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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл.гласник РС“ бр. бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-218/2018 
од 28.05.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-218/2018-1 
од 28.05.2018. године, Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља 
Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), позива Вас да поднесете понуду у складу 
са конкурсном документацијом за јавну набавку радова у отвореном поступку: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 

НАЗИВ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

АДРЕСА: Београд, Булевар краља Александра број 282 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.putevi-srbije.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и Законом о јавним путевима („Сл. 
гласник РС“ бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).  

 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 47/2018 су радови – Изградња дела обилазног пута око 
Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом 
моста преко канала Бегеј и то  

 Радови на изградњи моста по позицијама радова наведеним у приложеном предмеру 
радова.  

 Радови на изградњи дела обилазног пута око Зрењанина од km 4+915.11 до km 
8+600.84, са две кружне раскрнице по позицијама радова наведеним у приложеном 
предмеру радова.  

 Измештање трасе водоводне мреже са заштитом фекалне канализације на кружној  
раскрсници са државним путем IБ-12 и државним путем IIA-108 (стара ознака M-7) 

 Електроенергетске инсталације 

 Заштиту телекомуникационих инсталација 

 Заштиту гасовода  на кружној  раскрсници са државним путем IБ-12 и државним 
путем IIA-108 (стара ознака M-7) 

 Собраћајна сигнализација.  

 Саобраћајно техничка регулација за време извођења радова. 

 Саобраћајна сигнализација – обележавање пловног пута  

 
4. Циљ поступка 

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

 
5. Контакт (лице или служба) 

Информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног 
дана у периоду од 10,00 до 14,00 часова на телефон 011/30-40-617, Одељење за јавне 
набавке и уговоре, e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs. 

 Заинтересована лица могу извршити увид у пројектно – техничку документацију која 
се односи на предметну јавну набавку, сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова у 
просторијама ЈП „Путеви Србије“ Сектор за одржавање државних путева I и II реда, 
Одељење „Нови Сад“, Нови Сад улица Светозара Милетића број 4, први спрат, уз 
претхнодну најаву дан раније на тел. 021/422-466, Зорица Јелић. 

 

 

 

http://www.putevi-srbije.rs/
mailto:javnenabavke@putevi-srbije.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 47/2018 су радови – Изградња дела обилазног пута око 
Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом моста 
преко канала Бегеј (ознака из Општег речника набавки: 45233120 – Радови на изградњи 
путева). Процењена вредност јавне набавке је до 460.000.000,00 динара без пореза на 
додату вредност. 

Наручилац може у складу са одредбама чл. 115. ст. 1. Закона о јавним набавкама, 
након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 
обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 
5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, али не више од 5.000.000,00 
динара. 

 

III  ВРСТА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ,  
РОК ИЗВРШЕЊА И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 
Понуђач је у обавези да изврши  радове на изградњи дела обилазног пута око 

Зрењанина од км 4+915.11 до км 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом моста 
преко канала Бегеј, у складу са пројектом и Спецификацијама које су саставни део овог 
поглавља Конкурсне документације.  

 
Рок за завршетак комплетних радова не може бити дужи од од 320 календарских 

дана од дана увођења у посао. Рок за извођење предметних радова Понуђач уноси у 
Образац понуде. 

 
Сматраће се да је Понуђач који достави понуду обишао локацију и да је упознат са 

свим условима на терену неопходним за састављање прихватљиве понуде. 
 
Поред општих законских, техничких и професионалних услова који дефинишу 

квалитет и начин извођења радова који су предмет ове јавне набавке, у оквиру 
Спецификација садржани су сви специфични захтеви Наручиоца у погледу предмета, обима, 
начина контроле и карактеристика који се односе на предмет ове јавне набавке.  
 

 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
 

1. ОПШТE ОДРЕДБЕ 

1.1 ВЕЗА СА ПРОПИСИМА И САНДАРДИМА 

Где год се у Уговору помињу одређени стандарди и прописи који морају бити 
задовољени при набавци робе и материјала за потребе извођења радова и уградње у 
радове, као и при извршењу или испитивању квалитета изведених радова, важе одредбе 
последњег издања или последње ревизије тих стандарда и прописа, осим уколико није 
другачије изричито наведено у Уговору. 
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1.2 ОДРЕДБЕ О ПЛАЋАЊУ 

Извођач ће бити плаћен на основу стварно изведених радова и уговорених јединичних 
цена кроз Привремене ситуације које се испостављају периодично, за периоде који нису 
краћи од месец дана, и Окончану ситуацију, у складу са условима уговора. 

Привремене и Окончану ситуацију оверавају Извођач1 и Стручни надзор, пре 
Наручиоца. Овером ситуација од стране Наручиоца, Извођач стиче право на накнаду за 
изведене радове на износ утврђен предметном ситуацијом. Форма ситуација и број 
примерака утврђује се након закључења уговора. 

Плаћање се заснива на позицијама радова, јединицама мере и јединичним ценама 
наведеним у Предмеру и предрачуну радова и стварно изведеним количинама. Свака 
ситуација треба да садржи одговарајућу пратећу документацију (оверене листове 
грађевинске књиге и доказнице количина и квалитета). 

Контрола квалитета и количина изведених радова врши се у току извођења радова и 
непосредно по обављеном послу. Извештај о контроли квалитета изведених радова је део 
месечних Извештаја о напредовању радова. 

Цене дате у Предмеру и предрачуну радова обухватају све директне и индиректне 
трошкове везане за припрему, извођење и завршетак уговорених радова, и када ти 
трошкови нису посебно наведени у Предмеру и предрачуну радова, као и трошкове режије и 
профит. 

За све позиције радова, накнада обухвата трошкове свих испитивања, контрола и 
извештавања у складу са уговорном документацијом. 

Уколико није другачије назначено, радови ће се мерити,а обрачун плаћања ће се 
вршити према јединици мере наведеној у Предмеру и предрачуну радова. 

Стручни надзор ће умањити привремено или трајно количине и износе за онај део 
изведених радова који није урађен у складу са захтевима из Уговора на начин предвиђен 
овим Спецификацијама. 

 

1.3 ЛОКАЦИЈА ГРАДИЛИШТА 

Место извођења радова је наставак вeћ изгрaђeнe дeoницe обилазнице око 
Зрењанина oд Нoвoсaдскoг дo Mихajлoвaчкoг путa  од км 4+915.11 до км 8+600.84 

 

 

                                            
1 Појмови Извођач и Добављач означавају исто правно лице са којим је Наручилац закључио Уговор о 
извођењу радова који је предмет ове јавне набавке. 
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1.4  ОБИМ РАДОВА 

Радови обухватају изградњу: 

- Моста преко Бегеја – припремни радови, земљани радови, бетонски радови остали 
радови на мосту 

- Саобраћајнице  од км 4+915,11 (уклапње у раскрсницу за Михајлово) до км 
7+107,13 ( почетак кружне раскрснице са улицом Првомајском) 

- Кружне раскрснице са улицом Првомајском 

- Саобраћајнице  од км 7+197,11(крај кружне раскрснице са улицом Првомајском ) 
до км 8+550,28 ( почетак кружне раскрснице са државним путем IБ-12 и државним 
путем IIA-108 (стара ознака M-7) 

- Кружне раскрснице са државним путем IБ-12 и државним путем IIA-108 (стара 
ознака M-7) 

- Измештање трасе водоводне мреже са заштитом фекалне канализације на кружној  
раскрсници са државним путем IБ-12 и државним путем IIA-108 (стара ознака M-7) 

- Електроенергетске инсталације 

- Заштиту телекомуникационих инсталација 

- Заштиту гасовода  на кружној  раскрсници са државним путем IБ-12 и државним 
путем IIA-108 (стара ознака M-7) 

- Саобраћајну сигнализацију  

- Саобраћајно техничка регулација за време извођења радова.  

- Собраћајна сигнализација за обележавање пловног пута.  
 

Извођач је дужан да обезбеди одржавање неопходног нивоа безбедности за све 
учеснике у саобраћају. 

1.5 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

Извођач ће решењем именовати Одговорног извођача радова из редова сопственог 
особља, наведеног у понуди у складу са захтевима из конкурсне документације.  

Рок да се достави решење о именовању Одговорног извођача радоваје 7 дана од дана 
закључења уговора. 

Одговорни извођач радова је овлашћено лице извођача одговорно за управљање свим 
активностима у оквиру Уговора, задужено за комуникацију и коресподенцију са Наручиоцем 
и Стручним надзором, и одговорно за организацију, извођење и контролу радова на 
градилишту. 

 
Обавезе и надлежности Одговорног извођача радова су, између осталог: 

1. извођење радова према документацији на основу које је добијена грађевинска дозвола 
у складу са главним пројектом, прописима, стандардима, техничким нормативима и 
стандардима квалитета примењивим на одређену врсту радова, монтаже и опреме; 

2. организација градилишта тако да се обезбеди приступ локацији, неометан саобраћај и 
заштита животне средине током изградње; 

3. обезбеђење сигурности објекта, лица на градилишту и околних објеката (суседних 
објеката и саобраћајне опреме); 

4. обезбеђење доказа о квалитету изведених радова и уграђеног материјала, инсталација 
и опреме; 

5. вођење грађевинског дневника, грађевинске књиге и књиге инспекције; 
6. мерење и снимање померања тла и објеката на њему током градње; 
7. осигурање објеката и околног земљишта у случају прекида радова; 
8. обезбеђење расположивости главног пројекта и документације на основу које се 

изводе радови на градилишту; 
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9. непосредна сарадња са Стручним надзором у вези свих уговорних питања и обавеза 
Извођача; 
 
Такође одговоран је за све остале градилишне активности које произилазе из 

законских прописа и овог Уговора. 

1.6 ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ХИТНИХ РАДОВА 

Поред дефиниција у Клаузули 1 Општих Услова Уговора (О.У.У.) такође важе и 
следеће дефиниције: 

Хитни радови представљају скуп потребних и довољних радњи за довођење пута у 
првобитно стање, као и за реконструкцију објеката или путног појаса оштећених услед 
природних непогода са несагледивим последицама као што су јаке олује, поплаве и 
земљотреси. 
 
Радни налог је налог који издајеСтручни надзор уз сагласност Инвеститора, Извођачу 
за извођење Хитних радова. 

Потреба за извођењем Хитних радова се јавља као последица недостатака или 
оштећења насталих након дејства природних непогода (као што су јаке олује, поплаве или 
земљотреси) са несагледивим последицама, или када постоји могућност настанка штете или 
ризик по безбедност људи, радова, инсталација или опреме изазван природним непогодама. 
Извођач идентификује потребу за Хитним радовима. У циљу установљавања обима Хитних 
радова, Извођач доставља Технички извештај Стручном надзору којим Извођач тражи 
извођење Хитних радова и који треба да садржи узрок настанка оштећења, опис потребних 
радова и предмер и предрачун Хитних радова. На основу поменутог извештаја и након 
процене ситуације,  Стручни надзор уз сагласност Инвеститораможе да изда Радни налог 
Извођачу радова. 

Стручни надзор може да идентификује потребу за Хитним радовима без поднетог 
захтева Извођача, након чега даје Извођачу налог за припрему Техничког решења. 

1.7 ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ НЕДОСТАТАКА 

У току реализације Уговора могу се идентификовати одређени недостаци у погледу: 

 квалитета употребљених материјала, 

 квалитета изведених радова, 

 појаве оштећења у гарантном року. 

Отклањање било ког од наведених недостатака биће извршено на терет Извођача у 
року који одреди Стручни надзор. Уколико Извођач не отклони уочени недостатак у 
предвиђеном року, то ће бити окарактерисано као неиспуњење уговорних обавеза и биће 
примењене одговарајуће одредбе Општих услова уговорадате у Клаузулама 3.4. 
(Неотклоњени недостаци) и 4.7. (Уговорни пенали) и прописа који регулишу предметно 
питање. 

У случају појаве оштећења у Гарантном периоду (року), Извођач је дужан да о свом 
трошку изврши поправку уочених недостатака, при чему се Гарантни периодможе бити 
продужен. 

1.8 ЗАХТЕВАНИ КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА 

Квалитет материјала које користи Извођач за извршење уговорених радова мора да 
буде у складу са захтевима техничких услова.Карактеристике тих материјала морају бити 
потврђене од стране акредитоване лабораторије, а примена одобрена од стране Стручног 
надзора уз сагласностИнвеститора. 

Ни под којим околностима Извођач не може испоставити захтев за надокнаду због 
незадовољавајућег квалитета материјала који је употребио, чак и ако је коришћени 
материјал био одобрен од стране Стручног надзора. 
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Извођач о сопственом трошку врши потребна теренска, лабораторијска и остала 
испитивања како би потврдио да коришћени материјали одговарају техничким   условима, и 
чува доказе о тим испитивањима. Један примерак извештаја о лабораторијским и осталим 
испитивањима извођач доставља Стручном надзору. 

За све материјале који се набављају и уграђују према захтевима датим у оквиру 
позиција радова, извођач је дужан прибавити одговарајуће атесте о квалитету не старије од 
шест месеци од дана уградње материјала. 

Извођач је дужан да радове изводи према техничкој документацији, на начин одређен 
Уговором, прописима и правилима струке, нормативима и важећим стандардима.  

Извођач је у потпуности одговоран за обезбеђење квалитета свих материјала и рада у 
складу са овим техничким   условима и захтевима Стручног надзора. 

Извођач спроводи сопствену контролу материјала и рада ради интерног потврђивања 
да су задовољени захтеви, пре него што их понуди за пријем или плаћање Стручном 
надзору. 

Извођач радова је у обавези да на време (минимум један дан унапред) обавештава 
Стручни надзора о датуму утврђивања квалитета изведених појединих и укупних позиција 
радова. 

Стручни надзор издаје Обавештење о неусаглашености ако материјали за рад, радови 
или друго нису у складу са Уговором. Док се неусаглашености не отклоне, Стручни надзор 
неће оверити било какво плаћање таквог рада или предмета. 

1.9 ЛАБОРАТОРИЈА 

Извођач радова мора да ангажује независну Акредитовану лабораторију за текућу 
контролу квалитета. Сва текућа лабораторијска испитивања морају бити обављена од 
стране Акредитоване лабораторије од стране Акредитационог тела Србије АТС према СРПС 
ИСО 17025: 2006 са циљем доказа испуњења основног законског предуслова валидности 
резултата лабораторијског испитивања према "Закону о акредитацији". Уз уговор о 
ангажовању Акредитоване лабораторије који се доставља Надзорном органу на увид, као 
прилог, потребно је доставити важећи "Сертификат о акредитацији" лабораторије, као доказ 
о компетентности за обављање лабораторијских испитивања, и део "Решења о утврђивању 
обима акредитације" Тачку А. " Скраћени обим акредитације ". 

Лабораторија за спровођење текуће контроле квалитета мора бити акредитована за 
следеће области: 

• геомеханичка испитивања (камен, камени агрегат и тло) 
• испитивања бетона и цемента, 
• испитивање асфалта 

и исто тако за све испитне методе односно испитивања која ће се извршити у оквиру текуће 
контроле квалитета. 

План за обезбеђење квалитета Извођача треба да предвиди у довољном обиму (који 
одобрава Стручни надзор) број текућих испитивања која треба да спроведе независна 
текућа акредитована лабораторија, ради потврде квалитета изведених радова. 

Извођач је обавезан да спроведе сва испитивања која су у техничким   условима 
наведена као текућа (и да подмири трошкове истих) о свом трошку.  

Стручни надзор може да мења локације на којима ће се вршити одређена испитивања. 
Извођач је обавезана да на захтев Стручног надзора, изврши и допунска испитивања ако се 
сматрају потребним и, уколико се тако захтева, организује додатна испитивања која 
спроводи независна текућа акредитована лабораторија. 

Уколико додатни тестови покажу да радови поседују недостатке, трошкови ових 
тестова падају на терет Извођача.  
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1.10  МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

У уговорном предрачуну дате цене односе се на јединичну меру готовог посла на дан 
предаје. Према томе јединичне цене обухватају набавку  потребног алата и материјала за 
сав рад, израда привремених приступних путева, обраду и припрему материјала, довоз и 
употребу материјала, чишћење терена, профилисање, све трошкове за претходно 
лабораторијско испитивање, као и испитивање у току грађења, а у свему према СРПС-у и 
захтеву Инвеститора, трошкове одржавања извршених радова у прописаном стању до 
предаје, уклањање помоћних и привремено постављених објеката, инсталација и средстава 
као и рашчишћавање терена по завршеним радовима. 

Сви радови се морају изводити у свему према одобреном пројекту, а обрачун 
ће се извршити према стварно изведеним количинама. Одлуку о потреби измене или 
допуне пројекта или његових делова доносиће споразумно Пројектант, Надзорни 
орган (као представник Инвеститора) и представник Предузећа и ту своју одлуку 
уносиће у грађевински Дневник. Измене које се не проведу по описаном поступку и не 
уведу у грађевински Дневник неће се обрачунавати ни у привременим ни у коначним 
ситуацијама. 

Накнаде штета изазване процесом рада Извођача подноси и плаћа Извођач. Извођач 
је дужан да осовину и висинске тачке, које му се предају пре грађења, одржава и видно 
обележава за време извођења радова до завршетка изградње, односно до завршетка 
обрачуна радова између Инвеститора и Извођача. 

1. Радови код којих је обрачунска јединица мере м1 (плаћање по дужном метру): 

Мерење се врши на терену пантљиком, циклометром или металним метром са 
центиметарском поделом, зависно од мерене дужине. За мерење већих дужина могу 
се користити и геодетски инструменти. Мерење се врши у присуству Стручног надзора. 
О извршеном мерењу формира се Записник, са одговарајућом скицом, који оверава 
Стручни надзор. 

 
2. Радови код којих је обрачунска јединица мере м2 (плаћање по квадратном метру): 

Мерење се врши на терену геодетским инструментом, пантљиком или металним 
метром са центиметарском поделом по ивицама и дијаметрима предметне површине, 
формира се скица у погодној размери и врши обрачун површине. Мерење се врши у 
присуству Стручног надзора. О извршеном мерењу формира се Записник са 
одговарајућом скицом (ако је применљиво), које оверава Стручни надзор. 
 

