostorije, za instalacije, 
postrojenja, ure!aje i oru!a za rad.Za sve projektovane termotehni�ke, termoenergetske i 
procesne inatalacije i postrojenja utvr!ene su sve opasnosti i �tetnosti koje se mogu javiti i 
primenjene su mere za njihovo otklanjanje.

Izvori opasnosti i �tetnosti

Opasnosti i �tetnosti mogu biti razli�ite i njihovi izvori su tako!e razli�iti i mogu se svrstati u:

- mehani�ke izvore opasnosti

- opasnosti od elektri�ne struje

- opasnosti pri kretanju na radu i transportu

- hemijske faktore radne sredine

- mikroklimatske uslove

- buku i vibracije

- higijenu rada sa uticajem na profesionalna oboljenja.

Opasnosti i �tetnosti koje se mogu pojaviti kod ma�inskih instalacija za
grejanje, ventilaciju i klimatizaciju

Opasnosti i �tetnosti mogu biti razli�ite i njihovi izvori su tako!e razli�iti i mogu se svrstati u:

1. opasnost zbog nepravilno izvr�enog dimenzionisanja opreme kao i nepridr�avanja

va�e�ih propisa i standarda

2. opasnost od nepravilnog izbora opreme i merno-regulacione armature

3. opasnost od nepravilnog rasporeda opreme i armature i mehani�kog o�te�enja

4. opasnost od neadekvatnog rasporeda grejnih tela, ventilacionih re�etki i anemostata

5. opasnost od nekvalitetno izvedenih radova i nekvalitetnog materijala

6. opasnost od nemogu�nosti odzra�ivanja instalacije i grejnih/rashladnih ure!aja

7. opasnost od popre�nih naprezanja cevi i njihovog ugibanja

8. opasnost od smrzavanja horizontalne grejne mre�e

9. opasnost od smrzavanja vode u greja�u vazduha

10. opasnost od toplotnih dilatacija

11. opasnost od preno�enja vibracija na kanale

12. opasnost od nepravilne ugradnje ventilatora bez amortizera

13. opasnost od povrede pri dodiru sa rotiraju�im delovima

14. opasnost od nestru�nog i nepravilnog rukovanja i odr�avanja instalacije

15. opasnost od pojave korozije

16. opasnost od pojave po�ara

17. opasnost od pojave eksplozivne sme�e gas-vazduh



18. opasnost od nekvalitetnog materijala

19. opasnost od nemogu!nosti regulacije protoka u cevnoj mre�i
20. opasnost od nemogu!nosti isklju�enja cevovoda pojedinih elemenata sistema za grejanje
21. opasnost od elektri�ne struje
22. opasnost od pojave stati�kog elektriciteta
23. opasnost od nastajanja varnice ili termi�kih efekata u elektri�nim ure�ajima
24. opasnost usled ote�anih uslova odr�avanja zbog ukr�tanja i blizine drugih nosioca

energije
25. opasnost od nestru�nog rukovanja instalacijama

�tetnosti koje se mogu pojaviti kod ma�inskih instalacija za grejanje, ventilaciju i
klimatizaciju:

1. �tetnost usled pojave taloga u cevima
2. �tetnost od pregrevanja i podhla�ivanja prostora
3. �tetnost od nepravilnog izbora opreme i materijala za ventilacione kanale
4. �tetnost od nepravilnog rasporeda kanala i mesta za izbacivanje otpadnog vazduha
5. �tetnost od nepravilnog rasporeda mesta za ubacivanje i izvla�enje vazduha
6. �tetnost od buke
7. �tetnost usled termi�ke neizolovanosti cevovoda i opreme
8. �tetnost od uno�enja spoljne pra�ine sa vazduhom
9. �tetnost od upada ki�e i snega u instalaciju
10. �tetnost od nedostataka elektri�ne energije

Projektom predvi�ene mere za�tite

Da bi se izbegle posledice od navedenih opasnosti i �tetnosti pri radu, odr�avanju i
eksploataciji projektovanih ma�inskih instalacija za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju
predvi�ene su slede!e mere preventivne za�tite:

1. ispo�tovani su svi va�e!i propisi i standardi za ove vrste instalacija
2. izvr�en je pravilan izbor opreme i merno-regulacione armature
3. izvr�en je pravilan raspored opreme i armature
4. postavljeni su odzra�ni sudovi na najvi�im mestima instalacije
5. predvi�ena je ugradnja �vrstih i pokretnih oslonaca sa rasporedom koji obezbe�uje

potpunu samokompenzaciju i kompenzaciju toplotnih dilatacija cevovoda
6. predvi�ena je termi�ka izolacija cevne mre�e
7. opasnost od smrzavanja vode u greja�u vazduha otklanja se predvi�enim automatskim

zatvaranjem dampera pri isklju�enju instalacije provetravanja odnosno klimatizacije
8. predvi�eno je postavljanje kompenzatora toplotnih dilatacija na svim potrebnim mestima
9. na svim spojevima ventilatora na ventilacione kanale predvi�eno je postavljanje

fleksibilnih veza
10. predvi�eno je da se svi rotiraju!i elementi za�tite zatvorenim kutijama
11. predvi�ena je ugradnja protivpo�arnih klapni i protivpo�arne izolacije
12. predvi�ena je ugradnja opreme u eksplozivnoj za�titi
13. predvi�eno je da se posle zavr�ene monta�e izvr�i za�tita od korozije



14. predvi eno!je!da!se!mogu!ugraditi!samo!kvalitetni!ure aji,!oprema!i!materijali!i!da!se!po

zavr�enoj!monta�i!investitoru!moraju!predati!atesti!i!sertifikati!za!svu!ugra enu!opremu!i

materijale

15. predvi eno! je! da! se! investitoru! po! zavr�enoj! monta�i! preda! uputstvo! za! rukovanje! i

odr�avanje!instalacije

16. predvi eno!je!da!izvedenim!instalacijama!mo�e!rukovati!samo!stru"no!lice!kvalifikovano

za!rukovanje!izvedenom!instalacijom

Sem! toga! da! bi! se! preventivno! spre"ile! i! otklonile! sve! opasnosti! i! �tetnosti! koje! bi! se

mogle! javiti! predvi eno! je! jo�! izme u!ostalog! i! ispiranje! cevovoda,! armature! i! ure aja,

odnosno!kompletne instalacije!i!hidrauli"ka!proba!na!hladan!vodeni!pritisak,!probni!rad,

topla! proba! i! fina! regulacija! sa! dovo enjem! svih! parametara! na! svim! elementima

izvedene!instalacije!na!projektom!predvi ene!vrednosti.

Opasnosti i �tetnosti koje se mogu pojaviti kod ma�inskih postrojenja,
kotlarnica, toplotnih podstanica i ma�inskih sala

Opasnosti i �tetnosti koji se mogu javiti u toku kori��enja opreme i instalacija u  ma�inskoj

sali, kotlarnici i podstanici mogu da budu usled:

1. nepravilno izvr�enog dimenzionisanja opreme, cevovoda, merno regulacione opreme i

sigurnosne armature kao i nepridr�avanja va�e�ih propisa i standarda

2. nepravilnog izbora opreme, cevi, merno-regulacione i sigurnosne armature

3. nepravilnog postavljanja cevovoda, rasporeda opreme i armature

4. nekvalitetno izvedenih radova pri ugradnji opreme i armature i spajanja cevi i

nekvalitetnog materijala

5. neispitane instalacije

6. neizvedene antikorozivne i toplotne za�tite

7. izbijanja po�ara

8. nestru�nog i nepravilnog rukovanja i odr�avanja opreme i instalacije.

Opasnosti i �tetnosti koje se mogu pojaviti kod mazutnog postrojenja

Kod mazutnog postrojenja opasnosti i �tetnosti mogu nastati u eksploataciji usled:

1. nepravilnog re�enja lokacije koja bi mogla da ugrozi susedne objekte u pogledu pojave
po�ara

2. nepravilnog re�enja transportnih puteva radi odbrane u slu�aju po�ara
3. nepa�ljivog, nestru�nog i nepravilnog rukovanja i odr�avanja opreme i instalacije �to

mo�e da dovede do pojave po�ara
4. havarije rezervoara i izliva goriva �to mo�e da ugrozi okolinu i susedne objekte
5. velikih isparenja koja mogu da ugroze radnike
6. nepravilno odabranog sistema za�tite od po�ara koji mo�e da onemogu�i za�titu objekta

od po�ara

7. nepravilnog izbora i rasporeda opreme, rezervoara, cevovoda i armature

8. neizvedene antikorozivne za�tite rezervoara i cevovoda

9. nepravilnog rasporeda priklju!aka cevovoda i mehani!kog o�te�enja istih



10. nedovoljne zaptivenosti na priklju�cima i prirubni�kim spojevima
11. nekvalitetno izvedenih cevi, armature, rezervoara i spojeva
12. pojave visokih podzemnih voda i izazivanja potiska na rezervoaru �to bi prouzrokovalo

deformisanje i kidanje cevovodnog sistema
13. pojave po�ara

Projektom predvi�ene mere za�tite

Za otklanjanje navedenih opasnosti i �tetnosti koje se mogu javiti u toku eksploatacije
ma�inske opreme, sudova i instalacija pod pritiskom u ma�inskoj sali, kotlarnici i podstanici
prilikom projektovanja preduzete su slede"e mere:

1. Na bazi izvr�enih prora�una pravilno je dimenzionisana oprema, cevovod, merno
regulaciona oprema i sigurnosna armatura uz primenu va�e"ih tehni�kih normativa i
standarda

2. Izbor opreme, cevi, merno-regulacione i sigurnosne armature pravilno je izvr�en za ovu
vrstu instalacija
Materijal za cevnu mre�u je pravilno odabran u skladu sa va�e"im standardima, a za cevi
se zahtevaju odgovaraju"i atesti

3. Sekundarni dewo izmenjiva�a toplote i instalacija grejanja, obezbe#eni su ekspanzionim
sudom.Izme#u izmenjiva�a i ekspanzionog suda ne postoji zaporna armatura.
Cirkulaciju vode kroz instalaciju ostvaruju cirkulacione pumpe.Izabrane pumpe nemaju
pristupa�ne rotiraju"e delove.
Cevna instalacija i oprema su stabilno postavljeni.Cevna mre�a se vodi po plafonu.Na�in
vo#enja cevne mre�e omogu"uje samokompenzaciju temperaturnih dilatacija.$vrsti i
klizni oslonci nose cevnu mre�u i onemogu"avaju dilatacione efekte.
Za odvo#enje vazduha iz instalacije predvi#eni su sudovi za sakupljanje i ispu�tanje
vazduha i ventili na najvi�im ta�kama instalacije, komplet sa ispusnim vodovima
Za pra�njenje instalacije i sudova predvi#eni su odgovaraju"i ventili na najni�im ta�kama
Ugra#ena armatura predvi#a mogu"nost isklju�enja pojedinih deonica u sistemu u slu�aju
intervencije � popravke.

4. Ugradnju opreme i izvo#enje radova vr�i"e stru�no osposobljeno osoblje.Spajanje
instalacije odgovaraju"im nastavcima i priklju�cima predvi#eno je zaptivnim materijalom
radi spre�avanja curenja

5. Projektom je predvi#eno propisno ispitivanje instalacije i sudova na hladni vodeni
pritisak (na �vrsto"u i zaptivenost)

6. Po zavr�enoj monta�i i ispitivanju predvi#eno je kompletno �i�"enje i bojenje instalacije i
opreme u cilju za�tite od korozije kao i termi�ka izolacija cevovoda i sudova.Termi�ka
izolacija je predvi#ena sa mineralnom vunom u oblozi od Al � lima tako da ne postoji
mogu"nost povreda i nastanka opekotina.

7. Direktna opasnost i mogu"nost izbijanja po�ara od ma�inske opreme ne
postoji.Indirektna mogu"nost je usled preoptere"enja elektri�nih instalacija i kratkog
spoja.Zbog toga projektom elektri�nih instalacija treba odabrati vodove takvog preseka
koji mogu normalno, bez zagrevanja, da nose struju elektri�nih potro�a�a, a od kratkog
spoja sprovesti za�titu topljivim osigura�ima max. ja�ine prema dozvoljenoj struju
optere"enja za  dati presek voda.
Za eventualno izbijanje po�ara u kotlarnici, podstanici i ma�inskoj sali projektom
protivpo�arne za�tite objekta predvideti ugradnju protivpo�arne opreme za ga�enje



po�ara, a za po�etno ga�enje projektom su predvi�eni protivpo�arni aparati CO2- 5kg S-9
a u kotlarnici i sanduk sa peskom, pijukom i lopatom.

8. Projektom je predvi�eno da se po zavr�enoj monta�i investitoru predaju projekti stvarno
izvedenog stanja, atesti ugra�ene opreme i uputstvo za pravilno rukovanje i odr�avanje.

Dodatne preventivne mere za�tite

Pored navedenih mera za�tite predvi�enih projektom pri kori��enju, odr�avanju i nadzoru

kotlarnice, toplotne podstanice i ma�inske sale obratiti pa�nju na slede�e:

- cevovode i samu kotlarnicu, toplotnu podstanicu ili ma�insku salu dr�ati !isto,

- vr�iti blagovremeno sve popravke na svim ure�ajima, tako da su uvek u

ispravnom stanju

- demonta�u delova instalacije vr�iti posle hla�enja i pra�njenja instalacije

- zabranjen je pregled, !i��enje i monta�a svih ure�aja dok su u radu

- osigurati da ne mo�e do�i do ne�eljenog pu�tanja u rad instalacije za vreme

pregleda, remonta i drugih radova

- pridr�avati se uputstva proizvo�a!a opreme u smislu odr�avanja iste

- obu!iti odgovorno lice za rukovanje postrojenjem

- na ulaznim vratima kotlarnice, toplotne podstanice i ma�inske sale staviti natpis

«Besposlenim ulaz zabranjen», te nastojati da ovaj natpis ne bude samo formalan.

Zaklju�ak

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu pri izradi projekta termotehni!kih,

termoenergetskih i procesnih instalacija i postrojenja primenjene su sve mere bezbednosti i

za�tite zdravlja na radu neophodne za spre!avanje pojave opasnosti i �tetnosti kao i za njihovo

otklanjanje.

Sve tehni!ke mere i primenjena re�enja su prema va�e�im tehni!kim propisima i standardima

iz ove oblasti.Projektom su predvi�ene preventivne mere a na samoj monta�i na gradili�tu

primenjuje se Elaborat o bezbednosti i zdravlju na radu, koji prema !lanu 18.Zakona o

bezbednosti i zdravlju na radu, je du�an Izvo�a! radova da uz ure�enje i prijavu gradili�ta izradi.



6.5.5 POSEBNI PRILOG O PRIMENjENIM MERAMA
ZA ZA�TITU OD PO�ARA
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POSEBAN PRILOG O PRIMENJENIM MERAMA ZA
ZA�TITU OD PO�ARA

O za�titi od po�ara uop�te

Posle posebnog priloga o primenjenim merama za bezbednosti i za�titu zdravlja na radu

Glavni projekti termotehni�kih, termoenergetskih i procesnih instalacija i postrojenja moraju
sadr�ati i poseban prilog o primenjenim merama za�tite od po�ara.

Potpuna i kompletna protivpo�arna za�tita objekta defini�e se Glavnim projektom
protivpo�arne za�tite objekta.Poseban prilog o primenjenim merama za�tite od po�ara se
odnosi samo na preventivne mere sprovedene kroz projekat termotehni�kih,
termoenergetskih i procesnih instalacija i postrojenja u cilju spre�avanja pojave po�ara,
njegovog otkrivanja, spre�avanja �irenja i njegovog po�etnog i potpunog efikasnog ga�enja.

Ovaj prilog treba da sadr�i analizu opasnosti od po�ara, karakteristike onih fluida koji u
dodiru sa vazduhom ili bez njega mogu dovesti do po�ara ili eksplozije i opis mogu"ih
opasnosti od po�ara.To su na primer: neadekvatno odr�avanje, prisustvo otvorenog plamena,
blizina opreme i ure#aja koji varni�e, zatim pojava stati�kog naelektrisanja, razni radovi kao
�to su se�enje, zavarivanje, bru�enje, zagrevanje.Zatim u njemu treba da budu navedene mere
za�tite od po�ara.

Pod ovim merama za�tite podrazumeva se skup postupaka koji se preduzimaju u cilju
spre�avanja, otkrivanja i ga�enja po�ara, zatim neutralizacije po�arno opasnih fluida i za�tite
i spasavanja ljudi i imovine ugro�enih po�arom.

U mere za�tite od po�ara spadaju:
- mere spre�avanja nastanka po�ara
- sistem za dojavu po�ara
- sistem za dojavu nastanka kriti�nih koncentracija eksplozivnih gasova i para
- instaliranje stabilnih sistema protivpo�arne za�tite
- postavljanje mobilne protivpo�arne opreme

Gorenjem ili vatrom se smatra hemijski proces pra"en pojavom svetlosti, odnosno
plamena i oslobo#enjem toplotne energije.Ustvari proces koji se kod gorenja odvija je burno
spajanje neke materije sa kiseonikom.To je proces oksidacije.Kod svake oksidacije dolazi do
osloba#anja toplotne energije.Me#utim, ako se to odvija polako kao na primer kod oksidacije
gvo�#a pojava toplote je nezapa�ena pa se taj proces ne smatra gorenjem.To je
korozija.Me#utim, ako se oksidacija odvija veoma brzo, odnosno trenutno to se naziva
eksplozija.

Da bi do�lo do pojave vatre, odnosno gorenja moraju biti ispunjena tri uslova:
1. mora postojati gorivo � materija koja mo�e goreti
2. mora postojati prisustvo kiseonika, koji omogu�ava gorenje

3. mora postojati toplotna energija potrebna da se goriva materija zagreje do temperature

paljenja

Ako nije ispunjen jedan od ovih uslova do gorenja ne mo�e do�i.Ako se u toku gorenja

prekine u!e��e samo jednog od ova tri uslova, gorenje �e prestati, tj. vatra �e se ugasiti.

U vezi opasnosti od po�ara sve materije su podeljene u dve grupe:

1. nezapaljive ili negorive, koje se ne mogu spajati sa kiseonikom.To su kuhinjska so, voda,

ugljen-dioksid

2. zapaljive ili gorive materije, koje se mogu zapaliti i nastaviti da gore, one se dele na:



- vrste:!drvo,!ugalj,!pamuk,!plasti ne!mase

- te ne:!benzin,!ulje,!lako!lo�!ulje,!mazut,!boje,!lakovi

- gasovite:!acetilen,!vodonik,!metan,!butan,!ugljenmonoksid

Najni�a! temperatura! do! koje! treba! zagrejati! neku! materiju! da! bi! se! mogla! brzo! spajati! sa

kiseonikom,! to! jest! zapaliti! zove! se! temperatura! paljenja.Zagrevanje! materije! do! temperature

paljenja!posti�e!se:

- otvorenim!plamenom

- varnicom

- trenjem

- hemijskim!reakcijama

- preno�enjem!toplote

Zapaljive!te nosti!ne!gore!u!te nom!stanju,!gore!njihove!pare!koje!nastaju!isparavanjem.Neke

te nosti! isparavaju! ve"! i kod! normalnih! temperatura.Porastom! temperature! ubrzava! se
isparavanje.Isparavanje! se! ubrzava! ako! je! slobodna! povr�ina! te nosti! ve"a! i! ako! vlada
promaja.Najve"a! opasnost! kod! zapaljivih! te nosti! je! �to! isparavanjem! njihove! pare! stvaraju
sme�e!sa!vazduhom,!koje!su!eksplozivne!tako!da!i!najmanja!varnica,!plamen!ili!izvor!toplote!ovu
sme�u!pali! i!nastaje!eksplozija!sa!velikim!razaraju"im!dejstvom.Zbog! toga!prolivene,!zapaljive
te nosti,!a!naro ito!benzin!predstavljaju!stalnu!opasnost!od!eksplozija!a!sa!druge!strane!udisanje
ovih!para!je!opasno,!jer!su!otrovne!pa!mogu!imati!za!posledicu!i!smrtni!ishod.

Sa!aspekta!ga�enja!po�ari!se!svrstavaju!u!tri!grupe:
1. po�ari! vrstih!materija.Gase!se!vodom
2. po�ari! zapaljivih! te nosti.Ga�enje! se! izvodi! prekrivanjem! goriva! sredstvom! za! ga�enje,

ime! se! gorivo! izoluje! od! vazduha.Voda! je! neupotrebljiva! jer! kao! specifi ki! te�a! pada
ispod! te nosti! koja! gori.Zbog! toga! se! pri! tim! po�arima! voda! mo�e! koristiti! samo! kao
sredstvo!za!hla#enje.

3. po�ar!elektri nih!ure#aja.Kod!njih!je!va�no!da!sredstvo!za!ga�enje!ne!provodi!elektri nu
struju.Zato!se!gase!ugljen-dioksidom!ili!suvim!prahom.

Kod!zapaljivih!gasova!po�ar!se!gasi!spre avanjem!dotoka!gasa.
Kod!ga�enja!po�ara!mora!se!odabrati!odgovaraju"e!sredstvo!za!ga�enje!ina e!u!suprotnom!bi
se!po�ar!mogao!i!pro�iriti.

Za!po etno!ga�enje!po�ara!u!naj�iroj!primeni!su!aparati!za!suvo!ga�enje!po�ara!i!to!S-9,!S-50!i
S-100.Oznaka!«S»!ozna ava!da!se!radi!o!suvom!prahu,!a!broj ana!oznaka!o!koli ini.Aparati!za
ga�enje!ugljen-monoksidom!nose!oznake!CO2 � 3kg,!CO2- 5kg!itd.Oznaka!«CO2»!ozna ava!tip
sredstva!za!ga�enje,!a!broj ana!oznaka!koli inu!koju!aparat!sadr�i.

Sem!ovih! ru nih! aparata! za!po etno! ga�enje!po�ara!u!upotrebi! su!za!ve"e!po�are! i! stabilne
protivpo�arne! instalacije! od! vodenih! tipa! sprinkler! do! stabilnih! instalacija! za! ga�enje! po�ara! u
rezervoarima! goriva! penom.One! se! uklju uju! automatski! putem! sistema! za! detekciju! i! dojavu
po�ara.

Sem! ga�enja! nastalog! po�ara! neophodna! je! i! njegova! lokalizacija! i! spre avanje! njegovog
preno�enja! dalje! sa!mesta! njegovog!nastanka! u! ostale! delove! objekta.To! se! posti�e! ugradnjom
vatrootpornih! zidova! i! vrata! na! odgovaraju"im! prostorijama! i!mestima! gde! se!mogu! o ekivati
pojave! po�ara! i! po�arne! zone.Zatim! kod! ventilacionih! i! klimatizacionih! sistema! ugradnjom
protivpo�arnih!klapni!na!mestima!spratnih!i!ostalih!ra vanja!vazdu�nih!kanala.

Za! spasavanje,! bezbedan! izlaz! i! izvla enje! ljudstva! iz! zapaljenog! objekta! predvi#aju! se
evakuacioni!putevi!uklju uju"i!i!stepeni�ta!sa!tampon!zonama!pomo"u!kojih!se!spre ava!prodor
dima,!vrelih!gasova!i!vrelog!vazduha!na!te!evakuacione!puteve!i!ostale!delove!objekta.



Za sve objekte u izgradnji prema Zakonu o za�titi od po�ara («Slu�beni glasnik Republike

Srbije» broj 37/88,53/93, 67/93, 48/94) i prema va�e!im pravilnicima o protivpo�arnoj za�titi
koji proisti�u iz njih moraju se izgraditi projekti protivpo�arne za�tite.

Pri projektovanju termotehni�kih, termoenergetskih i procesnih instalacija i postrojenja
moraju se uzeti u obzir sve odredbe pomenutih Zakona i pravilnika i u njihovom duhu predvideti
sve preventivne mere o protivpo�arnoj za�titi.O tim preventivnim merama mora se sa�initi
poseban prilog o primenjenim merama o protivpo�arnoj za�titi, koji se kori�i u glavni projekat
termotehni�kih, termoenergetskih i procesnih instalacija i postrojenja.Tako opremljeni projekti
se daju na saglasnost nadle�nim slu�bama unutra�njih poslova � upravama protivpo�arne
policije.Preventivne mere se odnose na spre�avanje pojave po�ara, dojavu nastalog po�ara,
lokalizovanje i spre�avanje �irenja po�ara i efikasno po�etno i potpuno ga�enje po�ara.

U nastavku je dat primer posebnog priloga o primenjenim merama za�tite od po�ara kao
primer za ugled.

Poseban prilog o primenjenim merama za za�titu od po�ara

Mere protivpo�arne za�tite objekta daju se u projektu protivpo�arne za�tite.Projektom
termotehni�kih, termoenergetskih i procesnih instalacija i postrojenja su shodno odredbama
Zakona o za�titi od po�ara («Slu�beni glasnik Republike Srbije» broj 37/88, 53/93, 67/93, 48/94)
primenjene preventivne mere za za�titu od po�ara propisane zakonom i propisima donetim na
osnovu zakona, to jest normativa, standarda, tehni�kih propisa i ostalih uslova za ove vrste
instalacija i postrojenja.

Preventivne mere za za�titu od po�ara se utvr�uju i preduzimaju u cilju otklanjanja mogu!ih
uzroka po�ara i spre�avanja njegovog �irenja kao i radi spasavanja ljudi i materijalnih dobara
koja mogu biti ugro�ena po�arom.

Uzro�nici po�ara kod termotehni�kih, termoenergetskih i procesnih instalacija i postrojenja
mogu biti razli�iti.Do po�ara naj�e�!e dolazi prilikom izvo�enja radova, bilo prilikom izgradnje
postrojenja, bilo prilikom nekih intervencija na instalaciji prilikom odr�avanja ili popravki tokom
eksploatacije.Zatim tu su kvarovi na elektroinstalacijama ili elektri�nim ure�ajima u toplotnim
podstanicama, kotlarnicama, ventilacionim i klima komorama, ili ma�inskim salama.Nepravilno
rukovanje tako�e mo�e biti uzro�nik po�ara.

Kod kotlarnica nepovoljno re�enje lokacije bi moglo ugroziti objekat pa i susedne objekte od
po�ara.Nepovoljnim re�enjem transportnih puteva goriva mogla bi nastati opasnost od po�ara.Pri
radu i rukovanju usled nepa�nje moglo bi do!i do po�ara.

Pri havariji na ure�ajima moglo bi da do�e do izlivanja goriva i ugro�avanja objekata od
po�ara.Kod tehnolo�kog procesa kod nepravilnog rasporeda opreme ako je smanjen
manipulativni prostor u slu�aju po�ara dovodi se u pitanje mogu!nost intervencije i spasavanja.

Opasnosti jo� mogu nastati: ubog nepravilno postavljenog rezervoara i cevovoda, nepravilnog
izbora opreme, nekvalitetno izvedenih cevi, armature, rezervoara i spojeva.

U cilju preventivnih mera u gra�evinskom objektu obezbe�ena je mogu!nost evakuacije i
spasavanja radnika i ljudstva u slu�aju opasnosti po �ivot i zdravlje.Put za evakuaciju projektuje
se i izra�uje tako da na najkra!i mogu!i na�in vodi do izlaza iz objekta i da je pri tom jasno
obele�en, dobro osvetljen i da ima dovoljno vazduha, po potrebi za�ti!en tampon zonom od
po�arnog sektora za spre�avanje pojave dima, vrelih gasova i vrelog vazduha.Broj izlaza,
njihova veli�ina i broj tampon zona je u zavisnosti od tehnolo�kog procesa, broja ljudi i na�ina
kretanja pri evakuaciji.Na tampon zonama prema evakuacionim izlazima i stepeni�tima
postavljaju se protivpo�arna vrata vatrootporna 90 minuta, sa ure�ajem za automatsko zatvaranje
vrata.



Kod toplotnih podstanica za prostor toplotne podstanice predvi�ene su mere protivpo�arne
za�tite u skladu sa ta�kama 236.17 i 236.13 Odluke o uslovima i tehni�kim normativima za
projektovanje stambenih zgrada i stanova («Slu�beni list Grada Beograda» broj
32/4/83).Pregradni zidovi su od pune opeke obostrano malterisani, debljine 12cm, koji
zadovoljava uslov od 90 minuta otpornosti na po�ar.Fasadni zid je debljine preko 38cm,
obostrano malterisan koji tako�e zadovoljava uslov od 90 minuta otpornosti na po�ar.Na
podstanici su predvi�ena metalna protivpo�arna vrata, dimenzija 1000 x 2000mm, otpornosti
minimum 90 minuta sa otvaranjem u polje.Tavanica podstanice je armirano betonska plo�a koja
tako�e zadovoljava potrebnu vatrootpornost.Pod podstanice je betonski, presvu!en cementnom

ko�uljicom.Ispred glavnog elektro ormana je predvi�en za�titni gumeni tepih.U prostoriji

podstanice, odmah pored ulaznih vrata postavljena su dva ru!na protivpo�arna aparata za

po!etno ga�enje po�ara.Jedan je S-9 sa suvim prahom, a drugi CO2 � 5kg sa ugljendioksidom za

ga�enje po�ara na elektroinstalacijama.Podstanica ima obezbe�enu ventilaciju, a u njoj se nalazi i

vindabona sa to!e�im mestom R 1/2#.

U ma�inskoj Sali gde su sme�tene ventilacione i klima komore prakti!no direktna opasnost od

ma�inske opreme ne postoji.Indirektna je  mogu�a usled kvara elektroinstalacija koja mo�e

nastati zbog preoptere�enja napojnih vodova i kratkog spoja.Projektom elektrotehni!kih

instalacija propisno su dimenzionisani svi napojni vodovi prema snazi elektropotro�a!a tako da

ne do�e do njihovog zagrevanja usled preoptere�enja.Za�tita od kratkog spoja re�ena je u

elektroprojektu odgovaraju�im elektri!nim osigura!ima maksimalne ja!ine prema dozvoljenoj

ja!ini struje.U ma�inskoj Sali su tako�e predvi�ena dva ru!na protivpo�arna aparata za po!etno

ga�enje po�ara, jedan je S-9 sa suvim prahom, a drugi CO2 � 5kg sa ugljendioksidom.