3. Радови код којих је обрачунска јединица мере м3 (плаћање по кубном метру): 

За позиције радова код којих је то изводљиво, мерење запремине врши се геодетским 
инструментом. Код правилних или приближно правилних геометријских облика мере се 
три димензије на начин описан у оквиру "Радова код којих је обрачунска јединица мере 
м1 (плаћање по дужном метру)" и на основу тих мерења израчунава запремина. 
Мерење и формирање Записника се врши у присуству Стручног надзора. Записник 
оверава Стручни надзор. 
 

4. Радови код којих је обрачунска јединица мере комад (плаћање по комаду): 

За радове који се плаћају по комаду врши се заједнички преглед изведених радова и 
констатује у записнику пребројавањем утврђена количина. Записник потписују Извођач 
и Стручни надзор. 
 

5. Радови код којих је обрачунска јединица мере тона (плаћање по тони): 

За ове радове прво се утврђује запремина коју је потребно испунити материјалом на 
један од начина описан у оквиру "Радова код којих је обрачунска јединица мере м3 
(плаћање по кубном метру)". Количина уграђеног материјала изражена у тонама 
израчунава се као производ (множењем) измерене запремине и запреминске масе 
уграђеног материјала. Уколико другачије не одреди Стручни надзор, запреминска маса 
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уграђеног материјала одређује се лабораторијски на основу узорка узетог са деонице 
на којој су извођени радови за које се врши обрачун. Формира се записник (уз који се 
прилаже копија лабораторијског извештаја, уколико се тако захтева) који оверава 
Стручни надзор. 

1.11  ГЕОДЕТСКА ОБЕЛЕЖАВАЊА И ЦРТЕЖИ 

Обележавање треба да обухвати сва геодетска мерења са циљем преноса података из 
пројекта на терен, као и осигурање, обнављање и одржавање тачака успостављених на 
терену током читавог периода грађења, односно до предаје Радова Инвеститору. 

Цртежи дати у Конкурсној документацији користе се за израду понуде и почетно 
планирање Радова. Непосредно након запоседања градилишта, Извођач снима, проверава 
и обележава све делове Радова тако да исти буду тачно позиционирани. Извођач коригује 
евентуалне грешке у положају, нивоу, димензијама или траси Радова. Извођач води писану 
евиденцију о свим утврђеним грешкама, као и изменама извршеним у циљу њихове 
исправке, при чему записи морају бити потписани и од Извођача и од Стручног надзора. 

Током геодетског обележавања, Извођач утврђује положај свих постојећих комуналних 
инсталација, уноси их на цртеже и писаним путем обавештава о томе Стручни надзор. 

Уз геодетско обележавање Радова, Извођач припрема дигитални модел терена за 
комплетне Радове, преноси пројекат (са свим потребним изменама) у програмски пакет за 
пројектовање путева и врши поновни обрачуну количина у складу са упутствима и под 
контролом Стручног надзора. 

Након снимања нултог стања и поновног обрачуна количина, Извођач изводи радове у 
складу са одобреним Програмом Радова. Извођач доставља Стручном надзору 
благовремено обавештење са захтевом за додатне податке или упутства потребна за 
извршење Радова. Израда свих Цртежа за извршење привремених и трајних Радова је 
обавеза Извођача у складу са Клаузулом 1.17О.У.У. 

Извођач је дужан да све тачке обезбеди, односно осигура тако да их је у току или по 
завршеном раду лако обновити. Осигурања тачака морају бити на довољној удаљености од 
ивице насипа или усека и заштићена у троуглу летвица величине 2.5cm x 2.5cm, тако да их 
се сачува до краја грађења. Горњу површину осигурања треба обојити и у оси осигурања 
забити ексер. Извођач мора да води записник и скицу осигурања, а након тога изради нацрт 
осигурања. Један примерак нацрта осигурања предаје Стручном надзору. 

За време извођења радова Извођач обавезно контролише исколчену осу трасе, трајне 
ознаке свих тачака, постављени профил пута, репере и полигонске тачке. Свака ознака за 
коју се утврди да недостаје или да је оштећена биће замењена о трошку извођача. 
Исправност обновљених тачака проверава Стручни надзор. 

По завршетку свих радова који су обухваћени Уговором, а пре техничког пријема, 
Извођач је дужан да на захтев Стручног надзора обнови осу трасе пута, стационаже, 
полигонске тачке, референтне тачке и репере и преда их Инвеститору. Ово ће бити уредно 
заведено у Пројекту изведеног стања.  Стручни надзор има право да тражи нивелмански 
запис изведене трасе ради техничког прихватања радова. 

Сва геодетска мерења и обележавања укључујући трошкове потврде трасе, 
одржавања, санације трасе и других ознака као и трошкове свих радова, материјала, 
транспорта, алата и опреме који су неопходни за извршавање и комплетирање ових 
радова,Извођачу се неће платити кроз посебну ставку у Предмеру и Предрачуну већ ће се 
сматрати да је ове трошкове урачунао у остале позиције Предмера и Предрачуна. 

1.12 ПРИВРЕМЕНИ РАДОВИ 

Извођач пројектује, организује, обезбеђује и уклања све привремене радове потребне 
за извођење трајних Радова. Све привремене радове одобрава Стручни надзор пре њиховог 
извођења, што не ослобађа Извођача одговорности за њихово пројектовање и 
применљивост. Извођач треба да прибави сагласности надлежних министарстава, 
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законодавних органа, локалне управе и трећих лица за своје пројекте привремених радова, 
када је то потребно. 

Извођач треба да прибави све сагласности и дозволе и да организује неопходан закуп 
земљишта за све привремене радове, као што су: приступни путеви, обилазни путеви, 
позајмишта материјала, градилишни објекти, градилишна лабораторија, простор за 
складиштење материјала и опреме, лабораторијска средства и др. 

Простор који је био заузет привременим радовима Извођач враћа у првобитно стање 
или у стање прихватљиво за Стручни надзор. 

Привремени радови обухватају све неопходне радње и активности на: 

 успостављању привремених радова, који обухватају уређење радног и смештајног 
простора и све остале привремене објекте на градилишту које треба поставити за 
потребне извођења Радова, 

 уклањању привремених радова, који обухватају уклањање радног и смештајног 
простора и свих осталих привремених објеката на градилишту постављених за 
потребне извођења Радова, као и уређење земљишта које је било запоседнуто 
привременим радовима. 

 
Трошкови привремених радова и одржавања истих се не плаћају посебно. Сматра се 

да су ти трошкови покривени износима и ценама одговарајућих позиција Радова датим у 
Предмеру и предрачуну радова. 

1.13 БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

Извођач је обавезан да током извођења радова поступа у складу са важећим 
законима и прописима из области саобраћаја.  

Пре запоседања градилишта Извођач се обавезује да постави сигнализацију према 
пројекту привременог регулисања саобраћаја  за време извођења радова на који је 
надлежно министарство издало  Решење. 

Пре запоседања градилишта Извођач обезбеђује следеће дозволе и сагласности: 

 Сагласност на Пројекат привременог регулисања саобраћаја за време извођења 
радова на деоници на којој се изводе радови од стране надлежног министарства, 

 Сагласност на Пројекат привременог регулисања саобраћаја за време извођења 
радова од Министарства унутрашњих послова . 
 
Радови на деоници пута не могу да отпочну док се надлежни органи и Стручни надзор 

не увере да су испоштовани важећи прописи. 

Извођач ће израдити и доставити Стручном надзору Пројекат привременог регулисања 
саобраћаја за време извођења радова, где ће приказати све неопходне детаље и податке 
који проистичу из радова или захтева Стручног надзора. 

Извођач ће предузети све потребне мере за усмеравање саобраћаја дању и ноћу. 
Поред тога, Извођач је у обавези да: 

 се стара о безбедности свих лица, било да имају право присуства на градилишту или 
не, и одржавати градилиште у таквом стању како би се избегла било каква опасност по 
њих; 

 одржава и/или врши замену, о сопственом трошку, осветљења, баријера и знакова 
упозорења (ограничења, обавештења) ради заштите радова и безбедности саобраћаја 
и људи где и када је потребно или захтевано од стране Надзорног органа. 
 
Извођач је у обавези датоком трајања радова одржава чистим и читљивим вертикалну 

и хоризонталну саобраћајну сигнализацију,  осветљење, баријере и светлосну 
сигнализацију, и обављаће њихово постављање, премештање и уклањање зависно од 
напредовања радова. 

Пре почетка радова на деоници, Извођач доставља Стручном надзору писаним путем 
списак лица која ће бити задужена за безбедност саобраћаја у зони извођења радова.У 
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случају било какве промене наведеног списка, Извођач је обавезан да без одлагања 
писаним путем обавести Стручни надзор. 

По завршетку радова, Извођач уклања са градилишта сву привремену саобраћајну 
сигнализацију и опрему како би омогућио безбедан и неометан саобраћај. 

Уколико у било ком тренутку током извођења радова Стручни надзор утврди да се 
обавезе Извођача у вези са регулисањем и безбедношћу саобраћаја не поштују, Стручном 
надзор има право да обустави радове уписом у грађевински дневник и/или давањем писаног 
налога за обуставу. 

Наставак радова Стручни надзор одобрава писаним путем тек након што се увери да је 
Извођач извршио своје обавезе. Извођач нема права на накнаду трошкова који евентуално 
настану услед одлагања радова, нити има право на продужење уговорног рока, по овом 
основу. 

1.14 РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА У ЗОНИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Увођење привременог регулисања саобраћаја 
 

Пројекат привремене саобраћајне сигнализације и опреме намењен посебном 
регулисању саобраћаја током извођења радова постоји те није потребно да Извођач 
наручује овај пројекат. 

Пре него што Инвеститор уведе Извођача у посед градилишта, Извођач, преко свог 
именованог представника, у сарадњи са надлежним одељењем саобраћајне полиције и 
представником Инвеститора, обезбеђује претходно обавештење о увођењу у посед 
градилишта које садржи списак кључног особља и опис начина постављања привремене 
саобраћајне сигнализације и опреме. 

Извођач решава све могуће неспоразуме са Пројектантом уколико они утичу на 
напредовање радова.У случају било какве измене пројектног решења на терену, неопходно 
је да Извођач обавести писаним путем Стручни надзор и Инвеститора. Измене је могуће 
направити искључиво уз консултације и сагласност Стручног надзора и Инвеститора. 

Извођач поставља информациону таблу на почетку деонице под радовима. 
Информациона табла треба да садржи следеће податке: назив Инвеститора, Стручног 
надзора, Пројектанта и Извођача, број и датум издавања одобрења за градњу и назив 
уговора, процењену вредност Радова, датум почетка радова и циљани датум завршетка 
радова. Информациона табла не сме да заклања вертикалну сигнализацију намењену 
важећем режиму саобраја нити да на било који утиче на смањење безбедности саобраћаја. 
 

Реализација Пројекта регулисања саобраћаја током извођења радова 
 

Док год је у поседу градилишта, Извођач је одговоран за извођење и одржавање свих 
елемената привремене саобраћајне сигнализације и опреме на начин предвиђених 
Пројектом, а водећи рачуна о безбедности особља и свих учесника у саобраћају. По 
завршетку радова, Извођач је дужан да уклони привремену саобраћајну сигнализацију и 
опрему. 

У циљу постизања задовољавајућег нивоа безбедности саобраћаја, Извођач је дужан 
да током извођења радова одржава саобраћајнусигнализацију и опрему пута по типу, у броју 
и у стању како је наведено у одобреном Пројекту привременог регулисања саобраћај током 
извођења радова. 

Извођач прекрива или уклања сталну саобраћајну сигнализацију која није у складу са 
предвиђеним привременим режимом саобраћаја током извођења радова. 

Одржавање привремене сигнализације је обавеза Извођача.  
Уколико дође до квара возила на деоници коју је запосео Извођач, а посебно на потезу 

под радовима, Извођач је дужан да премести возило на безбедно привремено место за 
паркирање. 

Извођач се стара да прилази до имања поред пута буду проходни за време извођења 
Радова. Ако је затварање прилаза неизбежно, тада, уз сагласност Инвеститора, 
благовремено обавештава власнике угрожених имања о привременом затварању њиховог 
прилазног пута. У сваком случају ниједан прилаз неће бити затворен дуже него што је то 
апсолутно неопходно. 
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Извођач не може да уклони привремену саобраћајну сигнализацију и опрему пута са 
градилишта пре него што постави сву трајну сигнализацију. 

Трошкови, прибављање неопходних дозвола и одобрења, набавку и транспорт 
привремене саобраћајне сигнализације и опреме пута, радну снагу, као и трошкове 
постављања, замене, одржавања и уклањања привремене саобраћајне сигнализације и 
опреме пута, Извођачу ће се платити кроз посебну ставку у Предмеру и Предрачуну радова. 

1.15 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Приликом извођења радова извођач мора да штити животну средину и да се 
придржава постојећих важећих закона и прописа у делу који се односи на заштиту животне 
средине, као и следећих закона: 

− Закон о заштити на раду, ("Службени гласник РС", бр. 101/2005); 

− Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009,  - др. закон, 
72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС), одредбе којима се уређује заштита ваздуха, 
заштита природних добара и заштита од буке; 

− Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010) 

− Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010) 

− Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 10/2013) 

− Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012) 

− Закон о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 46/1991, 83/1992, 54/1993, 60/1993, 53/1993, 
67/1993, 48/1994, 54/1996 и 101/2005) 

− Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010) 

− Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, 
"Службени гласник РС", бр. 135/04; 

− Закон о заштити животне средине, ("Службени гласник РС", бр. 135/04., 36/2009, 
36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС) 

Извођач треба да прибави све еколошке сагласности за све привремене радове у 
складу са важећим законима Републике Србије. Такве сагласности и одобрења се односе, 
али се не ограничавају само на: 

 локације позајмишта, 

 локације постројења за прераду материјала, 

 начин прикупљања и одлагања отпадних вода, уља или других течности, 

 снабдевање горивом, његово складиштење и врсту употребљеног горива. 

Извођач мора предузети све неопходне мере у циљу смањења емисије и ширења 
прашине, гасова, буке и сл., прскањем воде по приступним путевима без тврдог застора, по 
прашњавим путевима са тврдим засторима, по местима где је наслаган агрегат и сл., 
подешавањем и коришћењем филтера и других уређаја, као и спровођењем опште бриге и 
контроле. 

Извођач је одговоран за лоцирање и организацију својих позајмишта и мора о свом 
трошку довести у првобитно стање свако позајмиште са кога су узимани земља, песак, 
шљунак или камени материјал, као и избегавати остављање отвореног лица засека које није 
могуће накнадно озеленити. Сав страни отпад мора бити уклоњен и одложен, док сваки 
камени набачај мора да се очисти, консолидује, изравна и покрије земљом, након чега се 
мора засадити трава. 

Отпад се одлаже на локације које предложи Извођач и одобри Стручни надзор. 
Финално довођење у првобитно стање, хумузирање и затравњивање оштећених површина 
врши Извођач уз одобрење Стручног надзора. 

Дозволе и одобрења за одлагање отпадног материјала на јавне депоније прибавља 
Извођач о свом трошку. 
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Понуђене јединичне и укупне цене за све позиције радова треба да се заснивају на 
трошковима извршених радова захтеваног квалитета, и треба да обухвате надокнаду за 
спровођење свих мера безбедности и захтеваних мера заштите животне средине. 

1.16 ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ЗАШТИТА НА РАДУ 

Извођач предузима све потребне мере за заштиту здравља и заштиту на раду за све 
своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима где могу бити 
угрожена због Радова тако што: 

 обезбеђује и одржава постројења и системе рада тако да буду, колико је то 
изводљиво, безбедни и да не представљају опасност по здравље људи; 

 примењује техничка решења, колико је то изводљиво, којима се обезбеђује сигурност 
и смањује ризик по здравље људи при употреби, манипулацији, складиштењу и 
транспорту робе и супстанци; 

 обезбеђује заштитну одећу и опрему (као што су шлемови, рефлектујућа одела и 
ојачане чизме), прву помоћ, медицинске и здравствене услуге, информације, 
упутства, обуку и надзор, кадгод је то потребно, у циљу заштите здравља и заштите 
на раду свих лица ангажованих на извођењу Радова; 

 одржава све зоне на градилишту у таквом стању да се избегне опасност и смањи 
ризик по здравље, и обезбеђује и одржава приступ ка и излаз са таквих места 
безбедним и без опасности по здравље. 

Извођач обезбеђује санитарне чворове за сва лица која су ангажована на радовима на 
начин, у броју и на местима у складу са законским и другим важећим прописима, уз 
сагласност Стручног надзора. 

Извођач одржава санитарне чворове на задовољавајући и хигијенски начин и уклања 
их по завршетку радова уз довођење локације у првобитно стање. 

Извођач моментално одстрањује са градилишта сваког запосленог који начини штету 
на градилишту или суседној имовини и не може га поново ангажовати на предметном 
Уговору. 

1.17 ОДГОВОРНОСТ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ 

Извођач ће бити одговоран за редовно одржавање деоница пута које су у његовом 
поседу.Обавеза креће од датума запоседања градилишта и завршава се након 
Примопредаје радова. 

У случају саобраћајне незгоде на градилишном поседу, извођач је обавезан да изврши 
све поправке пута према упутствима Стручног надзора. 

Одржавање у зимском периоду постојећих саобраћајних деоница које су заузете због 
извођења радова остаје обавеза локалне секције за одржавање путева ЈП «Путеви Србије», 
а извођач мора да омогући и дозволи да се сви такви радови обаве. Извођач ће на почетку 
зимског периода радове довести у такво стање које омогућава безбедно одвијање 
саобраћаја током зимског периода. Уколико тако не поступи, извођач ће бити обавезан да на 
захтев благовремено санира сва настала оштећења, без права на надокнаду. 

Предаја деонице на зимско одржавање предузећу за одржавање путева врши се 
записнички, након прегледа деонице уз присуство представника извођача, предузећа за 
одржавање, Стручног надзора и представника надзорне службе на одржавању. Датум 
предаје утврђује се договорно, али обавезно пре почетка зимске службе. У сваком случају, 
Извођач има обавезу да благовремено покрене процедуру предаје писаним захтевом који 
упућује Стручном надзору.  Стручнинадзор заједно са представником Инвеститорадаље 
преузима обавезу координације и утврђивања датума предаје деонице на зимско 
одржавање. 

Записник о предаји деонице потписују сви присутни представници. Записник треба да 
садржи, између осталог, констатацију да је деоница предата у захтеваном стању односно, 
уколико се прегледом утврди да стање деонице није прихватљиво, списак мера које је 
потребно предузети као и рокове у којима се ти радови морају завршити. Окончање предаје 
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деонице по завршетку корекционих радова се евидентира записнички. Записник о предаји 
деонице такође треба да садржи попис инвентарске опреме пута која се предаје на 
одржавање током зимске сезоне. 

Процедура пријема деонице након завршетка зимске сезоне је слична. На писану 
иницијативу предузећа за одржавање договорно се утврђује датум пријема деонице од 
стране извођача, формира се записник након прегледа деонице који оверавају сви учесници 
у поступку. Деоницу предаје предузеће за одржавање а прима је извођач радова. Деоница 
треба да је у стању у каквом је била у тренутку њене предаје на зимско одржавање. 
Записник обавезно садржи или констатацију да је деоница примљена у захтеваном стању 
или опис мера и рокове за њихово спровођење од стране предузећа за одржавање, уколико 
деоницу треба претходно довести у захтевано стање. Трошкове који могу настати као 
последица предузимања потребних корекционих мера за довођење деонице у захтевано 
стање сноси предузеће за одржавање.  

Уколико временски услови дозволе, а Инвеститор писаним путем одобри или захтева 
да се грађевинска сезона продужи и након датума започињања зимске службе, инструкције 
за даље поступање као и нове рокове прописује инвеститор писаним путем. 

Такође, уколико временски услови онемогуће благовремени пријем деонице након 
завршетка зимске сезоне, инвеститор писаним путем обавештава да су обавезе предузећа 
за одржавање продужене, даје инструкције и прописује нове рокове. 

Путеви, прилази и путеви са правом првенства пролаза, који се користе за градилишни 
саобраћај морају бити одржавани и чисти, без прљавштине, блата и остатака материјала 
који је испао из возила или отпао са гума возила.  

Извођач ће бити одговоран за заштиту путне опреме или знакова на путу, те ће сходно 
томе бити дужан да санира свако оштећење путне опреме или знакова, или да изврши 
њихову замену. 

Извођач неће имати право на накнаду за извршење обавеза наведених у овој тачки 
Општих услова. 

1.18 ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ИНСТАЛАЦИЈА 

Кад год треба изместити или заштити постојеће инсталације у циљу извођења 
радова, извођач је дужан да о томе обавести надзорног органа и да истовремено контактира 
надлежно предузеће које је власник тих инсталација са захтевом за уклањање, или 
измештање таквих инсталација.  

Власници постојећих инсталација у путном појасу морају да доставе извођачу 
потврду о праву и условима постављања истих. Уколико власници инсталација не поседују 
такву потврду, онда је неоходно да прибаве сагласност од Управљача пута за постављање 
исте. 

Инвеститор ће у овом поступку пружити помоћ и једној и другој страни.  

Извођач ће, по потреби,  обезбедити присуство представника предузећа власника 
инсталација и стручног надзора и биће одговоран за предузимање свих мера како би 
обезбедио заштиту таквих инсталација. Извођач ће предузети све мере које буду потребне 
како би избегао оштећење цеви, каблова или инсталационих цеви, ПТТ инсталација, стубова 
или пилона, итд. 

Кад год извођач током извођења радова наиђе на инсталације, које нису приказане у 
плановима које је обезбедило предузеће које је власник истих, а које је потребно изместити 
или заштитити, дужан је да о томе одмах обавести надзорног органа. 

Уколико постоје инсталације, које не треба измештати, извођач ће бити у обавези да 
инсталацију заштити док изводи радове у његовој близини, уз сагласност власника 
инсталација и стручног надзора. 
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Извођач ће, ако током извођења радова оштети цевовод, каблове или друге такве 
инсталације на градилишту, о томе одмах обавестити власнике инсталација и освом трошку 
одмах организовати да се изврше све потребне оправке. 

1.19 РАДОВИ КОЈИ СЕ ИЗВОДЕ ИЗВАН ГРАДИЛИШТА 

Извођач доставља Стручном надзору писано обавештење о радионицама и местима 
на којима се радови изводе или ће бити изведени, односно са којих се допремају или ће се 
допремати материјали или производи. Извођач редовно обавештава Стручни надзор када 
такви материјали и добра буду спремни за преглед било у целости, било по фазама 
производног процеса, а не само када су спремни за отпрему. 

Стручни надзор неће прихватити доказ квалитета издат од стране овлашћених органа 
за производе израђене изван градилишта ако постоји доказ да производи, накнадно 
прегледани или испитани, не задовољавају Спецификације. 

1.20 ИМЕНОВАНИ ПРОИЗВОЂАЧИ 

Када се у техничким   условима помиње име неког произвођача у вези са неким 
производом или материјалом, то је из разлога пружања угледног примера са становишта 
захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин 
наведен у техничким   условима се неће сматрати номинованим произвођачем. Извођач 
може да предложи и заснује своје цене на набавци од другог произвођача, под условом да 
може доказати да се под позицијом коју набавља подразумева еквивалентан производ или 
материјал. 

1.21 ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА 

Током извођења радова, Извођач води комплетну евиденцију напредовања Радова 
ради израде Пројекат изведеног објекта. Извођач ће омогућити повремени преглед цртежа 
изведеног објекта Стручном надзору. Пројекат изведеног објекта мора бити урађен у складу 
са важећом законском регулативом , оверен од  Извођача радова  и Стручног надзора. По 
завршетку Радова и најкасније до рока назначеног у Посебним условима уговора, Извођач 
доставља Стручном надзору  (Представнику Наручиоца) четири (4) комплета овереног 
Пројекта изведеног објекта који обухвата комплетно извршене Радова. Извођач доставља 
такође и електронску верзију Пројекта изведеног објекта. Уз Пројекат изведеног објекта 
прилаже се комплетна евиденција вођена током извођења радова. 

Трошкови израде Пројекта изведеног објекта, Извођачу се ће се платити кроз посебну 
ставку у Предмеру и Предрачуну. 

1.22 ОСИГУРАЊЕ 

1.22.1 Трошкови осигурања 

Извођач радова обезбеђује и доставља надзорном органу, у заједничко име 
Инвеститора и Извођача, покриће осигурањем како је то одређено Клаузулом 1.14. Општих и 
Посебних услова уговора. 

Наплативи трошкови осигурања су износи (премије) за следеће ставке: 

 Осигурање „против свих ризика (CAR) и од одговорности према трећим лицима (TPL)", 
које обухвата: осигурање Радова, Постројења и Материјала; осигурање остале 
имовине (осим Радова, Постројења, Материјала и Механизације) везане за Уговор и 
осигурање од повреде или смрти лица која нису запослена код Извођача; 

 Осигурање опреме; 

 Осигурање лица запослених код Извођача. 

Извођачу се неће платити трошкови осигурања и реосигурања кроз посебну ставку у 
Предмеру и Предрачуну већ ће се сматрати да је ове трошкове урачунао у остале позиције 
Предмера и Предрачуна. 

1.22.2 Упутства у вези са осигурањем 
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Кадгод Извођач закључује уговор о осигурању, свако осигурање мора бити извршено 
у складу са следећим: 

1.22.2.1 Осигурање против свих ризика (CAR) и осигурање ододговорности 
према трећим лицима (TPL) 

1.22.2.1.1   Осигурање Радова 

Извођач осигурава Радове на износ не мањи од Уговорне цене наведене у Писму о 
прихватању понуде које је доставио Инвеститор, и покрива све губитке или штете настале из 
било ког другог разлога који није наведен у даљем тексту: 

(a) рат, непријатељска дејства (било да је рат објављен или не), инвазија, окупација; 
(b) побуна, тероризам, револуција, устанак, војни пуч или узурпирање власти или 

грађански рат у земљи Инвеститора; 
(c) демонстрације, немири или нереди у земљи Инвеститора у којима учествују лица која 

није ангажовао Извођач и која нису запослена код Извођача и Подизвођача; 
(d) ратна муниција, експлозивни материјали, јонизујуће зрачење или загађење услед 

радиоактивности у земљи Инвеститора, осим ако горе наведено није проистекло из 
Извођачеве употребе муниције, експлозива, радијације и зрачења; 

(e) ваздушни удари проузроковани соничном или суперсоничном брзином кретања 
ваздухоплова или других летелица; 

(f) употреба или запоседање од стране Инвеститора било ког дела трајних Радова, осим 
уколико је то уређено Уговором; 

(g) пројектовање дела Радова од стране особља Инвеститора или других лица које је 
Инвеститор ангажовао, и  

(h) деловање временских непогода које спадају у домен Више силе које се нису могле 
предвидети, односно које искусни Извођач радова није могао предвидети и сходно 
томе предузети адекватне превентивне мере. 

 
Осигурање Радова треба да покрије трошкове рушења, уклањања шута, 

професионалне накнаде и изгубљену добит. 
Осигурање Радова мора да ступи на снагу један дан пре датума почетка радова 

утврђеног Уговором и мора бити на снази до издавања потврде о примопредаји Радова. 
Свака полиса осигурања против губитка или оштећења Радова мора бити плаћена у 

потпуности и одмах након њеног издавања, а докази о постојању полисе, као и докази о 
плаћању морају бити достављени Инвеститору. 

Свака полиса осигурања против губитка или оштећења Радова мора обухватити 
Извођача радова, подизвођаче и друга лица упослена на Пројекту. 

Свака полиса осигурања против губитка или оштећења Радова мора бити издата и 
одржавана у заједничко име уговорних страна, Инвеститора и Извођача, који имају 
заједничка права за примање надокнаде из осигурања у случају наступања штетног 
догађаја. 
 

1.22.2.1.2 Осигурање од одговорности према трећим лицима (TPL) 

Извођач закључује и одржава осигурање од одговорности према трећим лицима за 
одштетне захтеве (укључујући судске трошкове и таксе) везане за губитак, штету, смрт или 
телесну повреду, који могу настати према физичкој имовини трећих лица или особи која се 
сматра трећим лицем и није у вези са Уговором ни на који начин. 

Висина обештећења по случају дефинисана је у Клаузули 1.14 Посебних услова 
уговора 

Свака полиса осигурања од одговорности према трећим лицима (TPL) мора бити 
издата и одржавана у заједничко име уговорних страна, Инвеститора и Извођача радова, 
који имају заједничка права за примање надокнаде из осигурања у случају наступања 
штетног догађаја. 

Осигурање од одговорности према трећим лицима (TPL) мора да ступи на снагу један 
дан пре датума почетка радова утврђеног Уговором и мора бити на снази до издавања 
потврде о примопредаји Радова. 
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Осигурање од одговорности према трећим лицима (TPL) се закључује заједно са 
осигурањем против свих ризика (CAR), а према иностраној формулацији као повољнијој од 
домаће за лице које се осигурава. 

Свака полиса осигурања од одговорности према трећим лицима (TPL) се мора 
платити потпуно и одмах по издавању, а полисе и доказ о плаћању морају се доставити 
Инвеститору. 

Извођач се осигурава од одговорности према трећим лицима (TPL), заједно са 
осигурањем Радова и Материјала, на износ не мањи од износа наведеног у Писму о 
прихватању понуде које издаје Инвеститор и покрива све губитке или штете настале из било 
ког другог разлога који није наведен у Под-поглављу 1.22.2.1.1: Осигурање Радова, ставови 
(а) до (h). 

1.22.2.2 Осигурање опреме 

Осигурање опреме обухвата покриће за сву опрему, у власништву или изнајмљену, 
Извођача и подизвођача ангажовану Уговором. 

Списак ангажоване опреме се доставља Инвеститору и на основу њега се закључује 
и одржава осигурање. 

Извођач осигурава Опрему на њену пуну набавну вредност, али не мању од 
вредности наведене у Клаузули 1.1 Уговорних података, и покрива све губитке или штете 
настале из било ког другог разлога који није наведен у Под-поглављу 1.22.2.1.1: Осигурање 
Радова, ставови (а) до (h). 

Осигурање Опреме мора да ступи на снагу један дан пре датума почетка радова 
утврђеног Уговором и мора бити на снази до издавања потврде о примопредаји Радова. 

Свака полиса осигурања од губитка или штете на Опреми се мора платити потпуно и 
одмах по издавању, а полисе и доказ о плаћању морају се доставити Инвеститору. 

Свака полиса осигурања од губитка или штете на Опреми мора бити издата и 
одржавана у заједничко име уговорних страна, Инвеститора и Извођача радова, који имају 
заједничка права за примање надокнаде из осигурања у случају наступања штетног 
догађаја. 
 

1.22.2.3 Осигурање радника Извођача 

Извођач закључује и одржава осигурање својих радника, осталих запослених, као и 
радника подизвођача. 

Ризик покрива: инвалидност, смрт услед несрећне на раду и природну смрт. 
Свака полиса за осигурање радника Извођача обухвата Извођача, Инвеститора и 

Стручног надзора, односно Инвеститор и Стручни надзор имају права на обештећење 
уколико до повреде или смрти дође услед њихових поступака у оквиру Уговора. 

Осигурање радника Извођача мора да ступи на снагу један дан пре датума почетка 
радова утврђеног Уговором и мора бити на снази до издавања потврде о примопредаји 
Радова. 

Осигурање радника Извођача се мора платити потпуно и одмах по издавању полисе, 
а полиса и доказ о плаћању морају се доставити Инвеститору. 

Осигурање лица важити у свим околностима осим околностима наведеним у Под-
поглављу 1.22.2.1.1: Осигурање Радова, ставови (а) до (h). 

1.23 ЗАХТЕВИ ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА И СТРУЧНОГ НАДЗОРА 

Канцеларијски простор  

Извођач обезбеђује  и оспособљава за употребу климатизоване канцеларије и 
градилишни радни простор за потребе представника Наручиоца и Стручног надзора са 
телефонским линијама (укључујући интернет) са свим потребним прикључцима као и 
рачунарску и канцеларијску опрему. Извођач је    такође у обавези да обезбеди санитарни 
простор и да све просторије хигијенски одржава и чисти.  

Извођач обезбеђује велику просторију за одржавање редовних састанака о 
напредовању Радова. 

Канцеларије/радни простори треба да буду потпуно усељиви пре почетка Радова. 
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Све предходно наведене просторије, канцеларијска опрема,инсталације,архива и 
градилишни простор морају бити обезбеђени у току извођења радова. 

Намештај 

Извођач набавља квалитетан намештај погодан за тешке и дуготрајне услове рада и 
то: радне столове, столице, двокрилне ормане на закључавање са полицама, ормане са 
фиокама на закључавање и др.  

Извођач треба да обезбеди неопходна паркинг места за представника Наручиоца и 
Стручни надзор. 

Све горе наведене трошкове сноси извођач без права на било какву накнаду из 
средстава предвиђених уговором. 

1.24 ВЛАСНИШТВО НАД УКЛОЊЕНИМ МАТЕРИЈАЛИМА 

Порушени, остругани и уклоњени материјал са градилишта (стругани асфалт, бетонска 
галантерија, ограда и др), који се неће поново употребити на посматраном градилишту 
власништво је Инвеститора.  

Уклоњени материјал треба транспортовати на депонију према упутству Стручног 
надзора.  
 

 

TEХНИЧКЕ   СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
ПОДАЦИ О  ОСНОВНОМ ПРОЈЕКТУ :  

Назив основног  пројекта : 

 

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛА ОБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО 

ЗРЕЊАНИНА ОД КМ 4+915.11 ДО КМ 8+600.84, СА ДВЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ И 

ИЗГРАДЊОМ МОСТА ПРЕКО КАНАЛА БЕГЕЈ 

 
Назив и списак техничке  документације на основу које се врши извођење радова 

 

- Пројекат за извођење за изградњу дела обилазног пута око Зрењанина од км 

4+915.11 до КМ 8+600.84, са две кружне раскрснице и изградњом моста ореко канала 

Бегеј  урађен је  од стране  ГМП ГРАМОНТ-НС из Новог  Сада,  

 
- Решења о грађевинској дозволи : 

број: 130-351-334/2015-01 од 24.02.2017.године 
 

Надлежни орган за за издавање Решења о грађевинској дозволи и Потврде о пријави 
радова је Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и заштиту животне средине 
из Новог Сада. 

 
САДРЖАЈ: 

2/1 ПРИЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ - Радови на изградњи моста 

2/2 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА - Радови на изградњи саобраћајнице са две 
кружне раскрснице 

3 ПРОЈЕКАТ ИЗМЕШТАЊА ТРАСЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ СА ЗАШТИТОМ 
ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА КРУЖНОЈ РАСКРСНИЦИ СА ДРЖАВНИМ 
ПУТЕМ IБ РЕДА БРОЈ 12 (ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА БРОЈ 108  (СТАРА 
ОЗНАКА М-7)) 

4 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

5 ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
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6 ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ГАСОВОДА НА КРУЖНОЈ РАСКРСНИЦИ СА 
ДРЖАВНИМ ПУТЕМ ПУТЕМ IБ РЕДА БРОЈ 12 (ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА БРОЈ 
108  (СТАРА ОЗНАКА М-7)) 

8/1 ПРОЈЕКАТ САОРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

8/2 САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА РЕГУЛАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

8/3 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПЛОВНОГ ПУТА 
 
 

ИЗВОД ИЗ ПРОЈЕКТА 

2/1 ПРИЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ  - ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО КАНАЛА БЕГЕЈ 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

 
Идејни пројекат моста израђен је на основу идејног пројекта обилазног пута усвојене 

трасе обилазнице око Зрењанина и Локацијске дозволе, у којој су садржани Водни услови. 
Траса пута се са каналом Бегеј укршта приближно под углом од 79°, а вертикалну 

нивелету моста је диктирала висина пловног габарита дата Водним условима. 
Према Водним условима, канал Бегеј је пројектован за двосмерни речни саобраћај са 
ширином пловног габарита од 30 m, и висином од 6 m, мерећи од коте велике воде. Осим 
овога, у Водним условима тражен је пролаз минималне ширине 7 m уз обалу Бегеја за 
машине које обављају радове на одржавању корита. 