Za spre!avanje prenosa po�ara ma�inska sala je sa zidovima, podom i tavanicom

vatrootpornosti minimum 90 minuta, a na njoj su predvi�ena metalna protivpo�arna vrata tako�e

vatrootpornosti minimum 90 minuta.

Za spre!avanje prenosa po�ara i dimnih gasova predvi�ene su protivpo�arne klapne na svim

spratnim i drugim ra!vanjima vazdu�nih kanala.Klapne se zatvaraju automatski dojavnim

protivpo�arnim sistemom.

Kod kotlarnica ispo�tovani su svi uslovi koji va�e za individualne, to jest sopstvene kotlarnice

koje se sme�taju u visoke objekte do visine od 40 m.Zidovi, pod i tavanica kotlarnice su od

negorivog materijala i otporni su prema po�aru vi�e od 90 minuta.Vrata za ulaz u kotlarnicu su

postavljena sa spoljne strane objekta, metalna su i vatrootporna vi�e od 90 minuta.U kotlarnici

postoji rezervni izlaz koji vodi neposredno van objekta.Vrata kotlarnice se otvaraju u smeru

izla�enja iz objekta.Izuzetak su vrata prema skladi�tu goriva koja se, prema propisu otvaraju ka

kotlarnici, ina!e i ona su metalna protivpo�arna otpornosti preko 90 minuta.Sva vrata kotlarnice

za vreme pogona se ne smeju zaklju!avati.

Skladi�ni prostor goriva se ne nalazi u objektu.Za skladi�tenje te!nog goriva projektovani

rezervoar je lociran u skladu sa va�e�im propisima, tako da ne ugro�ava sam objekat i susedne

objekte �to je potvr�eno od nadle�nih organa dobijanjem saglasnosti nadle�ene uprave

protivpo�arne policije na njegovu lokaciju.

Za vreme manipulacije gorivom obavezno je prisustvo slu�benog lica tako da se u slu!aju

nepravilnosti i izlivanja goriva manipulacija odmah prekida i prosuto gorivo mora odmah

pokupiti i ukloniti.

Raspored opreme je predvi�en tako da postoji dovoljno manipulativnog prostora za

intervenciju u slu!aju po�ara.Projektom je predvi�eno ankerisanje rezervoara za betonske

oslonce tako da ne mo�e do�i do njegovog isplivavanja u slu!aju pojave podzemnih

voda.Cevovod kojim se transportuje te!no gorivo obezbe�en je od deformacija usled dilatacija

samokompenzacijom.Dimenzionisan je tako da brzina strujanja u �to manjoj meri deluje na



pojavu elektrostati�kog elektriciteta.Svi priklju�ci na rezervoaru u skladu sa propisima, odnosno

sa Pravilnikom o izgradnji postrojenja za zapaljive te�nosti i o uskladi�tenju i pretakanju

zapaljivih te�nosti.U kotlarnici mogu da se postavljaju samo elektri�ni motori koji slu�we za

pogon kotlovskog postrojenja.Radna mesta, prolazi, prostor iznad kotlova, platforme, stepenice

moraju biti uvek slobodni.Svi instrumenti za pokazivanje vodostaja, pritiska i temperature

moraju biti dobro osvetljeni i to prirodnim i ve�ta�kim osvetljenjem.U kotlarnici treba

predvi!enom termi�kom izolacijom da bude obezbe!eno da temperatura ne prelazi 30-35°C i da

kotlarnica uvek bude, kao �to je projektovanom ventilacijom predvi!eno, provetrena.U kotlarnici

su predvi!eni aparati za po�etno suvo ga�enje po�ara S-9 i CO2 � 5kg kao i sanduk sa peskom,

lopatom i pijukom.Tokom eksploatacije cevovode i samu kotlarnicu treba dr�ati �isto.Strogo se

pridr�avati uputstava proizvo!a�a opreme u smislu rukovanja i odr�avanja iste.Napominje se da

kotlarnicom mo�e rukovati samo odgovorno stru�no lice koje za to mora biti obu�eno.Na

ulaznim vratima kotlarnice treba staviti natpis: «Besposlenima ulaz zabranjen», i nastojati da taj

natpis ne bude samo forma.

Ovaj poseban prilog o primenjenim merama za za�titu od po�ara sadr�i samo pregled

preventivnih mera primenjenih kroz ovu projektnu dokumentaciju dok se prema Zakonu o za�titi

od po�ara («Slu�beni glasnik Republike Srbije»broj 37/88, 53/93, 67/93, 48/94) kompletna

za�tita objekta od po�ara uklju�uju"i hidrantsku mre�u, stabilne sisteme, dojavne sisteme i ostalo
detaljno prema propisima defini�e Glavnim projektom protivpo�arne za�tite objekta.



6.5.6 POSEBNI PRILOG O ZA�TITI �IVOTNE SREDINE

Odgovorni projektant :

Broj licence:

Pe!at:



POSEBAN PRILOG O ZA�TITI �IVOTNE SREDINE

O za�titi �ivotne sredine uop�te

Pri izradi tehni�ke dokumentacije moraju se pored ostalog predvideti i mere za za�titu

�ovekove radne i �ivotne sredine.

Zakonom o za�titi �ivotne sredine («Slu�beni glasnik Republike Srbije» broj 66/91, 83/92,

53/93, 67/93, 48/94, 44/95, 53/95) ure!uje se sistem za�tite i unapre!ivanja �ivotne sredine,

odre�uju se mere za�tite, postupci stavljanja pod za�titu i upravljanje za�ti"enim prirodnim
dobrima, postupci za�tite od �tetnih uticaja raznih delatnosti na �ivotnu sredinu i organizovanje
poslova za�tite i unapre�ivanja �ivotne sredine.

Zakonom se obavezuju preduze"a da kod obavljanja svojih delatnosti racionalno koriste
prirodna bogatstva, dobra i energiju.Zatim da vode podatke o vrstama i koli�inama opasnih i
�tetnih materija koje koriste u okviru svojih delatnosti i podatke o vrstama i koli�inama koje
ispu�atju, odnosno odla�u u vodu, vazduh ili zemlji�te na dozvoljen i propisan na�in.�ivotna
sredina, to su prirodne vrednosti, zatim radom stvorene vrednosti i ukupni prostor u kome �ovek
�ivi i radi.

Prirodne vrednosti �ivotne sredine su prirodna bogatstva: zemlji�te, vode, �ume, vazduh,
biljni i �ivotinjski svet.Radom stvorene vrednosti �ivotne sredine su dobra koje je �ovek stvorio:
za potrebe stanovanja, kulture, obrazovanja, zatim religijske, sportske i druge potrebe.�ivotna
sredina, i to i prirodna i radom stvorene vrednosti su izlo�ene opasnostima i �tetnostima koje ih
o�te"uju i uni�tavaju.

U prvom redu na o�te"enje i uni�tavanje �ivotne sredine uti�u razne otpadne materije.To su
razni otpaci u �vrstom, te�nom i gasovitom stanju a koji se javljaju u ljudskim aktivnostima i to u
proizvodnji, prometu ili upotrebi materijalnih dobara.

Opasne i �tetne materije su gasovite, te�ne ili �vrste materije nastale u procesu proizvodnje,
pri upotrebi, zatim prometu, prevozu, skladi�tenju i �uvanju a mogu svojim osobinama ili
hemijskim reakcijama ugroziti zdravlje i �ivot ljudi, �ivotnu sredinu, odnosno prirodu.To tako�e
mogu biti i sirovine od kojih se proizvode opasne materije i njihovi otpaci.

Opasnim i �tetnim materijama mogu biti zaga�eni zemlja ako se na njoj ostavljaju ili u njoj
pola�u �vrsti otpaci ili na nju ispu�taju i prolivaju te�ni otpaci.Vode mogu biti zaga�ene i �vrstim
otpacima i ispu�tanjem te�nih �tetnih i opasnih materija u njih.Vazduh je najvi�e izlo�en
zaga�ivanju.Zaga�eni vazduh je vazduh koji sadr�i gasove, pare, aerosole i druge zaga�uju"e
gasne materije iznad propisanih dozvoljenih vrednosti.Dozvoljene ili grani�ne vrednosti su
maksimalno dozvoljene koli�ine �tetnih materija u vazduhu koje su u koli�inama koje jo� uvek
ne ugro�avaju zdravlje ljudi, biljni i �ivotinjski svet.

Izvori zaga�ivanja vazduha su termoenergetska, industrijska, zanatska, komunalna
postrojenja, deponije �ubreta i otpadaka, prevozna sredstva sa motorima sa unutra�njim
sagorevanjem, zatim razne delatnosti pri kojima se stvaraju gasovi i aerosoli, kao �to su:
zapra�ivanje, prskanje, �i�"enje, dimljenje odnosno zadimljenost naseljenih mesta.Sem svega
ovoga na �ovekovu radnu i �ivotnu sredinu sredinu ima i drugih uticaja, a to su: buka, vibracije,
prekomerna toplota, prekomerna hladno"a.Zatim tu je i uticaj elementarnih i drugih nepogoda i
opasnosti i strah od njihovih iznenadnih pojava, kao �to su: zemljotresi, vulkanske erupcije,
bujice, poplave, tajfuni, orkani.Jednom re�ju sve ono �to direktno i indirektno mo�e uticati na
�ove�ije fizi�ko i psihi�ko zdravlje, kao i na ugodnost njegovog �ivota.Zbog toga se i
preduzimaju mere za za�titu �ovekove okoline, odnosno njegove radne i �ivotne sredine.

Te mere se propisuju i Zakonom o za�titi �ivotne sredine.One se propisuju ve" kod samog
planiranja i izgradnje objekata.Pre drugih, to su:



1. o uvanje! prirodnih! bogatstava! sa! njihovim! unapre"ivanjem! i! obnavljanjem,! a! ako! su

neobnovljiva!treba!da!se!racionalno!koriste.

2. za�tita!�ivotne!okoline!i!o uvanje!stani�ta!divljih!biljnih!i!�ivotinjskih!vrsta

3. obezbe"ivanje!uslova!za!odmor!i!rekreaciju!ljudi

4. mere!za�tite!od!elementarnih!nepogoda

Posebna!pa�nja!se!posve#uje!za�titi!vazduha

Za!sve!ovo!donose!se,!propisuju!i!planiraju!mere!za�tite,!a!o!njima!i!njihovom!sprovo"enju

brine! se! Ministarstvo! nadle�no! za! poslove! za�tite! �ivotne! sredine.Inspekcijski! nadzor! nad

primenom! mera za�tite! vazduha! od! zaga"ivanja,! za�tite! prirodnih! dobara,! za�tite! od! buke,

opasnih!materija,!jonizuju#ih!i!ostalih!zra enja!vr�i!inspektor!za!za�titu!�ivotne!sredine.

I! kod! projektovanja! termotehni kih,! termoenergetskih! i! procesnih! instalacija! i! postrojenja

moraju! se! uzeti! u! obzir! mogu#e! opasnosti! i! �tetnosti! i! predvideti! mere! za! za�titu! �ivotne

sredine.O! predvi"enim! i! primenjenim! merama! sa injava! se! poseban! prilog! koji! se! kori i! u

projekat.

U!nastavku!je!dat!primer!Posebnog!priloga!o!primenjenim merama!za�tite!�ivotne!sredine!kao

primer!za!ugled.

Poseban prilog o za�titi �ivotne sredine

Pri! projektovanju! termotehni kih,! termoenergewtskih! i! procesnih! instalacija! i! postrojenja

mora!se!voditi!ra una!i!o!za�titi!�ivotne!sredine.

Zakonom o! za�titi! �ivotne! sredine! («Slu�beni! glasnik!Republike! Srbije»! broj! 66/91,! 83/92,

53/93,! 67/93,! 48/94,! 44/95,! 53/95)! izme"u! ostalog! odre"uju! se! mere! za�tite,! organizovanje

poslova!za�tite!i!unapre"ivanja!�ivotne!sredine!i!obavezuju!preduze#a!i!pojedinci!da preduzimaju

mere!za!za�titu!�ivotne!sredine.Upu#uje!se!na!racionalno!kori�#enje!prirodnih!bogatstava,!dobara

i!energije.Pri!tom!da!strogo!vode!ra una!o!ispu�tanju!i!deponovanju!opasnih!i!�tetnih!materija!u

svoju!okolinu:!vodu,!vazduh,!zemlji�te,!�ume...Te koli ine!treba!da!budu!svedene!na!minimum,

njihovo!ispu�tanje!i!deponovanje!mora!biti!po!propisima!i!sa!maksimalno!mogu#om!za�titom.

Pri! izradi! tehni ke! dokumentacije! moraju! se! predvideti! mere! za! za�titu! i! unapre"enje

 ovekove! radne! i! �ivotne! sredine.To! zna i! da! se!merama!moraju! za�tititi! i! ostvariti! povoljni! i

kvalitetni! �ivotni! uslovi! u! radnom! prostoru,! stambenom! prostoru,! u! prirodi! koja! taj! prostor

okru�uje:!u!vazduhu,!vodi,!zemlji�tu,!�umama...

Kod!projektovanja!mora! se! izvr�iti! analiza!uticaja!projektovanih! instalacija! i! postrojenja!na

 ovekovu! okolinu,! njihova! klasifikacija! i! planiranje!mera! i! uslova! za! spre avanje! ugro�avanja

�ivotne!sredine.

Na!ugro�avanje!�ivotne!sredine!kod!termotehni kih,!termoenergetskih!i!procesnih!instalacija!i

postrojenja!mo�e!imati!uticaj!pojava!slede#ih!opasnosti!i!�tetnosti:

- nedovoljno!zagrejane!ili!pregrejane!poslovne!ili!stambene!prostorije

- nedovoljno!ili!preterano!rashla"ene!poslovne!ili!stambene!prostorije

- nepravilno!pomeranje! i! ugibanje!cevnih!vodova!cevne!mre�e!uz! �kripu!metala! i

pucanje,!odnosno!pukotine!u!zidovima

- vibracije!cevne!mre�e!instalacije!grejanja

- buka!u!stanovima!ili!poslovnim!prostorijama

- �umovi!u!instalacijama!grejanja

- nedovoljno!provetravanje!i!lo�!vazduh!u!poslovnim!ili!stambenim!prostorijama

- para!i!vlaga!u!toplotnoj!podstanici!ili!kotlarnici

- voda!na!podu!u!toplotnoj!podstanici!ili!kotlarnici

- dimni!gasovi!u!kotlarnici!ili!u!okolini!kotlarnice



- lo� vazduh u kotlarnici ili u okolini kotlarnice

- pojava gara i pepela u okolini kotlarnice

- otpaci od �vrstog goriva u kotlarnici, �ljaka i pepeo
- proliveno te�no gorivo u  kotlarnici ili skladi�tu goriva
- visoka temperatura u toplotnoj podstanici ili kotlarnici
- ispu�tanje vode viskoe temperature
- ispu�tanje otpadne vode sa talogom
- velika potro�nja goriva
- buka u vazdu�nim kanalima ventilacije i klimatizacije
- vibracija vazdu�nih kanala ventilacije i klimatizacije
- lo�e mesto za uzimanje sve�eg vazduha za ventilacione sisteme
- lo�e mesto za izbacivanje otpadnog vazduha.Ugro�avaju se susedni objekti
- pra�ina u sve�em vazduhu koji se ubacuje
- sneg i voda u vazduhu koji se ubacuje
- lo�a provetrenost toplotne podstanice i kotlarnice
- bu�an rad ventilatora koji se prenosi na klima komoru i instalaciju ventilacije
- bu�an rad cirkulacionih pumpi koji se prenosi na instalaciju centralnog grejanja
- bu�an rad stabilnih pumpi koji se prenosi na pod kotlarnice i konstrukciju objekta
- lo� polo�aj spoljnih ventilatora i drugih ure"aja koji stvaraju buku.Ugro�avaju se

susedni objekti.

Detaljnom analizom mogu�ih uticaja termotehni!kih, termoenergetskih i procesnih instalacija

i postrojenja na �ivotnu sredinu pri projektovanju su predvi"ene i preduzete mere koje

obezbe"uju spre!avanje, smanjenje i otklanjanje �tetnosti, odnosno �tetnih uticaja projektovanih

instalacija i postrojenja na �ivotnu sredinu.

Za smanjenje i spre!avanje �tetnih uticaja sprovedene su slede�e mere:

1. Izgradnja objekta je predvi"ena aktom o ure"enju prostora.Projekat je ura"en u skladu sa

tim aktom

2. Projektna dokumentacija je ura"ena u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, sa

primenjenim svim merama bezbednosti i za�tite na radu, merama za�tite od po�ara i

merama za�tite �ivotne sredine

U projektu su prilo�eni svi prilozi o primenjenim ovim merama

3. Projektna re�enja su primerena savremenom svetskom tehnolo�kom i tehni!kom nivou.

4. Projekta je ra"en u duhu svih na�ih va�e�ih zakonskih propisa, pravilnika, standarda i

normativa za ove vrste instalacija i postrojenja

Predvi�ene mere:
U tehni!koj dokumentaciji predvi"ene i preduzete mere tokom projektovanja za spre!avanje i

ubla�avanje napred navedenih opasnosti i �tetnosti !ija bi eventualna pojava mogla ugroziti

�ivotnu sredinu su:

- Grejna tela su pravilno dimenzionisana prema stvarnim termi!kim potrebama iskazanim kroz

prora!une i pravilno raspore"ena na rashladne povr�ine, tako da se dobija normalno zagrevanje

svih prostorija i prostora.Sem toga predvi"ena je horizontalna i vertikalna regulacija protoka

grejnog fluida tako da se dobija potpuno ravnomerno grejanje svih prostorija u objektu sa

projektovanim sobnim temperaturama.



- Pravilnim dimenzionisanjem rashladnih grejnih tela i njihovim pravilnim rasporedom uz

odgovaraju#u termostatsku regulaciju predvi"eno je normalno i ravnomerno rashla"ivanje svih

prostorija u objektu

- Predvi"eno je da se cevna mre�a polo�i na klizne i #vrste oslonce, sa pravilnim rasporedom
#vrstih oslonaca kojim se osigurava potpuna samokompenzacija toplotnih dilatacija tako da !e
izdu�enja biti kontrolisana i kompenzovana i mre�a !e biti potpuno za�ti!ena od ne�eljenih
kretanja, deformacija i mehani#kih o�te!enja.
- Pravilnom monta�om instalacije bez «natezanja» i «pritezanja» i pravilnom ugradnjom cevnih
lukova i kolena bez nepravilnih skretanja obezbe"uje se instalacija od pojave
vibracija.Ugradnjom prigu�iva#a buke i vibracija kod cirkulacionih pumpi spre#i!e se prenos
vibracija sa pumpi na instalaciju.
- Za spre#avanje pojave buke u stambenim i poslovnim objektima predvi"ena je ugradnja
cirkulacionih pumpi sa manjim brojem obrtaja a ispred i iza pumpi predvi"eni su prigu�iva#i
buke i vibracija.
- Za eliminisanje pojave neprijatnih �umova pri strujanju grejnog fluida kroz cevne vodove
izvr�eno je pravilno dimenzionisanje cevne mre�e sa brzinama strujanja fluida koje garantovano
ne!e izazvati �umove u instalaciji
- Za kvalitetno provetravanje i dobar kvalitet vazduha u prostoriji predvi"en je neophodan broj
izmena i pravilan izbor i raspored re�etki i anemostata za ubacivanje vazduha i re�etki za
izvla#enje vazduha sa potpunim «ispiranjem» ventiliranog prostora.
- Za spre#avanje curenja, a time i isparenje grejnog fluida u toplotnoj podstanici predvi"eno je i
tehni#kim uslovima zahtevano pravilno montiranje i zaptivanje sve armature i svih ure"aja u
podstanici.
- Za spre#avanje curenja i kapljanja grejnog fluida u kotlarnici #ije bi isparenje stvaralo lo�u
atmosferu i vla�nost u kotlarnici predvi"eno je pravilno montiranje armature i ure"aja uz
kori�!enje kvalitetnih zaptivnih materijala (dihtunga).
- Da se ne bi pojavljivali dimni gasovi u kotlarnici predvi"ena i projektovana je propisna
dimnja#a � dimni kanal i njegovo pravilno povezivanje na vertikalni dimnjak.
- Da bi se spre#ila nedozvoljena koncentracija dimnih gasova u okolini kotlarnice pravilno je
dimenzionisan njegov svetli presek i visina, kojom pravilno, shodno propisima nadvisuje sve
objekte u okolini.
- Da se ne bi dobio lo� vazduh u okolini kotlarnice, kao i gar i pepeo dimnjak je projektovan sa
prora#unom na aerozaga"enost.Tako da je rasipanje gari i drugih #vrstih #estica i dimnih gasova
ispod dozvoljene granice.
- Predvi"eno je da sve varove u toplotnoj podstanici odnosno kotlarnici mora izvoditi atestirani
varilac.Sve cevi i sva armatura moraju biti sa atestima, koje treba proizvo"a#i da prilo�e.Posle
monta�e vr�i se hidrauli#ka proba na hladan vodeni pritisak.Sve to treba da bude garancija da na
podu podstanice odnosno kotlarnice ne sme nikad biti vode.
- Predvi"eno je da kod kotlarnica na #vrsto gorivo, gorivo mora biti pravilno uskladi�teno u
ugljari u dozvoljenom sloju, odakle se kolicima dovozi do lo�i�ta kotla.�ljaka i pepeo se
kolicima odvoze iz kotlarnice u �ljakaru gde se skladi�te do odvoza na gradsku deponiju.Na
prolazima za dovoz-odvoz  ne sme biti nikakvog vi�ka ili otpada.Prolazi i kotlarnica moraju biti
uvek potpuno prohodni i #isti.
- Da bi se spre#ila nepotrebna velika potro�nja goriva predvi"ena je i njena racionalizacija i
dovo"enje na optimum.Predvi"ena je automatska regulacija prema spoljnjoj temperaturi
vazduha.Putem kliznog dijagrama uz odgovaraju!u automatiku sa temperaturnim senzorima za
vodu kao grejni fluid i spoljnji vazduh vr�i se automatska regulacija grejnog fluida prema
potrebama odr�avanja stalne unutra�nje projektne temperature u prostorijama, #ime se dobija na



ugodnosti u grejanom prostoru.S druge strane automatika gorionika na kotlu reguli�e dovod

potrebne koli�ine goriva za odr�avanje temperature grejnog fluida �ime se dobija racionalna i
optimalna potro�nja goriva.
- Za spre�avanje buke u vazdu�nim kanalima ventilacionih i klimatizacionih sistema izvr�eno je
njihovo pravilno dimenzionisanje sa brzinama strujanja koji to ne"e prouzrokovati.Sem toga
primenjena je odgovaraju"a du�ina segmenata kanala, kao i pravilna skretanja, ra�vanja i
odvajanja.
- Za spre�evanje prenosa vibracija predvi#eno je fleksibilno povezivanje elasti�nim vezama
kanala sa ventilatorima za ubacivanje i izvla�enje vazduha.Sem toga izabrani su ventilatori sa
ni�im brojem obrtaja.
- Odabrano je najpovoljnije mogu"e mesto za uzimanje sve�eg vazduha, na delu objekta gde je
vazduh naj�istiji.
- Za izbacivanje otpadnog vazduha izabrano je mesto na suprotnoj strani, ali na delu gde izba�eni
vazduh ne"e ugroziti susedne objekte.
- Da se ne bi pojavila pra�ina, insekti, pa i eventualno neki gasovi na mestu uzimanja, odnosno u
komori za ubacivanje vazduha predvi#en je pouzdan filter, koga rukovaoc mora periodi�no da
�isti.
- Da ne bi dolazilo do prodora snega ili vode u vazduh koji se ubacuje na ulazu je predvi#ena
protivki�na �aluzina, koja je izdignuta od krova, odnosno tla na kom se nalazi minimum 30cm
zbog snega.
- Da se ne bi javljala lo�a atmosfera i vla�nost u toplotnoj podstanici, odnosno kotlarnici koja bi
uticala na rad pumpi, automatike i ostalih ure#aja i lo�e se odra�avalo na rukovaoca koji tu
boravi predvi#ena je ventilacija kojom se dovodi i odvodi potrebna koli�ina vazduha i to kod
toplotne podstanice za provetravanje a kod kotlarnice za potrebe sagorevanja i za provetravanje.
- Da bi se kod stabilnih pumpi u kotlarnici spre�io prenos buke i vibracija na konstrukciju
objekta predvi#a se njihovo postavljanje na «plivaju"e» temelje.

Predmetnim projektom termotehni�kih, termoenergetskih i procesnih instalacija i postrojenja
predvi#ene su sve mere prema �lanu 2.Zakona o za�titi �ivotne sredine («Slu�beni glasnik
Republike Srbije» broj 66/91) za o�uvanje i za�titu prirodnih i radom stvorenih vrednosti �ivotne
sredine, za�titu ljudi i �ivotne sredine od zaga#ivanja, za�titu od uticaja �tetnih i opasnih
materija, jonizuju"ih i nejonizuju"ih zra�enja, buke i vibracija, za�titu od uni�tavanja i
degradacije prirodnih vrednosti, kao i mera i uslova za unapre#enje kvaliteta �ivotne sredine.

Projektovane instalacije i postrojenja ne prouzrokuju zna�ajnije negativne uticaje na �inioce
�ivotne sredine, niti ugro�avaju okolne objekte i sadr�aje.
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6.6.1 Potrebe za toplotnom energijom objekata 

Objekti koji se priključuju na projektovanu toplanu dati su od strane investitora i prikazani 
u tabeli 1. 

Tabela 1. Pregled objekata koji će biti priključeni na toplanu 

 

Za objekte OŠ „Desanka Maksimović“ i Mašinsko-elktrotehničke škole urađeni su projekti 
energetske sanacije. Na osnovu tih projekata određena je potrebna količina toplote za grejanje, čije 
su vrednosti date u tabeli 2. Za ostale objekte navedene u tabeli 1. za koje se ne planira energetska 
sanacija, usvojena je vrednost specifične potrebne količine toplote po kvadratnom metru od 150 
W/m2. Na osnovu toga u tabeli 2. su dati rezultati proračuna potrebnog konzuma za navedene objekte. 

Tabela 2. Proračun potrebne količine toplote za objekte koji se priključuju na toplanu 

 

Na osnovu prethodnog proračuna, odnosno na osnovu potreba za grejanjem objekata 
navedenih u tabeli 1., usvaja se da je potrebna količina toplote 1800 kW. Usvojen je koncept sa dve 
kotlovske jedinice snage 800 kW i 1000 kW.  

 

R.br. Objekat (tip, adresa)
Grejna 

površina (m2)

1 O.Š Vuk Karadić 3.900,00

2 O.Š. Desanka Maksimović 1.434,00

3 Gimnazija 2.143,00

4 Mašinsko -elektrotehnicka škola 3.798,00

5 Stambeni prostor 220,00

6 Deči dispanzer 592,00

12.087,00Ukupno

R.br. Objekat (tip, adresa)
Grejna 

površina (m2)

Izracunati 

toplotni gubitci 

posle sanacije 

objekata (W)

Specificna 

potrosnja 

toplote objekata 

(W/m2)

Izracunati 

toplotni gubitci 

na osnovu 

specificne 

potrosnje (W)

Ukupan toplotni 

kapacitet merodavan 

za dimenzionisanje 

kotlarnice (W)

1 O.Š Vuk Karadić 3.900,00 150,00 585.000,00

2 O.Š. Desanka Maksimović 1.434,00 175.511,00

3 Gimnazija 2.143,00 150,00 321.450,00

4 Mašinsko -elektrotehnicka škola 3.798,00 434.789,00

5 Stambeni prostor 220,00 150,00 33.000,00

6 Deči dispanzer 592,00 150,00 88.800,00

12.087,00 610.300,00 1.028.250,00 1.638.550,00Ukupno



 
 
6.6.2 Proračun godišnje potrošnje energije 

Proračunski parametri 
 

• instalisana snaga 1800 kW 
• spoljna projektna temperatura za Priboj nije definisana u Pravilnika o energetskoj efikasnosti 

zgrada. Pa se prema tabeli 3.3.4.1 iz navedenog pravilnika usvajaju se podaci za Požegu koji 
je prema geografskim karakteristikama najpribližniji Priboju (na osnovu Pravilnika o 
energetskoj efikasnosti zgrada, Službeni glasnik RS 06/2011 )  iznosi   - 18.3 °C.  

Proračun godišnje potrošnje energije urađen je metodom stepen dana. U navedenom 
Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada, Službeni glasnik RS 06/2011  dati su podaci za grad Užice 
koji je najpribližniji Priboju (tabela 6.3) tako da se za dalji proračun usvajaju sledeći podaci: 

Meteorološki podaci: 

• broj stepen dana: 3015 SD 
• broj grejnih dana: 201 

• srednja temperatura grejnog perioda: 5 °C 

Godišnja potrošnja energije: 
 

( ) ( )( )
24 3,6 24 3,6 0,85 0.75 0,63 3015 1.800.000

6.055.353.470,78 /
20 18.3 0,812

t b

u s

e e y SD Q
B kJ god

t t η
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =

− ⋅ − − ⋅

6.055.353, 47 /B MJ god=  
 

gde su: 
et - koeficijent temperaturnog ograničenja; ovaj koeficijent obuhvata dnevne prekide loženja zbog 
kojih je srednja dnevna temperatura grejanih prostora niža od projektne; za škole u dve smene 
usvojeno et=0,85 
eb - koeficijent eksplatacionog ograničenja; uzima u obzir slučajeve kod kojih uslovi unutrašnjeg 
grejanja nisu svakog dana isti jer se grejanje redukuje noću vikendima i praznicima; za škole 
uobičajeni koeficijent je eb = 0,75.  
y - koeficijent neravnomernih uticaja; uzima u obzir činjenicu da je potrebni  transmisioni gubici 
određeni uz uzimanje u obzir dodataka za prekid loženja kao i da su infiltracioni gubici izračunati za 
određenu brzinu vetra; kako se ovi uticaju ne javljaju i uvek istovremeno niti istim intezitetom faktor 
y uzima ovo smanjenje; za normalno vetrovita područja i zaklonjen položaj objekta y=0,63 
SD - broj stepen dana; predstavlja karakteristiku klime jednog mesta i obuhvata uticaj spoljnih 
projektnih temperatura u opsegu od spoljne projektne do + 12 ºC,. 
tu [ºC] - unutrašnja projektna temperatura grejanog prostora; tu = 20ºC 
ts [ºC] - spoljna projektna temperatura; temperatura za koju su izračunati gubici toplote i određena 
snaga kotla; ts= -18,3 °C 
Q [W] - Instalisana snaga kotlova; Q = 1800 kW 
η - stepen korisnosti postrojenja; sastoji se iz stepena korisnosti kotla ηk ,stepena korisnosti automatske 
regulacije ηa, i stepena korisnosti cevne mreže ηc: 

η= ηk ηa ηc=0,9·0,95·0,95=0,812 
Izračunata godišnja potrošnja energije 6.055.353,47 MJ/god obuhvatila je sve uticaje tokom 

grejnog perioda: od promenljivih spoljnih projektnih temperatura od -18.3 °C do + 12°C i njihovog 
trajanja, do vremena rada objekta tokom dana i tokom grejnog perioda. 