Да би се задовољили ови услови, за статички систем усвојен је континуални носач на 
три поља распона 28 m+46 m+28 m, тако да је укупна дужина распонске конструкције 102 m. 
Средина моста је уједно и тачка укрштаја са осовином канала Бегеј. 
Нивелета моста је у вертикалној кривини радијуса R=1400 m са  теменом у средини моста, а 
подужни пад нивелете на мосту је 4%. Коловоз и ревизионе стазе на мосту су усвојене као 
на претходним деоницама обилазнице. Коловоз је ширине 7,7 m са попречним падом на 
једну страну од 2,5%.  

Ивичњак је издигнут од асфалта 7 cm, према Техничком упутству ЈП Путеви Србије о 
примени система за задржавање возила. Пешачке стазе са леве стране су просечне висине 
19 cm, а са десне стране 26 cm у односу на коловозну плочу. Попречни пад пешачких 
(ревизионих) стаза износи 2,5% према коловозу, а након стубова одбојне ограде изводи се 
већи пад, све до ивичњака. Укупна ширина пешачке стазе са простором за одбојну ограду и 
ревизионом стазом ширине 80 cm, износи 1,95 m. Укупна ширина моста износи 11,60 m. 

Горњи строј моста  

 
Горњи строј моста се у попречном правцу састоји од 6 монтажних претходно 

напрегнутих носача на међусобном растојању од 1,91 m. Носачи су међусобно спојени 
(спрегнути) у врху са коловозном плочом ливеном на лицу места, и попречним носачима 
(укрућењима) у пољима, и над обалним ослонцима. Попречни носачи изнад средњих 
стубова, осим укрућења, служе и као линијски ослонци за бетонски зглоб на лежишној греди. 

Носачи средњег поља су дужине 45,5 m, док су носачи крајњих поља 28,25 m. Носачи 
су вертикално закривљени са радијусом горње ивице од 1399,8 m, а доње 1398,0 m. 

Главни носачи су такозваног “I“ пресека, са  горњом фланшом константне ширине 
1,90 m и доњом фланшом ширине 50 cm, која се према ослонцима проширује. Горња 
фланша је уједно и оплата за коловозну плочу. Висина монтажних носача у свим пољима 
конструкције је константна и износи 1,80 m. Ширина ребра у средишњем делу средњих  
носача  (L=45,5 m) је 24 cm, а код носача у крајњим пољима (L=28,25 m) је 20 cm. Ширина 
доње фланше у средишњем делу оба носача је 50 цм. Код средњих носача симетрично на 
оба краја ребро и доња фланша се у дужини од 6 m проширују, ребро на 50 cm, а фланша на 
100 cm и те димензије се задржавају до краја носача. Код крајњих носача на крајевима 
према средњим стубовима проширење носача је исто као за средње носаче, док се на 
крајевима према обалним стубовима проширује само ребро у дужини од 2 m, а доња 
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фланша се на крајевима утапа у ребро. На крајевима носача и на местима попречних носача 
у пољима остављају се одговарајући отвори за пролаз арматуре попречних носача. Отвори 
се израђују постављањем одговарајућих челичних кружних прстенова. Код ивичних носача 
(L=28 m) на крајевима код обалних стубова, уместо отвора уграђују се одговарајући анкери. 

Носачи L=28 m се на крајевима ослањају директно на неопренска лежишта Nal-B 
240x400x103, која су у подужном правцу покретна, а у попречном непокретна. На средњим 
стубовима крајњи и средњи носачи се преко попречног носача ослањају на бетонски 
линијски зглоб, на врху лежишне греде. Ширина зглоба је 40 cm, а висина 10 cm. 
Главни носачи се бетонирају бетоном МБ45 и конструктивно армирају са ребрастом 
арматуром. Носачи се преднапрежу са кабловима за преднапрезање система SPB са 
ужадима називне чврстоће 1770 N/mm².  

У току израде горњег строја мења се статички систем конструкције и карактеристике 
пресека главних носача. 

У првој фази, фази након монтирања на стубове, носачи су система просте греде, 
висине 1,80 m. Носачи L=45,5 у 1. фази су преднапрегнути кабловима К1 састављеним од 
2xК11Ø15.2, а носачи L=28,28 m су преднапрегнути кабловима К2 састављеним од 
2xК4Ø15.2 утегнути са пуном пројектованом силом. 

Ради смањења утицаја у систему простих греда услед оптерећења свежим бетоном 
коловозне плоче, систем је у другој фази претворен у континуални систем гредних носача са 
истом висином носача. 
Континуирање носача је изведено изнад средњих ослонаца (стубова) спајањем носача у 
подужном правцу, бетонирањем попречног носача и преднапрезањем носача подужним 
кабловима за преднапрезање К3. Каблови К3 су смештени у горњој зони крајњих и средњих 
носача. Попречни носач се бетонира бетоном МБ45, а након довољног одлежавања бетона 
(потребна мин. МБ30), врши преднапрезање каблова К3. Каблови К3 су састављени од две 
групе каблова 2xК2Ø15.2 који се анкерују на горњој страни горњих фланши, а котве 
заштићују са бетоном коловозне плоче. 

Након бетонирања коловозне плоче и спрезања са носачима, статички систем горњег 
строја  је у коначној фази система континуалних носача. Висина носача је сада 2,0 m, а 
горња фланша је 27 до 30 cm. 

После довољног очвршћавања бетона коловозне плоче (мин. МБ35), врши се 
континуирање главних носача за коначну, трећу фазу конструкције. Континуирање се врши 
преднапрезањем каблова К4 који се протежу целом дужином моста и кабловима К5 у 
коловозној плочи. Каблови К4 су састављени од 2xК11Ø15.2, а каблови К5 од 4К2Ø15.2, 
постављених 2 и 2 са сваке стране ребра појединог носача. Каблови К5 се анкерују са леве 
и десне стране средњих ослонаца, са доње стране горњих фланши носача (испод коловозне 
плоче). Заштита котви каблова К5 је предвиђена металним поклопцима d=5 mm, који се 
зашрафљују са завртњевима са експазивном главом за бетон, а простор између се 
инјектира са цементном емулзијом. 

Треба водити рачуна да се ребрасте цеви на оба краја носача L=45,5 m за каблове К4 
оставе ван носача, како би се после монтирања носача могле наставити на делу попречног 
носача (између носача). Ово важи и за носаче L=28,25 m на страни која належе на средњи 
стуб. За каблове К5 који са доње стране фланше прелазе у зону коловозне плоче, такође је 
потребно оставити ребрасте цеви нешто дуже како би се могле наставити. 

Попречни носачи се бетонирају на лицу места бетоном МБ45 и армирају са 
ребрастом арматуром. Код попречних носача на средњим и крајњим стубовима, подужна 
арматура се провлачи кроз одговарајуће отворе у ребрима главних носача, док се 
вертикална арматура (узенгије) слободно постављају између носача и везује са арматуром 
коловозне плоче. Подужна арматура попречних носача, главна и конструктивна, се на 
местима наставака преклапа и заварује двостраним угаоним варовима у мин. дужини 10Ø. 

Код попречних носача, у пољима средњег и крајњих распона, поред отвора у 
ребрима главних носача, предвиђени су и одговарајући отвори у горњим фланшама носача 
за пролаз арматуре узенгија. Узенгије су облика слова "П" и провлаче се са доње стране 
кроз отворе горње фланше и савијају у горњој зони коловозне плоче. Са сваке стране 
ребара остављени су отвори Ø80 mm за бетонирање попречних носача. Осим овог отвора 
на крајевима фланши је остављана ниша дубине 3 cm и ширине 30 cm, тако да се при 
спајању носача формира отвор за бетонирање 6x30 cm. Бетонирање попречних носача се 
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обавља заједно са бетонирањем коловозне плоче, осим носача изнад средњих стубова који 
се претходно бетонирају. 

Коловозна плоча на мосту је дебљине 20 cm, бетонира се бетоном МБ45 и армира 
ребрастом арматуром.  

На крајевима плоче се остављају анкери за везивање маски пешачких стаза. Након 
постављања монтажних маски врши се бетонирање венца бетоном МБ30, под нагибом ради 
лакшег постављања изолације. Горња ширина венца износи 16 cm, а доња 20 cm. Изолација 
коловозне плоче је предвиђена са SBS битуменским тракама и она се поставља и испод 
пешачких стаза до венца, а затим се повија у горњу зону скроз до маски. Након постављања 
изолације уграђују се ивичњаци, PVC цеви за пролаз инсталација, армира стаза и 
постављају анкерне плоче одбојне ограде и врши се бетонирање пешачке стазе бетоном 
МБ30. 

Ивичњаци се постављају на слој цементног малтера. Пре асфалтирања коловоза 
дебљине 6 cm, у подужном правцу се уз ивичњак и око сливника поставља битуменска 
заптивна трака. Пешачке (ревизионе) стазе се пресвлаче са тврдо ливеним асфалтом 
дебљине 2 cm. У подужном правцу, попречно на свака 4 метра и уз ивичњак остављају се 
фуге које се заливају масом за заливање спојница.  

На крајевима плоча на обалним стубовима у коловозној плочи и пешачким стазама 
уграђују се дилатационе направе типа МТ70 (дилатирање ±3,5 cm). 

За потребе осветљења моста предвиђена је монтажа три стуба јавне расвете, на 
осовинском растојању од по 40 m, а средњи стуб ће се налазити на средини моста. За 
потребе ослањања стубова јавне расвете предвиђена је израда армирано-бетонских 
испуста (кратких елемената) из пешачких стаза, димензија у основи 45x45 cm. На месту 
стубова јавне расвете, због прикључења електроинсталација, предвиђена је израда 
ревизионих шахтова на пешачким стазама димензија 40x40 cm. 
 
ДОЊИ СТРОЈ МОСТА 
 
Речни стубови 
 

Речни стубови се састоје од два појединачна стуба просечне висине 8,85 m, 
међусобно спојених армиранобетонским пречкама на коти велике воде (3,9 m) и у врху са 
лежишном гредом на коју се ослањају главни носачи. 

Стубови су променљивог правоугаоног пресека целом висином. У доњем делу су 
константних димензија ширине 2,4 m и дебљине 1,0 m све до пречке. После пречке шира 
страна стуба се обострано шири до лежишне греде где су ширине 4,56 m (4,42 m). Ширење 
стуба је обострано по радијусу 1000 m. Стубови су у врху спојени са лежишном гредом 
ширине 1,3 m и висином 0,85 m укупне дужине 11,86 m. У врху лежишне греде се формира 
хоризонтални ослонац (зглоб) ширине 0,4 m, армиран тако да прима утицаје од попречних и 
подужних хоризонталних сила, а у исто време омогућује обртање носача у подужном правцу. 
Стубови се преко армиранобетонске темељне плоче дебљине 1,5 m, ослањају на осам 
бушених шипова пречника Ø1200 mm. Шипови се у подужном правцу постављени у два реда 
од по четири комада на растојању од 3,6 m, док им је попречно међусобно растојање 2,88 m. 
Шипови се фундирају на коти 49,00 m и сви су исте дужине 22,70 m. 

Темељна плоча, стубови и лежишна греда се бетонирају бетоном МБ40 и армирају 
ребрастом арматуром. 

Шипови се бетонирају бетоном МБ40 са најмање 400 kg цемента по m³. 
Сви радови на речним стубовима се раде под заштитом челичних прибоја, изведених са  
’Larssen 601’ профилима. 
  
Обални стубови 
 

Обални стубови су формирани од по два шипа Ø1200 mm изведена до постојећег 
терена, на међусобном растојању 7,64 m. Дужинова шипова износи 28,35 m код стуба 1, а 
30,35 m код стуба 4. У продужетку шипова изводе се округли стубови истог пречника. Стуб 
бр. 1 је дужине 4 m, а стуб 4 је дужине 2 m. Стубови су у врху повезани са лежишном гредом 
у попречном нагибу од 2,5%. Лежишна греда је константне ширине 1,95м и висине 1,0 m, са 
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парапетом висине 2,85 m на задњој страни. На местима ослањања носача предвиђени су 
бетонски квадери димензија 60x60x10 cm. Горња површина квадера се изводи 
хоризонтално.  

У парапету на задњој страни формира се ослонац за прелазну плочу, а на бочним 
странама су предвиђена такозвана анђеоска крила, а у њиховом продужетку маске. 
Дебљина крила и маски је 0,30 m. У врху крила, са унутрашње стране, формирају се 
конзолни носачи на које се ослања пешачка стаза и ивичњаци. Конзоле су спојене такође у 
врху и са парапетном гредом. 

За извођење шипова и стубова користи се марка бетона МБ40, а за греде марка 
бетона МБ30.  
 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
  
Доњи строј моста 
 

Технологија извођења бушених шипова је стандардна за ову врсту објеката. Шипови 
средњих стубова се изводе са привремене платформе од насуте земље (или са обале са 
HW шиповима), док се обални шипови изводе са коте постојећег терена. Водостај реке Бегеј 
је под контролисаним радним (најдужим трајањем) водостајем од 77,10 до 74,50, а 
платформа се изводи на коти 74,90 mnm.  

Арматура кошева шипова је стандардна са одговарајућим спиралама, прстеновима и 
одстојницима. Настављање главне арматуре је предвиђено преко челичних прстенова, 
дебљине 5 mm, одговарајуће дужине за које се заварује пројектована арматура једног и 
другог дела. На горњем крају арматурних кошева (20 cm од врха на доле), предвиђено је 
постављање заштитног прстена од челичног лима дебљине 5 mm, дужине 3 m. Горњи крај 
коша са прстеном улази 1 m у темељну плочу. 

Темељна плоча речних шипова и стубови изводе се под заштитом прибоја. Пројектом 
је предвиђено да се после израде шипова, са платоа изврши побијање прибоја од “Larssen 
601“ профила дужине 7 m. Профили се побијају до коте 68,4 mnm, тако да је горња ивица 
прибоја 50 cm изнад платформе,  тј 1,0 m изнад радне воде Бегеја.   

Након побијања прибоја врши се подводни ископ земље из прибоја. Ископ се врши 
класичним багерима са платоа, а при крају при равнању дна, подводним усисним багером. 
Након поравнања дна ископа, обавезно се морају опрати контактне површине бетонског 
тампона са челичним прстеновима шипова и Larssen талпама, како би се остварила што 
боља атхезија са тампоном. Чишћење се врши подводно са воденим млазом под притиском. 
Бетонирање тампона дебљине 1 m се врши подводним бетоном МБ30 уз помоћ 
одговарајућег левка. Након очвршћавања бетона врши се и црпљење воде из прибоја. Пре 
крајцовања шипова, врши се сечење челичних плаштева до горње ивице тампона. 

Даљи радови на стубовима су стандардни. Темељна плоча, стубови и лежишна греда 
се бетонирају бетоном МБ40, и армирају са ребрастом арматуром RA400/500. 
Шипови крајњих стубова се бетонирају до коте терена, а у наставку се изводе округли 
стубови истог пречника. Шипови и стубови се бетонирају бетоном МБ40. 

Лежишна греда преко стубова се бетонира у две фазе. Прва фаза се бетонира до 
горње ивице греде, док се парапети бетонирају накнадно после утезања каблова. У 
парапете и крила се у првој фази постављају само вертикалне арматуре (узенгије), које 
излазе из лежишне греде, а подужне шипке се монтирају касније. 

Код лежишних греда треба обратити пажњу да се квадери испод лежишта не 
бетонирају у овој фази, већ након монтирања носача и лежишта. Осим овога треба 
предвидети испод квадера нишу, због смештаја анкера од лежишта. Дубину нише одредити 
тако да се могу сместити анкери који су постављени у доњој плочи лежишта Nal-B. 

 
Горњи строј моста 
 

Горњи строј моста се изводи у неколико фаза.  
Прво се лију монтажни носачи. Пројектом је предвиђено да се због близине града 

Зрењанина и постојећих бетонских база, монтажни носачи лију на плацу поред моста. 
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Ако се извођач одлучи на другу варијанту могуће је носаче извести из два једнака 
комада на другом месту, транспортовати их на градилиште и спојити преднапрезањем на 
лицу места.  

Пре монтаже носача, потребно је код средњих стубова са обе стране, поставити 
јармове одговарајуће носивости тако да се на њих ослоне носачи. Подразумева се да се 
јармови морају укрутити подужно и попречно. Облик ослонаца испод носача формирати 
према закривљености носача, а материјал ослонца може бити према избору извођача. 
Места ослонаца се могу формирати и од одговарајућих хидрауличних преса. Јармови се на 
доњој страни ослањају на темељну плочу.   

На крајњим лежишним гредама, ослонци су предвиђени од хидрауличних преса 
одговарајуће носивости, директно постављених на њих. Пресе се постављају непосредно 
испред пројектованих квадера.  

Начин монтаже одређује извођач радова, у зависности од опреме коју поседује, уз 
сагласност надзорног органа. 

Након монтаже сваког носача на предвиђене привремене ослонце, потребно их је 
попречно привремено укрутити. 

На крајњим стубовима се након ослањања на привремене ослонце врши монтажа 
доње плоче лежишта, а након тога подливање лежишта одговарајућим (за подливање) 
бетоном МБ40. После довољног одлежавања бетона, могу се уклонити хидрауличне пресе. 
Код средњих стубова прво се врши исправљање подужне арматуре, која је остављена да 
вири на крајевима носача (претходно савијене због монтаже носача). Сваку арматуру из оба 
носача савити тако да се направи прости преклоп одговарајућих позиција. Преклоп се 
заварује са угаоним двоструким варом, минималне дужине 10Ø преклопљене арматуре. Пре 
постављања комплетне арматуре попречног носача, потребно је извршити настављање 
ребрастих цеви за каблове К4, који се протежу целом дужином моста. 

После овога монтира се одговарајућа арматура попречног носача. Настављање 
подужне арматуре попречног носача се врши на крајевима попречних носача, такође 
заваривањем. 

Пре бетонирања попречног носача, обавезно кроз ребрасте цеви поставити каблове 
за преднапрезање К4, а на крајевима код обалних стубова обавезно их привремено 
заштитити. Осим тога, потребно је да се код шипки арматуре које се провлаче кроз унапред 
постављене рупе у монтажним носачима изврши испуњавање, пломбирање простора 
између шипки и отвора цементним малтером уз помоћ пиштоља за утискивање. Попречни 
носач се у првој фази бетонира до горње ивице главног носача (1,8 m), а после бетонирања 
се може отпочети монтажа арматуре коловозне плоче. 