Kako je godišnja potrošnja energije funkcija klimatskih uslova i vrste objekata, izbor 
akumulatora tople vode ne utiče na potrošnju energije. 

 

 



 
 
6.6.3 Godišnja potrošnja goriva  

Količina goriva koja je potrebna u grejnoj sezoni zavisi od tipa goriva koje se koristi za rad 
kotla, odnosno od toplotne moći korišćenog goriva. Za rad kotla predviđena je drvena sečka. Drvena 
sečka definisana je veličinom G 30/G 50,  sadržajem vlage maksimalno do 35% (W35) prema ÖNORM 
M7133. Normirana veličina sečke G30/G50 prema ÖNORM  M7133 prikazane su u tabeli 3. 
 

Tabela 3. Normirana veličina sečke G30/G50 prema ÖNORM  M7133 

Ukupna masa 100%  
Sečka – veličina klase 

G 30 fina G 50 srednja 

Grubi udeo maksimalno 
20% 

poprečni presek maksimalno (cm2) 3 5 

dužina maksimalno (cm) 8,5 12 

grubo sito – nazivni otvor okca (mm) 16 31,5 

Glavni udeo 60 – 100 % 
srednje sito – nazivni otvor okca 
(mm) 

2,8 5,6 

Fini udeo maksimalno  

20 % 
fino sito – nazivni otvor okca (mm) 1 1 

 

Karkteristike drvene sečke neophodne za dalji proračun prikazane su u tabeli 4. 
 

Tabela 4. Karkteristike drvene sečke 
Donja toplotna moć drvene sečke  Hd (MJ/kg) 13,5 

Gustina drvene sečke  (kg/dm3) 0,2 

Nasipna gustina drvene sečke (kg/m3) 320 - 380 

 

Na osnovu prethodno definisanih i usvojenih podataka za drevenu sečku određuje se godišnja 
potrošnja na osnovu određene godišnja potrošnja energije. 

Godišnja potrošnja drvene sečke: 

 

 
gde je:    B [MJ/god] - godišnja potrošnja energije 

Kao što se može videti u tabeli 4. nasipna gustine drvene sečke se kreće u granicama od 320 
kg/m3 do 380 kg/m3 tako da se proračun vrši za ove dve granične vrednosti. U tabeli 5. dat je proračun 
godišnje potrošnje goriva za navedene nasipne gustine. 

 

Tabela 5. Godišnja potrošnja goriva za dve varijante nasipne gustine 
Godišnja potrošnja energija [MJ/god] 6.055.353,78 6.055.353,78 

Toplotna moć drvene sečke [MJ/kg] 13.5 13.5 

Godišnja potrošnja drvene sečke [kg/god] 448.544,7 448.544,7 

Nasipna gustina drvene sečke [kg/m3] 320 380 

Godišnja zapremina drvene sečke [m3/god] 1.401,7 1.180,4 

Broj grejanih dana u godini 201 201 

Prosečna dnevna potrošnja drvene sečke [m3/dan] 6,97 5,87 
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6.6.4 Maksimalna dnevna potrošnja goriva  

Maksimalna potrošnja goriva predstavlja potrošnju u danu sa spoljnom projektnom 
temperaturom (u našem slučaju -18,3 °C), kada kotao radi punom snagom. 

Tokom celog dana (16 h) objekti se greju na 20 °C i potrebna snaga je 1800 kW. 

Kod proračuna maksimalne dnevne potrošnje ne uzima se faktor y (faktor neravnomernih uticaja) 
jer se računa za ekstrem - najhladniji dan sa vetrom. 

Ukupna potrebna energija tokom dana (24 h) određuje se: 

[ ]kWh
QT

E
η

=
 

Grejanje na 20 °C tokom 16 h: 

1
1800 16

35.467,98
0,812

E kWh
⋅= =  

 
UKUPNO za jedan dan: E1= 35.467,98 Wh 
Pretvoreno u MJ ukupna potrebna dnevna kolicina iznosi: 
 

1
3600

35.467,98 127.684,73
1000

E kWh MJ= ⋅ =  

 
Na osnovu prethodnog maksimalna dnevna potrošnja drvene sečke ukupno bi iznosila: 
 

1 127.684,73
9.458,13

13,5dnevno
d

E
B kg

H
= = =

 

 
Na osnovu prethodno određene maksimalne dnevne potrošnje drvene sečke određuje se 

maksimalna dnevna zapremina drvene sečke na osnovu dve granične vrednosti nasipne gustine. Proračun 
je prikazan u tabeli 6. 
 
Tabela 6. Dnevna potrošnja goriva za dve varijante nasipne gustine 

Maksimalna dnevna potrošnja energije [MJ] 127.684,73 127.684,73 

Toplotna moć drvene sečke [MJ/kg] 13,5 13,5 

Maksimalna dnevna potrošnja drvene sečke [kg] 9.458,13 9.458,13 

Nasipna gustina drvene sečke [kg/m3] 320 380 

Maksimalna dnevna zapremina drvene sečke [m3] 29,56 24,89 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
6.6.5 Maksimalna mesečna potrošnja goriva - merodavna za izbor dimenzija 

skladišta 
 

Maksimalna mesečna potrošnja goriva predstavlja potrošnju u najhladnijem mesecu. Prema 
podacima hidrometeorološkog zavoda Srbije najhladniji mesec je januar. Podaci o srednjoj temperaturi 
najhladnijeg meseca ne postoje za Priboj, ali se u mestima sa sličnim geografskim položajem (nadmorska 
visina, lokacija) mestima kreću od -7 do -5 °C. 

Za dalji proračun usvojiće se srednja temperatura najhladnijeg meseca -6 °C. 

Potrebna instalisana snaga pri spoljnoj temperaturi -6 °C i unutrašnjoj 20 °C određuje se prema 
sledećoj formuli: 

20 ( 6)
1800 1221,94

20 ( 18.3)
Q kW

− −= ⋅ =
− −  

Potrebna instalisana snaga pri spoljnoj temperaturi -6 °C i unutrašnjoj 15°C (noć, vikend) iznosi: 
15 ( 6)

1800 986.94
20 ( 18.3)

Q kW
− −= ⋅ =

− −
 

Kod proračuna potrebne mesečne potrošnje u najhladnijem mesecu uzima se faktor 
naravnomernog uticaja y=0,63, definisan u delu 6.6.2. 
Potrebna energija u najhladnijem mesecu iznosi: 

• za 23 radni dan sa po 16 h punog grejanja na 20 °C: 

1
1221,94 16 23 0,63

348.884,94
0,812

E kWh
⋅ ⋅ ⋅= =  

• za 8 neradnih dana sa po 16 h grejanja na 15 °C: 

2
986,94 16 8 0,63

98.013,35
0,812

E kWh
⋅ ⋅ ⋅= =  

• za 23 radna dana sa po 8 h noćnog  grejanja na15 °C:  

3
986,94 8 23 0,63

140.894,19
0,812

E kWh
⋅ ⋅ ⋅= =

 
UKUPNO: E uk = E1 + E2 + E3 =  348.884,94 +98.013,35 + 140.894,19= 587.792,48 kWh 
 

Pretvoreno u MJ ukupna potrebna dnevna kolicina iznosi: 
3600

587.792,48 2.116.052,93
1000ukE kWh MJ= ⋅ =  

 

Na osnovu prethodnog maksimalna mesečna (u najhladnijem mesecu januaru) potrošnja drvene 
sečke ukupno bi iznosila: 

sec
2.116.052,93

156.744,66
13,5

uk
me

d

E
B kg

H
= = =

 

Na osnovu prethodno određene maksimalne mesečne potrošnje drvene sečke određuje se 
maksimalna mesecna zapremina drvene sečke na osnovu dve granične vrednosti nasipne gustine. Proračun 
je prikazan u tabeli 7. 
 
Tabela 7. Mesečna potrošnja goriva za dve varijante nasipne gustine 

Maksimalna mesečna potrošnja energije [MJ] 2.116.052,93 2.116.052,93 

Toplotna moć drvene sečke [MJ/kg] 13,5 13,5 

Maksimalna mesečna potrošnja drvene sečke [kg] 156.744,66 156.744,66 

Nasipna gustina drvene sečke [kg/m3] 320 380 

Maksimalna mesečna zapremina drvene sečke 
[m3] 

489,83 412,48 

Broj dana u najhladnijem mesecu 31 31 

Prosečna dnevna potrošnja u najhladnijem mesecu 
[m3] 

15,8 13,3 

 



 
 
6.6.6 Kapacitet skladišta 
 
Zapremina skladišta određena je na osnosvu raspoloživog prostora i iznosi: 
 
V = 6,0 x 3,4 x 12,0 =  244,8 m3 
 
Izgled skladišta sa dimenzijama prikazan je na slici 1. 

 
Predviđeno je da se skladište sastoji iz dva dela, podzemnog i nadzemnog dela.  Nadzemni deo 

skladišta je odvojen AB pločom koja u sebi ima otvor od 2500 x 2500 mm sa kvadratnom rešetkom koja 
sprečava ulaza većih komada sečke (EN ISO 17225-4:P16S, P31S,KI.A1,A2,B1-ONORM M7133: G30-
G50), sa metalnim poklopcem. Detalji izvodjenja dati u građevinskom delu projektne dokumetacije. 
Izgled rešetke dat je na slici 2. 

 
 

Slika 1. Izgled skladišta 
 

 
 

Slika 2. Izgled rešetke 



 
 
 
Maksimalna korisna zapremina skladišta: 
 

��� = 0,75	
	244,8 = 183,6			�� 
 

Za proračun kapaciteta skladišta merodavna je dnevna potrošnja sečke u najhladnijem mesecu. 
Proračun kapaciteta skladišta u odnosu na nasipnu gustinu sečke prikazan je u tabeli 8. 
 
Tabela 8. Kapacitet skladišta sečke za dve varijante nasipne gustine 

Nasipna gustina drvene sečke [kg/m3] 320 380 
Prosečna dnevna potrošnja u najhladnijem 
mesecu [m3] 

15,8 13,3 

Kapacitet skladišta [m3] 183,6 183,6 
Kapacitet skladišta [dan] 11,6 13,8 

 
Skladište ima kapacitet za 12 - 14 dana rada u najhladnijem mesecu ukoliko bi se maksimalno 

punilo. 

 

6.6.7. Izbor akumulatora toplote 

Ovim projektom predviđena je ugradnja dva kotla na biomasu (drvena sečka) temperaturskog 
režima 90/70°C kapaciteta 800 kW i 1000 kW  ukupno 1800 kW.  

Temperatura razvodne vode iz kotlova je konstantna i iznosi 90°C, a u zavisnosti od opterećenja 
konzuma (radijatorskog grejanja) priključenih objekata. 

Predviđeno je da kotao bude povezan sa dva akumulatora toplote ("pufera"). Njihova uloga je 
višestruka: omogućavaju rezervu tople vode kojom će se snabdevati potrošači prilikom čišćenja kotla i  
pauze (u trenutku kada kotao ne radi) i obezbeđuju rad kotla sa 100 % opterećenjem sto je veoma važno, 
jer je u tom slučaju  stepen efikasnosti kotla najveći. Proračun potrebne zapremine akumulatora toplote 
prikazan je u tabeli 9.: 

Tabela 9. Proračun zapremine akumulatora toplote 
Snaga kotlova u kotlarnici  [W] 1800000 
Vreme zagrevanja vode u 
akumulatoru (preporuka od 15-20 
min) 

s 1200 

Razlika temperatura  ∆t = 40 °C °C 38,3 

Specifični toplotni kapacitet za 
srednju temperaturu od 80°C J/kgK 4197 

Masa vode u akumulatoru 
kg � = � ∙ ��

�� ∙ ∆� = 1800000 ∙ 1200
4197 ∙ 38,3 = 13437,4 

Gustina vode za srednju 
temperaturu od 80°C kg/m3 971,6 

Zapremina akumulatora m3 13,83 
 

 

 

 



 
 

Na osnovu izvršenog proračuna usvojena su dva akumulatora toplote („pufera”) ukupne 
zapremine V = 2 x 12,6 m3 = 25,2 m3. Dimezije akumulatora su D = 2 m , Hc = 3,5 m, sa plitkim dancima 
zapremine 800 lit, dimenzija datih na slikama 3 i 4. 

V = (22 x p)/4 x 3,5  + 2 x 0,8 = 12,6 m3  

. 
Slika 3. Plitko dance izvod iz standarda 

 
Slika 4. Plitko dance dimenzije 

Cirkulacija vode u krugu kotao-akumulator toplote ostvaruje se kotlovskim cirkulacionim 
pumpama - svaki kotao ima svoju pumpu. 

Zaštita hladnog kraja kotla vrši se trokrakim ventilom tako da tempratura ulazne vode u kotao 
mora da bude minimalno 60°C.  



 
 
6.6.8 Toplovodni kotlovi 

Na osnovu potrebne količine toplote usvojeni su kotlovi snage 800 kW i 1000 kW  
proizvođača “HERZ” sa sledećim tehničkim karakteristikama: 

Kotao snage 800 kW 

• tip       BioFire 800  
• kapacitet      800 kW 
• temperaturni režim rada    90/70°C 
• gorivo: drvena sečka    Hd=13,5 MJ/kg 
• Radni pritisak     5 bar 

Kotao snage 1000 kW 

• tip       BioFire 1000  
• kapacitet      1000 kW 
• temperaturni režim rada    90/70°C 
• gorivo: drvena sečka    Hd=13,5 MJ/kg 
• Radni pritisak     5 bar 

 

Pored kotlovske  jedinice  isporučuje se i sledeća oprema koja je sastavni deo kotla: 
• sva potrebna fina armatura, merno-regulaciona oprema kao i potrebni termostati, 
• sva potrebna gruba armatura i oslonci, 
• elektrokomandni orman na koji je povezana sva elektrooprema potrebna za rad kotla i transportnog 

sistema za drvenu sečku (merna, komandna i ostala). 

 

Slika 5. Izgled kotla BioFire800 i BioFire1000 
 

Izvod iz kataloga izabranog kotla dat je u prilogu 1 na kraju prora čuna. 

 

 

 



 
 
6.6.9 Izbor kotlovskih cirkulacionih pumpi 

Kotlovske pumpe radu u krugu kotao – akumulatori toplote. Svaki kotao kao što je već rečeno 
ima svoju cirkulacionu pumpu.  

Protok pumpe određuje se kao: 

G� = 3600 ∙ Q
ρ ∙ c� ∙ ∆t !��/ℎ$ 

gde su: 

Q [kW] - toplotni kapacitet 

cp[kJ/kgK] –specifični kapacitet vode (4,197 kJ/kgK na srednjoj temperaturi vode 80°C) 

∆t[°C]-temperaturska razlika vode 

ρ [kg/m3] - gustina vode (971,6kg/m3 na srednjoj temperaturi vode 80°C) 

Na osnovu prethodno definisanih parametara zapreminski protok vode na kotlovskim pumpama 
iznosi: 

Kotao 1: 

G�% = 3600 ∙ Q
ρ ∙ c� ∙ ∆t = 3600 ∙ 1000

971,6 ∙ 4,197 ∙ 20 = 		44,14		!��/ℎ$ 

Kotao 2: 

G�& = 3600 ∙ Q
ρ ∙ c� ∙ ∆t = 3600 ∙ 800

971,6 ∙ 4,197 ∙ 20 = 		35,33		!��/ℎ$ 

 

Cirkulacione pumpe na kotlovima predviđene su da savladaju  otpore koji se pojavljuju u krugu 
kotao-akumulator toplote. Upravljanje radom cirkulacionih pumpi na kotlovima  vrši se isključivo preko 
automatika kotla. Proračun pada pritiska u kotlovskim  krugovima  dat je u tabeli 10: 

Na osnovu proračuna usvaja se maksimalni pad pritiska u cevovodu, kao napor koji je potrebno 
da pumpa savlada. Ovaj napor pumpe uvećava se za 20% radi sigurnosti. Protok vode na pumpi se takođe 
zbog sigurnosti povećava za 10%. Na osnovu prethodno definisanog protoka na pumpi i određenog napora 
vrši se izbor kotlovskih cirkulacionih pumpi za oba kotla. Izabrane su cirkulacione pumpe proizvođača 
Grundfos, čije su karakteristike date u tabeli 11. 



 
 

Tabela 10. Proračun pada pritiska u kotlovskim krugovima 

 

Tabela 11. Izbor kotlovski cirkulacionih pumpi 

 

Izvod iz kataloga izabranih cirkulacionih pumpi dat je u prilogu 2 na kraju proračuna. 

 

Rezim: 90/70 Cevi:
Cp= 4197 J/kgK k= 0,0003
r= 971,6 kg/m3

Broj 
deonice

Opis
Kolicina 
toplote

Brzina 
m/s

Duzina Re l R 
racunsko

RxL Sz Z DP = 2RL+Z Maksimalni 
pad pritiska

kW kg/h m3/h m/s mm m Pa/m Pa Pa Pa Pa
1 Kotlarnica 1800 77.198,0 79,5 1,09 DN150 168,3 x 4 18 596576 0,0232 84,2 1516,4 23 13376,5 16409,3 16.409,35

0,00
0,00

16.409,35

2 Kotao 1 1000 42.887,8 44,1 0,89 DN125 139,7 x 3,6 6 400969 0,0244 70,9 425,44 7,5 2884,1 3734,9 3.309,49
16.409,35
23.650,00
43.368,84

3 Kotao 2 800 34.310,2 35,3 0,71 DN125 139,7 x 3,6 10 320775 0,0245 45,6 455,77 8,5 2091,9 3003,4 2.547,66
16.409,35
23.650,00
42.607,01

43.368,84

Protok Precnik

Maksimalni pad pritiska:

Pad pritiska prethodni cevovod:
Pad pritiska oprema:

Pad pritiska prethodni cevovod:

Pad pritiska u krugu:

Pad pritiska prethodni cevovod:
Pad pritiska oprema:
Pad pritiska u krugu:

Pad pritiska oprema:

Pad pritiska u krugu:

R.B. Naziv Medijum cp ρ Q Δt V Δp 1,1 V 1,2 Δp TIP V H N I U

(J/kgK) (kg/m
3
) (kW) (°C) (m

3
/h) (kPa) (m

3
/h) (kPa) (m

3
/h) (m) (kW) (A) (V)

1 Kotao 1 - 1000 kW topla voda 4197 971,6 1000 20 44,14 43,37 48,56 52,04 TPE 80-110/4-S 48.5 6 2,2 4,6 3x400

2 Kotao 2 - 800 kW topla voda 4197 971,6 800 20 35,31 42,61 38,84 51,13 TPE 80-110/4-S 48.5 6 2,2 4,6 3x400

Izabrana pumpaUlazni podaci za izbor pumpe



 
 
6.6.10 Trokraki ventili na kotlovima 

Trokraki ventili se koriste i za zaštitu hladnog kraja kotla. Izbor je prikazan u narednoj 
tabeli 12: 

Tabela 12. Izbor trokrakih ventila 

 
 

 

 
 

Slika 6. Izgled i izbor 
trokrakog ventila 

 
 

Na osnovu proračunatih vrednosti i usvojenih dimenzija trokrakih ventila usvojeni su i 
elektromotorni pogoni. Karakteristike usvojenih elektromotornih pogona tip MC160 prikazani 
su na slici 6.  

Električne karakteristike elektromotornog pogona MC160 i ugradbene dimenzije sa 
jednopolnim šemama povezivanja date su u prilogu broj 3. 
 

RB SISTEM MEDIJ Cp ρ Q ∆T V ∆P Kvs 
(teoretsko)

DN Kvs 
(usvojeno)

∆P 
(stvarno)

Autoritet 
ventila

- - - kJ/kgK kg/m3 kW °C m3/h kPa m3/h - m3/h kpa

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Kotao  1 topla voda 4,197 971,6 1000 20 44,14 23,65 93,42 80 80 30,44 0,56

2 Kotao  2 topla voda 4,197 971,6 800 20 35,31 23,65 74,74 80 80 19,48 0,45

IZBOR  TROKRAKIH VENTILA



 
 

 

Slika 7. Elektromotorni pogon trokrakog ventila 
 

6.6.11 Izbor cirkulacionih pumpi i trokrakih ventil a na granama I i II 

Projektom je izvršen proračun cirkulacionih pumpi i trokrakih mešnih ventila na 
granama razdelnika. Na razdelniku su predviđene dve grane kojima se topla voda distribuira 
prema toplotnim podstanicama. Prva grana vodi se prema podstanici u objektu  OŠ „Vuk 
Karadžić“ a druga grana se vodi prema podstanici u objektu srednje „Mašinsko-
elektortehničke“škole, kao što je prikazano na slici 8.  

 
Slika 8. Skica toplovoda  



 
 

Na osnovu tabele tabele 2 a na osnovu podataka dobijenih od direktora JKP „Toplan 
Priboj“ određen je toplotni konzum u granama I i II: 

Grana I obuhvata objekte pod brojevima 1,3,5 i 6 kao sto je prikazano u tabeli 13. 

Grana II obuhvata objekte pod brojevima 1 i 4, što je takođe prikazano u tabeli 13. 

Tabela 13. Toplotni konzum u granama I i II toplovoda 

 

 

Na osnovu date dužine toplovoda, približno je izvršen proračun cirkulacionih pumpi i 
izvršeno dimenzionisanje trokrakih mešnih ventila na granama I odnosno II. Proračun je 
prikazan u tabelama 14. i 15. 

 

R.br. Objekat (tip, adresa)
Grejna 

površina (m2)

Izracunati 

toplotni gubitci 

posle sanacije 

objekata (W)

Specificna 

potrosnja 

toplote objekata 

(W/m2)

Izracunati 

toplotni gubitci 

na osnovu 

specificne 

potrosnje (W)

Ukupan toplotni 

kapacitet merodavan 

za dimenzionisanje 

kotlarnice (W)

1 O.Š Vuk Karadić 3.900,00 150,00 585.000,00

2 O.Š. Desanka Maksimović 1.434,00 175.511,00

3 Gimnazija 2.143,00 150,00 321.450,00

4
Mašinsko -

elektrotehnicka škola
3.798,00 434.789,00

5 Stambeni prostor 220,00 150,00 33.000,00

6 Deči dispanzer 592,00 150,00 88.800,00

12.087,00 610.300,00 1.028.250,00 1.638.550,00

Grana I - Podstanica OŠ "Vuk Karadžić" objekti 1,3,5 i 6 1.028.250,00 W

Grana II - Podstanica srednje "Mašinsko-elektortehničke" škole objekti 2 i 4 610.300,00 W

Ukupno



 
 

Tabela 14. Izbor cirkulacionih pumpi na granama I i II 

 
 
 
Tabela 15. Izbor trokrakih ventila na granama I i II 
 

 
 
 
Izvod iz kataloga izabranih cirkulacionih pumpi dat je u prilogu 2 na kraju proračuna. 

R.B. Naziv Medijum cp ρ Q Δt V Δp 1,1 V 1,2 Δp TIP V H N I U

(J/kgK) (kg/m
3
) (kW) (°C) (m

3
/h) (kPa) (m

3
/h) (kPa) (m

3
/h) (m) (kW) (A) (V)

1 Grana I, - 1028,25 kW topla voda 4197 971,6 1028,25 20 45,39 35,10 49,93 42,12 TPED 80-240/2 50,7 14 5,5 11 3x400

2 Grana II, -610,3 kW topla voda 4197 971,6 610,3 20 26,94 6,69 29,63 8,03 TPED 80-180/2 40,3 12,6 3 6,2 3x400

Ulazni podaci za izbor pumpe Izabrana pumpa

RB SISTEM MEDIJ Cp ρ Q ∆T V ∆P Kvs 
(teoretsko)

DN Kvs 
(usvojeno)

∆P 
(stvarno)

Autoritet 
ventila

- - - kJ/kgK kg/m3 kW °C m3/h kPa m3/h - m3/h kpa

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Grana I topla voda 4,197 971,6 1028,25 20 45,39 35,10 78,85 100 125 13,18 0,27

2 Grana II topla voda 4,197 971,6 610,30 20 26,94 6,69 107,20 80 100 7,26 0,52

IZBOR TROKRAKIH VENTILA



 
 
6.6.12 Hemijska priprema vode 

Za sisteme daljinskog grejanja definisane su vrednosti parametara napojne vode i vode 
u cirkulaciji grejanja koji se trebaju postići pomoću hemijske obrade vode i njenog 
kondicioniranja. Kondicioniranjem treba dovesti parametre napojne i cirkulacione vode do onih 
vrednosti uz  pomoću kojih će da se: 

- Pomogne formiranje magnetitnih slojeva ili drugih zaštitnih oksidnih slojeva 
- Smanjuje korozija optimizacijom pH vrednosti 
- Stabilizuje tvrdoća vode i smanji pojava kamenca 
- Utiče na odstranjenje kiseonika  
- Razvije posebna obloga sa zaštitnim efektom stvaranjem prevlake na metalnoj površini  

Preporuka za vrednosti parametara napojne i cirkulacione vode u toplovodnim i 
vrelovodnim sistemima daljinskog grejanja date su u donjoj tabeli: 

Tabela 16. Preporuke za napojnu i cirkulacionu vodu 

U cilju eliminisanja eventualnih problema i pojave nepredviđenih štetnih efekata po 
sisteme grejanja, postavlja se kondicioniranje napojne vode i vode u cirkulaciji kao i filtracija 
delimičnog toka vode, potrebno je preduzeti sledeće korake: 

� Obezbediti da napojna (dodatna) voda za sistem grejanja bude sa tvrdoćom <0,1 °dH, koji je 
definisan preporukom za napojnu i cirkulacionu vodu u sistemu grejanja, iz tabele 1. 

 

 

Napojna voda 

Parametri 

Cirkulaciona voda 

Omekšana voda 
Demineralizovana 

voda 
Omekšana voda Demineralizovana voda 

bistra bez boje bistra bez boje Izgled bistra bistra 

bez Bez Miris bez bez 

< 5 mg/l < 1 mg/l Čestice < 10 mg/l < 1 mg/l 

9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2 pH vrednost (*) 9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2 

cca. kao tvrda voda < 10 ProvodljivostµS/cm < 1500 < 25 

< 0,1 < 0,01 Preostala tvrdoća odH < 0,5 < 0,1 

< 0,1/10 mg/l < 0,1/10 mg/l 
Sadržaj kiseonika/ugljen-
dioksida 

< 0,02 mg/l < 0,02 mg/l 

Bez Bez Sadržaj ulja i masti < 1 mg/l < 1 mg/l 

< 300 mg/l < 0,1 mg/l Sadržaj hlorida Cl- (**) < 300 mg/l < 3,0 mg/l 

--- < 0,1 mg/l Sadržaj sulfata SO4
- --- < 1,0 mg/l 

< 0,05 mg/l  Ukupna količina gvožđa Feuk. < 0,1 mg/l < 0,05 mg/l 

< 0,05 mg/l < 0,01 mg/l Ukupna količina bakra Cuuk. < 0,02 mg/l < 0,01 mg/l 

bez zvaničnog standarda
bez zvaničnog 
standarda 

Bakteriološka granica (***) bez zvaničnog standarda bez zvaničnog standarda 

*  Nije preporučljivo regulisati pH vrednost amonijakom jer se time korozija bakra i bakarnih legura rapidno povećeva pri pH vrednosti 
iznad 9,0. 

**    Kako je nerđajući čelik često u upotrebi u sistemima daljinskog grejanja danas, treba naglasiti da će sadržaj hlorida iznad 7 mg/l na povišenim 

temperaturama (94°C i 108°C) prouzrokovati koroziju na AISI 304 i 316 čeliku. 
***  Obratiti pažnju ako voda miriše na otpadnu, ako se u filterima pojavi mulj ili se primeti neobično povećanje potrošnje hemikalija. 



 
 
� Uvesti u upotrebu adekvatan višekomponentan proizvod za kondicioniranje napojne vode i 

vode u cirkulaciji sistema grejanja, kojim će se obezbediti preduslovi da se postigne 
preporučen kvalitete vode u sistemu grejanja prema tabeli 1. 

 
� Obezbediti kondicioniranje vode u sistemu, odnosno automatski sistem za doziranje u 

napojnu (dodatnu) vodu i vodu u cirkulaciji i filtriranje cirkulacione vode filterom 
delimičnog toka koji mora imati magnetni i nemagnetni deo. 

 
� Uvesti redovne periodične kontrole i praćenje kvaliteta vode. 

 

 

Slika 9. Šematski prikaz povezivanja hemijske pripreme vode 
 
 

Hemijski proizvodi i oprema potrebna za tretman principijelno: 
 
- Višekomponentan proizvod za kondicioniranje vode u sistemu grejanja – Hydro-X Boiler -

 Automatsko dupleks postrojenje za omekšavanje vode prema potrebi postrojenja. 
 
- Automatski pH merno – dozirni sistem za kondicioniranje vode u cirkulaciji sistema grejanje:  
 

a. Filter delimičnog toka sa magnetnim i vrećastim delom- HYDROFIL – 10 
 
b. pH upravljačka jedinica bazirana na mikroprocesorskoj tehnologiji – LDPH 
c. pH Elektroda 
 



 
 

d. Solenoidna membransko dozirna KPVM pumpa, za doziranje višekomponentnog 
proizvoda za kondicioniranje vode u sistemu grejanja Hydro-X Boiler Compound-a  

 
 

 

 

Slika 10. Detalj elektromagnetnog filtra delimičnog toka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
6.6.13 Sistem za održavanje pritiska 

Predviđa se sistem za održavanje pritiska sa kompresorom. 

Na osnovu proračuna izabran je sistem za održavanje pritiska sa kompresorom tip 
Compresso proizvođača Pneumatex. Održavanje pritiska se povezuje na sabirnik u kotlarnici. 

Sistem se sastoji od dve posude sa membranom, primarna posuda CG2000.6 zapremine 
2000l, sekundarna posuda CG2000.6E zapremine 2000l. Kompresor C 10.2-6  se nalazi na 
primarnoj posudi. 

Sastavni deo sistema Compresso je i deo za dopunu sistema vodom Pleno P - voda iz 
hemijske pripreme se povezuje na Pleno P koji kontroliše dopunu sistema. 

 

Slika 11. Šema povezivanja sistema za održavanje pritiska 
 

Pored ovog sistema, a prema SRPS M.E6.204 , svaki kotao će na povratnom cevovodu 
– ulaz u kotao povezati na sopstveni membranskim zatvorenim ekspanzionim sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 12. Izgled espanzionog suda i preporuke ugradnje 

 
 

Za kotao 1000 KW (zapremina vode 1950 l), proračunava se zapremina ekspanzionog 
suda prikazano u tabeli 17. 



 
 
 
Tabela 17. Proračun ekspanzione posude 

Staticki pritisak Pst=(Hst+∆H)/10= 2,4 [bar] 

Manometarski pritisak sigurnosnog ventila Psv= 5 [bar] 

Inicijalni pritisak=nadpritisak predpunjenja  Pa=Pst+Pd+0,5 2,9   

Minimalni radni nadpritisak 
Po=Pst+Pd+0,2 2,6   

Finalni Maksimalni manometarski pritisak u 
instalaciji/ekspanzionom sudu 

Pe=Psv-0.5= 4,5 [bar] 

Ukupna zapremina suda 

 

213,7 [lit] 

USVOJEN SUD: UKUPNA 
ZAPREMINA: 

200,0 [lit] 

Pneumatex Statico SU200.6 

PRITISAK 
PREDPUNJENJA: 2,9 

[bar] 

MAKSIMALNI 
PRITISAK: 4,5 

[bar] 

Kotlovi snage 1000 kW (kao i kotao od 800kW) su cevovodom DN65 povezani sa 
ekspanzionim sudovima , a preko ventila DN20 koji ima osiguran položaj „otvoreno”. Ventil 
služi u slučaju popravke suda (zamene membrane i slično da može sud da se odvoji od kotla) 

Sigurnosni vod od kotla do ekspanzionog suda Pneumatex Statico SU200.6: 

Tabela 18. Proračun sigurnosnog voda 
PRORAČUN SIGURNOSNIH VODOVA PREMA SRPS.M.E6.201 

Instalisani kapacitet izvora Qi= 1000 [kW] 
Sigurnosni razvodni vod   

58,98 
 
[mm] 

Instalisani kapacitet izvora Qi= 800 [kW] 
   

54,34 
 
[mm] 

USVAJA SE CEV DN65 Ø76,1x2,9 du=70,3 [mm] 

 
Sigurnosni vod od sistema za održavanje pritiska Pneumatex tip Compresso do sabirnika: 

Tabela 19. Proračun sigurnosnog voda 
PRORAČUN SIGURNOSNIH VODOVA PREMA SRPS.M.E6.201 

Instalisani kapacitet izvora Qi= 1800 [kW] 
Sigurnosni razvodni vod   

74,01 
 
[mm] 

USVAJA SE CEV DN80 Ø88,9x3,2 du=82,5 [mm] 
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Slika 13. Tehničke karakteristike espanzionog suda 
 
 

Prilikom proračuna i odabira opreme za održanje pritiska korišćen je specijalizovani 
softver koji je projektantima dostupan, čiji su izvodi iz rezultata proračuna dati tabelarno i u 
vidu grafikona. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Proračunat izbor održavanja pritiska

Ulazni podaci Proračunati podaci

Opis Vrednost Opis Vrednost

Fluid type: Voda Ekspanziona zapremina [Ve] 2.34 m3

Tip aplikacije Grejanje Ekspanzioni koeficijent [e] 0.0359

Sadržaj vode [Vs] 65 m3 Pritisak isparavanja [pv] 0 bar

Norma EN 12828 Rezerva vode [Vwr] 0.325 m3

Statička visina [Hst] 26 m Izabrani PSV 3.76 bar

Instalisana snaga [Qs] 1800 kW Minimalni pritisak [p0] 2.76 bar

Sigurnosni limiter temperature [TAZ] 100 °C Ciljani pritisak [pman] 3.16 bar

Pritisak otvaranja ventila sigurnosti [psvs] 5 bar Inicijalni pritisak [pa] 3.06 bar

Povratna temperatura 70 °C Specifični protok izjednačavanja zapremine [qN/Q] 0.6160 l/h/kW

Razvodna temperatura 90 °C Krajnji pritisak [pe] 3.26 bar

Presurizacija na Usis pumpe Faktor pritiska [PF] 1.10

Minimalna temperatura [tsmin] 5 °C Neophodan protok ujednačavanja zapremine [qN] 1109 l/h

NPSH pumpe [pzmin] 0.03 bar Ekspanziona cev do (10 m) [DNe] 32 (1 1/4")

Napor pumpe - Nominalna zapremina [VN] 2.93 m3

Maks visina 0 m

Maks širina 0 m Ekspanziona cev do (30 m) [DNe] 32 (1 1/4")

#2 Proizvod Artikal N° Kol §

1

C 10.2-6.0 Connect

1

TecBox - Compresso 810-1464

PS = 6 bar

Napon napajanja = 230 VAC

Snaga = 1.2 kW

Primarna posuda 7.121.011 1

Veza = Navoj

CG 2000.6

Maks. pritisak = 6 bar

Nom. zapremina = 2 m3

Težina = 400 kg

Temp. opseg = 5/70 °C

Maks. težina = 1900 kg



 
 

 

Sekundarna posuda 7.122.011 1

Veza = Navoj

CG 2000.6 E

Maks. pritisak = 6 bar

Nom. zapremina = 2 m3

Težina = 400 kg

Temp. opseg = 5/70 °C

TecBox - Pleno 813-1000 1

Maks. težina = 1900 kg

PS = 10 bar

P

Napon napajanja = 230 VAC

Snaga = 0.02 kW



 
 
6.6.14 Ventili sigurnosti 

Radi obezbeđenja od prekoračenja pritiska u sistemu i zaštite kotlovskih postrojenja 
postavljaju se na kotlovima ventili sigurnosti. Proračun ventila sigurnosti vrši se prema SRPS 
ISO 4126-1. 

Za kotao od 1000kW (isto i za kotao od 800 kW) proračun je dat u tabeli 20. 
 

Tabela 20.Proračun ventila sigurnosti na kotlu snage 1000 kW 
Instalisani kapacitete Qi= 1000 [kW] 

Maksimalni manometarski pritisak Psv= 3,5 [bar] 

Maksimalni apsolutni pritisak P=1+Psv 4,5 [bar] 

Toplota isparavanja pri maksimalnom 
pritisku 

r= 2067 [kJ/kg] 

Protok zasićene vodene pare kroz ventil 1741,655 [kg/h] 

Teorijski protok kroz sedište ventila (tacka 
7.2.1.) 

qms=0.525*P= 2,3625 [kg/hmm2] 

Koeficijent isticanja Kd= 0,54  

Stvarni protok kroz sedište ventila 
(tacke7.1.1 i 7.1.2) 

qm'=qm*0.9*Kd= 1,148 [kg/hmm2] 

Potrebna površina sedišta ventila  1516,889 [mm2] 

USVOJENI SIGURNOSNI VENTIL ARI-SAFE-F-DN50/80 1590 [mm2] 

 

Svaki kotao je od pregrevanja ( nestanak struje i prestanak cirkulacije na primer) je 
zaštićen sa  3 nivoa i to : 

1. bajpasklapna u sastavu kotla (koja povezuje ložište i izmenjivač) se otvara, i toplota se 
odvodi preko dimnjaka u atmosferu. 

2. ventili (sigurnosni termostatski bez pomoćne energije) po signalu posrasta temperature 
iznad dozvoljene, otvaraju dotok hladne vode u cevnu zmiju koja je oko izmenjivača u 
kotlu i rashlađuju ložište. 

3. otvara se ventil sigurnosti kotla. 
  



 
 
6.6.15. Izbor kalorimetara 

Za potrebe merenja isporučene toplotne energije na pragu kotlarnice na svakoj od grana 
odnosno toplovoda predviđena je ugradnja merača toplotne energije – kalorimetara, na osnovu 
kojih će korisnik u svakom momentu imati informaciju o trenutnom protoku, temperaturama u 
potisnom i povratnom vodu, trenutnoj i kumulativnoj isporučenoj toplotnoj energiji. Izbor 
kalorimetra za grane odnosno toplovode prema grupama potrošača prikazan je  u  tabeli 21. 
Kalorimetar se bira na osnovu potrebnog protoka prema kataloškim podacima proizvođača. 

Tabela 21. Izbor granskih kalorimetara 
Naziv  grane 

odnosno 
toplovoda 

Kapacitet 
cevovoda 

(kW) 

Protok 

(kg/s) 

Protok 

(m3/h) 

Izabrani 
kalorimetar 

(m/s) 

Nominalni 
protok qn 

(m3/h) 

Pad 
pritiska 
(mbar) 

Priključak 

Grana I –  1028.25 12.25 45.39 
Danfoss, 

SONOMETER 
1100 

60 75 DN100 

Grana II –  610.3 7.27 26.94 
Danfoss, 

SONOMETER 
1100 

40 75 DN80 

 

 

 

Slika 14. Izgled kalorimetra 
Računarska jedinica kalorimetara je INFOCAL 6 proizvođača Danfoss sa dve 

temperaturske sonde postavljene u potisnom i povratnom vodu. 

 
 

Slika 15. Grafikoni pada pritiska i preciznosti merenja kalorimetra 



 
 
 

6.6.16  Ventilacija kotlarnice 

Potrebna količina vazduha za sagorevanje goriva: 

• instalisani kapacitet kotlarnice:  Q = 1800kW 

• gorivo:      drvena sečka 
• toplotna moć goriva:    Hd=13500 kJ/kg 

Teorijski potrebna količina vazduha za sagorevanje goriva: 

'()* = 0,241+,
1000 + 0,5 = 0,241 ∙ 18500

1000 + 0,5 = 4,96			��/./ 

Stvarno potrebna količina vazduha: 

'� = 0 ∙ '()* = 1,4 ∙ 4,96 = 6,94		��/./ 

gde je λ=1,4 koeficijent viška vazduha. 

Potrošnja goriva: 

1 = 3600 ∙ �
2 ∙ +,

= 3600 ∙ 1800
0,9 ∙ 13500 = 533,33		.//ℎ 

gde je 2=0,9 stepen korisnosti kotla. 

Ukupna količina vazduha za sagorevanje goriva: 

'3 = '� ∙ 1 = 6,94 ∙ 533,33 = 3702,3		��/ℎ 

 

Potrebna količina vazduha prema broju izmena: 

• površina kotalrnice:     A=16.6 x 10,4 = 172,64 m2 
• visina kotlarnice:     h=  5,5 m 

Zapremina kotlarnice: V = A·h = 172,64 · 5,5 = 949,5 m3. 

Usvojen je preporučen broj izmena vazduha: n = 5 h-1. 

Potrebna količina vazduha : L = n·V =5· 949,5 = 4747,6 ~ 4800  m3/h. 

Za ventilaciju kotlarnice usvaja se veća količina vazduha određena prema metodi 
potrebne količine vazduha na osnovu broju izmena L = 4800  m3/h. 

Neophodna količina vazduha obezbeđuje se prirodnom ventilacijom preko prestrujnih 
rešetki postavljenih na spoljašnjim vratima.  

Dimenzionisanje prestrujnih rešetki: 

Preporučena brzina strujanja vazduha na prestrujnim rešetkama kreće se  od 0,5 do 0,7 m/s. 
Usvaja se brzina  w = 0,6 m/s. 



 
 

Efektivna površina strujanja iznosi:   456 = 7/�899
: = ;<99/�899

9,8 = 2,22			�& 

Odnos efiktivne površine i ukupne površine rešetke  . = =>?
=   kreće se u granicama od 0,6 do 

0,8. Usvajamo da je k = 0,7. 

Potrebna površina rešetki je:  4 = =>?
� = &,&&

9,@ = 3,17	�& 

Na osnovu dobijenih vrednosti usvajamo prestrujene rešetke tip PR proizvođača „Rading” 
Kraljevo, dimenzija  A x B = 1240 x 540 mm. 

 

Slika 16. Karakteristike rešetki 
 

 
Slika 17. Izgled prestrujnih rešetki 

 
Na osnovu usvojenih dimenzija predviđena je ugradnja osam prestrujene rešetki, i to u 

donjoj zoni svakog od krila spoljašnjih vrata po 3 ukupno 6 rešetki, kao i po jedna na bočnim 
prozorima, što je prikazano u grafičkoj dokumentaciji. 

Stvarna površina za ubacivanje vazduha preko prestrujnih rešetki je: 

4�ABC8 ∙ 4 ∙ D = 8 ∙ 1,24 ∙ 0,54 = 5,36	�& 

Stvarna efektivna površina za ubacivanje vazduha je: 

456,�ABE =	4�AB ∙ . = 5,36 ∙ 0,7 = 3,75		�& 

Stvarna brzina strujanja vazduha na prestrujnim rešetkama iznosi: 



 
 

F�AB = '/3600
456,�ABE

= 4800/3600
3,75 = 0,35	�G  

 

6.6.17  Cevovodi 

Na šemi kotlovskog postrojenja prikazani su svi cevovodi. Svaki cevovod ima svoju 
oznaku koja je jednoznačna za ceo projekat. 

Cevovodi unutar kotlarnice su izolovani mineralnom vunom i oblogom od Al lima 
debljine 0,8mm.  

Pojedine grupe cevovoda označene su sledećim pozicijama: 
 TV – toplovodni cevovodi razvod t=90oC 
 TVP  - toplovodni cevovodi povrat t=70oC 
 OV – cevovodi omekšane vode 
 SV – cevovodi sirove vode 
 OP – cevovodi održavanje pritiska 

Na osnovu jednačine kontinuiteta,prečnik cevovovoda se računa kao: 

   H = I ;∙J
K∙:∙L !�$ 

Gde je: 
• G[kg/s]-maseni protok vode 
• ρ[kg/m3]-gustina vode za datu temperaturu 
• w[m/s]-brzina strujanja (preporučena vrednost oko 0,8 -1,5 m/s) 

 
Sve dimenzije cevovoda i armature, kao i klase nazivnih pritisaka  date su na crtežu br.2 

Tehnološka šema u grafičkoj dokumentaciji.  

 

6.6.17.1 Dimenzionisanje sabirnika i razdelnika 

 
Prečnik razdelnika i sabirnika određujemo na osnovu broja grana i to grana I – DN125, garana 
II – DN125, predviđa se rezervna grana od DN125, cevovod od akumulatora DN150 pa je: 
 d = {Σ( di2 )} 1/2 = { 1332 +  1332+  1332 + 1592}1/2 = 279,9 mm 
Usvaja se prečnik razdelnika i sabirnika od ø318x7,5 mm – DN300.  
Usvaja se dužina rezdelnika od L = 3500 mm. i sabirnika od L = 2200 mm. 

Slika 18. Primer ugradnje 
prestrujnih rešetki 

 



 
 
6.6.18  Sistem odvođenja dimnih gasova 

Za svaki toplovodni kotao projektuje se poseban dimnjak, tipa Schiedel ICS25 model 3, 
sa svim elementima za povezivanje kotla, dimnjačkom cevi i pratećim elementima za oslanjanje 
dimnjaka, itd. Dimnjaci su od nerđajućeg čelika troslojni - unutrašnji omotač od inoksa, izolacija 
i spoljni omotač od inoksa.Unutrašnja cev sistema ICS izrađena je od nerđajućeg lima oznake 
1.4404, a spoljni plašt od lima oznake 1.4301 visokog sjaja, koji dimnjaku daju statičku 
stabilnost. Međuprostor popunjen je toplotnom izolaciojom od keramičkih vlakana debljine 25 
mm, i omogućava temperature dimnih gasova do 560oC. Pojedinačni elementi ubacuju se jedan 
u drugi, a međusobno povezivanje postiže se obujmicama. 

Oba dimnjaka su iste aktivne visine 8 m i nadvisuju krov za cca 3 m. Prečnik dimnjaka 
i dimnjače kotlova snage od po 1000kW je Ø450/500mm. 

Proračun sa aspekta uzgona i sa aspekta zaštite životne sredine dat je u  listingu odnosno 
prilogu 4 proračuna. 

Proračun geometrije dimnjaka- poprečnog preseka i uzgona dimnjaka rađen je prema 
standardu EN 13084/DIN4133. 

Proračun visine dimnjaka određen je sa aspekta aerozagađenja u skladu sa graničnim 
vrednostima imisije i emisije produkata sagorevanja. 

Proračun visine dimnjaka s obzirom na aero zagađenje, urađen je uz korišćenje softvera 
iterativnim postupkom, prema formuli: 
 

 

H(m)- visina dimnjaka 
A=120- koeficijent koji obuhvata uslove rasejavanja emisije 
F=2,0 - koeficijent koji obuhvata brzinu taloženja čestica 
cf(mg/m3)- postojeći emisioni fon od drugih zagađenja (0,021 mg/m3) 
V(m3/s) - protok dimnih gasova 
∆T (K)- razlika temperatura dimnih gasova i spoljneg vazduha 

 

Slika 19. Izgled dimnjaka 
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Elementarni sastav goriva

C = 47,9 %

H= 6,2 %

O= 15,465 %

N= 0,22 %

S= 0,015 %

W= 30 %

A= 0,2 %

100 %

Tp = 160 C  - temperatura produkata sagorevanja

Tv = 10 C  -srednja temperatura spoljasnjeg vazduha

n= 1 broj kotlova

λ 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

Vv,st 5,404 5,944 6,484 7,025 7,565 8,106

VO2 0,000 0,113 0,227 0,340 0,454 0,567

VN2 4,271 4,698 5,124 5,551 5,978 6,405

VCO2

VSO2

VH2O

Vrw 6,234 6,774 7,315 7,855 8,395 8,936

Vrs 5,167 5,707 6,247 6,788 7,328 7,868

Minimalna visina dimnjaka

A= 120 koeficijent koji obuhvata uslove rasejavanja emisije

G= 1,13 emisija iz dimnjaka u atmosferu

 Cf= 0,021 postojeci imisioni izvor zagadjenja

F= 2 za čađ i pepeo

MDK 0,6 mg/m3 vrednost propisana zakonom

V= 7,315 zapremina pri lambda 1.2

sada je:

H1= 6,74 m

1,067

Količina vlažnih produkata sagorevanja m
3
/kg

Količina suvih produkata sagorevanja m3/kg

Koeficijent viška vazduha

Stvarna količina vazduha za sagorevanje

Količine komponenata u produktima sagorevanja  m
3
/kg

0,896

0,000
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Usvojena visina dimnjaka od 8 m  zadovoljava proračun sa aspekta aero zagađenja. 

 

 

wo= 22 m/s  preporucena vrednost 20-25

D= 0,45 m precnik izlaznog otvora

f= 1,453 m/s
2
K

m1 = 0,851

n - iz dijagrama na osnovu Vm

za V m  ≤  0.3 ,  n = 3

Vm= 3,55 za 0.3 < od V m  < 2 ,   

n1= 1

za V m  > 2 ,  n = 1.

H2= 6,22 m

druga vrednost
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m2 = 0,840

za V m  ≤  0.3 ,  n = 3
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6.6.19  Rad sistema sa aspekta nadzora i upravljanja 

Pored mogućnosti ručnog uključenja svakog elementa opreme, preko automatike 
kotlova (kontrolna jedinica na svakom kotlu ), predviđa se kaskadno vođenje rada kotlova- 
potpuno automatizovano pošto su dve kontrolne jedinice međusobno spojene.  

Kako se može videti na šemi kotlarnice, automatika kotla prikuplja signale od senzora 
temperature u akumulatorima i vodi rad kotlova , kao i rad  kotlovske pumpe. Mešni trokraki 
ventil na kotlu služi isključivo (u našem zadatom režimu 90/70 oC) da zaštiti kotao od neželjene 
kondenzacije pri hladnom startu kotla dok se ne postigne minimalna ulazna temperatura u kotao 
od 60oC. 

Kotlovi se uključuju, samo na osnovu zadate temperature u akumulatorima ( mere se 2 
temperature na donjem i gornjem delu i dok se ne dobije zadata vrednost kotao je u radnom 
režimu), odnosno po potrebi uključuje se i drugi kotao potpuno automatski. Kotlu se zadaje 
temperatura u donjoj zoni akumulatora. 

Ovaj sistem sa dva kaskadno povezana kotla radi sa konstantnom izlaznom 
temperaturom u akumulatoru od 90 oC. 

Prema razdelniku granskih pumpi šalje se konstantna temperatura 90oC, dok se prema 
spoljnjoj temperaturi vazduha , preko mešnih ventila priprema temperatura vode ka spoljnim 
potrošačima. 

Dakle, i u toplijim danima protok primarne strane (radi samo jedan  kotao na primer), je 
konstantan pri čemu su akumulatori uvek napunjeni, a temperatura  vode u njima se održava 
konstanom 90 oC.U kaskadnom radu kotlova uvek je jedan od kotlova softverski definisan kao 
vodeći. 

Centralni kontroler prikuplja statuse opreme, i daje  sledeće komande: 
- komanda za uključenje vodećeg  kotlaON/OFF, 
- uključenje granskih pumpi, 
- rad trokrakih mešnih ventila na granama ka potrošačima ( klizanje po spoljnjoj 

temperaturi), 
- uključivanje drenažne pumpe rashladne jame i dotoka vode za rashlađivanje pre 

ispuštanja u kanalizaciju. 
Sam sistem za održavanje pritiska vode u sistemu, isporučuje se i montira 

(kompresor+sud, kontrolna jedinica) kao zasebna celina. 
 

6.6.20  Puštanje kotlova u rad 

Detaljniji opis rukovanja i održavanja daje isporučilac kotlova, kao uputstvo za puštanje 
uz rad, održavanje i prateća dokumentacija kotlova. Ovde se daju samo osnovne smernice: 
Hladan start: Mešni ventil zatvoren ka akumulatorima, kotlovska pumpa ne počinje sa radom 
dok se ne dostigne temperatura u kotlu, podesiva (od oko 40oC), startuje se pumpa za zaštit 
hladnog kraja i kada se u povratu ostvari temperatura od 60 oC otvara se kotlovski mešni ventil 
i voda cirkuliše ka akumulatorima toplote. 
Radni režim: Vodeći kotao radi dok se ne postigne temperatura zadata u akumulatoru, po 
programu kontrolnih jedinica kotlova međusobno povezanih uključuje se vršni kotao 
automatski.  
Gašenje kotla: Postignuta je potrebna temperatura u akumulatoru, kotao prolazi kroz fazu 
„dogorevanja”. Nema dotura goriva, radi ventilator ciklona i vrši se sagorevanje preostalog 
energenta u ložištui toplota se predaje akumulatoru toplote. Kotlovska pumpa prestaje da radi 
kada temperatura u kotlu padne na cca.40oC. 

 



 
 
6.6.21 Spisak elektromotora 

 
Na osnovu usvojene opreme koja će biti ugrađena u kotlarnici na drvenu sečku u tabeli 

22. dat je spisak svih elektromotornih pogona sa nazivnom snagom i brojem komada. 
 
Tabela 22. Spisak elektromotora 

Naziv opreme Snaga (kW) Komada Komada u radu Ukupno u 
radu(kW) 

Kotao 1000kW 24 1 1 24 

Kotao 800kW 24 1 1 24 

Cirkulaciona pumpakotla 
1000kW 

2,2 2 1 2,2 

Cirkulaciona pumpa kotla 
800kW 

2,2 2 1 2,2 

Cirkulaciona pumpa grana I 5,5 2 1 5,5 

Cirkulaciona pumpa grana II 3 2 1 3 

Kompresor za sistem održavanja 
pritiska 

1,2 1 1 1,2 

EM pogon trokrakog mešnog 
ventila na kotlu 

0,012 2 2 0,024 

Dozirna pumpa u sastavu HPV 0,010 1 1 0,010 

Pumpa u rashladnoj jami 0,1 1 1 0,10 

UKUPNO    62,3kW 
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6.6.22 Predmer i predra čun mašinske opreme u kotlarnici 
 
6.6.22.1 Kotlovi i sistem za ubacivanje goriva u ko tao 
 

Red. 
Br. 

Kol . Izgled  Naziv i opis  Cena (din ) 

1   Kotao   
1 1   

 

 
 
 
 
 
 

Isporuka, transport  i ugradnja HERZ BioFire BioControl 8 00 
na drvni pelet ili drvnu se čku, ili odgovaraju ći drugog 
proizo đača. 
Toplotni kapacitet za drvnu sečku ili pelet 240-800 kW, nazivna 
snaga sa sadržajem vode max. W25 ili toplotna moć >3,5 
kWh/kg za drvnu sečku karakteristike G30-G50/maks. M40 
(procenat vlage maks. 40%) u skladu sa: 
- EN ISO 17225-4:P16S,P31S,Kl.A1,A2,B1 
- EN 14961-4:P16B,P31,5,P45A,Kl.A1,A2,B1 
- ÖNORM M7133: G30-G50 
 
Za drvni pelet raspon snage od 240-800 kW za pelet φ 6 mm 
prema standardu  
- EN ISO 17225-2:Kl.A1,A2 
- EN 14961-2:Kl. A1,A2 
- ENplus, ÖNORM M7135, DINplus oder Swisspellet 
 
Kotao na drvnu biomasu HERZ BioFire BioControl 800, nominalnog kapaciteta 
800 kW je toplovodni kotao za proizvodnju tople vode maksimalne temperature 
102 °C sagorevanjem drvnog peleta kvaliteta ÖNORM M 7135, DINPlus ili 
SwissPellet kao i sagorevanjem drvne sečke kvaliteta ÖNORM M 7133, 
karakteristike G30-G50/W40. Kotao je modularne kompaktne konstrukcije sa 
dve glavne celine. Ložište je sa namenski konstruisanim integrisanim 
gorionikom za sagorevanje drvnog peleta i sečke. Kotao se postavlja na ravnu 
podlogu. Kvalitetno sagorevanje i niske temperature izlaznih dimnih gasova 
omogućavaju izuzetno visok stepen korisnosti kao i vrlo male emisije štetnih 
materija. Vrednosti emisija zadovoljavaju austrijski zakon FAV BGBL II Nr. 
331/1997 i dopunu FAV BGBL II Nr. 312/2011. 
HERZ BioFire sadrži: 

- zavarena konstrukcija od specijalnog kotlovskog lima debljine 6 mm 
- kompletno izolovano telo upotrebom mineralne vune debljine 80 mm 
- dupli dozirajući puž sa lančanim pogonom snage 0,55 kW 
- frekventni ventilator dimnih gasova 
- frekventne ventilatore primarnog i sekundarnog vazduha 
- sigurnosni ogreničavač temperature 
- automatsko čišćenje izmenjivača toplote (plamene+dimne cevi) 
- iskorišćenje ostatka toplote 
- 2-zonsku kosu rešetku sa automatskim čišćenjem 
- zaštitu od povratnog plamena RSE klapna (IBS-sertifikovano) prema 

TRVB H 118 
- međuspremnik energenta sa održavanjem nivoa 
- automatsko paljenje vatre putem električnih grejače vrelim vazduhom 
- automatsko iznošenje pepela iz ložišta i izmenjivača 
- automatsko upravljanje dimovodnom klapnom koja se nalazi između 

ložišta i izmenjivača 
- integrisan računar za upravljanje radom kotla i sistema: 

o Mikroprocesor BioControl 3000 sa LCD ekranom: 
� upravljanje sagorevanjem 
� upravljanje akumulatorom toplote 
� priprema tople potrošne sanitarne vode 
� zaštita od hladnog kraja sa pumpom i mešnim 

ventilom 
� upravljanje lambda sondom za regulaciju O2 
� upravljanje i rad prema spoljnim uslovima sa 4 

nezavisna grejna kruga 
� automatsko doziranje goriva, vazduha, 

održavanje neophodne temperature plamena, 
dimnih gasova, temperature kotla, minimalne 
povratne temperature, temperature tople vode u 
akumulatoru, održavanje temperature vode u 
grejnim krugovima 

� automatska zaštita od smrzavanja 
� CAN-BUS rad 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.358.046     
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Sigurnosni elementi: 
- klapna za zaštitu od povratnog plamena, bez napona zatvorena 
- nezavisan sistem gašenja požara unutar kotla, sprinkler sa 

rezervoarom vode 
- zaštita od povratnog varničenja, blokada goriva 
- regulacija pritiska u komori za sagorevanje 
- merenje temperature u komori za sagorevanje 
- merenje temperature u skladištu, međuspremniku i dozirnim 

puževima 
- dimovodna klapna bez napona otvorena 
- sigurnosni ograničivači temperature kotla 

 
Kotao je modularne konstrukcije i sastoji se od: 

- modula za sagorevanje (ložište+gorionik) 
- modul izmenjivača toplote (plamene+dimne cevi) 
- upravljačkog sistema BioControl 3000 
- međuspremnika sa duplim pužem i sistemom za gašenje požara 

 
Ložište: 

- zavarena čelična konstrukcija od kotlovskog lima debljine 6 mm 
- zidovi obloženi SiC vatrostalnom opekom (otporna na temperature do 

1550 °C) 
- 2-zonska pokretna kosa rešetka za sagorevanje 
- automatsko čišćenje i iznošenje pepela pomoću puža 
- reviziona vrata 

 
Izmenjivač: 

- zavarena čelična konstrukcija od kotlovskog lima debljine 6 mm 
- vertikalne cevaste izvedbe sa integrisanim turbulatorima i sistemom 

za čišćenje 
- automatsko čišćenje cevi tokom rada kotla sa pogonom od 0,25 kw 
- automatsko iznošenje letećeg pepela pomoću puža 

 
Tehnički podaci kotla: 

- Toplotni kapacitet kotla = 800 kW  
- Mksimalni toplotni kapacitet = 887 Kw 
- Maksimalni radni natpritisak = 5 bar 
- Maksimalna radna temperatura = 102 °C 
- Minimalna temperatura povrata = 60 °C 
- Težina kotla = 5896 kg 
- Ukupna dužina = 4735 mm 
- Ukupna širina = 2485 mm 
- Ukupna visina = 1977 mm 
- Priključak dimljaka = 300 mm 
- Priklučak potisa/povrata = DN125 
- Priključak električne energije: 3x400 V/50 Hz 
- Priprema vode prema ÖNORM H5195 ili EN 12828 ili VDI 2034 za 

zatvoreni sisitem tople vode. 
 