Када бетон прве фазе попречног носача изнад средњих стубова достигне марку 
МБ30,  могу се преднапрезати каблови К3 у горњој зони, са којима се врши континуирање 
носача у првој фази. 

Бетонирање коловозне плоче, попречних носача у пољима и на обалним стубовима 
врши се истовремено. Претходно се не односи на парапет у који се смешта дилатација, као 
и заштитни слој каблова на крајевима моста који се бетонирају накнадно. Коловозна плоча 
се бетонира бетоном МБ45 и армира са ребрастом арматуром. На крајевима коловозне 
плоче, испод дилатације, уграђују се "L" профили 100x50x10 који служе као окапница. "L" 
профиле обавезно заштитити АКЗ на бази епоксида. 

Након постизања марке бетона коловозне плоче МБ35, може се извршити 
преднапрезање континуалних каблова К4 у главним носачима, и каблова К5 у коловозној 
плочи.  

После бетонирања заштите котви од каблова на крајевима главних носача на 
обалним стубовима, обавезно бетонску површину премазати заштитним средством Sikagard. 

Сви остали радови на мосту су стандардни за ову врсту конструкције и неће се 
посебно описивати. 

Технички опис радова и технологију монтирања носача мора да одобри надзорни 
орган. 
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СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН 
 

Статички прорачун је спроведен према важећем "Правилнику за оптерећење 
мостова", "Правилник о техничким мерама и условима за преднапрегнути бетон", "БАБ-у 87" 
и осталим важећим законима и правилницима за ову врсту радова. 

Прорачун утицаја и димензионисање појединих елемената у конструкцији током фаза 
извођења, спроведен је програмом "Tower" у неколико датотека. 

Поједини улазни подаци, прорачун губитака у кабловима и димензионисање 
појединих елемената конструкције приказани су посебно у првом делу статичког прорачуна. 

Провера напона у главним носачима је приказана у посебним табелама за све фазе 
извођења конструкције и у комбинацији свих меродавних утицаја. 

Како је при великом водостају реке Бегеј могућ удар брода у речне стубове моста, 
они су заједно са обалним стубовима димензионисани на хоризонталну силу од 10.000 kN.  

Удар брода даје највећи утицај на ове стубове, тако да није вршено димензионисање 
стубова на утицаје од осталих хоризонталних сила (темепература, кочење, ветар, 
земљотрес…. ).  
 
Коришћене датотеке у "Tower-у": 
 

Датотека: "1. faza prosta greda novi kablovi.twp" 
Утицаји у главним носачима (висина носача 1,8 m) од сопствене тежине и каблова за 
преднапрезање, као и угиби.  
 

Датотека: "46 kontinualna greda 1. faza.twp" 
Утицаји у континуалном гредном носачу на три поља, формираном од монтираних носача 
(висина 1,8 m) услед деловања кабловима К3 за континуитет у горњој зони изнад ослонаца, 
и тежине коловозне плоче. 

Датотека: "46 kontinualac 2. faza bez pokretnog novi kablovi.twp" 
Овај систем је континуална греда, настала после спрезања коловозне плоче и носача у 1. 
фази. У овој датотеци су утицаји од свих додатих каблова у 2. фази, као и утицаји од 
губитака каблова 1. фазе. Осим овога срачунати су утицаји од завршних радова, померања 
ослонаца, темературне промене 25°, загревање горњег појаса за 10° као и хлађење горњег 
појаса за 5°. 
 

Датотека: "46 kontinualac 2. faza sa pokretnim.twp"   
У овој датотеци су срачунати утицаји од покретног оптерећења у другом ивичном носачу. 
Постављена су 3 оптерећења. У овој датотеци обални стубови су представљени као 
покретни ослонци испод носача, и дате су реакције од покретног оперећења за прорачун 
лежишне греде. 
 

Датотека: "Dimenzionisanje kolovozne ploče.twp" 
У овој датотеци је димензионисана коловозна плоча и попречни носач у пољу између 
главних носача. 
 

Датотека: "Šipovi krajnji stub.twp" 
У овој датотеци је димензионисана лежишна греда на обалним стубовима од утицаја 
покретног оптерећења и сталног терета. 
 

Датотека: "Dodati šipovi udar broda.twp" 
Речни и обални стубови су димензионисани на утицаје добијене од удара брода у средњи 
стуб силом од 10.000 kN, која је постављена да делује у нивоу велике воде. 
Сила делује под углом од 15° у односу на матицу. 
Утицаји од ветра и сеизмике су мањи од утицаја које даје удар брода, тако да нису ушли у 
прорачун. 
Веза горњег строја и речних стубова је преко бетонског непокретног зглоба, а на крајњим 
стубовима лежишта Nal-B, које је у систему замењено са бетонским фиктивним платном 
висине 20 cm. 
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Датотека: "Datoteka proračun zagata.twp" 

У овој датотеци ("Microsoft Word") спојене су три датотеке, где су проверени напони и угиби 
за појединачне греде које су у 1. фази ослоњене у земљиште преко линијског ослонца, а у 
другој фази ослоњене на бетонски тампон. У овој фази су проверени и напони у горњем 
раму који је усвојен од 2U400 међусобно везаних завареним спојевима. 
Уместо "Larssen 601" профила чији је отпорни моменат W=745 cm 3, у прорачун је уведен 
I300 са отпорним моментом W=653 cm3. 
 
Врста радова  по позицијама и количине датe су у предмеру радова. 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОСТУ 

 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Извођач радова пре давања понуде за изградњу објеката треба да обиђе терен како 
би се упознао са теренским, климатским и другим условима, карактеристикама, 
могућностима изградње и осталим елементима битним за одређивање реалних јединичних 
цена са којима ће учествовати на лицитацији. 

Пре почетка радова извођач је дужан да се упозна са локалним условима, 
прописима, приступним путевима, могућим депонијама и свим другим чињеницама које би 
могле утицати на несметано извођење радова.  

Уколико у техничкој документацији која је дата извођачу на коришћење не постоје 
детаљни ситуациони планови, потребно је пре почетка свих радова извршити снимање 
терена од стране инвеститора или од њега овлашћеног органа и израдити одговарајуће 
подлоге са довољно кота, сталних тачака, профила и осталих елемената битних за будуће 
радове на објектима.  
  Инвеститор је дужан да за потребе подизања привремених помоћних објеката 
као што су бараке, магацини и друго са извођачем одреди најпогодније локације.  

Благовремено увођење извођача у посед терена на коме ће се градити објекти је 
обавеза инвеститора.  

Инвеститор је такође дужан да покаже извођачу места где се може вршити 
експлоатација појединих материјала као што су: песак, шљунак, камен, итд. Исто тако 
инвеститор треба да код локалних власти посредује како би се поједини административни 
послови везани за изградњу решили благовремено, јер је то у обостраном интересу. 

Инвеститор је дужан да извођачу радова преда списак репера и других геодетских 
тачака и на терену покаже њихове локације, да благовремено достави техничку 
документецију или делове документације неопходне за извођење радова. 

Извођач радова је дужан да се благовремено снабде и допреми на градилиште 
потребан грађевински материјал, алат, механизацију и све остало што је неопходно да би 
изградња почела на време и завршила се у уговореном року.  

Поред наведених елемената, предуслов за квалитетно и благовремено извршење 
радова представља стручни и квалификовани кадар којима извођач радова мора 
располагати у довољном броју на градилишту. 

Извођач радова мора да ангажује независну Акредитовану лабораторију за текућу 
контролу квалитета. Сва текућа лабораторијска испитивања морају бити обављена од 
стране Акредитоване лабораторије од стране Акредитационог тела Србије АТС према СРПС 
ИСО 17025: 2006 са циљем доказа испуњења основног законског предуслова валидности 
резултата лабораторијског испитивања према "Закону о акредитацији". Уз уговор о 
ангажовању Акредитоване лабораторије који се доставља Надзорном органу на увид, као 
прилог, потребно је доставити важећи "Сертификат о акредитацији" лабораторије, као доказ 
о компетентности за обављање лабораторијских испитивања, и део "Решења о утврђивању 
обима акредитације" Тачку А. " Скраћени обим акредитације ". 

Лабораторија за спровођење текуће контроле квалитета мора бити акредитована за 
следеће области: 

• геомеханичка испитивања (камен, камени агрегат и тло) 
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• испитивања асфала 
• испитивања бетона и цемента, 

и исто тако за све испитне методе односно испитивања која ће се извршити у оквиру текуће 
контроле квалитета. 

По завршетку радова, а пре техничког пријема објекта од стране инвеститора, 
извођач радова је у обавези да изврши детаљно чишћење како самог објекта, тако и у кругу 
градилишта. Сав отпадни материјал као што је смеће, грађевински шут и др, затим 
преостали грађевински материјал, те механизација и алат, мора се уклонити - 
транспортовати ван градилишта. 

Помоћни објекти као што су бараке, магацини, силоси и томе сл, морају се порушити 
а материјал уклонити. 

Ови радови се не плаћају посебно, о чему извођач радова треба да води рачуна код 
састављања понуде за учествовање на лицитацији. 

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

Ископ земљаног материјала за темеље са затрпавањем око готових темеља. 
Рад обухвата ископе за темеље и грађевинске јаме за објекте, разних дубина у свим 

категоријама тла. Ископи се раде тачно по мерама и висинским котама из пројекта. По 
потреби јаме се разупиру подградом којом располаже извођач радова а која обезбеђује како 
сигурност људства тако и услове за несметано извођење радова. 
 У рад спадају и додатни послови на сабирању и одстрањивању атмосферских и 
подземних вода, планирање и збијање дна рова, вертикални превоз ископаног материјала, 
депоновање у количини потребној за насипање око темеља, затрпавање око темеља и 
одвоз вишка земљаног материјала на депонију даљине до 5,0 km. 

 
 Ископ материјала II и III категорије 

 Позиције из предрачуна радова број  9 до 13,15,17 

 Опис радова 
  Ископ за темеље са затрпавањем око готових темеља 

Рад обухвата ископе за темеље ширине до 2,0 m и грађевинске јаме за објекте шире 
од 2,0 m, разних дубина у II и III категорији тла. Ископи се раде тачно по мерама и висинским 
котама из пројекта. По потреби јаме се разупиру подградом којом располаже извођач радова 
а која обезбеђује како сигурност људства тако и услове за несметано извођење радова. 

Ископ по овој позицији обавља се и у сталним воденим токовима, под условом да 
дубина и прилив воде нису толики да би се захтевао неки други начин рада, односно да је 
могуће на површини израдити одговарајући провизоријум за заштиту од продора 
површинске воде у темељну јаму. 

Током ископа вода се црпи применом одговарајућег броја црпки потребног 
капацитета, који извођач одређује на основу прилива воде и геолошког састава тла. 
Истовремено са напредовањем ископа ојачава се подграда и разупирање темељне јаме. За 
ископ се користе погодне машине и алати, укључујући и пнеуматичке чекиће. 
 У рад спадају и вертикални превоз ископаног материјала, депоновање у количини 
потребној за насипање око темеља, затрпавање око темеља и одвоз вишка земљаног 
материјала на депонију даљине до 5,0 km. 
 Ископ се обавља машински уз свођење ручног рада на најмању меру. Ако то 
захтевају геомеханичке и геолошке особине тла грађевинску јаму треба стручно и правилно 
разупрети и заштитити. Начин разупирања грађевинске јаме изабира сам извођач уз 
обавезу да начин разупирања са статичким прорачуном поднесе на одобрење надзорном 
органу. 
 Извођач је дужан да при раду осигура суседне објекте и саобраћај на путу. 
 У току градње обавезна је и израда дренаже, јарака и сл. потребних за ефикасно 
одводњавање грађевинске јаме. 
 Димензије дна грађевинске јаме рачунају се према објекту и потребном радном 
простору. Дубина дна је дата пројектом. Дно мора бити обликовано по пројекту, поравнато, 
са допуштеним отступањем ± 3 cm при мерењу летвом дужине 4,0 m. 
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 Код грађевинских јама у невезаном материјалу потребно је дно уредити набијањем 
или вибрирањем. 
 Код грађевинских јама у везаном тлу задњих 25 cm ископа извести непосредно пре 
бетонирања темеља. 
 Ако је грађевинска јама кривицом извођача прекопана, извођач је дужан да поправи 
дно према захтеву надзоног органа. 
 Грађење објекта може почети тек након завршетка ископа и преузимања од стране 
надзорног органа. 
 Затрпавање око и изнад темеља обавити насипање пробраним материјалом из 
ископа у слојевима дебљине до 30 cm уз машинско збијање до степена збијености најмање 
100% у односу на стандардни Прокторов поступак. 
 Рад са мери по стварно обављеном ископу у сраслом стању при чему се узима у 
обзир и категорија тла. 

 
Начин извођења 

Пре почетка радова на ископу, где је то потребно, извршити уклањање корења као и 
остале послове у складу са припремним радовима.  

Ископ изводити машинским путем како је то предвиђено у пројекту, уз минимално 
учешће ручног ископа. У ову позицију треба узети ископ са изгртањем, утоваром у моторна 
возила и транспортом на привремену депонију.  

Вишак ископаног материјала након насипања око завршеног објекта разастрти или 
употребити као насип у трупу пута.  

Сав ископ треба извршити према профилима, предвиђеним висинским котама по 
пројекту, као и планирањем дна рова са тачношћу ±1,5 cm. Ископ се врши по технологији 
Извођача радова а све у сагласности са надзорним органом и важећим правилником за ову 
врсту посла.  
Контрола квалитета материјала из ископа ради оцнене употребљивости за израду насипа или 
за било које друге потребе током изградње 
 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Учесталост испитивања 

Одређивање природне влажности тла СРПС У.Б1.012 

материал из сваког усека и 
позајмишта треба да буде 

испитан при свакој промени 
материјала, 

испитивање је потребно 
извршити на најмање два 

узорка за сваку врсту 
материјала 

Одређивање односа влажности и суве 
запреминске масе тла - Прокторов опит 

СРПС У.Б1.038 

Одређивање гранулометријског састава  
(мокро, суво сејање и ареометрисање) 

СРПС У.Б1.018 

Одређивање конзистенције тла - 
Атербергове границе za čestice 

СРПС У.Б1.020 

Одређивање садржаја сагорљивих и 
органских материја тла (комбинована 
метода – хемијска и метода жарењем)  

СРПС У.Б1.024 

Одеређивање калифорнијског индекса 
носивости (CBR) 

СРПС У.Б1.042 

 
Мерење извршених количина 

Мерења количина за обрачун ископа врши се на основу стварне кубатуре ископа 
мерено у самониклом стању, на основу мерења стварних количина по коначном ископу у 
оквиру пројекта.  

Вишак ископаних количина од пројектованих не плаћа се уколико су грешке настале 
од стране извођача. 

 
Плаћање 

Плаћање се врши по m³ самониклог ископа материјала по јединичној цени из 
уговореног предрачуна. Овом ценом обухваћени су сви радови са утоваром, превозом, 
истоваром материјала на место где се ради насип или у депонију.  
 Рад се обрачунава по јединичној цени за 1 m³ ископа по количинама из претходног 
описа за мерење рада. 
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 У јединичној цени је садржан сав рад за израду ископа и затрпавање око темеља, тј. 
ископи, потребна разупирања, оплате, сва одводња, планирање дна рова, вертикални 
превоз и привремено депоновање материјала, затрпавање око темеља, утовар вишка 
земље у превозна сретства, превоз на депонију до 5,0 km удаљености, истовар као и 
уређење и чишћење терена после завршетка свих послова. 

 
Затрпавање земљом из ископа  
Позиције из предрачуна радова број  16 
 
Опис 

По завршеном бетонирању темеља објекта и скидању оплате, извршити затрпавање 
пробраним материјалом из ископа - враћање на првобитни ниво терена или на ниво 
предвиђен пројектом регулације реке. Насип вршити у слојевима cca 25 cm уз збијање 
земљаног материјала погодним средствима до збијености од 100% по стандардном 
Прокторовом опиту. Материјал за затрпавање не сме да садржи органске као и друге штетне 
материјале. 

 
Плаћање                 

Јединична цена обухвата сав потребан рад, механизацију и евентуални транспорт 
земљаног материјала. 

Обрачун по m³ материјала у збијеном стању. 
 
Формирање кегли и насипа око обалних стубова  
 
Опис 
По завршеним насипању око темеља објекта, формирати кегле и насип око обалних 
стубова. Израда насипа у свему по пос. Техничких услова извођења радова датим на траси 
пута. 
 
Плаћање 
Јединична цена обухвата сав потребан рад, материјал, механизацију и транспорт земљаног 
материјала. 
 
Насипање и збијање слоја шљунковитог материјала 
Позиције из предрачуна радова број  14 
 
Опис 

Израда тампонског слоја од песковитог шљунка дебљине према пројекту. Тампон се 
поставља преко испланираног и збијеног дна темеља објекта. Збијање вршити машинским 
путем у слоју од 25 cm, уз спровођење свих неопходних мера заштите на раду. Модуо 
стишљивости збијеног шљунка је Ms=30,0MPa. 

 
Претходна испитивања квалитета и употребљивости материјала 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Учесталост испитивања 

Одређивање природне влажности тла СРПС У.Б1.012 

испитивање материјала треба 
урадити за сваку врсту 

материјала на најмање два 
узорка и при свакој промени 

материјала 

Одређивање односа влажности и суве 
запреминске масе тла - Прокторов опит 

СРПС У.Б1.038 

Одређивање гранулометријског састава  
(мокро, суво сејање и ареометрисање) 

СРПС У.Б1.018 

Одређивање конзистенције тла - 
Атербергове границе za čestice 

СРПС У.Б1.020 

Одређивање садржаја сагорљивих и 
органских материја тла (комбинована 
метода – хемијска и метода жарењем)  

СРПС У.Б1.024 

Одеређивање калифорнијског индекса 
носивости (CBR) 

СРПС У.Б1.042 
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Контрола квалитета извредених слојева од шљунковитог материјала (контрола збијености и 
носивости) 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Учесталост испитивања 

Одређивање природне влажности тла СРПС У.Б1.012 

2 опита на сваких 25m 
припремљеног слоја 

Одређивање запреминске масе тла методом 
помоћу калибрисаног песка или методом 
помоћу гуменог балона у зависности од 
врсте материјала 

СРПС У.Б1.015 или 
СРПС У.Б1.016 

 

Одређивање односа влажности и суве 
запреминске масе тла - Прокторов опит 

СРПС У.Б1.038 

Одређивање модула стишљивости методом 
кружне плоче, Ms 

СРПС У.Б1.046 

Плаћање 

Обрачун се врши по m³ изведеног тампонског слоја а за сав материјал рад и 
транспорт. 
 
Одвоз-транспорт вишка земљаног и материјала 
 
Опис 

Одвоз-транспорт одговарајућим транспортним возилима уз употребу потребне 
механизације за утовар вишка земљаног материјала до места уградње у насипе 
изравнавајућих слојева у оквиру трасе пута. 

Плаћање 

Јединична цена обухвата сав потребан рад, механизацију и транспорт вишка 
земљаног материјала.  

Обрачун по 1 m³ транспортованог материјала.  

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

Позиције из предрачуна радова број  19-42 
Општи услови 

Овај опис се односи на све врсте бетона и све марке, с тим што се у предмеру и 
предрачуну дају посебно у ставкама према маркама бетона. Пре отпочињања бетонских 
радова извођач је дужан урадити пројекат бетона који мора бити прихваћен и одобрен од 
старне надзорног органа.  

Пројекат бетона мора да садржи: 

 састав бетонских мешавина, количине и техничке услове за пројектоване класе 
бетона; 

 план бетонирања, организацију и опрему; 

 начин транспорта и уграђивања бетонске мешавине; 

 начин неговања уграђеног бетона; 

 програм контролних испитивања састојака бетона; 

 програм контроле бетона, узимања узорака и испитивања бетонске мешавине и 
бетона по партијама; 

 план монтажних елемената, пројектних скела, за сложене конструкције и елементе од 
бетона и армираног бетона, ако није дат у пројекту конструкције, као и пројекат 
оплате за посебне врсте оплата. 
 
Ангажовање акредитоване лабораторије се односи на следеће активности: 
  

 Израда пројекта бетона у сарадњи са Извођачем радова  

 Израда и испитивање претходних бетонских мешавина (за следеће врсте 
бетона: МБ45 М-150; МБ 40 Шип; МБ 40 М-150; МБ 35; МБ 30 М-150 МС) 

 еккаћ кентаемћ нћ лертк к аћукеT; 
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 еккаћ кентаемћ нћ лертк таек аеукеT. 
 

Справљање, уграђивање и набијање предвиђено је машинским путем. Дозирање 
агрегата и цемента при справљању бетона мора бити тежинско. Квалитет бетона и његових 
компонената мора одговарати захтеву следећих техничких прописа и стандарда: 
 а) Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон (у даљем тексту: 
ПБАБ), ("Службени лист СФРЈ", број 11/87) 
 б) Правилник о техничким мерама и условима за преднапрегнути бетон ("Службени 
лист СФРЈ", број 51/71) 

в) Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон у објектима 
изложеним агресивном дејству средине ("Службени лист СРЈ", број 18/92) 

г) Наредба о обавезном атестирању фракционисаног каменог агрегата за бетон и 
асфалт ("Службени лист СФРЈ", број 41/87), 

д) Наредба о обавезном атестирању додатака бетону ("Службени лист СФРЈ", број 
34/85), 

ђ) Правилник о квалитету цемента ("Службени гласник РС", број 34/2013 i 44/2014), 
е) Уредба о техничким и другим захтевима за челик за армирање бетона ("Службени 

Гласник РС", бр. 35/2015 и 44/2016). 
За све објекте који служе за захватање, лагеровање и транспорт воде обавезно се 

предвиђа водонепропустан бетон, па је изводач дужан да постигне квалитет бетона 
гранулацијом агрегата, справљањем, уграђивањем и негом бетона. 
 Максимални продор воде на пробним телима при лабораторијским условима 
одредиће се у свему по стандарду СРПС.У.М.1.015 за захтевану марку 
водонепропустљивости бетона. 
 Извођач је дужан да на бази прописа и упутстава одреди најоптималнију мешавину за 
дотичну марку бетона коју обавезно мора доказати претходним испитивањима пре почетка 
бетонирања у акредитованој лабораторији. Преко пробних узорака утврдиће се и 
водоцементни фактор. 
 За сваку позицију и врсту радова означена је марка бетона која се мора одржати, што 
извођач доказује израдом и испитивањем пробних и контролних тела (коцки) код 
акредитоване лабораторије за испитивање материјала. Пробне коцке извођач је дужан да 
изради у присутству надзорног органа. Резултати испитивања меродавни су и за извођача 
радова и за инвеститора. Трошкови испитивања су садржани у јединичној цени радова. 
 Сви радови морају се извести према нацртима, детаљима и статичком прорачуну, 
солидно и стручно, са одговарајућом квалификованом радном снагом, механизацијом и под 
стручним надзором. Справљање бетона врши се искључиво машинским путем. Ручно 
справљање бетона се не дозвољава. Надзорни орган има право да захтева од извођача да 
при мешању бетона, за контролу дозирања компонената постави радника, кога ће изабрати 
надзорни орган, што је извођач дужан извршити. Уграђивање бетона вршити помоћу 
первибратора. Где је дубина сипања бетона већа од 1 m спуштање бетона вршити обавезно 
помоћу левка уз стручни увид надзорног органа. 
 Изводач радова је дужан да поднесе доказе о квалитету уграђеног материјала и то 
бетона, до саставних комонената као што је цемент, вода и агрегат. 

Материјали за справљање бетона морају одговарати Правилнику о техничким 
мерама и условима за бетон и армирани бетон. За сав материјал који се користи за 
справљање бетона Извођач радова и Инвеститор морају поседовати уверење о квалитету 
(сертификате о усаглашености),, издато од стране овлашћених завода и лабораторија 
(сертификате о усаглашености),. Справљање бетона вршити машински у бетонској бази. Од 
места справљања до места уграђивања мора се обезбедити такав превоз да не дође до 
сегрегације. Бетон се мора допремити на место уградње и уградити пре него почне његово 
везивање. 

Бетонирање темеља објекта може отпочети тек пошто Надзорни орган прими 
претходне радове. Ако су темељне јаме грешком ископане шире од предвиђених, морају се 
попунити бетоном о трошку Извођача или бетонирање извршити са оплатом а вишак 
простора попунити каменим материјалом, што се такође, не плаћа посебно. Бетон се 
уграђује машински. 



страна 32 од 250 
 

ФМ 740.07.1                 Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

Бетонирање зидова ван темеља може отпочети по одобрењу Надзорног органа, и то 
само ако извођач радова обезбеди сигурну и квалитетну везу између већ изведених темеља 
и тек започетог бетонирања зидова.  

Да би се доказао квалитет уграђеног бетона Извођач мора израдити пројекат бетона 
у коме ће унапред предвидети партије односно број контролних узорака за испитивање 
чврстоће (у сврху доказивања пројектоване марке бетона) као и испитивања посебних 
својстава, али у обиму који није мањи од следећег:  

 Чврстоћа при притиску: 3 коцке (на 28 дана)  – партија бетона, за сваки дан када се 
бетон уграђује и / или за сваки елемент конструкције, и / или на сваких 50m3 
уграђеног свежег бетонћ 

 Испитивање отпорности према дејству мраза: 15 коцки (1 опит) за сваку врсту бетона 
и/или за сваки елемент конструкције 

 Испитивање отпорности према дејству мраза и соли за одмрзаванје: 3 коцке (1 опит) 
за сваку врсту бетона и/или за сваки елемент конструкције 

 Испитивање водонепропусности: 3 коцке (1 опит) за сваку врсту бетона и/или за сваки 
елемент конструкције 

 За армирано-бетонске конструкције, обавезно је вршти испитивање 
гранулометријског састава, те вршити дозирање агрегата. Ово је обухваћено јединичном 
ценом радова. 
 За неармирани бетон употребити влажан бетон, а за армирани бетон употребити 
пластичан бетон. 
 Пре бетонирања извршити преглед скеле, оплате и подупирача у погледу облика и 
стабилности, а у току бетонирања вршити сталну контролу над истим. Бетонирање се не сме 
отпочети пре но што надзорни орган не прегледа арматуру и писмено одобри бетонирање 
према технологији извођача, водећи рачуна о важећим стандардима и прописима из ове 
области. 
 Код бетонирања водити рачуна о положају арматуре, да се она не помери, односно 
треба да остане у пројектованом положају и буде са свих страна обухваћена бетоном. За 
време рада радници не смеју газити преко арматуре и оплате, већ извођач мора поставити 
покретне мостове подигнуте изнад арматуре. 

 Цемент 

За све тражене марке бетона употребиће се портланд цемент уколико у појединим 
ставкама није другачије одређено. Цемент треба да је "одлежао" прописано време, да је 
правилно негован, има потребне марке, да је снабдевен атестима и обавезно проверен 
приликом сваке испоруке према стандардима СРПС. Б.Ц1.009, СРПС Б.Ц1.011, СРПС 
Б.Ц1.013 и СРПС Б.Ц1.014. 
 За сваку марку бетона дозвољена је употреба цемента по активности марке једнаке 
или веће од марке бетона. Сва испитивања морају бити обављена пре израде пробних 
бетонских узорака. Такође, цемент се сме лагеровати на градилишту само ако је обезбеђен 
фабричким атестима, а може се употребити после прописаног броја дана. 

 Вода 

За справљање бетона употребити чисту пијаћу воду. У случају употребе друге воде 
(речне) мора се пре употребе доказати квалитет по СРПС У.М1.058. За доказ квалитета 
воде мора се урадити довољан број лабораторијских анализа. 

Агрегат 

Камени агрегат мора бити довољно чврст и постојан, без примеса, земље, 
материјала подложних распадању, органских и других штетних и агресивних састојака на 
бетон и арматуру. 
 Ако се употребљава речни агрегат, мора се у сепарацији опрати и раздвојити у 4 
фракције. У случају дробљења, стена за дробљење мора бити здрава и једра неподложна 
распадању, уједначене структуре и порекла. 
 Квалитет агрегата за справљање бетона мора одговарати члановима 6 - 20 и 178 - 
180 ПБАБ.  
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 Пре справљања пробних бетона камени агрегат се мора испитати по СРПС -у тачка 
5, став 1-6.  

Додаци бетону 

У циљу добијања компактнијег, водонепропустљивијег и лакше уградивог бетона 
предвиђа се употреба следећих додатака бетонској маси: 

 пластификатора, додатак за смањење водоцементног фактора и лакшу уградњу 
бетона, 

 заптивача, додатак за повећање водонепропустљивости бетона, 

 додаци за бетонирање на ниским температурама. 

 При употреби ових додатака у свему се придржавати важећих стандарда и упутстава 
произвођача истих. Употреба адитива је садржана у јединичној цени 1 m³ бетона. 

Неговање бетона 

Неговање бетона мора се обавезно вршити најмање у трајању од 10 дана, а по 
потреби и дуже рачунајући од дана бетонирања. 
 Такође, извођач је дужан да обезбеди заштиту бетона од мраза ако су температуре 
такве да може доћи до смрзавања бетона, односно заштите од сунца, као и од других 
штетних атмосферских утицаја. 

Бетонирање на мразу 

Ако се бетонирање врши при температурама ваздуха нижим од +5°C, или ако постоји 
опасност да ће температура ваздуха у току следећа два дана пасти испод +5°C, или у току 
следеће недеље испод 0°C, бетонирање не треба започињати. Ако се бетонирање ипак 
изводи под наведеним условима морају се предузети одређене мере и поступци. Посебне 
мере се састоје у грејању агрегата и воде, температурне заштите свежег бетона за време 
транспорта и уграђивања као и температурне заштите уграђеног бетона. Заштитне мере ће 
се спроводити тако да се бетону гарантује мин. температура од 4°C у времену од 14 дана. 
Све потребне мере за зимско бетонирање зависиће од температуре у моменту бетонирања, 
прогнозе температуре за период везивања и стврдњавања и биће спроведене у складу са 
важећим прописима и упутством надзорног органа. 
 Извођач може вршити бетонирање на мразу само уз претходно одобрење надзорног 
органа, чије је право да не одобри бетонирање осетљивих конструкција на мразу. 
 Сви трошкови који се односе на зимско бетонирање неће се извођачу посебно 
плаћати, већ ће бити обухваћени јединичним ценама бетона датим у понуди. 

 Радне спојнице 

Радне спојнице треба одредити пре почетка бетонирања, а одређује их извођач 
према својој технологији рада уз сагласност надзорног органа. Њихов распоред зависи од 
радног поступка, од капацитета уређаја за бетонирање, од врсте оптерећења дела 
грађевине, те уколико су у питању видне површине, од захтева који се постављају за њихов 
изглед. 
 Код статички носећих конструкција, греде, рамови итд, које се не могу избетонирати 
без прекида, радне спојнице треба предвидети на месту где су трансверзалне силе најмање, 
односно на месту највећих момената. 
 Ако се бетонира у правцу носача, прекид треба предвидети у средини поља.  
 Код зидова на које се настављају вуте горње плоче, радну спојницу треба предвидети 
испод вуте. Код рамовских конструкција треба избегавати спојнице непосредно око углова. 
 Наставак бетонирања се мора обрадити на следећи начин: 
 Ако процес рада то дозвољава, онда ће после 6-12 сати од завршног бетонирања 
извођач опрати додирну површину наставка млазом воде под притиском од 3-4 бара или 
млазом кварцног песка крупноће 0,5-5 mm под притиском од 7 бара, пошто бетон достигне 
око 5 MPa чврстоће на притисак. 
 Ако не постоје могућности за наведене начине обраде наставка бетонирања, 
неопходно је да се додирне површине испикују-назумбају. Отпали материјал очистити, а 



страна 34 од 250 
 

ФМ 740.07.1                 Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

обрађено место опрати водом. Пре почетка бетонирања наставак обрадити везом СН (веза 
стари – нови бетон). 
 Радни прекиди и наставци у току бетонирања морају се тако обрадити да по свему 
одговарају осталим местима где нису вршени прекиди (односи се нарочито на место 
вертикалних прекида). Слаба места извођач ће инјектирати о свом трошку материјалом и на 
начин који пропише надзорни орган. Што је могуће више избегавати овакве прекиде. 

Узимање узорака 

Узимање контролних узорака из бетонске масе и њихово испитивање код текуће 
акредитоване лабораторије је обавезно на начин и у интервалима који ће бити прописани 
програмом испитивања у пројекту бетона. Овај рад се посебно не плаћа извођачу. 
 Извођач је дужан да на захтев надзорног органа изврши посебна испитивања. 
Уколико испитивање не буде дало задовољавајуће резултате, извођач је дужан да према 
упутствима надзорног органа или од институције односно лица које је за то овлашћено од 
стране инвеститора, изврши санацију таквих места о свом трошку, у свему према прописима 
за ову врсту радова (ПБАБ). Ако испитивања дају задовољавајуће резултате, трошкове 
сноси инвеститор. 
 Прликом уграђивања бетонске масе водити рачуна да арматура остане у 
пројектованом положају са траженим заштитним слојем бетона. 

Компоновање и дозирање фракције 

Пре почетка радова извођач је дужан да изврши пробе за компоновање и дозирање 
појединих фракција са цементом и водом, тј. од материјала припремљеног за справљање 
бетона и на основу резултата таквих проба установи гранулометријску криву која оптимално 
задовољава постављене услове и гарантује тражену чврстину, монолитност, компактност, 
једрину и водонепропусност уграђеног бетона. Овако добијене гранулометријске криве и 
остали резултати морају се поднети надзорној служби на сагласност. 

Транспорт бетона 

Транспорт бетонске масе мора се вршити средствима која обезбеђују сигурност 
против сегрегације, подразумевајући дозирање масе у сам елемент. Нарочиту пажњу 
посветити да при уграђивању не дође до сагрегације бетона, процуривања цементног млека, 
стварања гнезда. Бетон ће се испитивати на месту прављења и након транспортовања на 
месту уграђивања. 
 Набијањем-вибрирањем мора се постићи потпуна компактност бетонске масе. 
 Арматура мора бити потпуно обухваћена бетонском масом са прописним заштитним 
слојем.  

 Оплата 

По скидању оплате површине морају бити глатке и равне, пројектованих димензија и 
облика. Да би се ово обезбедило, надзорни орган је обавезан да писмено прими оплату и 
постављену арматуру пре почетка бетонирања. 
 Оплата се неће обрачунавати посебно као ни потребне скеле, већ улази у јединичне 
цене датих позиција. Материјал за оплату мора бити прописног квалитета и врсте, а оплата 
израђена тачно према димензијама из пројекта, довољно укрућена и обезбеђена да 
гарантује непроменљивост димензија и облика приликом уграђивања и везивања бетонске 
масе.  
 На видним бетонским површинама - натур бетона неће се толерисати никакве грешке 
нити накнадне исправке. Даска за натур бетон мора бити приближно исте ширине и да је 
рендисана. 
 Пре почетка и за време бетонирања треба скелу и оплату нивелисати и безусловно 
вршити посматрање скеле и оплате и евентуалне деформације одмах отклонити. 
 Оплата, уколико је дрвена, мора бити стручно урађена, од здраве и суве грађе која 
одговара важећим техничким прописима. Даске, употребљене за оплату, не смеју бити тање 
од 24 mm. Материјал за оплату даје извођач, а после завршетка радова остају његова 
својина. Оплата мора бити стабилна, добро укрућена, подупрта подупирачима, потребних 
димензија за ношење бетонске масе и радника. 
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 Унутрашње површине оплате морају имати тачан облик бетонске конструкције по 
плану, а у њима избетониране површине по скидању оплате морају бити потпуно равне, са 
оштрим и правилним ивицама или заобљене тачно према детаљу у пројекту. 
 Подупирачи се не смеју поставити директно на терен или конструкцију, већ се испод 
њих морају поставити фосне. Пре бетонирања оплату добро наквасити. Оплата и скеле се 
не плаћају посебно, већ њихова вредност улази у јединичну цену бетона. 