 
Kotao poseduje sve neophodne priključke za punjenje i pražnjenje, potis i 
povrat kao i izlaz dimnih gasova koji mogu da se nalaze sa leve ili desne strane 
kotla po zahtevu projekta. 
 

   Isporuka, transport  i ugradnja HERZ modul za regulaciju 
akumulatora toplote  uz BioControl 3000 kontrolnu jedinicu – 
isporučuje se uz kotao, ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
- senzor temperature (za merenje gornje i donje zone akumulatora) – 2 kom 
- uronske čaure za senzore temperature – 2 kom 
- senzori se postavljaju u uronske čaure a potom montiraju na posudu 
- upravljački sistem BioControl 3000 upravlja radom 
 

Uključeno u 
poziciji 1.1 

2 1  

 

Isporuka, tran sport  i ugradnja HERZ BioFire BioControl 
1000 na drvni pelet ili drvnu se čku, ili odgovaraju ći drugog 
proizo đača. 
Toplotni kapacitet za drvnu sečku ili pelet 300-1000 kW, 
nazivna snaga sa sadržajem vode max. W25 ili toplotna moć 
>3,5 kWh/kg za drvnu sečku karakteristike G30-G50/maks. M40 
(procenat vlage maks. 40%) u skladu sa: 
- EN ISO 17225-4:P16S,P31S,Kl.A1,A2,B1 
- EN 14961-4:P16B,P31,5,P45A,Kl.A1,A2,B1 
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- ÖNORM M7133: G30-G50 
Za drvni pelet raspon snage od 300-1000 kW za pelet φ 6 mm 
prema standardu  
- EN ISO 17225-2:Kl.A1,A2 
- EN 14961-2:Kl. A1,A2 
- ENplus, ÖNORM M7135, DINplus oder Swisspellet 
 
Tehnički podaci kotla: 

- Toplotni kapacitet kotla = 1000 kW  
- Mksimalni toplotni kapacitet = 1110 Kw 
- Maksimalni radni natpritisak = 5 bar 
- Maksimalna radna temperatura = 102 °C 
- Minimalna temperatura povrata = 60 °C 
- Težina kotla = 7075 kg 
- Ukupna dužina = 5260 mm 
- Ukupna širina = 2485 mm 
- Ukupna visina = 2173 mm 
- Priključak dimljaka = 300 mm 
- Priklučak potisa/povrata = DN125 
- Priključak električne energije: 3x400 V/50 Hz/16A 

- Priprema vode prema ÖNORM H5195 ili EN 12828 ili VDI 2034 za 
zatvoreni sisitem tople vode. 

4 4 

 

Isporuka, transport  i ugradnja  HERZ posude za prihvat 
pepela iz ložišta i lete ći pepeo izmenjiva ča toplote, 240 l, ili 
odgovaraju ći drugog proizo đača. 
 
* T 790 x B 600 x H 1070 mm 
* Težina: 31 kg 
* Prečnik točkova: 200 mm 
* Kapacitet: 240 litara. 

 
 
 

347.820 

5 4 

 

Isporuka, transport  i ugradnja HERZ posuda  za prihvat 
letećeg pepela ciklona, 240 l, ili odgovaraju ći drugog 
proizo đača. 
 
* T 790 x B 600 x H 1070 mm 
* Težina: 31 kg 
* Prečnik točkova: 200 mm 
* Kapacitet: 240 litara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

340.504 

6 1 

 

Isporuka, transport  i ugradnja  HERZ set za odstranjivanje 
prašine iz dimnih gasova, Ciklon 600-800 (dupli cik lon), ili 
odgovaraju ći drugog proizo đača. 
             - dupli ciklon – 1 kom 
 - frekventi ventilator dimnih gasova 3 kW – 2  kom 
 - oplata sa toplotnom izolacijom 
 - prigušivač – kompenzator  
                  (2 komada – pre i posle ciklona) 
Uz gore navedene stavke potrebne su i sledeće stavke: 

-posuda za pepeo iz ložišta, izolovana – 1 kom 
-posuda za leteći pepeo iz izmenjivača,    
 izolovana – 1 kom 
-posuda za pepeo iz ciklona, izolovana – 1 kom 
-napajanje (3x400 V, 50 Hz) 

 

   
 
 
 

897.388 
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7 1 

 

Isporuka, transport  i ugradnja HERZ set za odstranjivanje 
prašine iz dimnih gasova, Ciklon BF1000 (dupli cikl on), ili 
odgovaraju ći drugog proizo đača. 
             - dupli ciklon – 1 kom 
 - frekventi ventilator dimnih gasova 3 kW – 2 kom 
 - oplata sa toplotnom izolacijom 
 - prigušivač – kompenzator  
                  (2 komada – pre i posle ciklona) 
Uz gore navedene stavke potrebne su i sledeće stavke: 

-posuda za pepeo iz ložišta, izolovana  
-posuda za leteći pepeo iz izmenjivača,    
 izolovana  
-posuda za pepeo iz ciklona, izolovana  
-napajanje (3x400 V, 50 Hz) 

 

   
 
 

915.120 
 

8 2 

 

Isporuka, transport  i ugradnja dela za povećanje ciklona  
BM 300-500, BF 500-1000, ili odgovaraju ći drugog 
proizo đača. 
 
BioFire 500-1000 uključuje stopu za povećanje visine 
Min. Moguće povećanje: 174 mm 
Maksimalno povećanje BioMatic 300-500 i 
BioFire 500-800: 500 mm 
Maksimalno povećajte BioFire 1000: 300 mm 
 

 
 
 

57.536 

9 4 

 

Isporuka, transport  i ugradnja HERZ termostatski h 
sigurnosnih ventila za sigurnosni izmenjiva č toplote oko 
kotla, pogon bez dodatne energije, ili odgovaraju ći drugog 
proizo đača. 
Temperatura otvaranja: 108°C 
Biofire – 2 kom 
 

 
 

33.356 

10 1  

 

Isporuka, transport  i ugradnja HERZ set za zaštitu od 
hladnog kraja za kotao BioFire 800 sa kotlovskom pu mpom 
i 3-krakim mešnim ventilom, ili odgovaraju ći drugog 
proizo đača. 

 
Sastoji se: 
Trokraki mešni ventilr Danfoss HFE3 125, 
DN125, KVS 280, sa motornim pogonom 
Cirkulaciona pumpa DAB Evoplus B 120 / 450.100 M 
 

   
 
 

439.084 
 

11 1 

 

Isporuka, transport  i ugradnja HERZ set za zaštitu od 
hladnog kraja za kotao BioFire 1000 sa kotlovskom 
pumpom i 3-krakim mešnim ventilom, ili odgovaraju ći 
drugog proizo đača. 

- Sastoji se: 
- Trokraki ventil Danfoss HFE3 150, 

DN150, KVS 400, s pogonom  
- Cirkulacijska pumpa DAB CM G 100/865 
 - Regulacioni ventil za liniju (npr. Stromak 
GF-BS) je provizorno ugrađen i mora se namontirati na licu mestai 

   
 
 

546.964 
 

12 2  

 

Isporuka, transport  i ugradnja  HERZ sklopk e za sisteme 
grejanja podešavanje 0-6 bar, ili odgovaraju ći drugog 
proizo đača. 
HERZ pritisna sklopka podešena na 0-6 bar. 
 Prekidač pritiska, odašiljač sa prikazom u jednom uređaju 
Ekran na VDMAEinheitsblatt 24574-1.  
Mrežni napon 15-35V DC 
Izlaz 4-20 mA 
Funkcija NO / NC, 
Windows- i histereze besplatno podesivi. 
Funkcija prozor omogućava praćenje i definisanje raspona pritiska. 
Priključak: G1 / 2 " 
Max. srednja temperatura: -20 do +85 stepeni Celzijus 
Uklj. Priključni kabel 5m 

 
 
 

82.584 
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13 2  

 
 
 

Isporuka, transport  i ugradnja t elefonsk e signalizaciju e 
putem GSM ure đaja i SMS poruka, ili odgovaraju ći drugog 
proizo đača. 
Telefonska dokava putem GSM o nastaloj grešci (2 ulaza, 2 izlaza) i 
koja šalje SMS poruku. Neprekidno uključena preko modula 230V 
modul, a neprekidno napajanje preko baterije 
za Firematic, BioMatic, BioFire, Pelletstar. SIM - kartica nije 
uključena.Montaža i puštanje u rad, kao i potrebno programiranje nije 
uključeno u cenu i naplaćuje se prema stvarnim troškovima. Opciono 
ako je prijem slab potrebna je antena -  3301302-005. 

 
 
 

98.084 

14   Isporuka, transport  i ugradnja  a ntene za GSM t elefon u  
slu čaju slabog prijema signala, ili odgovaraju ći drugog 
proizo đača. 
Antena za GSM telefon Alarm Monitor OPCIJA prijem je loš za liniju kvara 
signalni uređaj s GSM  Broj predmeta: 3301302-000 

 
 

15.000 

15 1 

 

Isporuka, transport  i ugradnja  HERZ kaskad e CAN-BUS za 
firematic / pelletstar / BioMatic / BioFire, ili od govaraju ći 
drugog proizo đača. 
Ovo je kombinacija dva kotla sa HERZ Biokontrolom. Moraju da budu povezani 
CAN bus kablom 
Potreban Hardver:  
Kontrolor 2 kom.  
CAN - Priključak (SUB-D 9-pinski muški)  
Kontrolni kabal, oklopljeni LIYCY 4 x 0,34, maks. 40 metara ukupna dužina (do 
15 metara uključeni u cenu) 
 2 x 120 Ohm otpornik završni. 

      
 
 

67.580 
 

16 1 

 

Isporuka, transport  i ugradnja HERZ osnovnog  modula 
BioControl za 2 kotla, ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
 
Uključije: 

sonda tipa PT 1000 kao produžetak 
Kontrola mikroprocesora sa LCD ekranom 
Vremenska regulacija za 2 kruga  
Spoljašnji senzor  
Opseg isporuke uključen. sve 
Parametri kao što su vreme grejanja ili kriva grejanja 
su o jednostavnoj navigaciji menija i veliki ekran 
podesiv. 
Ovaj modul je standardan 
sadrže sledeće tipove kotla: 
HEART firestar DeLuke BioControl 
HERZ pelletstar BioControl 
HERZ firematic BioControl 
 

         
 
 
 
 
 
 

36.208 
 

17 4 

 

Isporuka, transport  i ugradnja HERZ ekstenog  modul a za 
svaki mešni krug za BioControl 3000, ili odgovaraju ći 
drugog proizo đača. 
 
(mak 6 mešnih krugova na FS, PS, FM, BM, maks. 4 mešanja 
krugova na BF). 
 
Opis: 
- 2 x PT1000 senzori, 2 ulaza za senzor temperature prostora 
(1 sobni termostat), 3 x 230V Relejni izlaz (mešni ventil, 
pumpa). 
 

      
 
 
 

76.136 
 

15 2 

 

Isporuka, transport  i ugradnja osnovnog  paket a 400V 
agitator modularni -1000kW pre čnik 6,0m, ili odgovaraju ći 
drugog proizo đača. 
Osnovni paket 400V modularni puž za agitatorom. Ppražnjenje sa odvojenim 
diskom. 
Otvoreno korito za mešanje prečnika 6,0m 
Ukupna dužina = 3.50m (DM / 2 + 0.5m) 

       
 
 

511.624 
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za kotao snage 500-1000kW 
Koristi se za:: 
- sečka M40 (voda sadržaj max.40%), u skladu sa - HRN EN ISO 17225-4: 
Objektat klase A1,A2, B1 i veličina čestica P16S, P31S - EN 14961-4: Objekt 
klase A1, A2, 
B1 i veličina čestica P16b ili P31,5 P45A 
- ÖNORM M7133: G30-G50 
- Visina do 6 m na 350 kg / m3 
 
i drveni peleti 6 mm DM u skladu sa:- HRN EN ISO 17225-2: Objekt klase 
A1,A2 
- EN 14961-2: Objekt klase A1, A2 
- ENplus, ÖNORM M7135, DINplus ili 
Swisspellet 
- Visina do 4 m 
Osnovni paket koji se sastoji od: 
- Spiralni usmerena motor 1.5kW / 400V 
- Otvoreni  transportni puž uklj. 
Puž 
- Gornji i donji deo pužnog transportera 
- Nogar za oslanjanje 
 

16 2 

 

Isporuk a, transport  i ugradnja n astav ka agitator a 400V 2m -
1000kW sa zatvorenim pužnim kanalom, ili odgovaraju ći 
drugog proizo đača. 
Proširenje za 2 m od zatvorenog pužnog kanaal za transportni puž sa 
odvojenimi pogonom od 400V do 1000kW. 
Sastoji se od: 
- Zatvorenog pužnog kanala (gornji i donji deo) 
- puž 
 

 
 
 

146.320       

17 2 

 

Isporuka, transport  i ugradnja n astav ka agitator a 400V 1m -
1000kW sa zatvorenim pužnim kanalom, ili odgovaraju ći 
drugog proizo đača. 
Proširenje za 2 m od zatvorenog pužnog kanaal za transportni puž sa 
odvojenimi pogonom od 400V do 1000kW. 
Sastoji se od: 
- Zatvorenog pužnog kanala (gornji i donji deo) 
- puž 

        
 

101.928 
 

18 6 

 

Isporuka, transport  i ugradnja n osača zatvorenog pužnog 
kanala za 1000 kW, ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
 
Nosači kanala  pužnog transportera sa zatvorenim delom 
(mešalica za pražnjenje sa odvojenim pogonom) do 1000 kW 
potrebno svega 2m. 

         
 

118.296 
 

19 2 

 

Isporuka, transport  i ugradnja n osača otvorenog pužnog 
kanalaod za 1000 kW, ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
Nosači kanala pužnog transportera za otvoreni deo 
( mešalica za pražnjenje sa odvojenim pogonom) do 1000 kW 
traži za prečnike od 5,5 metra 

         
 

40.672 

20 2 

 

Isporuka, transport  i ugradnja o snovnog  paket a za pogon 
od 6,0m-1000 kW za mešalice, ili odgovaraju ći drugog 
proizo đača. 
 
Koristi se za:: 
- sečka M40 (voda sadržaj max.40%), u skladu sa - HRN EN ISO 17225-4: 
Objektat klase A1,A2, B1 i veličina čestica P16S, P31S - EN 14961-4: Objekt 
klase A1, A2, 
B1 i veličina čestica P16b ili P31,5 P45A 
- ÖNORM M7133: G30-G50 
- Visina do 6 m na 350 kg / m3 
 
i drveni peleti 6 mm DM u skladu sa:- HRN EN ISO 17225-2: Objekt klase 
A1,A2 
- EN 14961-2: Objekt klase A1, A2 
- ENplus, ÖNORM M7135, DINplus ili 
Swisspellet 
- Visina do 4 m 
Osnovni paket koji se sastoji od: 
- Spiralni usmerena motor 1.5kW / 400V 

       
 
 
 
 
 
 

1.127.160 
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- Otvoreni  transportni puž uklj. 
 
 

21 8  

 
 
 
 
 
 
 

Isporuka, transport  i ugradnja zatvoren og kanal a sa 
posebnim pogon za mešalicu 1000 kW - po metru, ili 
odgovaraju ći drugog proizo đača. 
Zatvorena korito sa posebnim pogon za mešanje do 1000 kW 
Sastoji se od: 
- kanal- donji dio zatvoren 
- veze 
(Cena po metru, maksimalna dužina 6 m) 
 

       
 
 
 
 

333.560 
 

22 2 

 

Isporuka, transport  i ugradnja kućišta  kanala  za pužni 
transporter (4 m), ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
 
Oodvojeni pogon 

         
 
 

72.044 
 

23 2 

 

Isporuka, transport  i ugradnja u smeriva ča 400V na FM, BM 
i BF 0-20 stepeni, ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
 
Prelazni komad na RSE klapni (ili pužu) za firematic 249-501 ili 300-500 
BioMatic 
ili BioFire 500-1000 (zavisno o projektovanom sistemu), 0-20 stepeni 

         
 
 

13.888 
 

24 2 

 

Isporuka, transport  i ugradnja p renos nih komad a DM195 
(3a, 3b) sistem hla đenja na firematic,  
BioMatic i BioFire, ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
 

         
 
 
 

13.888 
 

25 2 

 
 

Isporuka, transport  i ugradnja s tezni h spoj eva DM195 za 
kanal FM, BM i BF, ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
 

         
 

12.400 
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26 2 

 
 

Isporuka, transport  i ugradnja HERZ osnovnog  paket a 
vertikalnog transportera sa kosim sipanjem (101-100 0 kW), 
ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
 
Osnovni paket sastoji se od vertikalnog  transportera sa kosim delom i 
poklopcem 
Krajnja sklopka 
(Za 101-1000 kW) 
- 2x motor 1.5kW 
- Masivni transportni puž DM180mm 
- Cevi DM220mm 
- Krajnja sklopka za prikupljanje i glava za pražnjenje 
- Priključak za pražnjenje 
- Prelaz između horizontalnog i  i vertikalnog puža 
Maks. visina = 10 metara, 
Najveća horizontalna dužina = 6 metara 

       
 
 

929.008 
 
  
 

26 4 

 

Isporuka, transport  i ugradnja p rodužet ka cevi  L = 500 mm 
za kablovske vodilice, ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
Produžetak cevi L = 500 mm za vođenje kablova 
(Za HERZ vertikalne transporterE) 
Sastoji se od: 
- Cevi i prirubnice DM220mm 
- Masivni puž DM180mm 
- Kabal u aluminijskoj cevi 

         
 
 

75.268 
 

27 2 

 

Isporuka, transport  i ugradnja p rodužet ka cevi  L = 1000 mm 
za kablovske vodilice, ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
Produžetak cevi L = 1000 mm za vođenje kablova 
(Za HERZ vertikalne transporterE) 
Sastoji se od: 
- Cevi i prirubnice DM220mm 
- Masivni puž DM180mm 
- Kabal u aluminijskoj cevi 

         
 
 

55.800 
 

28 6 

 

Isporuka, transport  i ugradnja p rodužet ka cevi  L = 1500 mm 
za kablovske vodilice, ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
Produžetak cevi L = 1500 mm za vođenje kablova 
(Za HERZ vertikalne transporterE) 
Sastoji se od: 
- Cevi i prirubnice DM220mm 
- Masivni puž DM180mm 
- Kabal u aluminijskoj cevi 

       
 
 

199.392 

28 4 

 

Isporuka, transporti ugradnja p renos nih  komad a  DM195 
(3a, 3b) sistem hla đenja na firematic, 
BioMatic i BioFire, ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
 

 
 
 

27.776 

29 6ME 

 

Isporuka, transport  i ugradnja c evni h kanal a DM195 za 
kotlove FM, BM i BF, ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
 

         
 
 

56.048 
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30 8 

 

Isporuka, transport  i ugradnja s tezn ih spoj eva DM195 za 
kanal FM, BM i BF, ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
 

         
 
 

49.600 

31 4 

 

Isporuka, transport  i ugradnja p relazni h komada  dm 195 za 
slu čajeve sistema kotlova kod BioMatic 300-500, BioFire  
500-1000, ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
 

         
 
 

27.776      
 

32 2  Isporuka, transport  i ugradnja k olena  za vertikalni 
transport, ili odgovaraju ći drugog proizo đača. 
 

 
34.224         

 
33 2  Kontrola  f. 4 motora         

400.520 
 

   Usluge   
34   HERZ-Montaža  kotlovskog postrojenj a sa transportnim 

sistemom 
                - kotao i transportni sistem 
 - povezivanje na hidrauličku mrežu i cevarenje nije u okviru ponude 
 

 
 

1.860.000 

35   HERZ Puštanje u rad i obuka korisnika  310.000 
   Ukupno bez PDV -a:   31.812.894,00 
   PDV (20%):     6.362.578,80 
   Ukupno sa PDVom:    38.175.472,80 

  
 
            
 
 
 
 



Projekta kotlarnice na drvenu sečku u Priboju

Napomena: Predmerom i predračunom je obuhvaćena 
isporuka, transport i ugradnja sve navedene opreme.
Navedena oprema se može zameniti opremom drugog 
proizvođača, odgovarajućih karakteristika.

Red.
Br.

OPIS POZICIJE
Jed.
mere

Kol.
Jed.cena
bez PDV

IZNOS (bez PDV-a)

1
1.1 Isporuka i ugradnja akumulatora toplote zapremine 12600 lit. kom. 2 789.880,00 1.579.760,00

1.2
Izrada i ugradnja izolacije za akumulator toplote (mineralna vuna 
debljine 10cm) u oblozi od Al lima debljine 0.8 mm m2 59,3 3.500,00 207.711,00

1.3

Isporuka i ugradnja priključne armature za spajanje akumulatora 
toplote sa cevovodom i postavljanje sondi za merenje pritiska, 
temperature i nivoa.

komplet 2 145.000,00 290.000,00

2
Isporuka i montaža - Mehanički samoispirajući ručni predfilter koja 
obuhvata:
Sa mesinganim priključkom DN 25 (1”), uz mogućnost rotacije 
položaja filtera u svih 360 °. 
Konekcija :     Mesingani priključak DN 25 
Materijal priključne glave :   Mesing
Protok nominalni pri (∆P = 0.2 bar), [m3/h] :  6
Pritisak radni/maksimalni [bar] :   10/16
Max. temperatura voda/ambijenta [° C ] :  30/40 
Težina [kg ]:          2,8 
Standardna finoća filtracije [µ]:  89
Dimenzije filtera (A-B-C-D)mm:   (300-261-124-254)mm
Materijal filtera:    AISI 316, nerđajući čelik
Tip: Easy – 1“
Proizvođač: METALife, Italija

Isporuka i ugradnja - Automatsko dupleks postrojenje za 
omekšavanje vode sa karakteristikama:
Kapacitet nominalni   2,9 m3/h
Kapacitet maksimalni kratkotrajni 3,7 m3/h
Kapacitet prema tvrdoći  240 m3 x 1 odH
Tip smole:    Jakokisela katjonska 
Potrošnja soli za regeneraciju cca 14 kg
Potrošnja vode za regeneraciju cca 0,70 m3
Rezerva soli po posudi  75 kg
Zapremina posude za so  140 lit
Broj posuda za so   2 kom
Visina x Širina x Dubina   (1650 x 2500 x 600) mm
Priključak    DN 25 (1”)  
Radni pritisak    3,0 – 6,0 bar
Maks. temp. ambijentalna/vode 40/30 oC
Napajanje    220 V / 50 Hz
Tip: Hydro-Soft 300D
Proizvođač: Hydro-X A/S, Danska

Isporuka i ugradnja - Filter delimičnog toka sa magnetnim i 
vrećastim delom- Hydrofil – 10 

2.2 kom. 1

kom. 1

PGD - Mašinske instalacije

6.6.22.2  Predmer i predračun mašinske opreme u kotlarnici

Akumulatori toplote

Sistem za hemijsku pripremu vode

2.1



Filter delimičnog toka sa magnetnim delom sa 1 setom permanentni 
magneta i nemagnetnim delom za filtraciju sa izmenjivim vrećastim 
uloškom koji se pere 
Finoća filtracije u vrećastom delu :  1-250 mikrona
Standardna filtracija:   10 m3/h
Radni pritisak:    do 16 bar
Pad pritiska:    p=0,05-1,00 bar
Radna temperatura:    do 120 C
Priključak (prirubnica):  DN40/PN16
Dimenzije (širina x visina x dubina): (1000 x 1200 x 500)mm
Električno napajanje    3 x 380 V ili 220 V
Kompletan na postolju sa centrifugalnom pumpom, loptastim 
ventilima, bajpasom za elektrodu pripremljen za instalaciju gore 
navedene elektrode, i ventilima za podešavanje protoka na bajpasu, 
dva manometra, odzračnim ventilom, odmuljnim ventilom, spreman 
za instalaciju.
Tip: Hydrofil-10
Proizvođač: Hydro-X A/S, Danska

Isporuka i montaža - pH upravljačka jedinica bazirana na 
mikroprocesorskoj tehnologiji

Automatska temperaturna kompenzacija
On/Of i digitalnim proporcionalnim radnim modom.
Programabilni modulator impulsa u proporcionalnom modu.
LCD pozadinski osvetljen displej sa konstantnim pokazivanjem pH 
vrednosti, statusa i dr.
Tip: LDPH
Proizvođač: EMEC Srl, Italija

2.5 Isporuka i ugradnja - pH Elektroda sledećih karakteristika:

Opseg merenja:    0 – 14,
Maks. Pritisak / Maks. temperatura   7 bar/70°C (3,5 bar/80°C)
Materijal glave/Materijal tela:   staklo / epoksid
Instalacioni prečnik:    ø 12 mm
Strujna konekcija:    BNC
Dužina kabla:     4,5 m
Min. radna provodljivost:   100 µS
Tip: EPHM
Proizvođač: EMEC Srl, Italija

2.6 Isporuka i ugradnja - Solenoidna membranska dozirna pumpa – 
KPVM 1005 Sa podesivom frekvencijom taktova 0-100% u minuti i podesivim 
hodom solenoida 0-100%.
Upravljiva prema spoljnom neelektričnom signalu od pH elektrode.
Maksimalni radni pritisak do 10 bara.
Kapacitet : 0-5 l / h.
Komplet uključujući:
- odzraku dozirne glave
- usisni ventil sa korpom i ubrizgavajući ventil
- usisno (2m), potisno (15m) i prelivno crevo (2m)
- nivo prekidač sa indikacionom lampicom na pumpi
- svi delovi u kontaktu sa dozirnom hemikalijom moraju biti otporni 
na pH14, 
Tip: KPVM 1005
Proizvođač: EMEC Srl, Italija

Isporuka - Kompleksni proizvod za kondicioniranje - Hydro-X BC 

Pakovanje: 25 litara kanistri
Proizvođač: Hydro-X A/S, Danska

3
Isporuka i ugradnja sistema za održavanje pritiska. Sistem se sastoji 
od sledećih komponenata:
Pneumatex  Compresso10.2-6 za precizno održavanje pritiska (u 
granicama 0,1 bar) sa kompresorima u skladu sa EN12828 u 
kopmletu sa svim potrebnim funkcijskim elementima za montažu i 
spajanje. Maksimalno dozvoljeni pritisak je 6 bara, minimalno 
dozvoljeni pritisak 0 bara, maksimalno dozvoljena temperatura 70 
C, maksimalno dozvoljena temperatura okoline 40C, snaga 1,2 kW, 
nivo buke 59 dB, težina praznog uređaja 33kg. Kataloški broj 
8101864.

Compresso CG2000.6 je uređaj za održavanje pritiska sa 
kompresorima i sastoji se od primarne i sekundarne posude. Svaka 
posuda je zapremine 2000 litara. Prečnik posude je 1016 mm, 
visina 2872 mm, težina prazne posude 680 kg.

1

2.427.920,00

kom. 1

kom.

2.7 lit.

2.427.920,00

2.3 1

3.1 1komplet

kom.

1

komplet pozicije 2.1 do 2.7 1.426.000,00

75

kom.

Sistem za održavanje pritiska

2.4



PLENO P je hidraulička jedinica sa integrisanim nosačem za 
montažu na zid, kompaktno sa svim potrebnim funkcijskim 
elementima. Kataloški broj 8131000.

3.2
Isporuka i montaža ekspanzione posude Pneumatex Statico 
SU200.6 zapremine 200 litara, kom 2 35.000,00 70.000,00

4
Isporuka i montaža Schiedel ICS 25 Ø 450  inox dimnjačkog 
sistema. Predviđen je za rad u temperaturnom režimu ≤ 450 °C (≤ 
200 °C u pozitivnom pritisku) za gas, ulje i čvrsta goriva. Režim 
rada pod pritiscima: Negativni pritisak  (N1 ≤ 40 Pa), Pozitivni 
pritisak   (P1 ≤ 200 Pa) sa dihtungom-za gas (silikonski) za ulje  
(Viton).  VERTIKALA: SCHIEDEL ICS25 Ø 450 mm, UKUPNA  
VISINA 2 x 11.5 m.
Dimnjački sistem je dvoplašni izolovan sa sledećim 
karakteristikama: izrađen od dvostrukog nerđajućeg čelika 
unutrašnja cev od materijala W.Nr. 1.4404 (316L), spoljašnja cev 
od materijala W.Nr. 1.4301 (304), izolacija debljine 25mm 
izrađena od materijala Superwool Plus keramička vuna gustine 96 
kg/m3. Unutrašnja cev debljine 0.5mm za prečnike 80mm do 
400mm, 0.6mm za prečnike 450mm do 700mm, 1mm za prečnike 
750mm do 1200mm. Elementi dimnjačkog sistema su otporni na 
koroziju i izradjeni su laserskim varenjem u zaštitnoj atmosferi. 
Sistem je ispitan na koroziju prema GASTEC testu.  Dimnjački 
sistem mora biti otporan na pojavu kondenzata i kiselina iz dimnih 
gasova. Utični deo spojeva elemenata dimnjačkog sistema 
omogućuje kontinualnost izolacije sistema. Prihvatanje dilatacije 
usled toplotnog opterećenja se obezbeđuje preko dilatacionih 
spojeva dimnjačkih elemenata.  Toplotna otpornost dimnjačkog 
sistema je 0,37 m2K/W  mereno na 200 °C prema EN 1859. ICS 
dimnjački sistem je kompletan sa svim potrebnim elementima, 
kondenz posudom, priključcima za reviziju i kotao od 45⁰, 
priključkom za regulator promaje sa regulatorom 
promaje,teleskopske cevi, priključka za merenje emisije dimnih 
gasova,osnovnih cevi, dilatacionim elementom, zidnim HD 
držačima za ankerisanje, spojnicama za spojeve segmenata, 
statičkim spojnicama,konzolnog nosača,  i konusnog završetka 
dimnjaka.

 ICS sistem mora biti u potpunosti sa karakteristikama prema 
standardu SRPS EN 1856-1 i 2. Montažu dimnjačkog sistema 
izvršiti prema upustvu proizvođača. Proizvođač dimnjačkog sistema 
mora ispuniti sledeće uslove: potvrdu o kvalitetu upravljačkog 
sistema "Quality Management systems ISO 9001, minimalnu 
garanciju min.10 godina na dimnjački sistem i Polisu osiguranja sa 
limitom min. 500.000 EUR od štetnih događaja odnosno 
ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA PROISTEKLA IZ 
UPOTREBE PROIZVODA. VERTIKALA: SCHIEDEL ICS25 Ø 
450 mm, UKUPNA  VISINA 2 x 11.5 m.

4.2

Isporuka i ugradnja: DIMNJAČA: SCHIEDEL ICS25 Ø 450 mm, 
RAZVIJENA DUŽINA   2 x  3 m SA PRIKLJUČKOM ZA 
REVIZIJU I JEDNIM KOLENOM OD 45⁰

kom. 1 443.300,00 443.300,00

5

5.1
Isporuka i ugradnja dupleks, cirkulacione pumpe Grundfos TPED 
80-240/2, Q=50,7m³/h, H=1,4bar, Pel.=5,5kW kom 1 438.700,00 438.700,00

5.2
Isporuka i ugradnja dupleks, cirkulacione pumpe Grundfos TPED 
80-180/2, Q=40,3m³/h, H=1,26bar, Pel.= 3kW kom 1 433.500,00 433.500,00

5.3
Isporuka i ugradnja frekventne, cirkulacione pumpe Grundfos TPE 
80-110/4, Q=48,5m³/h, H=6m, Pel.= 2,2kW kom 2 355.000,00 710.000,00

5.4 Isporuka i montaža kompenzatora DN80/PN16 kom 4 6.500,00 26.000,00

5.5 Isporuka i ugradnja odmuljne pumpe Grundfos M1 kom 1 18.500,00 18.500,00

5.6
Isporuka i montaža merača toplotne energije - kalorimetara tip 
Danfoss, SONOMETER 1100, DN100/PN16 kom 2 260.400,00 520.800,00

6

6.1

Isporuka i montaža trokrakog mešnog ventila tip CV-316GG  
DN100/PN16 sa elektromotornim pogonom MC160, u kompletu sa 
kontraprirubnicama, zaptivnim i materijalom za  spajanje. Kvs = 

125 m3/h 

kom 1 154.008,00 154.008,00

6.2

Isporuka i montaža trokrakog mešnog ventila tip CV-316GG  
DN80/PN16 sa elektromotornim pogonom MC160, u kompletu sa 
kontraprirubnicama, zaptivnim i materijalom za  spajanje. Kvs = 

100 m3/h 

kom 1 149.730,00 149.730,00

4.1 komplet 2 879.625,00 1.759.250,00

Cirkulacione pumpe i kalorimetri

Ventili

Dimnjak



6.3

Isporuka i montaža trokrakog mešnog ventila tip CV-316GG  
DN80/PN16 sa elektromotornim pogonom MC160, u kompletu sa 
kontraprirubnicama, zaptivnim i materijalom za  spajanje. Kvs = 80 

m3/h

kom 2 149.730,00 299.460,00

Leptirasti ventil za montažu između prirubnica sa 
kontrabrirubnicama, veznim i zaptivnim materijalom
DN 150/PN16 kom 2 12.719,00 25.438,00
DN125/PN16 kom 26 9.825,00 255.450,00
Prečistač - filter sa prirubnicama i kontra brirubnicama, vezmnim i 
zaptivnim  setom
DN125/PN16 kom 2 19.320,00 38.640,00
Nepovratni ventil za montažu između dve prirubnice u kompletu sa 
kontra prirubnicama, veznim i zaptivnim setom

0,00 0,00

DN125/PN16 kom 4 40.940,00 163.760,00
Kuglasti navojni ventil
DN65/PN16 kom 2 12.765,00 25.530,00
DN40/PN10 kom 6 7.360,00 44.160,00
DN25/PN10 kom 11 5.750,00 63.250,00
DN15/PN10 kom 24 5.520,00 132.480,00
Balansni regulacioni ventil za montažu između dve prirubnice u 
kompletu sa kontra prirubnicama, veznim i zaptivnim setom
DN125/PN16 kom 2 88.653,50 177.307,00

6.9 Ventil sigurnosti tip ARI-SAFE-F-DN50/80 kom 2 64.400,00 128.800,00
7

Crne čelične bešavne cevi od materijala Č1212 izrađene po SRPS 
EN10220:2005, sledećih dimenzija:

DN150 - Ø168.3x4.5 mm m 36 1.909,60 68.745,60

DN125 -Ø139.7x4.0 mm m 84 1.736,00 145.824,00

DN100 - Ø114.3x3.6 mm m 12 1.215,20 14.582,40

DN65 - Ø76.1x2.9 mm m 24 954,80 22.915,20

DN25 - Ø33.7x2.3 mm m 12 520,80 6.249,60

DN15 - Ø21.3x2.0 mm m 42 347,20 14.582,40

Hamburški luk, R=1.5D, a = 90C, od bešavnih cevi  materijala 
Č1212 izrađene po SRPS EN10220:2005, sledećih dimenzija:

DN150 - Ø168.3x4.5 mm kom 10 2.400,00 24.000,00
DN125 -Ø139.7x4.0 mm kom 38 1.290,00 49.020,00
DN65 - Ø76.1x2.9 mm kom 12 840,00 10.080,00
DN25 - Ø33.7x2.3 mm kom 6 120,00 720,00
Koncentrična redukcija izrađena od crnih čeličnih bešavnih cevi od 
materijala Č1212 izrađene po SRPS EN10220:2005 a oblik i 
tolerancije po ISO3419, sledećih dimenzija:

R-DN150/DN125 kom 8 1.800,00 14.400,00

R-DN125/DN100 kom 8 1.800,00 14.400,00

R-DN125/DN80 kom 14 1.800,00 25.200,00

T - račva  izrađena od crnih čeličnih bešavnih cevi od materijala 
Č1212 izrađene po SRPS EN10220:2005 a oblik i tolerancije po 
ISO3419, tip ASTMA 234 sledećih dimenzija:

T - DN125-150-125 kom 4 5.775,00 23.100,00

T - DN 125-125-125 kom 2 5.775,00 11.550,00

T - DN 65-65-65 kom 2 2.025,00 4.050,00

T - DN 25-25-25 kom 2 570,00 1.140,00

7.5
Sitan potrošni materijal, žica i gas za zavarivanje, elektrode itd. 
50% od pozicija 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 0,3 450.559,20 135.167,76

Odzračni sudovi izrađeni od crnih čeličnih bešavnih cevi od 
materijala Č1212 izrađene po SRPS EN10220:2005 a oblik i 
tolerancije po ISO3419, sledećih dimenzija:

Ø273x5.6mm, L = 500mm kom 8 12.028,00 96.224,00

Razdelnik  izrađeni od crnih čeličnih bešavnih cevi od materijala 
Č1212 izrađene po SRPS EN10220:2005 a oblik i tolerancije po 
ISO3419 sa izradom svih potrebnih priključaka, sledećih dimenzija:

DN 300 (Ø318x7.5mm), L = 3500mm kom 1 58.000,00 58.000,00

Sabirnik izrađeni od crnih čeličnih bešavnih cevi od materijala 
Č1212 izrađene po SRPS EN10220:2005 a oblik i tolerancije po 
ISO3419 sa izradom svih potrebnih priključaka, sledećih dimenzija:

DN 300 (Ø318x7.5mm), L = 2200mm kom 1 48.000,00 48.000,00

7.2

7.3

7.4

7.6

7.7
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7.9
RÖ kontrola zavarenih spojeva na cevovodima u obimu 50% , 
radiogram zavara sardži broj filmova u skladu sa prečnikom koji se 
snima i dužinom filma koji se nudi.

150.000,00

8

8.1

Isporuka profilnog gvožđa za izradu konstrukcija za nošenje 
opreme i cevovoda. Konstrukciju izraditi od profila odgovarajućih 
dimenzija prema opterećenju i osloniti ih ma pod, odnosno zid 
kotlarnice. Cevovod na konstrukciju postaviti preko odgovarajućih 
kliznih oslonaca. Poziciju dati kompletno sa čišćenjem od korozije i 
premazivanje zaštitnom bojom u dva sloja.

kg 350 300,00 105.000,00

8.2

Po izradi konstrukciju za nošenje opreme i cevovoda obojiti bojom 
otpornom na radnoj temperaturi u tonu prema izboru investitora 45.000,00

9

9.1

Isporuka i montaza metalnih stubova sa elektromotorima, vitolom i 
sajlama za podizanje i spuštanje poklopaca na skladistu secke. komplet 2 297.600,00 595.200,00

9.2

Isporuka i montaza sistema za automatsko rukovanje sistemom za 
spustanje i podizanje, sa pratecim senzorima i automatikom. komplet 2 223.200,00 446.400,00

10

10.1
Izolacija cevnih vodova mineralnom vunom debljine 50 - 100 mm u 
oblozi od Al lima debljine 0.55mm m2 150 3.200,00 480.000,00

10.2
Izolacija sa čeličnom podkonstrukcijom sabirnika i razdelnika  
mineralnom vunom debljine 100 mm u oblozi od Al lima debljine 
0.8mm

m2 18 3.200,00 57.600,00

11

11.1
Termometar u zaštitnoj mesinganoj čuri opsega 0 - 120 C, R1/2" 
ugaoni

kom 10 3.500,00 35.000,00

11.2
Termometar u zaštitnoj mesinganoj čuri opsega 0 - 120 C, R1/2" 
ravni

kom 2 3.500,00 7.000,00

11.3
Manometri opsega od 0-10 bara, Ø110, R1/2" u kompletu sa 
manometarskom slavinom.

kom 6 5.500,00 33.000,00

12

12.1

U pripremno završne radove spada: otvaranje gradilišta, 
proučavanje i razrada projektne dokumentacije, tehnički pregled i 
primopredaja radova, ispitivanje cevovoda, instalacija i opreme na 
čvrstoću i nepropusnost sa izradom potrebnih zapisnika, elaborata, 
radiografsko ispitivanje instalacije sa izradom elaborata, 
pribavljanje svih potrebnih atesta, rasćišćavanje gradilišta, 
neophodna geometrska snimanja objekta izvedenog stanja, izrada 
uputstava za rukovanje  i održavanje, izrada uramljenih šema i 
druge dokumetacije po zahtevu investitora i nadležnih organa.

310.000,00

12.2

Merenje emisionih parametara, koeficijenta viška vazduha i 
regulacija sagorevanja sa izdavanjem izveštaja i protokola o 
merenju i regulaciji. Merenja snage kotla radi dokazivanja 
parametara iz ponude i ugovora o isporuci opreme.

paušalno 2 45.000,00 90.000,00

12.3
Obuka korisnika u rukovanju opremom i upoznavanje sa radom 
kotlarnice u trajanju od 2 dana od strane ovlašćenih lica isporučioca 
opreme.

120.000,00

12.4
Izrada projekata za izvođenje od strane izabranog isporučioca 
opreme.

495.000,00

12.5

Uvođenje u evidenciju opreme sudova pod pritiskom, izdavanje 
elaborata o kategorizaciji, razvrstavanju i periodičnom pregledu 
opreme pod pritiskom od strane ovlašćenog imenovanog tela..

paušalno 7 80.000,00 560.000,00

16.326.604,96

PDV (20%) 3.265.320,99

UKUPNO (sa PDV-om): 19.591.925,95

Izolaterski radovi - isporuka i ugradnja

Isporuka i montaža merne armature sa potrebnim veznim i zaptivnim materijalom nazivnog pritiska NP16

Sistem za podizanje poklopaca na otvorima skladista sečke

paušalno

Konstrukcija za nošenje opreme i cevovoda - isporuka i ugradnja

paušalno

paušalno

UKUPNO (bez PDV-a):

paušalno

Pripremno završni radovi

paušalno



Rekapitulacija

6.22.1 Predmer i predračun kotlovi i sistem za ubacivanje goriva u kotao 31.812.894,00 din

6.22.2 Predmer i predračun mašinske opreme u kotlarnici 19.591.925,95 din

51.404.819,95 din

8.567.469,99 din

42.837.349,96 din

U Kraljevu Odgovorni projektant

decembar 2017. god Miljan Marasevic

Ukupno sa PDV-om

PDV (20%):

Ukupno bez PDV-a



 
 
 
 
 
Prilog 1 – Kotao na biomasu 

  



NB-BioFire 500-1000_ENG

Data sheet

V 2.1

500 600 800 1.000 Mounting dimensions in [mm]
150-500 180-600 240-800 300-1000
150-500 180-600 240-800 300-1000

- - - -
A1 4.245 4.735 4.735 5.260
A2 3.590 3.950 3.950 4.444
A3 3.050 3.250 3.250 3.774
A4 2.365 2.595 2.595 3.116
A5 1.350 1.350 1.350 1.367
A6 200 200 200 200
B1 470 470 470 483
B2 1.270 1.270 1.270 1.270

1.375 1.375 1.375 1.379
B3 750 750 750 750
B4 2.485 2.485 2.485 2.485
B5 500 500 500 500
C1 2.650 2.650 2.650 2.865
C2 700 700 700 700
C3 300 300 300 300
C4 3/4" / 148 3/4" / 148 3/4" / 148 3/4" / 148
C5 3/4" / 118 3/4" / 118 3/4" / 118 3/4" / 118
C6 1.977 1.977 1.977 2.173
C7 1.765 1.765 1.765 1.965
C8 1.515 1.515 1.515 1.515

DN 100 DN 125 DN 125 DN 125
- - - -

C9 1.686 1.686 1.686 1.886
C10 945 945 945 945
D1 300 300 300 300

1.400 1.600 1.600 1.600
1.400 1.400 1.400 1.400
2.100 2.100 2.100 2.400

2.200 2.400 2.400 2.400
1.400 1.400 1.400 1.400
2.100 2.100 2.100 2.400

HERZ Energietechnik GesmbH
Herzstraße 1• A-7423 Pinkafeld
e-mail: office-energie@herz.eu • www.herz.eu

Height [DN ] / [mm]

Height

Diameter flue pipe 

Inserting dimension Combustion chamber module [mm]

Length
Width
Height

Dimension Flow / Return
Pressure step flange flow - return 

1…Flow , 2…Backflow , 3... Filling/depletion (IG 1"), 4 a…Safety heat exchanger - Input (1" IG), 4 b…Safety heat exchanger - Output (1" IG)

Changes in the sense of the technical progress reserve!

Width

Width without flange

Height

Height
Height [" ] / [mm]

Height [DN ] / [mm]

Width

Height

Height [" ] / [mm]
Height

HERZ BioFire 500-1000 

BioFire BioControl
Power range [kW] 
Power range - Declaration at nameplate [kW]
Continuance of combustion max. [h]
Length
Length
Length
Length

Height

Width

Length

Width with flange

Length
Width

Length

Acceptable fuel:

wood chips P16B, P 31,5, P45A according to EN 14961-1/4 
bzw.G50 W 15-40 according to ÖNORM M 7133 
nominal power at max. W25 or
heating value > 3,5 kWh/kg. 
wood pellets quality level A1 according to EN 14961-2, ENplus, 
ÖNORM M 7135, DIN plus, Swiss Pellets. 

Height

Inserting dimension Heat exchanger module [mm]

Width
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NB-BioFire 500-1000_ENG

Data sheet

V 2.1

500 600 800 1.000 Technical data
4.716 5.895 5.895 7.075

- - - -
0,05/0,10 0,05/0,10 0,05/0,10 0,05/0,10

1,5 / 5 1,5 / 5 1,5 / 5 1,5 / 5
102 102 102 102
110 110 110 110

1.146 1.660 1.660 1.950

36 28 31 -
47 37 41 -
88 61 - 185

23.946 28.736 38.314 47.893
28.736 34.483 45.977 57.471
~1,8 2 3 3

1 1 1 1
24 29 29 29
1 1 1 1
1 1 1 2

> 850 > 850 > 850 > 850
95-108 95-108 95-108 95-108

2 2 2 2
1 / 63 1 / 77 1 / 77 1 / 77

~120 (~120) ~120 (~120) ~130 (~130) ~150 (~150)
0,381 (0,348) 0,428 (0,39) 0,57 (0,519) 0,713 (0,697)

1060 (965) 1184 (1079) 1579 (1438) 1974 (1930)
1520 (1389) 1704 (1553) 2272 (2070) 2841 (2778)
11,9 (11,9) 13,7 (13,7) 13,8 (13,8) 14,0 (14,0)

93,1 94,5 95,5 94,7

~80 (~80) ~80 (~80) ~80 (~80) ~80 (~80)
0,146 (0,136) 0,176 (0,163) 0,237 (0,217) 0,293 (0,271)

405 (375) 486 (450) 649 (601) 811 (751)
583 (485) 700 (582) 934 (777) 1167 (971)

10,8 (10,8) 9,0 (9,0) 9,0 (9,0) 9,0 (9,0)
94,4 93,6 96,3 96,5

1.575 1.800 1.800 2.550
675 750 750 825
180 180 180 180
75 85 85 105

2.000 2.430 2.430 2.650
200 200 200 250

~ 400 ~450 ~450 ~625

5.000 5.000 10.000 10.000
*  [Bm³] - cubic metres at operating pressure

3 (-) 6 (-) 6 (-) 6 (-)
Ind. draught f.-cross sect. of electric cable[mm²]\amount of wires 2,5\5 2,5\5 2,5\5 2,5\5 

0,09 (-) 0,09 (-) 0,09 (-) 0,09 (-)
Primary air fan-cross sect. of electric cable[mm²]\amount of wir. 1\3 1\3 1\3 1\3
Secondary 1 air fan [kW];(motor nominal torque[Nm]) 0,4 (-) 0,4 (-) 0,4 (-) 0,4 (-)
Secondary 1 air fan-cross sect. of elec. cable[mm²]\amount of w. 1\3 1\3 1\3 1\3

0,4 (-) 0,4 (-) 0,4 (-) 0,4 (-)
Secondary 2 air fan-cross sect. of elec. cable[mm²]\amount of w. 1\3 1\3 1\3 1\3
Ht-air blower; ignition fan [kW];(motor nominal torque[Nm]) 1,6 (-) 1,6 (-) 1,6 (-) 1,6 (-)
Ht-air blower; ign. fan [kW]-cr. sect. of elec. cab.[mm²]\am. of w. 1,5\4 1,5\4 1,5\4 1,5\4
Stoker screw [kW];(motor nominal torque[Nm]) 0,55 (328) 0,55 (328) 0,55 (328) 0,55 (328)
Stoker screw-cross sect. of electric cable[mm²]\amount of wires 1,5\4 1,5\4 1,5\4 1,5\4

0,25 (31) 0,25 (31) 0,25 (31) 0,25 (31)
Ash screw-cross sect. of electric cable[mm²]\amount of wires 1\4 1\4 1\4 1\4
Scraper floor combustion ash [kW];(motor nominal torque[Nm]) 0,37( ) 0,37( ) 0,37( ) 0,37( )
Flue ash screw - auto de ash drive [kW]; (motor nominal tor.[Nm) 0,25 (31) 0,25 (31) 0,25 (31) 0,25 (31)
Flue ash screw - cross section of electic c.[mm²]\amount of wir. 1\4 1\4 1\4 1\4

0,12 ( ) 0,12 ( ) 0,12 ( ) 0,12 ( )
0,55 (-) 0,55 (-) 0,55 (-) 0,55 (-)

1\4 1\4 1\4 1\4
0,37 (-) 0,37 (-) 0,37 (-) 0,37 (-) permanent minimum heat decline:

1\3 1\3 1\3 1\3 100% of the nominal power  for min. 
0,37 ( ) 0,37 ( ) 0,37 ( ) 0,37 ( ) 2 hours or

0,0065 (-) 0,0065 (-) 0,0065 (-) 0,0065 (-) 50% of the nominal power for min. 
1 \ 2+4 1 \ 2+4 1 \ 2+4 1 \ 2+4 3 hours

8,45 11,45 11,45 11,45
3x400,20,50 3x400,20,50 3x400,20,50 3x400,20,50 The size of the buffer depends     

1,5 (419) 1,5 (419) 1,5 (419) 1,5 (419) on the system. This must be calculated
1,5\4 1,5\4 1,5\4 1,5\4 by a planner in accordance

1,5 (419) 1,5 (419) 1,5 (419) 1,5 (419) with the present heating system!
1,5\4 1,5\4 1,5\4 1,5\4
1,1 ( ) 1,1 ( ) 1,1 ( ) 1,1 ( )
1,5\4 1,5\4 1,5\4 1,5\4

0,55 (328) 0,55 (328) 0,55 (328) 0,55-1,5 (328)
1,5\4 1,5\4 1,5\4 1,5\4

0,75-1,5 (419) 0,75-1,5 (419) 0,75-1,5 (419) 0,75-1,5 (419)
1,5\4 1,5\4 1,5\4 1,5\4

1,0-7,5 (-) 1,0-7,5 (-) 1,0-7,5 (-) 1,0-7,5 (-)
2,5\5 2,5\5 2,5\5 2,5\5

HERZ Energietechnik GesmbH
Herzstraße 1• A-7423 Pinkafeld
e-mail: office-energie@herz.eu • www.herz.eu

Volume flow flue gas [Nm³/h] 

Volume flow flue gas** [Bm³/h] *

Changes in the sense of the technical progress reserve!

Combustion chamber stones

Number of thermal safety valve

Accessories, ash removal,…

HERZ BioFire 500-1000 

Emission - Nominal load  wood chips W25 ( Wood pellets)

Efficiency f [%] max. 

Minimal volume of buffer tank [Liter]

Mass flow flue gas [kg/s] 

Combustion chamber modul
Weight [kg]

Feed-in
Burner  (trough, grate elements, etc.) 

Buffer

Casing, control
Heat exchanger 

Exhaust gas temperature [°C]

CO2 content [Vol. %]

Volume flow flue gas** [Bm³/h] *

Efficiency f [%] max. 

Emission - Part load load wood chips W25 ( Wood pellets)

Volume flow flue gas [Nm³/h] 

CO2 content [Vol. %]

Resistance of boiler at dt=20K [mbar]

Mass flow flue gas [kg/s] 

Volume of combustion chamber [m3]

Exhaust gas temperature [°C]

BioFire BioControl

Electrical connention [V;Hz;A] / delivery rate [kW]

Max. setting Safetytemperaturelimiter - STL (°C)

Volume of combustion chamber [ltr.]
min./max. delivery pressure [mbar]

max. operating temperature [°C]

Weight of boiler [kg]

3x400 ; 50 ; 16 / -

Necessary quantity of water for safety heat exchanger [ltr./h]

operating overpressure Min/Max [bar]

Minimal Flow rate dt=18K [kg/h]

Size of heat exchanger [m2]

Water capacity [ltr.]

Electric  power consumption, part load [kW]

Resistance of boiler at dt=35K [mbar]

Electric  power consumption,  nominal load [kW]
Flow rate dt=15K [kg/h]

Heat exchanger - Number of tube rows / conduits [qty.]

Resistance of boiler at dt=10K [mbar]

Opening temperature thermal safety valve (°C) 

Size of grate surface [m2]

Electric power input

Conveyer screw [kW]; (motor nominal torque[Nm])
Conveyer screw-cross s. of electric c.[mm²]\ amount of w.
Wood chips auger system[kW]; (motor nominal torque [Nm])

Ash screw cyclone [kW]; (motor nominal torque[Nm])
Heat exchanger [kW]; (motor nominal torque [Nm])
Heat exchanger-cross section of electric cable [mm²]
Feed motor 1 [kW]; (motor nominal torque[Nm])
Feed motor 1-cross section of electric cable [mm²]\amount of w.
Feed motor 2 [kW]; (motor nominal torque[Nm])

Conveyer screw-cross s. of electric c.[mm²]\ amount of w.
Hydraulik aggregate for scraper floor [kW]; (motor n. torq. [Nm])
Hydraulik aggregate f. scr. fl.-cross s. of el. cable\ amount of w.

Induced-draught fan-flue gas f. [kW]; (motor nominal torque[Nm])

Wood chips auger s.-cross s. of ele. cable [mm²]\ amount of w.
Wood pellets auger system [kW]; (motor nominal torque [Nm])
Wood pellets auger s.-cross s. of el. cable [mm²]\ amount of w.
Transport system with seperate gear [kW];(motor n. torq. [Nm])
Tran. s. with s. g.-cross section of el. cable [mm²]\ amount of w.
Conveyer screw, depending on constr. [kW];(motor n. tor. [Nm])

A buffer is not required if guaranteed:

Primary air fan [kW]; (motor nominal torque[Nm])

Burn back system drive [kW]; (motor nominal torque[Nm])
Burn back syst. drive-cross s. of electric c.[mm²]\ amount of w.
Total sum boiler without auger system [kW]
Electrical connection [V, A, Hz] 

Ash screw - auto de ash drive [kW];(motor nominal torque[Nm])

Secondary 2 air fan [kW];(motor nominal torque[Nm])
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Company name:
Created by:
Phone:

Date: 26/12/2017

Printed from Grundfos Product Centre [2017.08.032]

Position Qty. Description
1 TPE 80-110/4-S A-F-A-BAQE

Note! Product picture may differ from actual product

Product No.: 96275937

Single-stage, close-coupled, volute pump with in-line suction and discharge ports of identical diameter.
The pump is of the top-pull-out design, i.e. the power head (motor, pump head and impeller) can be
removed for maintenance or service while the pump housing remains in the pipework.
The pump is fitted with an unbalanced rubber bellows seal. The shaft seal is according to EN 12756.
Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2).
The pump is fitted with a fan-cooled asynchronous motor.
The motor includes a frequency converter and PI controller in the motor terminal box. This enables
continuously variable control of the motor speed, which again enables adaptation of the performance to
a given requirement.

The pump is fitted with a differential-pressure sensor.

Liquid:
Pumped liquid: Water
Liquid temperature range: 0 .. 120 °C
Liquid temperature during operation: 20 °C
Density: 998.2 kg/m³

Technical:
Speed for pump data: 1445 rpm
Rated flow: 59.4 m³/h
Rated head: 8.9 m
Primary shaft seal: BAQE
Curve tolerance: ISO9906:2012 3B

Materials:
Pump housing: Cast iron

EN-JL1040
ASTM A48-40 B

Impeller: Cast iron
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Installation:
Maximum ambient temperature: 40 °C
Maximum operating pressure: 16 bar
Flange standard: DIN
Pipe connection: DN 80
Pressure rating: PN 16
Port-to-port length: 440 mm
Flange size for motor: FF215

1/6

http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96275937&freq=50&lang=ENU


Company name:
Created by:
Phone:

Date: 26/12/2017

Printed from Grundfos Product Centre [2017.08.032]

Position Qty. Description
Electrical data:
Motor type: 100LB
IE Efficiency class: IE3
Rated power - P2: 2.2 kW
Mains frequency: 50 Hz
Rated voltage: 3 x 380-480 V
Rated current: 4,60-3,80 A
Cos phi - power factor: 0,94-0,90
Rated speed: 180-1740 rpm
Efficiency: IE3 86,7%
Number of poles: 4
Enclosure class (IEC 34-5): IP55
Insulation class (IEC 85): F

Others:
Minimum efficiency index, MEI ≥: 0.68
ErP status: EuP Standalone/Prod.
Net weight: 89 kg
Gross weight: 103 kg
Shipping volume: 0.39 m³

2/6
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96275937 TPE 80-110/4-S 50 Hz
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Printed from Grundfos Product Centre [2017.08.032]
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Description Value
General information:
Product name: TPE 80-110/4-S

A-F-A-BAQE
Product No: 96275937
EAN number: 5700830063903

Technical:
Speed for pump data: 1445 rpm
Rated flow: 59.4 m³/h
Rated head: 8.9 m
Head max: 110 dm
Primary shaft seal: BAQE
Curve tolerance: ISO9906:2012 3B
Pump version: A
Model: A

Materials:
Pump housing: Cast iron

EN-JL1040
ASTM A48-40 B

Impeller: Cast iron
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Material code: A

Installation:
Maximum ambient temperature: 40 °C
Maximum operating pressure: 16 bar
Flange standard: DIN
Connect code: F
Pipe connection: DN 80
Pressure rating: PN 16
Port-to-port length: 440 mm
Flange size for motor: FF215

Liquid:
Pumped liquid: Water
Liquid temperature range: 0 .. 120 °C
Liquid temperature during operation: 20 °C
Density: 998.2 kg/m³

Electrical data:
Motor type: 100LB
IE Efficiency class: IE3
Rated power - P2: 2.2 kW
Mains frequency: 50 Hz
Rated voltage: 3 x 380-480 V
Rated current: 4,60-3,80 A
Cos phi - power factor: 0,94-0,90
Rated speed: 180-1740 rpm
Efficiency: IE3 86,7%
Number of poles: 4
Enclosure class (IEC 34-5): IP55
Insulation class (IEC 85): F
Motor protec: NONE
Motor No: 86906269

Others:
Minimum efficiency index, MEI ≥: 0.68

4/6
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Company name:
Created by:
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Date: 26/12/2017

Printed from Grundfos Product Centre [2017.08.032]

Description Value
ErP status: EuP Standalone/Prod.
Net weight: 89 kg
Gross weight: 103 kg
Shipping volume: 0.39 m³
Config. file no: 97845535
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96275937 TPE 80-110/4-S 50 Hz
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Naziv firme: -
Napravio: -
Telefon: -
Faks: -
Datum: -

Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]

Pozicija Kol. Opis
1 TPED 80-240/2 A-F-A-BQQE

Paznja! Slika proizvoda se može razlikovati od stvarnog proizvoda

Proizvodni broj: 96110125
Jednostepena, centrifugalna, in-line,
dvostruka pumpa.

In-line dizajn sa suprotnim usisnim i ispusnim
otvorom omogucava montažu u cevovod ili na
betonski temelj.

Zaptivac vratila je na koroziju otporni mehanicka
zaptivac koji ne treba održavati.

Pumpa ima IEC prirubnicki spojen trofazni MGE
motor sa pretvaracem frekvencije i
PI-regulatorom integrisanim u prikljucnu kutiju
motora. Dopunska zaštita motora nije potrebna jer
su i motor i elektronika zašticeni integrisanom
temperaturnom zaštitom i zaštitom od
preopterecenja.