Испитивање бетона и његових компоненти 

Сва претходна и текућа испитивања бетона и свих његових компоненти мора вршити 
извођач радова у Акредитованој лабораторији. 
 За време испитивања бетона и његових компоненти извођач ће ангажовати стручну 
акредитовану организацију, регистровану за ову врсту делатности. Избор овакве 
организације врши извођач, уз сагласност надзорног органа. 

 Компоненте бетона и сам бетон испитивати редовно према СРПС стандардима. 
Обавеза је извођача да достави надзорном органу доказе о испитивању конпоненти и самог 
бетона и то у претходном поступку (претходна испитивања) и током извођења (текућа 
испитивања).  

Претходна испитивања обавезно обухватају: 

 испитивање чврстоћа на притисак и затезање, 

 водонепропуснст, 

 отпорност на хемијске утицаје и  

 отпорност на мраз 

О томе, и свему осталом видети у одговарајућим стандардима: 
 За бетонске елементе од којих се тражи "водонепропустљивост," справљање бетона 
вршити искључиво машинским путем. Избором агрегата и одговарајућом гранулацијом 
постићи захтевану "водонепропустљивост" бетона. Ово се постиже правилном мешавином 
агрегата и цемента, што ће се утврдити испитивањем пробних тела. 
 Водонепропустљивост бетона постиже се и додацима за повећање 
водонепропустљивости што такође треба утврдити помоћу пробних тела које је извођач 
дужан да испита и резултате достави представнику инвеститора на увид. 
 Начин мерења и плаћања дат је у предрачуну за сваку позицију радова посебно.  

Програм контроле квалитета 

 Контрола квалитета састоји се од контроле производње и контроле сагласности са 
условима пројекта конструкције и пројекта бетона.  
 Према захтеву Правилника за бетон и армирани бетон БАБ ’87 (Члан 36), контролу 
квалитета спроводе: 
Произвођач бетона - до времена предаје бетона Извођачу бетонских радова и  
Извођач бетонских радова - од времена преузимања бетона до завршетка неговања 
уграђеног бетона.  
 Произвођач бетона мора контролисати сваку врсту бетона категорије Б.II 
произведеног у фабрици бетона чија производња задовољава услове утврђене у прописима 
датим у стандардима СРПС У.М1.050, СРПС У.М1.051 и СРПС У.М1.052. 
 Извођач бетонских радова је у обавези да спроводи контролу сагласности са 
условима квалитета бетона на месту уграђивања, чиме се проверава да ли су за одређену 
партију бетона постигнута пројектом прописана марка бетона и друга захтевана својства.  
 Контрола производње и контрола сагласности, су комплементарни поступци укупних 
активности осигурања квалитета извођења бетонских радова, а спроводе се засебно. 
 
 Уколико је Извођач радова уједно и Произвођач бетона у обавези је да спроводи к 
контролк производње и контролк сагласности. 
 
Контрола производње бетона 
 
аентаемћ таек аеуне ртереонертк зћоакке оетенћ 
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 Производна способност фабрике бетона представља способност тачног дозирања 
компонената бетонских мешавина, способност хомогенизирања бетонских мешавина 
(равномерно распоређене компоненте бетонске мешавине у укупној маси свежег бетона) и 
мешање предвиђеног броја шаржи у јединици времена. 
 
 Контрола производне способности фабрике бетона се спроводи у складу са 
стандардом СРПС У.М1.050, а испитивање се састоји од следећих контрола: 

 контрола рада уређаја, 

 контрола стања опреме и уређаја, 

 контрола мерних уређаја, 

 контрола механизма за мешање, 

 контрола хомогености мешања и 

 утврђивање капацитета фабрике бетона 
 
Испитивањ које се спроводе су: 

 основно, 

 контролно и  

 текуће 
 
 Основно испитивање је неопходно на почетку рада фабрике или већег ремонта 
фабрике бетона (уколико се изврше измене на функционалној опреми која има утицај на 
квалитет произведене бетонске мешавине). 
 Контролно испитивање и то на сваких 12 месеци редовног рада фабрике бетона или  
после сваког премештања фабрике бетона на другу локацију или после ремонта фабрике 
бетона при којем нису извршене измене на функционалној опреми. Контролно испитивање 
подразумева: контролу рада уређаја према СРПС У.М1.050 t.4.1, контролу стања опреме и 
уређаја према СРПС У.М1.050 т.4.2 и контролу мерних уређаја према СРПС У.М1.050 т.4.3.
 Текуће испитиавање спроводи корисник фабрике бетона у складу са СРПС У.М1.050 
т.5.3.  
 
Контрола компонената за справљање бетона 
 
 На основу чињенице да се при производњи бетонских мешавина користе агрегат, 
цемент и додаци бетону атестирани у складу са одговарајућим наредбама о обавезном 
атестирању, као и да се за справљање користи вода из бунара, програмом контроле је 
предвиђена контрола следећих компонентних материјала за справљање бетона: 

 контрола агрегата, 

 контрола цемента, 

 контрола додатака бетону и 

 контрола воде за справљање бетона. 
 
 Како би се обезбедила што поузданија контрола квалитета обавезно је извршти 
визуелни преглед свих допремљених материјала за сваку испоруку, а поред тога је потребно 
спроводити и контролна испитивања свих материјала према обиму и на начин како је то дато 
овим програмом контролних испитивања (текућа испитивања која спроводи произвођач 
бетона на фабрици бетона). 
 
План текућих испитивања компонената за справљање бетона 
 

План текућих испитивања компонената за справљање бетона приказан је у 
Табелама: 1, 2, 3 и 4. 

Узимање узорака агрегата за наведена испитивања врши се према стандарду СРПС 
Б.Б0.001, а узорци се узимају из транспортног средства при достави на фабрици бетона. 

Узимање узорака цемента за наведена испитивања врши се према стандарду СРПС 
ЕН 196-7, а узорци се узимају са депоније на фабрици бетона. 

Узимање узорака додатака бетону за наведена испитивања врши се према стандарду 
СРПС У.М1.035, а узорци се узимају из канстера на фабрици бетона. 
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Табела 1. План текућих испитивања агрегата 

Карактеристика која се испитује 
Метода 

испитивања 
Учесталост испитивања 

Гранулометријски састав фракција 
агрегата 

СРПС Б.Б8.029 
најмање једном недељно 

Садржај ситних честица СРПС Б.Б8.036 

Влажност свих фракција СРПС Б.Б8.035 једном у току 8 радних сати 

 
Табела 2. План текућих испитивања цемента 

Карактеристика која се испитује 
Метода 

испитивања 
Учесталост испитивања 

Стандардна конзистенција цементне 
пасте 

СРПС ЕН 196-3 т.5 

свака дневна испорука 
цемента исте класе или 

врсте /  
уколико је цемент одлежао 

дуже од 3 месеца 
 

Време везивања цементне пасте 
стандардне конзистенције (почетек и 
крај) 

СРПС ЕН 196-3 т.6 

Сталност запремине (на Le Chatelier-
овим прстеновима) 

СРПС ЕН 196-3 т.7 

Финоћа млива (просејавањем на ситу 
0,09mm) 

СРПС ЕН 196-6 т.3 

Једно испитивање покрива највише 250 t допремљеног, односно употребљеног 
цемента, а приликом сваког испитивајна треба одвојити посебан узорак који треба чувати 6 
месеци према ради евентуалног накнадног доказивања квалитета цемента 
 
Табела 3. План текућих испитивања додатака бетону 
 

Карактеристика која се испитује 
Метода 

испитивања 
Учесталост испитивања 

Стандардна конзистенција цементне 
пасте 

СРПС ЕН 196-3 т.5 
свака пристигла шаржа - 

испорука / 
свака промена цемента /  

ако је лагеровање дуже од 6 
месеци 

Време везивања цементне пасте 
стандардне конзистенције (почетек и крај) 

СРПС ЕН 196-3 т.6 

 
Табела 4. План текућих испитивања воде 

Карактеристика која се испитује 
Метода 

испитивања 
Учесталост испитивања 

pH вредност 
СРПС У.М1.058 

т.5.1 

једно испитивање свака 3 
месеца 

Садржај хлорида (Cl-), mg/l, 
СРПС У.М1.058 

т.5.2 

Садржај сулфата (SO4
2-), mg/l 

СРПС У.М1.058 
т.5.3 

Садржај сулфида (S2-), mg/l 
СРПС У.М1.058 

т.5.4 

Садржај нитрата (NO3
-), mg/l 

СРПС У.М1.058 
т.5.5 

Садржај фосфата (P2O5), mg/l 
СРПС У.М1.058 

т.5.6 
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Садржај бикарбоната (алкални) 
(NaHCO3), mg/l 

СРПС У.М1.058 
т.5.7 

Потрошња калијум-перманганата 
(KMnO4), mg/l 

СРПС У.М1.058 
т.5.8 

Садржај растворљивих материја, као 
остатак испарења бистре или процеђене 
воде, mg/l 

СРПС У.М1.058 
т.5.9 

Садржај растворљивих материја, као 
разлика остатка испарења неприцеђене 
и процеђене воде, mg/l 

СРПС У.М1.058 
т.5.10 

Разлика времена везивања између 
цементне пасте справљене са водом 
која се испитује и дестилисаном водом, у 
минутима 

СРПС У.М1.058 
т.5.11 

 
Контрола свежег бетона 

Узимање узорака свежег бетона врши се, према стандарду СРПС ИСО 2736-1, за 
сваки дан производње, за сваку врсту бетона када се врши испитивање свежег бетона и 
када се врши справљање епрувета за испитивање својстава очврслог бетона. 

Контрола свежег бетона подразумева контролу својстава свежег бетона према обиму 
и на начин како је то дато овим програмом контроле квалитета, а према плану приказаном у 
Табели 5. 
 
Табела 5. План текућих испитивања свежег бетона 

Карактеристика која се испитује 
Метода 

испитивања 
Учесталост испитивања 

Конзистенција (испитивање слегања) СРПС ИСО 4109 
за сваку врсту бетона / 

сваки дан на почетку радне 
смене /  

при справљању епрувета за 
испитивање својстава 

очврслог бетона 
Температура свежег бетона СРПС У.М1.032 

Садржај ваздуха у свежем бетону СРПС ИСО 4848 

за сваку врсту аерираног 
бетона / 

сваки дан на почетку радне 
смене /  

при справљању епрувета за 
испитивање својстава 

очврслог бетона 

Одређивање запреминске масе свежег 
збијеног бетона 

СРПС ИСО 6276 по потреби 

 
Контрола очврслог бетона 

Израда и нега епрувета за испитивање својстава очврслог бетона врши се, према 
стандарду СРПС ИСО 2736-2, а према обиму и учесталости датој у Табели 6. 
 
Табела 6. План текућих испитивања очврслог бетона 

Карактеристика која се испитује 
Метода 

испитивања 
Учесталост испитивања 

Чврстоћа епрувета при притиску СРПС ИСО 4012 

за време уходавања 
производње 

3 епрувете (на 28 дана) за 
сваки дан производње за 

сваку врсту бетона на сваких 
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50m³ свежег бетона 
за уходану производњу 

1 епрувета (на 28 дана) за 
сваки дан производње за 

сваку врсту бетона на сваких 
50m³ свежег бетона 

Продирање воде под притиском 
СРПС 

У.М1.015:1998 

3 епрувете од истог узорка 
свежег бетона (1 опит), при 

узимању епрувета за 
испитивање чврстоће, на 

сваких 2500m3  
за сваку врсту бетона 

Отпорност површине бетона на дејство 
мраза и соли за одмрзавање 

СРПС У.М1.055 

3 епрувете од истог узорка 
свежег бетона (1 опит), при 

узимању епрувета за 
испитивање чврстоће, на 

сваких 5000m3  
за сваку врсту бетона 

Отпорности бетона према дејству мраза СРПС У.М1.016 

15 епрувета од истог узорка 
свежег бетона (1 опит), при 

узимању епрувета за 
испитивање чврстоће, на 

сваких 5000m3  
за сваку врсту бетона 

Наручивнање и испорука бетона 
 
Наручивнање бетона 
 

Да би се обезбедиле потребне мере у производњи и испоруци бетона, овлашћени 
представник корисника бетона  (руководилац градилишта), дужан је да, овлашћеном 
представнику фабрике обезбеди писмену поруџбеницу, која садржи податке о: 

 поручиоцу бетона, 

 врсти бетона (марка, максимално зрно агрегата, конзистенција свежег бетона , 
обичан бетон или пумпани и др.), 

 укупној количини бетона у m3 по врстама, 

 динамици испоруке (целокупна количина у току једног дана или количина по данима, 
као и  колико дана - по датумима), по врстама бетона, 

 месту испоруке (градилиште-пуна адреса, објекат и по могућству конструкциони део), 

 врсти транспортног средства бетона од фабрике до места уграђивања, 

 врсти транспорта на градилишту (кран или пумпа), 

 врсти средства за уграђивање-збијање бетона (оплатни вибратор, дубински вибратор 
-виброигла и др.), 

 потреби за применом адитива за бетон, нарочито у зимским условима и др. 
 

Наведени подаци у поруџбеници су неопходни да би се:  

 извршио правилан избор потребне врсте бетона, 

 спровела одговарајућа контрола производње и испоруке бетона, 

 правилно припремила и издала одговарајућа документа о постигнутом квалитету 
бетона на фабрици и 

 лако идентификовало место уградње ( градилиште, објекат и конструкциони делови 
објекта) у случају подбачаја квалитета бетона и предузеле адекватне мере у смислу 
накнадног доказивања квалитета. 
 
Произвођач бетона је дужан да у одређеном року, потрошачу достави документа о 

квалитету бетона у виду извештаја, на основу записа о контроли бетона и његових 
саставних делова и података из поруџбенице бетона. Извештаји се издају за сваку врсту 
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испорученог бетона на одређено градилиште. Обезбеђењем документације о квалитету 
бетона на фабрици од стране произвођача, не престаје обавеза потрошача-извођача 
армирано-бетонских конструкција, да обезбеди и документацију о сагласности марке и 
других својстава бетона, са условима пројекта конструкције на месту уградње бетона. 
 
Испорука бетона 
 

Приликом сваке испоруке бетона на градилиште, произвођач бетона је дужан да уз 
транспортно возило, изда пропратни лист који мора да садржи следеће податке: 

 име произвођача бетона, 

 датум испоруке бетона, 

 место испоруке: назив градилишта, назив објекта, име купца, 

 количину бетона у транспортном средству, 

 класу бетона: марка бетона и друга својства, 

 степен конзистенције свежег бетона при испоруци (на фабрици), 

 број транспортног средства (регистарски број), 

 време почетка пуњења транспортног средства у сатима и минутима, и   

 време завршетка пражњења транспортног средства у сатима и минутима, које се 
евидентира на градилишту. 
Евиденција времена пуњења и пражњења транспортног средства је од посебног 

значаја за контролу утрошка укупног времена у транспорту због евентуалних непотребних 
застоја који неповољно утичу на својства свежег бетона, а тиме и на коначан квалитет 
бетона. Укупно време транспорта и пражњења бетона на градилишту мора се свести на 
оптималну меру, нарочито при бетонирању у условима ниских (зимских) и високих (летњих) 
температура, када може доћи до смрзавања свежег бетона (зими), односно брзог везивања 
свежег бетона (лети), што има за последицу губитке у његовој коначној чврстоћи. 

Армирачки радови 

Позиције из предрачуна радова број  41 

Опште одредбе 

Под армирачким радовима, подразумева се набавка, кројење, сечење, настављање, 
савијање, чишћење, постављање и учвршћење челичне арматуре. 

 Набавка, сечење, чишћење, савијање и монтажа извршиће се према пројекту и 
спецификацији. Извођач је дужан да се пре почетка радова на арматури упозна детаљно са 
арматурним плановима, преконтролише исправност на бази статичког прорачуна, провери 
количине и мере и ако има извесних примедби обрати пројектанту преко Инвеститора, за 
објашњења или евентуалне допуне. 

Врсте и квалитет 
Сви армирачки радови изводиће се према облицима и димензијама датим на 

извођачким цртежима, или одобрени од стране надзорног органа. 

За све армирачке радове употребљаваће се високовредни природно тврди ребрасти 
челик B500 (RA400/500-2) и MA500/560. 

 Квалитет челика и његове карактеристике морају задовољити све услове и захтеве 
утврђене Правилником о техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон, као и 
Правилником о техничким прописима за употребу ребрастог бетонског челика за армирани 
бетон и Правилником о техничким мерама и условима за употребу мрежасте арматуре у 
армирано-бетонским конструкцијама (сл. лист РС). 

 Свака шипка-профил на целој својој дужини мора бити исте дебљине у границама 
фабричке толеранције, довољно чиста и потпуно права на деловима који по пројекту треба 
да буду прави.  

Набавка и ускладиштење арматуре 

Уз сваку испоруку арматуре извођач је дужан да достави надзорном органу 
одговарајуће атесте о квалитету челика. Не дозвољава се допрема на градилиште и 
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ускладиштење било какве арматуре без одговарајућих атеста, као ни арматуре која према 
атестима не одговара прописаном и захтеваном квалитету. 

 Допремљена арматура на градилиште мора бити разврстана по пречницима и 
ускладиштена. Складиштење арматуре може бити и на отвореном простору. Сва арматура 
мора бити постављена на одговарајуће држаче, тако да се не дозвољава складиштење 
директно на тлу. Ако надзорни орган другачије не одреди, арматура мора бити раздвојена и 
по појединим испорукама, тако да се не меша арматура истих пречника, а различитих 
испорука. Када се ради о испорукама различитих произвођача, односно о испорукама са 
различитим квалитетом према атестима, ово раздвајање по испорукама је обавезно. 

 Надзорни орган може дозволити извођачу да на градилиште допрема унапред 
исечену и скројену арматуру по позицијама, било да сечење и кројење ради произвођач 
арматуре у својој радионици или нека стална радионица извођача или његових коопераната 
изван градилишта. 

 У овом случају извођач је дужан омогућити надзорном органу контролу рада такве 
радионице, а испоручену арматуру на градилишту ускладиштити одвојено по позицијама из 
детаљних спецификација и прибављати такође одговарајуће атесте. 