Eksterni senzor se može prikljuciti ukoliko se
traži regulirani pogon pumpe baziran npr. na
protoku, diferencijskom pritisku ili temperaturi.

Upravljacka ploca omogucava podešavanje zadate
tacke kao i podešavanje pumpe na rad na MIN ili
MAX te na STOP. Upravljacka ploca ima signalne
lampice za "Pogon" i "Kvar".

Sa pumpom se može komunicirati preko Grundfosovog
daljinskog upravljaca R100 koji omogucava dalja
podešavanja i ocitavanje brojnih parametara kao
što su "aktuelna vrednost", "brzina", "ulazna
snaga" i ukupni "utrošak energije".

Prikljucna kutija sadrži stezaljke za
prikljucivanje:

- uklj./isklj. pumpe (bespotencijalni kontakt),
- eksterno daljinsko podešavanje zadate tacke

putem analognog signala, 0-5 V, 0-10 V,
0(4)-20 mA,

- 5 V snabdevanja potenciometra za podešavanje,
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Naziv firme: -
Napravio: -
Telefon: -
Faks: -
Datum: -

Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]

Pozicija Kol. Opis
Imax = 5 mA,

- senzor, 0-5 V, 0-10 V, 0(4)-20 mA,
- 24 V snabdevanje za senzor, Imax = 40 mA,
- ulaz za prisilnu regulaciju na MIN ili MAX

(bespotencijalni kontakt),
- bespotencijalni signalni relej kvara sa

preklopnim kontaktom,
- RS485 GENIbus.

Tečnost:
Dizana tečnost: voda
Raspon temperature tečnosti: -25 .. 110 °C
Temp. tečnosti: 80 °C
Gustina: 971.8 kg/m³
Kinematska viskoznost: 1 mm²/s

Tehnički:
Brzina za podatke o pumpi: 2920 rpm
Stvarno izračunati protok: 50.7 m³/h
Postignuta visina pumpe: 14 m
Stvarni prečnik rotora: 135 mm
Zaptivač vratila: BQQE
Tolerancija krive: ISO9906:2012 3B

Materijali:
Kućište pumpe: Liveno gvožđe

EN-JL1040
ASTM A48-40 B

Rotor: Liveno gvožđe
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Ugradnja:
Maksimalna temperatura okoline: 40 °C
Maksimalni radni pritisak: 16 bar
Standardna prirubnica: DIN
Spajanje pumpe: DN 80
Nazivni pritisak: PN 16
Dužina ugrađivanja: 360 mm
Veličina prirubnice za motor: FF265

Električni podaci:
Tip motora: 132SC
IE klasa efikasnosti: IE3
Broj polova: 2
Potrebna snaga - P2: 2 x 5.5 kW
Frekvencija struje: 50 Hz
Potrebni napon: 3 x 380-480 V
Nazivna struja: 11,0-8,80 A
cos fi - faktor snage: 0,94-0,93
Nazivna brzina: 360-3530 rpm
IE efikasnost: IE3 89,2%
Klasa zaštite (IEC 34-5): IP55
Klasa izolacije (IEC 85): F

Ostali:

2/11



Naziv firme: -
Napravio: -
Telefon: -
Faks: -
Datum: -

Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]

Pozicija Kol. Opis
Oznaka: Grundfos Blueflux
Minimum efficiency index, MEI ≥: 0.69
ErP status: EuP  Standalone/Prod.
Neto masa: 200 kg
Bruto masa: 224 kg
Transportna zapremina: 0.64 m³
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Naziv firme: -
Napravio: -
Telefon: -
Faks: -
Datum: -

Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]

96110125 TPED 80-240/2 50 Hz
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Napravio: -
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Faks: -
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Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]
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13: GND (frame)
12: Analog output
11: Digital input 4
10: Digital input 3
1: Digital input 2
9: GND (frame)
8: +24 V
7: Sensor input
B: RS-485B
Y: Screen
A: RS-485A

6: GND (frame)
5: +10 V
4: Setpoint input
3: GND (frame)
2: Start/stop

Opis Vrednost

Opšte informacije:
Ime proizvoda:: TPED 80-240/2 A-F-A-BQQE
Pozicija
Šifra proizvoda: 96110125
EAN broj:: 5700397022474
Cena: Na zahtev

Tehnički:
Brzina za podatke o pumpi: 2920 rpm
Nazivni protok: 64.8 m³/h
Nazivna visina: 19.9 m
Visina max.: 240 dm
Stvarni prečnik rotora: 135 mm
Zaptivač vratila: BQQE
Tolerancija krive: ISO9906:2012 3B
Verzija pumpe: A
Model: A

Materijali:
Kućište pumpe: Liveno gvožđe

EN-JL1040
ASTM A48-40 B

Rotor: Liveno gvožđe
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Kod za materijal: A

Ugradnja:
Maksimalna temperatura okoline: 40 °C
Maksimalni radni pritisak: 16 bar
Standardna prirubnica: DIN
Kod za povezivanje: F
Spajanje pumpe: DN 80
Nazivni pritisak: PN 16
Dužina ugrađivanja: 360 mm
Veličina prirubnice za motor: FF265

Tečnost:
Raspon temperature tečnosti: -25 .. 110 °C
Kinematska viskoznost: 1 mm²/s

Električni podaci:
Tip motora: 132SC
IE klasa efikasnosti: IE3
Broj polova: 2
Potrebna snaga - P2: 2 x 5.5 kW
Frekvencija struje: 50 Hz
Potrebni napon: 3 x 380-480 V
Nazivna struja: 11,0-8,80 A
cos fi - faktor snage: 0,94-0,93
Nazivna brzina: 360-3530 rpm
IE efikasnost: IE3 89,2%
Klasa zaštite (IEC 34-5): IP55
Klasa izolacije (IEC 85): F
Zaštita motora: BEZ ZAŠTITE
Broj motora: 87774008

Ostali:
Oznaka: Grundfos Blueflux
Minimum efficiency index, MEI ≥: 0.69
ErP status: EuP  Standalone/Prod.
Neto masa: 200 kg
Bruto masa: 224 kg
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Naziv firme: -
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Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]

Opis Vrednost
Transportna zapremina: 0.64 m³
Konfig. broj fajla: 97845426
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Naziv firme: -
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96110125 TPED 80-240/2 50 Hz
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96110125 TPED 80-240/2 50 Hz

Napomena! Sve jedinice su u [mm]ukoliko drugačije nije navedeno.
Upozorenje: Ovaj pojednostavljeni dimenzioni crtež ne pokazuje sve detalje.
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Naziv firme: -
Napravio: -
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96110125 TPED 80-240/2 50 Hz

Pažnja! Sve jedinice su u  [mm] ukoliko nije rečeno drugačije.
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11: Digital input 4
10: Digital input 3
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8: +24 V
7: Sensor input
B: RS-485B
Y: Screen
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Naziv firme: -
Napravio: -
Telefon: -
Faks: -
Datum: -

Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]

Troškovi životnog veka (LCC) - 15 godine rada
Troškovi životnog veka (LCC) [€]
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Naziv firme: -
Napravio: -
Telefon: -
Faks: -
Datum: -

Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]

LCC izveštaj
Zahtevi: Opšti podaci:
Protok: 50.7 m³/h Cena energije (visoka tarifa): 0.15 €/kWh n - život u godinama: 15 

Godišnji kapacitet: ---- i - Kamatna stopa: 0 %

Napor: ---- p - iznos inflacije: 6 %

Ulazni podaci:
Sistem:

A:
TPED 80-240/2

godišnje ukupno (život)

Početni trošak investiranja [€] 13459
Pumpni sistem [€] 13459
Dalje investiranje [€]

Troškovi instalacije i aktiviranja [€]

Energetski troškovi [€] 1397 34494
Potrošnja energije [kWh/Godina] 9316
Specifična energija [kWh/m³]
Godišnja promena efikasnosti [%/Godina]

Radni troškovi [€/Godina]

[€/Godina]
Rutinski troškovi održavanja [€/Godina]
Troškovi popravke [€/Godina]
Ostali godišnji troškovi [€/Godina]

Vreme mirovanja i gubitak troškova proizvodnje
[€/Godina]

Ekološki troškovi [€]

Troškovi deaktivacije i uklanjanja [€]

Izlaz:
Neto trenutna LCC vrednost [€] 47953

od čega je trenutni trošak energije [€] 34494
i trošak održavanja je [€]
od čega trenutni neto trošak energije je % je [%] 71.9
i troškovi održavanja % je [%] 0.0
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Naziv firme: -
Napravio: -
Telefon: -
Faks: -
Datum: -

Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]

Pozicija Kol. Opis
1 TPED 80-180/2 A-F-A-BQQE

Paznja! Slika proizvoda se može razlikovati od stvarnog proizvoda

Proizvodni broj: 96110123
Jednostepena, centrifugalna, in-line,
dvostruka pumpa.

In-line dizajn sa suprotnim usisnim i ispusnim
otvorom omogucava montažu u cevovod ili na
betonski temelj.

Zaptivac vratila je na koroziju otporni mehanicka
zaptivac koji ne treba održavati.

Pumpa ima IEC prirubnicki spojen trofazni MGE
motor sa pretvaracem frekvencije i
PI-regulatorom integrisanim u prikljucnu kutiju
motora. Dopunska zaštita motora nije potrebna jer
su i motor i elektronika zašticeni integrisanom
temperaturnom zaštitom i zaštitom od
preopterecenja.

Eksterni senzor se može prikljuciti ukoliko se
traži regulirani pogon pumpe baziran npr. na
protoku, diferencijskom pritisku ili temperaturi.

Upravljacka ploca omogucava podešavanje zadate
tacke kao i podešavanje pumpe na rad na MIN ili
MAX te na STOP. Upravljacka ploca ima signalne
lampice za "Pogon" i "Kvar".

Sa pumpom se može komunicirati preko Grundfosovog
daljinskog upravljaca R100 koji omogucava dalja
podešavanja i ocitavanje brojnih parametara kao
što su "aktuelna vrednost", "brzina", "ulazna
snaga" i ukupni "utrošak energije".

Prikljucna kutija sadrži stezaljke za
prikljucivanje:

- uklj./isklj. pumpe (bespotencijalni kontakt),
- eksterno daljinsko podešavanje zadate tacke

putem analognog signala, 0-5 V, 0-10 V,
0(4)-20 mA,

- 5 V snabdevanja potenciometra za podešavanje,
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Naziv firme: -
Napravio: -
Telefon: -
Faks: -
Datum: -

Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]

Pozicija Kol. Opis
Imax = 5 mA,

- senzor, 0-5 V, 0-10 V, 0(4)-20 mA,
- 24 V snabdevanje za senzor, Imax = 40 mA,
- ulaz za prisilnu regulaciju na MIN ili MAX

(bespotencijalni kontakt),
- bespotencijalni signalni relej kvara sa

preklopnim kontaktom,
- RS485 GENIbus.

Tečnost:
Dizana tečnost: voda
Raspon temperature tečnosti: -25 .. 110 °C
Temp. tečnosti: 80 °C
Gustina: 971.8 kg/m³
Kinematska viskoznost: 1 mm²/s

Tehnički:
Brzina za podatke o pumpi: 2910 rpm
Stvarno izračunati protok: 40.3 m³/h
Postignuta visina pumpe: 12.5 m
Stvarni prečnik rotora: 115 mm
Zaptivač vratila: BQQE
Tolerancija krive: ISO9906:2012 3B

Materijali:
Kućište pumpe: Liveno gvožđe

EN-JL1040
ASTM A48-40 B

Rotor: Liveno gvožđe
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Ugradnja:
Maksimalna temperatura okoline: 40 °C
Maksimalni radni pritisak: 16 bar
Standardna prirubnica: DIN
Spajanje pumpe: DN 80
Nazivni pritisak: PN 16
Dužina ugrađivanja: 360 mm
Veličina prirubnice za motor: FF215

Električni podaci:
Tip motora: 100LC
IE klasa efikasnosti: IE3
Broj polova: 2
Potrebna snaga - P2: 2 x 3 kW
Frekvencija struje: 50 Hz
Potrebni napon: 3 x 380-480 V
Nazivna struja: 6,20-5,00 A
cos fi - faktor snage: 0,94-0,92
Nazivna brzina: 360-3490 rpm
IE efikasnost: IE3 87,1%
Klasa zaštite (IEC 34-5): IP55
Klasa izolacije (IEC 85): F

Ostali:
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Naziv firme: -
Napravio: -
Telefon: -
Faks: -
Datum: -

Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]

Pozicija Kol. Opis
Oznaka: Grundfos Blueflux
Minimum efficiency index, MEI ≥: 0.69
ErP status: EuP  Standalone/Prod.
Neto masa: 152 kg
Bruto masa: 163 kg
Transportna zapremina: 0.46 m³
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96110123 TPED 80-180/2 50 Hz
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Q = 40.3 m³/h
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Dizana tečnost = voda
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13: GND (frame)
12: Analog output
11: Digital input 4
10: Digital input 3
1: Digital input 2
9: GND (frame)
8: +24 V
7: Sensor input
B: RS-485B
Y: Screen
A: RS-485A

6: GND (frame)
5: +10 V
4: Setpoint input
3: GND (frame)
2: Start/stop

Opis Vrednost

Opšte informacije:
Ime proizvoda:: TPED 80-180/2 A-F-A-BQQE
Pozicija
Šifra proizvoda: 96110123
EAN broj:: 5700397022450
Cena: Na zahtev

Tehnički:
Brzina za podatke o pumpi: 2910 rpm
Nazivni protok: 48.2 m³/h
Nazivna visina: 13.2 m
Visina max.: 180 dm
Stvarni prečnik rotora: 115 mm
Zaptivač vratila: BQQE
Tolerancija krive: ISO9906:2012 3B
Verzija pumpe: A
Model: A

Materijali:
Kućište pumpe: Liveno gvožđe

EN-JL1040
ASTM A48-40 B

Rotor: Liveno gvožđe
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Kod za materijal: A

Ugradnja:
Maksimalna temperatura okoline: 40 °C
Maksimalni radni pritisak: 16 bar
Standardna prirubnica: DIN
Kod za povezivanje: F
Spajanje pumpe: DN 80
Nazivni pritisak: PN 16
Dužina ugrađivanja: 360 mm
Veličina prirubnice za motor: FF215

Tečnost:
Raspon temperature tečnosti: -25 .. 110 °C
Kinematska viskoznost: 1 mm²/s

Električni podaci:
Tip motora: 100LC
IE klasa efikasnosti: IE3
Broj polova: 2
Potrebna snaga - P2: 2 x 3 kW
Frekvencija struje: 50 Hz
Potrebni napon: 3 x 380-480 V
Nazivna struja: 6,20-5,00 A
cos fi - faktor snage: 0,94-0,92
Nazivna brzina: 360-3490 rpm
IE efikasnost: IE3 87,1%
Klasa zaštite (IEC 34-5): IP55
Klasa izolacije (IEC 85): F
Zaštita motora: BEZ ZAŠTITE
Broj motora: 87764013

Ostali:
Oznaka: Grundfos Blueflux
Minimum efficiency index, MEI ≥: 0.69
ErP status: EuP  Standalone/Prod.
Neto masa: 152 kg
Bruto masa: 163 kg
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Naziv firme: -
Napravio: -
Telefon: -
Faks: -
Datum: -

Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]

Opis Vrednost
Transportna zapremina: 0.46 m³
Konfig. broj fajla: 97845394
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Naziv firme: -
Napravio: -
Telefon: -
Faks: -
Datum: -

Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]

96110123 TPED 80-180/2 50 Hz
cos phi
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Naziv firme: -
Napravio: -
Telefon: -
Faks: -
Datum: -

Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]

96110123 TPED 80-180/2 50 Hz

Napomena! Sve jedinice su u [mm]ukoliko drugačije nije navedeno.
Upozorenje: Ovaj pojednostavljeni dimenzioni crtež ne pokazuje sve detalje.
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Naziv firme: -
Napravio: -
Telefon: -
Faks: -
Datum: -

Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]

96110123 TPED 80-180/2 50 Hz

Pažnja! Sve jedinice su u  [mm] ukoliko nije rečeno drugačije.

NC CN O L1 L2 L3

10K

RUN

STOP

1 A

0-10 V

0/4-20 mA 4-20 mA

0/4-20 mA 0-10 V

10111213

1/0

1/0

1/0

6 5 4 3 2

9 8 7 B Y

G
roup 2

G
roup 3

13: GND (frame)
12: Analog output
11: Digital input 4
10: Digital input 3
1: Digital input 2
9: GND (frame)
8: +24 V
7: Sensor input
B: RS-485B
Y: Screen
A: RS-485A

6: GND (frame)
5: +10 V
4: Setpoint input
3: GND (frame)
2: Start/stop
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Naziv firme: -
Napravio: -
Telefon: -
Faks: -
Datum: -

Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]

Troškovi životnog veka (LCC) - 15 godine rada
Troškovi životnog veka (LCC) [€]
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Naziv firme: -
Napravio: -
Telefon: -
Faks: -
Datum: -

Štampano iz Grundfos CAPS [2015.02.029]

LCC izveštaj
Zahtevi: Opšti podaci:
Protok: 40.3 m³/h Cena energije (visoka tarifa): 0.15 €/kWh n - život u godinama: 15 

Godišnji kapacitet: ---- i - Kamatna stopa: 0 %

Napor: ---- p - iznos inflacije: 6 %

Ulazni podaci:
Sistem:

A:
TPED 80-180/2

godišnje ukupno (život)

Početni trošak investiranja [€] 9848
Pumpni sistem [€] 9848
Dalje investiranje [€]

Troškovi instalacije i aktiviranja [€]

Energetski troškovi [€] 1314 32438
Potrošnja energije [kWh/Godina] 8761
Specifična energija [kWh/m³]
Godišnja promena efikasnosti [%/Godina]

Radni troškovi [€/Godina]

[€/Godina]
Rutinski troškovi održavanja [€/Godina]
Troškovi popravke [€/Godina]
Ostali godišnji troškovi [€/Godina]

Vreme mirovanja i gubitak troškova proizvodnje
[€/Godina]

Ekološki troškovi [€]

Troškovi deaktivacije i uklanjanja [€]

Izlaz:
Neto trenutna LCC vrednost [€] 42286

od čega je trenutni trošak energije [€] 32438
i trošak održavanja je [€]
od čega trenutni neto trošak energije je % je [%] 76.7
i troškovi održavanja % je [%] 0.0
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Prilog 3 – Kalorimetar 
  



















 
 
 
 
 
Prilog 4 – Proračun dimnjaka 
  



KOTLARNICA NA BIOMASU-SEČKA
PRIBOJ

ložištno-tehničko mjerenje ložišta prema EN 13384-1

datum 20.12.2017

projekt
MIM TEHNO PLUS, KRALJEVO
Goran Cvetkov, dipl.mas.inz.

koncept naprave - Kotlarnica na sečku, kotao HERZ BioFire 800

izračunato prema EN 13384-1
Dimovodna naprava kućna dimovodna naprava
položaj/tok Izvana na zgradi
opskrba zrakom Ovisno o zraku prostorije
dovod zraka Od prostorije za instalaciju
odjeljci spojni element: 1, dimovodna naprava: 1
ušće Otvoreno ušće zeta = 0

okolica

lokacija Priboj
geodetska visina 882 m
sigurnosni broj SE 1,5
korekcijski faktor SH 0,5
temperature okolnog zraka (vlastite vrijednosti)
na ušću -5 °C (temperaturni uvjeti)
na otvorenom -15 °C (temperaturni uvjeti)
u hladnom području -10 °C (temperaturni uvjeti)
u toplom području 20 °C (temperaturni uvjeti)
okolni zrak 15 °C (tlačni uvjet)
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ložište

kategorija Kruto gorivo
proizvođać, tip Herz BioFire 800
gorivo Drvo

puno opterećenje djelomično opterećenje
nazivna toplinska snaga 800 kW 400 kW
toplinska snaga loženja 1052,63 kW 526,32 kW
udio CO2 13,8 % 9 %
masena struja dimnih plinova 0,62 kg/s 0,26 kg/s
temperatura dimnih plinova 120 °C 80 °C
potrebni potisni tlak 15 Pa 5 Pa
nastavak za dimne plinove Okrugli 300 mm
vrsta prijelaza Redukcija konusna 60°
potreban zrak (faktor beta) 1,91

prostorija za instalaciju

kategorija Ložionica
svježi zrak Otvor od otvorenog
izlazni zrak Otvor na otvoreno

spojni element - vrsta gradnje

kategorija Spojni element (DS)
proizvođać, tip Schiedel ICS 25 model 1
presjek Okrugli 450 mm
otpor prolaza topline 0,37 m˛K/W
debljina 26 mm
materijal unutarnjeg zida Nehrđajući čelik 316L
srednja hrapavost 1 mm
klasifikacija proizvoda T450 N1 W
upotrebljivo u skladu s Declaration of conformity DE-006-DOP
i Declaration of conformity CE-0036-CPD-90028-001-Rev02

spojni element - izmjere

otpori Segemntni luk (2) 45 °
učinkovita visina 0,6 m
razvijena dužina 3 m
udio u otvorenom prostoru 0 %
udio u hladnom području 0 %
udio u toplom području 100 %

Dimovodna naprava - vrsta gradnje

kategorija Dimovodna naprava (DS)
proizvođać, tip Schiedel ICS 25 model 3
presjek Okrugli 450 mm
otpor prolaza topline 0,37 m˛K/W
debljina 26 mm
materijal unutarnjeg zida Nehrđajući čelik 316L
srednja hrapavost 1 mm
klasifikacija proizvoda EN 1856-1 - T400 N1 W V2 L50050 O
Klasifikacija dimnjaka EN 15287 - T400 N1 W 2 O (R0,37)
upotrebljivo u skladu s Declaration of conformity DE-001-DOP
i Declaration of conformity CE-0036-CPD-90028-001-Rev02

Dimovodna naprava - izmjere

otpori nema
učinkovita visina 9 m
razvijena dužina 9 m
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Dimovodna naprava - protezanje (Izvana na zgradi)

udio u otvorenom prostoru 100 %
udio u hladnom području 0 %
udio u toplom području 0 %
veza zgrada Nema
dodatna izolacija
na otvorenom ne
u hladnom području otpada

otpor ušća

otpor ušća Otvoreno ušće
zeta 0

ulaz

otpor T-komad 45 °

shematski prikaz dimovodne naprave

rezultat izračuna - Dimovodna naprava

naziv zn.form. jedinica nazivno opterećenje djelomično opterećenje
podtlak na dov. dim. plin. PZ Pa 11,5 13,7
potrebni podtlak PZe Pa 7,7 5,5
okolni podtlak PLU Pa 0 0
gornja temp.d.p. tob °C 113,6 71
gornja temp. unut. z. tiob °C 97,7 51,4
granična temperatura tg °C 0 0
temperatura rosišta tp °C 50,4 43,6

potr. potisni tlak svježi zrak PB Pa 3 3
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način rada Planski s podtlakom, vlažno
uvjet zn.form. jedinica nazivno opterećenje djelomično opterećenje
tlačni uvjet PZ-PZe Pa 3,8 +++ 8,2 +++
uvjeti podtlaka PZ-PLU Pa 11,5 +++ 13,7 +++

temperaturni uvjeti tiob-tg °C 97,7 +++ 51,4 +++

dodatna informacija
Dimovodna naprava
brzina dimnih plinova wm m/s 4,98 1,87

Postrojenje se slaže sa svim uvjetima standarda EN 13384-1.
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KOTLARNICA NA BIOMASU-SEČKA
PRIBOJ

ložištno-tehničko mjerenje ložišta prema EN 13384-1

datum 20.12.2017

projekt
MIM TEHNO PLUS, KRALJEVO
Goran Cvetkov, dipl.mas.inz.

koncept naprave - Kotlarnica na sečku, kotao HERZ BioFire 1000

izračunato prema EN 13384-1
Dimovodna naprava kućna dimovodna naprava
položaj/tok Izvana na zgradi
opskrba zrakom Ovisno o zraku prostorije
dovod zraka Od prostorije za instalaciju
odjeljci spojni element: 1, dimovodna naprava: 1
ušće Otvoreno ušće zeta = 0

okolica

lokacija Priboj
geodetska visina 882 m
sigurnosni broj SE 1,5
korekcijski faktor SH 0,5
temperature okolnog zraka (vlastite vrijednosti)
na ušću -5 °C (temperaturni uvjeti)
na otvorenom -15 °C (temperaturni uvjeti)
u hladnom području -10 °C (temperaturni uvjeti)
u toplom području 20 °C (temperaturni uvjeti)
okolni zrak 15 °C (tlačni uvjet)
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ložište

kategorija Kruto gorivo
proizvođać, tip Herz BioFire 1000
gorivo Drvo

puno opterećenje djelomično opterećenje
nazivna toplinska snaga 1000 kW 400 kW
toplinska snaga loženja 1302,08 kW 520,84 kW
udio CO2 14 % 9,71 %
masena struja dimnih plinova 0,786 kg/s 0,26 kg/s
temperatura dimnih plinova 140 °C 80 °C
potrebni potisni tlak 15 Pa 5 Pa
nastavak za dimne plinove Okrugli 300 mm
vrsta prijelaza Redukcija konusna 60°
potreban zrak (faktor beta) 1,87

prostorija za instalaciju

kategorija Ložionica
svježi zrak Otvor od otvorenog
izlazni zrak Otvor na otvoreno

spojni element - vrsta gradnje

kategorija Spojni element (DS)
proizvođać, tip Schiedel ICS 25 model 1
presjek Okrugli 450 mm
otpor prolaza topline 0,37 m˛K/W
debljina 26 mm
materijal unutarnjeg zida Nehrđajući čelik 316L
srednja hrapavost 1 mm
klasifikacija proizvoda T450 N1 W
upotrebljivo u skladu s Declaration of conformity DE-006-DOP
i Declaration of conformity CE-0036-CPD-90028-001-Rev02

spojni element - izmjere

otpori Segemntni luk (2) 45 °
učinkovita visina 0,6 m
razvijena dužina 3 m
udio u otvorenom prostoru 0 %
udio u hladnom području 0 %
udio u toplom području 100 %

Dimovodna naprava - vrsta gradnje

kategorija Dimovodna naprava (DS)
proizvođać, tip Schiedel ICS 25 model 3
presjek Okrugli 450 mm
otpor prolaza topline 0,37 m˛K/W
debljina 26 mm
materijal unutarnjeg zida Nehrđajući čelik 316L
srednja hrapavost 1 mm
klasifikacija proizvoda EN 1856-1 - T400 N1 W V2 L50050 O
Klasifikacija dimnjaka EN 15287 - T400 N1 W 2 O (R0,37)
upotrebljivo u skladu s Declaration of conformity DE-001-DOP
i Declaration of conformity CE-0036-CPD-90028-001-Rev02

Dimovodna naprava - izmjere

otpori nema
učinkovita visina 9 m
razvijena dužina 9 m
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Dimovodna naprava - protezanje (Izvana na zgradi)

udio u otvorenom prostoru 100 %
udio u hladnom području 0 %
udio u toplom području 0 %
veza zgrada Nema
dodatna izolacija
na otvorenom ne
u hladnom području otpada

otpor ušća

otpor ušća Otvoreno ušće
zeta 0

ulaz

otpor T-komad 45 °

shematski prikaz dimovodne naprave

rezultat izračuna - Dimovodna naprava

naziv zn.form. jedinica nazivno opterećenje djelomično opterećenje
podtlak na dov. dim. plin. PZ Pa 6,4 13,7
potrebni podtlak PZe Pa 1,6 5,5
okolni podtlak PLU Pa 0 0
gornja temp.d.p. tob °C 134 71
gornja temp. unut. z. tiob °C 118,6 51,4
granična temperatura tg °C 0 0
temperatura rosišta tp °C 50,6 44,8

potr. potisni tlak svježi zrak PB Pa 3 3
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način rada Planski s podtlakom, vlažno
uvjet zn.form. jedinica nazivno opterećenje djelomično opterećenje
tlačni uvjet PZ-PZe Pa 4,8 +++ 8,2 +++
uvjeti podtlaka PZ-PLU Pa 6,4 ++ 13,7 +++

temperaturni uvjeti tiob-tg °C 118,6 +++ 51,4 +++

dodatna informacija
Dimovodna naprava
brzina dimnih plinova wm m/s 6,64 1,87

Postrojenje se slaže sa svim uvjetima standarda EN 13384-1.
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Strangregulierventil STRÖMAX - 4218 GF

Normblatt für 4218 GF, Ausgabe 0912

4218 GF STRÖMAX GF mit Messventilen 

1

2

5

3

4

1. Handrad       Flanschabmessung nach EN 1092-2
2. Digitale Anzeige der Voreinstellstufen
3. Oberteil Grauguss GJL 250
4. Gehäuse Grauguss GJL 250
5. Schnellmessventil 1/4

Einbaumaße in mm Bestellnummern

Bestellnummern 4218 GF
DN L H1 H2 D kg

lineare Kennlinie nach BS-7350

1 4218 80 50 230 169 252 150 12

1 4218 81 65 290 186 279 150 14

1 4218 82 80 310 208 307 175 17

1 4218 83 100 350 235 344 175 31

1 4218 84 125 400 260 385 265 43

1 4218 85 150 480 310 450 265 62

1 4218 86 200 600 400 569 450 123

1 4218 87 250 730 453 655 450 206

1 4218 88 300 850 520 783 450 323
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Ausführung
4218 GF  STRÖMAX-GF-Strangregulierventil mit Messventilen DN 50 - 300  

Geradsitzform, Gehäuse Grauguss GJL 250 nach EN 1561, Flansche nach EN 1092, PN 16, blau 
lackiert. Ventiloberteil Grauguss GJL 250, mit nicht steigender Spindel, Spindelabdichtung durch 
Dreifach-O-Ring. Digitale Anzeige der Voreinstellstuffe.

Transport
Das Ventil darf nicht am Handrad gehoben werden!!!
Das Ventil wird ab Werk einbaufertig ausgeliefert. Das Ventil ist geschlossen um Verunreinigungen am Sitz während 
der Lagerung und des Transportes auszuschließen. Um Verschmutzung zu vermeiden müssen während Lagerung und 
Transport die Flanschabdeckungen montiert bleiben. Lagerung: Temperatur -10 ° bis + 50 °C, Luftfeuchte max. 70%.

Messventile
Zwei Messventile 1 0284 und Voreinstellmerker 1 6517 05 sind beigepackt. Messventile sind oben montierbar. Diese 
Anordnung gewährleistet in allen Einbaulagen beste Zugängigkeit und optimales Anschließen von Messgeräten.

Anbohrungsgrößen
Rohrgewinde 1/4, für Montage von Schnellmessventilen.

Entleerungsarmaturen
1 0284 2x  Messventil mit Entleerung, schwenkbarem Schlauchanschluß, gelbe Ausführung, Schlauchanschluß 

1 6206 01 ist separat zu bestellen. Für die Entleerung der Anlage wird ein Kesselfüll- und Entlee-
rungshahn 1 4119 xx verwendet.

Anwendungsgebiet
Zum hydraulischenAbgleich in Heiz- oder Kühlanlagen, Einregulieren und Absperren von Verteilleitungen, Strän-
gen, Wärmetauschern, Heiz- und Kühlregistern.

Montage
Einbaulage beliebig. Die Durchflussrichtung entsprechend dem Pfeil am Gehäuse ist zu beachten. Die Einhaltung 
der Einlaufstrecke von 10x Rohrdurchmesser und der Auslaufstrecke 5x Rohrdurchmesser wird empfohlen.

Werkstoffe
Max. Betriebstemperatur bis DN 32: 130 °C
Max. Betriebstemperatur ab DN 40: 110 °C
Min. Betriebstemperatur -10 °C 
Max. Betriebsdruck 16 bar

Heizwasserqualität entsprechend ÖNORM H 5195 bzw. VDI Richtlinie 2035.

Werkstoffe

Oberteil Grauguss GJL 250 nach EN 1561

Gehäuse Grauguss GJL 250 nach EN 1561

Spindel DN50 - DN100 Messing, DN125 - DN300 Edelstahl

Regulierspindel Messing / Edelstahl

Ventilkegel Grauguss GJL 250 nach EN 1561/ EPDM beschichtet

Zählvorrichtung Kunststoff

O-Ringe EPDM
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Konstruktive Besonderheiten
Durchflussrichtung
Beim Einbau ist die Durchflussrichtung entsprechend dem Pfeil am Gehäuse zu beachten.

Einbaulage
Bedingt durch die senkrecht zur Ventilachse angeordnete, nichtsteigende Ventilspindel ist für jede Einbaulage 
optimale Zugängigkeit und Bedienbarkeit des Ventils zu gewährleisten.

Spindelabdichtung
Die Spindelabdichtung ist mit einer Dreifach-O-Ring Abdichtung ausgestattet.

Tripple-O-Ring
Die wartungsfreie Dreifach-O-Ring Abdichtung gewährleistet eine dauerhafte, sichere Abdichtung der Ventilspindel 
sowie Leichtgängigkeit bei der Betätigung des Ventils.

Dichtung zwischen Oberteil und Gehäuse (EPDM)
Die temperaturfeste und dauerelastische Weichdichtung ist korrosionsfest, erlaubt geringe Schließkräfte.

Differenzdruckmessung
Das Strömax GF Strangregulierventil ist mit zwei Schnellmessventilen ausgestattet: Bei Verwendung eines geeigne-
ten Messgerätes kann der Differenzdruck gemessen und dadurch die jeweilige Durchflussmenge in Abhängigkeit 
der Einstellstufe ermittelt werden. An den HERZ Messcomputern 8900 und 8904 ist außerdem direkt die jeweilige 
Durchflussmenge ablesbar (siehe Gerätehandbuch).
Bei Verwendung von Frostschutzmittel ändert sich die Dichte des Medium, die bei Differenzdruckmessungen 
entsprechend zu berücksichtigen ist

Korrekturfaktoren
gemessener Differenzdruck / Faktor = tatsächlicher Differenzdruck
gemessene Wassermenge x 1/ √ Faktor = tatsächliche Wassermenge

Mediumstemperatur Korrekturfaktor Mediumstemperatur Korrekturfaktor
- 20 °C 1,98 30 °C 1,163

- 10 °C 1,737 40 °C 1,079

0 °C 1,567 50 °C 1

10 °C 1,412 60 °C 0,947

20 °C 1,281 70 °C 0,912

Diese Korrekturfaktoren sind anzuwenden bei Messungen mit den HERZ- Differenzdruckmessgerät en. Zwischen-
werte können interpoliert werden.

Glykolgemische
Bei Verwendung von Ethylenglykol als Frostschutzmittel ist ein Anteil von 20% bis 50% und bei Propylenglykol 
von 25% bis 50% zulässig. Die Mischung hat vor befüllen der Anlage zu erfolgen. Nicht Beachtung führt zum 
Ausschluss der Gewährleistung.

Massenstromtoleranzen
Die maximale Abweichung des Massenstroms zu den Kennlinien der Strangregulierventile entspricht den VDI- 
Richtlinien.

Voreinstellung
Das Strangregulierventil Strömax GF wird in geschlossener  Stellung ausgeliefert. Die Voreinstellung lässt den ma-
ximal möglichen Hub zu. Die Handradmechanik ist so eingestellt, dass bei geschlossenem Ventil die Digitalanzeige 
0,0 anzeigt.

Einstellung und Fixierung
Vorgang der Voreinstellung
1. Gewünschte Voreinstellstufe gemäß Berechnung einstellen (Digitalanzeige am Handrad)
2. 1/10 der Umdrehung sind die roten Zahlen und die ganze Umdrehung sind die blauen Zahlen
3.  Unter dem Deckel im Handrad befindet sich die Voreinstellspindel. Diese Voreinstellspindel wird mit einem 

Schlitzschraubendreher Klinge 8mm betätigt. Nach erfolgter Voreinstellung wird diese Spindel bis zum Anschlag 
im Uhrzeigersinn eingeschraubt. Damit ist die Voreinstellung fixiert. Das voreingestellte Strangregulierventil ist 
jederzeit absperrbar bzw. kann unterhalb der der fixierten Einstellung in beliebiger Position eingestellt werden. 
Die Voreinstellspindel wird wieder durch den Deckel vor unbefugter Betätigung geschützt.

4.  Die eingestellte Position am Voreinstellmerker markieren oder durch Entfernen der Zapfen bei den Ziffern markie-
ren und diesen am Ventil befestigen. Es ist daher möglich, bei Servicearbeiten ohne Zuhilfenahme von Aufzeich-
nungen die ursprünglich bei der Einregulierung der Anlage vorgenommene Voreinstellung zu kontrollieren bzw. 
wieder einzustellen.

Die Einstellung eines bestimmten Durchflusswertes ohne Angabe der Einstellstufe ist beim STRÖMAX- GF Ventil 
unter Verwendung eines Messgerätes möglich. Mit einem Differenzdruckmessgerät kann die Einstellung unter 
Zuhilfenahme der HERZ Einstelldiagramme durchgeführt werden. Bei Verwendung eines Messcomputers ist die 
Bedienungsanweisung des Gerätes zu beachten.
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Digitalanzeige, Werkseinstellung
Die Werkseinstellung der Digitalanzeige ist bei geschlossenem Ventil 0,0. Wird das komplette Handrad (Drehgriff, 
Ziffernräder, Grundplatte) vom Ventil entfernt oder muss ein beschädigter Teil erneuert werden, ist zur Sicherstel-
lung der richtigen Digitalanzeige wie folgt vorzugehen:

1.  Komplettes Obergehäuse aufsetzen und dann drei Imbusschrauben und vier Sechskannt-schrauben festziehen.

2. Ventil im Uhrzeigersinn drehend schließen.

3. Zeigt die Digitalanzeige in dieser Position 0,0, ist das Handrad richtig aufgesteckt.

4.  Danach wird das Handrad auf der Spindel montiert.

5. Handradbefestigungsschraube einschrauben.

6. Das Ventil kann nun auf die gewünschte Position eingestellt werden.

Messventile
Die Schnellmessventile 0284 sind montiert und der Voreinstellmerker 1 6517 05 ist beigepackt.
Der HERZ Messcomputer hat passende Kupplungen 1 0284 00 mit denen eine einwandfreie Befestigung auf den 
Messventilen gewährleistet ist.
Warnhinweis: Die Messventile dürfen nur geöffnet werden, wenn ein Messgerät angeschlossen ist. Durch eventuell 
austretendes Heißwasser besteht Verletzungsgefahr!

Zubehör
1 6517 05  Voreinstellmerker
1 8904 02 HERZ-Messcomputer
1 8900 04 Differenzdruckmessgerät für Einhandbedienung
1 0276 09 Entleerungsventil 1/4 mit Griff und schwenkbarem Schlauchanschluß
1 6206 01 Schlauchanschluß
1 0284 00 Druckaufnehmer
1 0284 11 Schnellmessventil, blaue Kappe, verlängerte Bauform
1 0284 12 Schnellmessventil, rote Kappe, verlängerte Bauform
1 0284 21 HERZ-Messventil mit Entleerung, blaue Kappe
1 0284 22 HERZ-Messventil mit Entleerung, rote Kappe
1 0284 23 Schnell-Messventil lang mit Entleerung, blaue Kappe
1 0284 24 Schnell-Messventil lang mit Entleerung, rote Kappe
1 0273 00 Verschlussschraube 1/4
1 0284 01 Schnellmessventil blau
1 0284 02 Schnellmessventil rot
1 0284 03 Schnellmessventil mit Impulsleitungsanschluss blau
1 0284 03 Schnellmessventil mit Impulsleitungsanschluss rot
1 0284 10 Schnell-Messventil Verlängerungsadapter

kvs-Werte

Bestellnummer 4218 GF

DN lineare Kennlinie nach BS-7350 kvs

50 1 4218 80 34,96

65 1 4218 81 66,94

80 1 4218 82 106,78

100 1 4218 83 169,45

125 1 4218 84 255,79

150 1 4218 85 389,54

200 1 4218 86 676,33

250 1 4218 87 1082,72

300 1 4218 88 1784,91

Beachten Sie bitte, dass nachstehend angeführte Durchfluss- und Einstellwerte für die Dimensionierung - Ausle-
gung - von HERZ Strömax 4218 GMF Strangregulierventilen angegeben sind. Zur Kontrolle von voreingestellten 
Werten und Änderung der Einstellung nach Messung des Differenzdruckes am Ventil im Betrieb, werden gesonder-
te Tabellen auf Anfrage übersendet.
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Weitere Ausführungen 

4218 GMF DN 25 - 150 STRÖMAX-GMF Strangregulierventil in Flanschausführung.

4217 GM DN 15 - 80
STRÖMAX GM Strangregulierventil mit Messventilen in  
Geradsitzform, Muffe x Muffe und AG x AG

4217 GR DN 15 - 80
STRÖMAX GR Strangregulierventil ohne Messventile in  
Geradsitzform, Muffe x Muffe

4117 M DN 15 - 80
STRÖMAX-M Strangregulierventil in Schrägsitzform mit  
Messventilen, Muffe x Muffe

4117 R DN 15 - 80
STRÖMAX-R Strangregulierventil in Schrägsitzform ohne  
Messventile, Muffe x Muffe

4117 MR DN 15 - 50
STRÖMAX-MR Strangregulierventil in Schrägsitzform, mit Bohrungen 1/4 mit 
Verschlussschrauben verschlossen, Muffe x Muffe

4218 AGF DN 25 - 80 STRÖMAX- AGF Absperrventil in Geradsitzform, Flanschausführung

4219 DN 50 - 300 HERZ- Absperrklappen in Zwischenflansch- oder Anflanschausführung

4117 MW DN 15 - 50
STRÖMAX-MW Strangregulierventil in Schrägsitzform mit  
Messventilen für Trinkwasseranlagen, Muffe x Muffe

4017 M DN 15 - 50 Strangregulierventil mit linearer Kennlinie und Messblende für 
Differenzdruckmessung in Schrägsitzform mit Messventilen, Muffe x Muffe

4017 R DN 15 - 50 Strangregulierventil mit linearer Kennlinie in Schrägsitzform und mit  
Handrad ohne Messventile, Muffe x Muffe

Warnhinweis
Entsprechend dem Verwendungszweck der Armaturen ist saubere Verarbeitung erforderlich. Die Einbringung von 
Schmutz in die Armaturen ist zu vermeiden. Bei der Montage soll darauf geachtet werden, dass die Schrauben 
jeweils kreuzweise angezogen werden.

Beschichtung

Grundanstrich basierent auf Alkydharze (Kunstharzgrundierung) und enthält blei- und chromatfreie Rostschutzpig-
mente. 
Deckbeschichtung mit Epoxidharz. Lösungsmittelgehalt ist geringer als in der VOC-Anlagen-Verordnung 2002 zu-
lässig.
Glanzgrad: matt
Schichtstärke trocken (TSD) : ~ 100 μm



Seite 6

HERZ-Nomogramm STRÖMAX 4218 GF

Art. Nr. 1 4218 80 Dim. DN 50
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HERZ-Nomogramm STRÖMAX 4218 GF

Art. Nr. 1 4218 81 Dim. DN 65
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HERZ-Nomogramm STRÖMAX 4218 GF

Art. Nr. 1 4218 82 Dim. DN 80
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HERZ-Nomogramm STRÖMAX 4218 GF

Art. Nr. 1 4218 83 Dim. DN 100
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HERZ-Nomogramm STRÖMAX 4218 GF

Art. Nr. 1 4218 84 Dim. DN 125
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HERZ-Nomogramm STRÖMAX 4218 GF

Art. Nr. 1 4218 85 Dim. DN 150
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HERZ-Nomogramm STRÖMAX 4218 GF

Art. Nr. 1 4218 86 Dim. DN 200
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HERZ-Nomogramm STRÖMAX 4218 GF

Art. Nr. 1 4218 87 Dim. DN 250
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HERZ-Nomogramm STRÖMAX 4218 GF

Art. Nr. 1 4218 88 Dim. DN 300
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DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Pos. kv kv kv kv kv kv kv kv kv

0,5 0,44 3,7 4,04 7,54 16,72 15,68 4,124 42,13 47,09
0,6 0,44 4 4,79 8,72 18,64 17,54 4,124 46,03 50,97

0,7 0,44 4,3 5,54 9,9 20,56 19,4 4,124 49,93 54,85

0,8 1,04 4,6 6,29 11,08 22,48 21,26 4,124 53,83 58,73
0,9 1,64 4,9 7,04 12,26 24,4 23,12 8,277 57,73 62,61

1,0 2,24 5,2 7,79 13,44 26,32 24,98 12,43 61,63 66,49

1,1 2,84 5,5 8,54 14,62 28,24 26,84 16,583 65,53 70,37
1,2 3,44 5,8 9,29 15,8 30,16 28,7 20,736 69,43 74,25

1,3 4,04 6,1 10,04 16,98 32,08 30,56 24,889 73,33 78,13

1,4 4,64 6,4 10,79 18,16 34 32,42 29,042 77,23 82,01

1,5 5,24 6,7 11,54 19,34 35,92 34,28 33,195 81,13 85,89

1,6 5,84 7 12,29 20,52 37,84 36,14 37,348 85,03 89,77

1,7 6,44 7,3 13,04 21,7 39,76 38 41,501 88,93 93,65

1,8 7,04 7,6 13,79 22,88 41,68 39,86 45,654 92,83 97,53
1,9 7,64 7,9 14,54 24,06 43,6 41,72 49,807 96,73 101,41

2,0 8,04 7,97 15,24 25,28 45,55 43,59 53,96 100,65 105,29

2,1 8,38 8,22 15,64 26,21 47,07 45,28 58,113 103,98 109,17
2,2 8,72 8,47 16,04 27,14 48,59 46,97 62,266 107,31 113,05

2,3 9,06 8,72 16,44 28,07 50,11 48,66 66,419 110,64 116,93

2,4 9,4 8,97 16,84 29 51,63 50,35 70,572 113,97 120,81

2,5 9,74 9,22 17,24 29,93 53,15 52,04 74,725 117,3 124,69

2,6 10,08 9,47 17,64 30,86 54,67 53,73 78,878 120,63 128,57

2,7 10,42 9,72 18,04 31,79 56,19 55,42 83,031 123,96 132,45

2,8 10,76 9,97 18,44 32,72 57,71 57,11 87,184 127,29 136,33
2,9 11,1 10,22 18,84 33,65 59,23 58,8 91,337 130,62 140,21

3,0 11,46 10,46 19,26 34,61 60,74 60,49 95,49 133,92 144,09

3,1 11,69 10,96 19,52 35,23 62,41 61,37 99,643 137,9 147,97
3,2 11,92 11,46 19,78 35,85 64,08 62,25 103,796 141,88 151,85

3,3 12,15 11,96 20,04 36,47 65,75 63,13 107,949 145,86 155,73

3,4 12,38 12,46 20,3 37,09 67,42 64,01 112,102 149,84 159,61

3,5 12,61 12,96 20,56 37,71 69,09 64,89 116,255 153,82 163,49

3,6 12,84 13,46 20,82 38,33 70,76 65,77 120,408 157,8 167,37

3,7 13,07 13,96 21,08 38,95 72,43 66,65 124,561 161,78 171,25

3,8 13,3 14,46 21,34 39,57 74,1 67,53 128,714 165,76 175,13
3,9 13,53 14,96 21,6 40,19 75,77 68,41 132,867 169,74 179,01

4,0 13,8 15,43 22,86 40,89 77,46 69,31 137,02 173,71 182,95

4,1 14 15,83 23,28 41,77 79,19 71,01 143,44 177,89 188,88
4,2 14,2 16,23 23,7 42,65 80,92 72,71 149,86 182,07 194,81

4,3 14,4 16,63 24,12 43,53 82,65 74,41 156,28 186,25 200,74

4,4 14,6 17,03 24,54 44,41 84,38 76,11 162,7 190,43 206,67

4,5 14,8 17,43 24,96 45,29 86,11 77,81 169,12 194,61 212,6

4,6 15 17,83 25,38 46,17 87,84 79,51 175,54 198,79 218,53

4,7 15,2 18,23 25,8 47,05 89,57 81,21 181,96 202,97 224,46

4,8 15,4 18,63 26,22 47,93 91,3 82,91 188,38 207,15 230,39
4,9 15,6 19,03 26,64 48,81 93,03 84,61 194,8 211,33 236,32

5,0 16 19,53 27,05 49,65 94,78 86,33 201,22 215,54 242,25

5,1 16,3 19,83 27,78 50,71 96,57 88,32 207,64 220,26 248,18
5,2 16,6 20,13 28,51 51,77 98,36 90,31 214,06 224,98 254,11

5,3 16,9 20,43 29,24 52,83 100,15 92,3 220,48 229,7 260,04

5,4 17,2 20,73 29,97 53,89 101,94 94,29 226,9 234,42 265,97

5,5 17,5 21,03 30,7 54,95 103,73 96,28 233,32 239,14 271,9

5,6 17,8 21,33 31,43 56,01 105,52 98,27 239,74 243,86 277,83

5,7 18,1 21,63 32,16 57,07 107,31 100,26 246,16 248,58 283,76

5,8 18,4 21,93 32,89 58,13 109,1 102,25 252,58 253,3 289,69
5,9 18,7 22,23 33,62 59,19 110,89 104,24 259 258,02 295,62

HERZ STRÖMAX - GF
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6,0 19,1 22,79 34,39 60,27 112,71 106,26 265,48 262,7 301,57

6,1 19,47 23,08 35,5 61,71 115,04 108,64 272,86 268,09 305,96
6,2 19,84 23,37 36,61 63,15 117,37 111,02 280,24 273,48 310,35

6,3 20,21 23,66 37,72 64,59 119,7 113,4 287,62 278,87 314,74

6,4 20,58 23,95 38,83 66,03 122,03 115,78 295 284,26 319,13

6,5 20,95 24,24 39,94 67,47 124,36 118,16 302,38 289,65 323,52

6,6 21,32 24,53 41,05 68,91 126,69 120,54 309,76 295,04 327,91

6,7 21,69 24,82 42,16 70,35 129,02 122,92 317,14 300,43 332,3

6,8 22,06 25,11 43,27 71,79 131,35 125,3 324,52 305,82 336,69
6,9 22,43 25,4 44,38 73,23 133,68 127,68 331,9 311,21 341,08

7,0 22,83 25,49 45,53 74,68 136,05 130,1 339,28 316,64 345,47

7,1 23,23 25,94 46,96 76,21 139,24 134,12 346,66 324,96 349,86
7,2 23,63 26,39 48,39 77,74 142,43 138,14 354,04 333,28 354,25

7,3 24,03 26,84 49,82 79,27 145,62 142,16 361,42 341,6 358,64

7,4 24,43 27,29 51,25 80,8 148,81 146,18 368,8 349,92 363,03

7,5 24,83 27,74 52,68 82,33 152 150,2 376,18 358,24 367,42

7,6 25,23 28,19 54,11 83,86 155,19 154,22 383,56 366,56 371,81

7,7 25,63 28,64 55,54 85,39 158,38 158,24 390,94 374,88 376,2

7,8 26,03 29,09 56,97 86,92 161,57 162,26 398,32 383,2 380,59
7,9 26,43 29,54 58,4 88,45 164,76 166,28 405,7 391,52 384,98

8,0 26,65 30,01 59,85 90,01 167,92 170,26 412,98 399,81 389,29

8,1 26,99 30,57 61,14 91,4 170,02 174,99 418,86 411,12 403,03
8,2 27,33 31,13 62,43 92,79 172,12 179,72 424,74 422,43 416,09

8,3 27,67 31,69 63,72 94,18 174,22 184,45 430,62 433,74 429,15

8,4 28,01 32,25 65,01 95,57 176,32 189,18 436,5 445,05 442,21

8,5 28,35 32,81 66,3 96,96 178,42 193,91 442,38 456,36 455,27

8,6 28,69 33,37 67,59 98,35 180,52 198,64 448,26 467,67 468,33

8,7 29,03 33,93 68,88 99,74 182,62 203,37 454,14 478,98 481,39

8,8 29,37 34,49 70,17 101,13 184,72 208,1 460,02 490,29 494,45
8,9 29,71 35,05 71,46 102,52 186,82 212,83 465,9 501,6 507,51

9,0 30,08 35,6 72,73 103,97 188,92 217,54 471,78 512,88 520,57

9,1 30,32 36,25 73,66 105,16 191,24 221,38 477,66 521,28 533,63
9,2 30,56 36,9 74,59 106,35 193,56 225,22 483,54 529,68 546,69

9,3 30,8 37,55 75,52 107,54 195,88 229,06 489,42 538,08 559,75

9,4 31,04 38,2 76,45 108,73 198,2 232,9 495,3 546,48 572,81

9,5 31,28 38,85 77,38 109,92 200,52 236,74 501,18 554,88 585,87

9,6 31,52 39,5 78,31 111,11 202,84 240,58 507,06 563,28 598,93

9,7 31,76 40,15 79,24 112,3 205,16 244,42 512,94 571,68 611,99

9,8 32 40,8 80,17 113,49 207,48 248,26 518,82 580,08 625,05
9,9 32,24 41,45 81,1 114,68 209,8 252,1 524,7 588,48 638,11

10,0 32,44 42,05 82,07 115,92 212,12 255,9 530,55 596,85 664,16

10,1 32,6 42,61 82,87 116,95 213,79 259,12 533,56 606,81 676,28
10,2 32,76 43,17 83,67 117,98 215,46 262,34 536,57 616,77 688,4

10,3 32,92 43,73 84,47 119,01 217,13 265,56 539,58 626,73 700,52

10,4 33,08 44,29 85,27 120,04 218,8 268,78 542,59 636,69 712,64

10,5 33,24 44,85 86,07 121,07 220,47 272 545,6 646,65 724,76

10,6 33,4 45,41 86,87 122,1 222,14 275,22 548,61 656,61 736,88

10,7 33,56 45,97 87,67 123,13 223,81 278,44 551,62 666,57 749

10,8 33,72 46,53 88,47 124,16 225,48 281,66 554,63 676,53 761,12
10,9 33,88 47,09 89,27 125,19 227,15 284,88 557,64 686,49 773,24

11,0 34,08 47,66 90,17 126,18 228,85 288,11 560,65 696,48 785,36

11,1 34,17 47,06 90,82 127,06 230,23 290,8 563,66 704,89 797,48
11,2 34,26 46,46 91,47 127,94 231,61 293,49 566,67 713,3 809,6

11,3 34,35 45,86 92,12 128,82 232,99 296,18 569,68 721,71 821,72

11,4 34,44 45,26 92,77 129,7 234,37 298,87 572,69 730,12 833,84

11,5 34,53 44,66 93,42 130,58 235,75 301,56 575,7 738,53 845,96

11,6 34,62 44,06 94,07 131,46 237,13 304,25 578,71 746,94 858,08
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11,7 34,71 43,46 94,72 132,34 238,51 306,94 581,72 755,35 870,2

11,8 34,8 42,86 95,37 133,22 239,89 309,63 584,73 763,76 882,32
11,9 34,89 42,26 96,02 134,1 241,27 312,32 587,74 772,17 894,44

12,0 34,96 51,63 96,7 134,97 242,65 315,05 590,75 780,57 906,57

12,1 52,13 97,17 135,75 243,96 317,57 593,76 787,09 916,81
12,2 52,63 97,64 136,53 245,27 320,09 596,77 793,61 927,05

12,3 53,13 98,11 137,31 246,58 322,61 599,78 800,13 937,29

12,4 53,63 98,58 138,09 247,89 325,13 602,79 806,65 947,53

12,5 54,13 99,05 138,87 249,2 327,65 605,8 813,17 957,77

12,6 54,63 99,52 139,65 250,51 330,17 608,81 819,69 968,01

12,7 55,13 99,99 140,43 251,82 332,69 611,82 826,21 978,25

12,8 55,63 100,46 141,21 253,13 335,21 614,83 832,73 988,49
12,9 56,13 100,93 141,99 254,44 337,73 617,84 839,25 998,73

13,0 56,49 101,38 142,74 255,79 340,27 620,86 845,73 1008,97

13,1 56,89 101,92 143,54 341,73 623,63 853,91 1019,21
13,2 57,29 102,46 144,34 343,19 626,4 862,09 1029,45

13,3 57,69 103 145,14 344,65 629,17 870,27 1039,69

13,4 58,09 103,54 145,94 346,11 631,94 878,45 1049,93

13,5 58,49 104,08 146,74 347,57 634,71 886,63 1060,17

13,6 58,89 104,62 147,54 349,03 637,48 894,81 1070,41

13,7 59,29 105,16 148,34 350,49 640,25 902,99 1080,65

13,8 59,69 105,7 149,14 351,95 643,02 911,17 1090,89
13,9 60,09 106,24 149,94 353,41 645,79 919,35 1101,13

14,0 60,77 106,78 150,79 354,84 648,56 927,53 1111,34

14,1 61,11 151,54 356,48 651,33 932 1124,05
14,2 61,45 152,29 358,12 654,1 936,47 1136,76

14,3 61,79 153,04 359,76 656,87 940,94 1149,47

14,4 62,13 153,79 361,4 659,64 945,41 1162,18

14,5 62,47 154,54 363,04 662,41 949,88 1174,89

14,6 62,81 155,29 364,68 665,18 954,35 1187,6

14,7 63,15 156,04 366,32 667,95 958,82 1200,31

14,8 63,49 156,79 367,96 670,72 963,29 1213,02
14,9 63,83 157,54 369,6 673,49 967,76 1225,73

15,0 64,21 158,31 371,26 676,33 972,25 1238,44

15,1 64,48 158,94 373,09 976,4 1251,15
15,2 64,75 159,57 374,92 980,55 1263,86

15,3 65,02 160,2 376,75 984,7 1276,57

15,4 65,29 160,83 378,58 988,85 1289,28

15,5 65,56 161,46 380,41 993 1301,99

15,6 65,83 162,09 382,24 997,15 1314,7

15,7 66,1 162,72 384,07 1001,3 1327,41

15,8 66,37 163,35 385,9 1005,45 1340,12
15,9 66,64 163,98 387,73 1009,6 1352,83

16,0 66,94 164,59 389,54 1013,7 1365,63

16,1 165,08 1018,82 1373,78
16,2 165,57 1023,94 1381,93

16,3 166,06 1029,06 1390,08

16,4 166,55 1034,18 1398,23

16,5 167,04 1039,3 1406,38

16,6 167,53 1044,42 1414,53

16,7 168,02 1049,54 1422,68

16,8 168,51 1054,66 1430,83
16,9 169 1059,78 1438,98

17,0 169,45 1064,89 1447,13

17,1 1066,67 1455,28
17,2 1068,45 1463,43

17,3 1070,23 1471,58



Seite 18

17,4 1072,01 1479,73

17,5 1073,79 1487,88

17,6 1075,57 1496,03

17,7 1077,35 1504,18

17,8 1079,13 1512,33
17,9 1080,91 1520,48

18,0 1082,72 1528,67

18,1 1537,25
18,2 1545,83

18,3 1554,41

18,4 1562,99

18,5 1571,57

18,6 1580,15

18,7 1588,73

18,8 1597,31
18,9 1605,89

19,0 1614,47

19,1 1623,05
19,2 1631,63

19,3 1640,21

19,4 1648,79

19,5 1657,37

19,6 1665,95

19,7 1674,53

19,8 1683,11
19,9 1691,69

20,0 1700,28

20,1 1704,51
20,2 1708,74

20,3 1712,97

20,4 1717,2

20,5 1721,43

20,6 1725,66

20,7 1729,89

20,8 1734,12
20,9 1738,35

21,0 1742,58

21,1 1746,81
21,2 1751,04

21,3 1755,27

21,4 1759,5

21,5 1763,73

21,6 1767,96

21,7 1772,19

21,8 1776,42
21,9 1780,65

22,0 1784,91



6.7 GRAFIČKA DOKUMETACIJA



SADRŽAJ - Grafi čka dokumetacija  

 

Redni broj Naziv Broj crteža 
   

1. Situacija 12-02/2017-01 
2. Tehnoloska sema kotlarnice 12-02/2017-02 
3. Podrum - raspored opreme u kotlarnici 12-02/2017-03 
4. Prizemlje - raspored opreme u kotlarnici 12-02/2017-04 
5. Prizemlje - raspored opreme u kotlarnici cevna 

mreza 
12-02/2017-05 

6. Raspored opreme u kotlarnici presek 1-1 12-02/2017-06 
7. Detalj ugradnje agitatora 12-02/2017-07 

8. Povezivanje dimnjaka i kotla - presek 12-02/2017-08 
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