У свим случајевима, извођач је дужан на складишту арматуре поставити видљиве и 
прегледне таблице са ознакама пречника арматуре, произвођача и датумом испоруке као и 
бројем позиције одговарајућег елемента. Извођач је дужан да обезбеди на градилишту 
довољне резерве арматуре свих потребних пречника за несметано обављање свих радова 
према динамици и у случају када надзорни орган обустави употребу поједине испоруке. 
Извођач је дужан да кроз дневник армирачких радова води евиденцију о испорученој, 
ускладиштеној и уграђеној арматури, тако да надзорни орган може утврдити тачно стање 
арматуре на градилишту. 

Настављање арматуре 

Сви наставци арматуре морају бити изведени на начин и на местима како је показано 
на детаљним цртежима, односно како буде одређено од стране надзорног органа. 

 Ако извођач жели наставити арматуру на месту где то није предвиђено детаљним 
цртежима, овакве наставке може вршити само по одобрењу надзорног органа. Наставци ће 
се вршити одговарајућим преклопима или заваривањем, само под условом ако располаже 
атестом да је бетонски челик заварљив. Заваривање арматурних шипки извођач ће вршити 
аутоматским стројем на сучељак, на такав начин да заварени спој има најмање исту 
чврстоћу на затезање и кидање као основни материјал. У изузетним случајевима надзорни 
орган може дозволити и заваривање на преклоп, или са подвезицама на лицу места, с тим 
да заваривање могу вршити искључиво атестирани заваривачи са одговарајућим 
електродама, а према прописима за заварене челичне конструкције. 

Сечење, савијање и постављање арматуре 

Сечење, савијање и постављање арматуре извођач је дужан извршити према 
детаљним цртежима и спецификацијама, као и евентуалним допунама наређеним од стране 
надзорног органа. Савијање арматурних шипки се врши у хладном стању. Напрсле шипке 
морају бити одбачене и замењене новим. 

 Пре постављања, свака шипка арматуре мора бити очишћена од рђе, уља, масти, 
земље или било ког другог материјала који може проузроковати смањење приањања између 
челика и бетона. 

 Постављана арматура мора бити солидно учвршћена и повезана. Фиксирање 
арматуре у пројектовани положај може се вршити помоћу челичних или бетонских 
подметача, арматурних скелета и столица с тим да није дозвољена употреба челичних 
подметача на спољним површинама. Међусобно везивање и учвршћење арматуре вршиће 
се паљеном жицом и хефтањем-кратким варовима. 

 За потребу повезивања арматуре у јединствен систем уземљења извођач ће извести 
одговарајуће варове на арматури. Квалитет, дебљина и распоред варова одредиће се 
пројектом. Сва заваривања арматуре било за потребе уземљења или за потребе 
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учвршћења или израду наставака на лицу места, могу вршити искључиво атестирани 
заваривачи са одговарајућом опремом и електродама. 

 Уколико није другачије назначено на цртежима, заштитни слој бетона износи 3 cm за 
све квашене површине и површине у додиру са тлом. Дозвољена толеранција у дебљини 
заштитног слоја је ± 0,5 cm. Растојање између две суседне шипке које се распоређују по 
дужном метру може одступити за ±1/20 од пројектованог, с тим да међусобно растојање 
сваке четврте шипке не може бити веће од пројектованог. 

Пре почетка бетонирања, у оквиру одобрења за бетонирања, надзорни орган ће 
извршити преглед и контролу арматуре у складу са одредбама ових техничких услова. 

Претходна и текућа испитивања  

Као предходна и текућа испитивања арматуре сматрају се сви атести произвођача 
које ће извођач доставити надзорном органу пре почетка испоруке и за сваку нову испоруку. 
Извођач је дужан путем акредитоване лабораторије врши претходна и текућа испитивања 
настављања арматуре заваривањем.  

Пре почетка радова, као и у свим случајевима промене технологије, односно строја 
за заваривање, извршиће се претходно испитивање чврстоће на затезање и кидање 
сучеоног заваривања на по десет узорака свих пречника арматуре (који ће се настављати 
заваривањем) заварених на сучељак градилишним аутоматским стројем. Исти обим 
испитивања извођач је дужан путем акредитоване лабораторије врши  текућа испитивања 
најмање једанпут у шест месеци за све време трајања армирачких радова. Из ових текућих 
испитивања могу бити изостављени пречници арматуре који се неће употребљавати на 
градилишту до следећег контролног испитивања. 
 Када надзорни орган посумња у квалитет испоручене и ускладиштене арматуре 
(неуједначеност резултата датих у атестима, значајна корозија и слично), извођач је дужан, 
да по захтеву надзорног органа и путем акредитоване лабораторије изврши контролна 
испитивања овакве арматуре. Врсту контролних испитивања прописаће надзорни орган с 
тим да се може захтевати контролно испитивање пречника, чврстоће на затезање и границе 
развлачења, максимално издужење при кидању и савитљивост арматуре. Контролно 
испитивање чврстоће на затезање, границе развлачења и максимално издужење вршиће се 
на десет узорака, а остала испитивања на шест узорака. 
 За извршење претходних и текућих испитивања чврстоће на затезање и кидање 
заварених спојева, као и евентуална текућа испитивања арматуре, извођач може ова 
испитивања вршити у акредитованој лобараторији. Узимање узорака, паковање и упућивање 
на текуће испитивање узорака вршиће се у присуству и уз пуну контролу надзорног органа. 
 Трошкови претходних и контролних испитивања заварених спојева и арматуре неће 
бити посебно плаћени. 
 Уколико било која текућа испитивања заварених спојева на затезање и кидање не 
дају захтеване резултате, извођачу се неће дозволити даља употреба заварене арматуре. 
Поновна употреба му се може дозволити тек након што поновним претходним испитивањем 
докаже ваљаност технологије сучеоног заваривања. 
 Уколико резултати евентуалних текућих испитивања арматуре не покажу захтеване 
резултате, надзорни орган ће одлучити о даљем третману ове арматуре, укључујући и 
евентуални налог за уклањање са градилишта. 

Мерење за плаћање 

Мерење за плаћање армирачких радова вршиће се на основу теоријских тежина, а 
према детаљним специфкацијама датим на извођачким цртежима, односно одобреним или 
наведеним од стране надзорног органа. Сва арматура коју извођач угради за своје потребе 
неће се мерити и плаћати. 

Плаћање 

 Плаћање ће се вршити према јединичним ценама за килограм арматуре. Јединичне 
цене су јединствене за поједине објекте односно делове објеката а према спецификацији у 
предмеру. Извођач је дужан на основу својих искустава и пројектних подлога, при 
формирању јединичних цена у понуди води рачуна о компликованости обликовања и 
монтирања арматуре. 
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 У јединичне цене укључен је сав рад, материјал, механизација, сви остали трошкови 
везани за набавку, транспорт, ускладиштење, настављање, сечење, савијање свих облика, 
чишћење и постављање арматуре, укључујући све варове за потребе уземљења и све 
помоћне скелете, столице, осталу арматуру за потребе извођача и контролна испитивања, а 
све у складу са одредбама потписаног уговора и ових техничких услова. 
 У цену по 1 kg улази бетонски челик са отпатком, жица за везивање, ексери за 
подметаче или подметачи од челика, рад са свим доприносима, транспортом и алатом. 
Плаћа се по 1 kg уграђене арматуре. 
 

Радови од неармираног бетона 

Израда тампонског слоја неармираног бетон 

Позиције из предрачуна радова број  20 

Опис 
Набавка материјала, израда, транспорт и уградња тампонског слоја неармираног 

бетона МБ30. Дебљина слоја према пројекту, а уграђује се испод прелазне плоче и темеља 
стубова моста. 

Извођач је дужан да на бази прописа и упутстава одреди најоптималнију мешавину за 
дотичну марку бетона коју обавезно мора доказати претходним испитивањима пре почетка 
бетонирања. Преко пробних узорака утврдиће се и водоцементни фактор. 

Транспорт бетонске масе мора се вршити средствима која обезбеђују сигурност 
против сегрегације, подразумевајући дозирање масе у сам елемент. Нарочиту пажњу 
посветити да при уграђивању не дође до сагрегације бетона. Бетон ће се испитивати на 
месту прављења и након транспортовања на месту уграђивања. 

За неармирани бетон употребити влажан бетон. Набијањем-вибрирањем мора се 
постићи потпуна компактност бетонске масе у слоју који је предвиђен пројектом. 

 
Плаћање 

У јединичну цену улазе припремни радови, размеравање, обележавање, давање 
репера, трошкови око утврђивања и доказивања квалитета материјала као и испитивања у 
току израде, трошкови транспорта и др, односно материјал, радна снага и разни трошкови 
везани за израду. 

Радови од армираног бетона 

Позиције из предрачуна радова број  21 

Опис 
Набавка материјала, израда, транспорт, уградња и нега армираног бетона МБ30 у 

темеље обалних и средњих стубова а све према пројекту. Облик темеља стубова као и 
димензије, дефинисане су пројектом. При изради бетона у свему се придржавати 
правилника ПБАБ, важећих стандарда и норматива.  

Пре бетонирања проверити све димензије, падове, коте, како у осовинском тако и у 
висинском смислу. 

Плаћање 
Јединична цена поред наведеног обухвата и све припремне радове, израду оплате са 

свим потребним радом и материјалом на њеној монтажи и демонтажи са укрућењима и 
транспортом, као и сав други рад, алат и материјал неопходан за извођење радова, 
искључујући арматуру. 

Обрачун по m³ уграђеног бетона. 

Бетонирање средњих стубова  

Позиције из предрачуна радова број  22 

Опис 
 Бетонирање средњих стубова димензија према статичком прорачуну и детаљима из 
пројекта. При изради стубова у свему се придржавати правилника ПБАБ, важећих стандарда 
и норматива. Сви конструктивни елементи моста изводе се у скели и оплати система којом 
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располаже извођач радова на подесним чврстим и стабилним градилишним потпорама. 
Оплата мора бити прецизно израђена да би се у потпуности оствариле пројектом 
предвиђене димензије објекта. 
 Сви радови морају се извести према нацртима, детаљима и статичком прорачуну, 
солидно и стручно, са одговарајућом квалификованом радном снагом, механизацијом и под 
стручним надзором. Справљање бетона врши се искључиво машинским путем. Уграђивање 
бетона вршити помоћу первибратора. Где је дубина сипања бетона већа од 1 m спуштање 
бетона вршити обавезно помоћу левка уз увид надзорног органа. 
 Пре бетонирања стубова моста, проверити све димензије, коте, како у осовинском 
тако и у висинском смислу. 

Плаћање 

Јединична цена поред наведеног обухвата и све припремне радове, израду скеле и 
оплате са свим потребним радом и материјалом на њеној монтажи и демонтажи са 
укрућењима и транспортом, као и сав други рад, алат и материјал неопходан за извођење 
радова, искључујући арматуру. 

 Обрачун по 1 m³ уграђеног бетона. 

Бетонирање 1. фазе лежишних греда средњих стубова 

Позиције из предрачуна радова број  24 

Опис 
 Бетонирање наглавних греда средњих стубова заједно са скелом и оплатом, 
димензија према статичком прорачуну и детаљима из пројекта. При изради наглавних греда 
у свему се придржавати правилника ПБАБ, важећих стандарда и норматива. Сви 
конструктивни елементи моста изводе се у оплати система којом располаже извођач радова 
на подесним чврстим и стабилним градилишним потпорама. Оплата мора бити прецизно 
израђена да би се у потпуности оствариле пројектом предвиђене димензије објекта. 
 Сви радови морају се извести према нацртима, детаљима и статичком прорачуну, 
солидно и стручно, са одговарајућом квалификованом радном снагом, механизацијом и под 
стручним надзором. Справљање бетона врши се искључиво машинским путем. Уграђивање 
бетона вршити помоћу первибратора. Где је дубина сипања бетона већа од 1 m спуштање 
бетона вршити обавезно помоћу левка уз увид надзорног органа. 
 Пре бетонирања наглавних греда стубова моста, проверити све димензије, коте, 
како у осовинском тако и у висинском смислу. 

Плаћање 

Јединична цена поред наведеног обухвата и све припремне радове, израду оплате са 
свим потребним радом и материјалом на њеној монтажи и демонтажи са укрућењима и 
транспортом, као и сав други рад, алат и материјал неопходан за извођење радова, 
искључујући арматуру. 

 Обрачун по 1 m³ уграђеног бетона. 
 
Бетонирање обалних стубова и крилних зидова  

Позиције из предрачуна радова број  23,24 

Опис 
Набавка материјала, транспорт и израда бетонских стубова и крилних зидова моста 

димензија према статичком прорачуну и детаљима из пројекта. При изради у свему се 
придржавати правилника ПБАБ, важећих стандарда и норматива. 

Сви конструктивни елементи моста изводе се у скели и оплати система којом 
располаже извођач радова на подесним чврстим и стабилним градилишним потпорама. 
Оплата мора бити прецизно израђена да би се у потпуности оствариле пројектом 
предвиђене димензије објекта. 

Сви радови морају се извести према нацртима, детаљима и статичком прорачуну, 
солидно и стручно, са одговарајућом квалификованом радном снагом, механизацијом и под 
стручним надзором. Справљање бетона врши се искључиво машинским путем. Уграђивање 
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бетона вршити помоћу первибратора. Где је дубина сипања бетона већа од 1 m спуштање 
бетона вршити обавезно помоћу левка уз увид надзорног органа. 

Пре бетонирања проверити све димензије, коте, како у осовинском тако и у 
висинском смислу. 

Плаћање 

Јединична цена поред наведеног обухвата и све припремне радове, израду оплате са 
свим потребним радом и материјалом на њеној монтажи и демонтажи са укрућењима и 
транспортом, као сав други рад, алат и материјал неопходан за извођење радова 
искључујући арматуру. 

 Обрачун по м3 уграђеног бетона. 
 
Бетонирање квадера на обалним стубовима  

Позиције из предрачуна радова број  25 

Опис 
Набавка материјала, транспорт и израда бетонских квадера на које се постављају 

лежишта димензија према статичком прорачуну и детаљима из пројекта. При изради у свему 
се придржавати правилника ПБАБ, важећих стандарда и норматива. 

Сви конструктивни елементи моста изводе се у скели и оплати система којом 
располаже извођач радова на подесним чврстим и стабилним градилишним потпорама. 
Оплата мора бити прецизно израђена да би се у потпуности оствариле пројектом 
предвиђене димензије објекта. 

Сви радови морају се извести према нацртима, детаљима и статичком прорачуну, 
солидно и стручно, са одговарајућом квалификованом радном снагом, механизацијом и под 
стручним надзором. Справљање бетона врши се искључиво машинским путем. 

Пре бетонирања проверити све димензије, коте, како у осовинском тако и у 
висинском смислу. 

Плаћање 

Јединична цена поред наведеног обухвата и све припремне радове, израду оплате са 
свим потребним радом и материјалом на њеној монтажи и демонтажи са укрућењима и 
транспортом, као сав други рад, алат и материјал неопходан за извођење радова 
искључујући арматуру. 

 Обрачун по m³ уграђеног бетона. 
 
Бетонирање прелазних плоча  

Позиције из предрачуна радова број  36 

Опис 

Бетонирање прелазних плоча заједно са оплатом, димензија према статичком прорачуну и 
детаљима из пројекта. При изради прелазних плоча у свему се придржавати правилника 
ПБАБ, важећих стандарда и норматива. Оплата мора бити прецизно израђена да би се у 
потпуности оствариле пројектом предвиђене димензије објекта. 

 Сви радови морају се извести према нацртима, детаљима и статичком прорачуну, 
солидно и стручно, са одговарајућом квалификованом радном снагом, механизацијом и под 
стручним надзором. Справљање бетона врши се искључиво машинским путем. Уграђивање 
бетона вршити помоћу первибратора и уз увид надзорног органа. 

Пре бетонирања прелазне плоче моста, проверити све димензије, коте, како у осовинском 
тако и у висинском смислу.  

Плаћање 

Јединична цена поред наведеног обухвата и све припремне радове, израду оплате са 
свим потребним радом и материјалом на њеној монтажи и демонтажи са укрућњима и 
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транспортом, као и сав други рад, алат и материјал неопходан за извођење радова 
искључујући арматуру. 

Обрачун по 1 m³ уграђеног бетона. 
 
Израда, транспорт и монтажа армиранобетонских монтажних носача 

Позиције из предрачуна радова број  26,27 

Опис 

Израда, транспорт и монтажа армиранобетонских монтажних носача, заједно са 
оплатом, димензија према статичком прорачуну и детаљима из пројекта. 

Главни монтажни носачи бетонирају се у дрвеној оплати обложеној лимом или 
оплатама од глатких плоча на подесним чврстим и стабилним градилишним платоима. 
Оплата мора бити прецизно израђена да би се у потпуности оствариле пројектом 
предвиђене димензије носача.  

Марка бетона је одређена пројектом. Цели носач бетонира се одједном без радних 
прекида, са краћим застојем при прелазу из ребра у горњу плочу ради избегавања штетног 
утицаја слегања бетона.  

Након одлежавања носачи се монтирају на довршене обалне и средње стубове. 
Начин монтаже одабира извођач према расположивој механизацији, опреми и теренским 
условима. 

Пре бетонирања проверити све димензије и коте, како у осовинском тако и у 
висинском смислу. 

Плаћање 

Јединична цена поред наведеног обухвата и све припремне радове, израду оплате са 
свим потребним радом и материјалом на њеној монтажи и демонтажи са укрућњима и 
транспортом, као и сав други рад, алат и материјал неопходан за извођење радова. 

Обрачун по 1 m³ уграђеног бетона. 

Израда, транспорт и монтажа претходнонапрегнутих монтажних носача 

Опис 
Израда, транспорт и монтажа претходнонапрегнутих монтажних носача заједно са 

оплатом, димензија према статичком прорачуну и детаљима из пројекта. 
Главни монтажни носачи бетонирају се у дрвеној оплати обложеној лимом или 

оплатама од глатких плоча на подесним чврстим и стабилним градилишним платоима. 
Оплата мора бити прецизно израђена да би се у потпуности оствариле пројектом 
предвиђене димензије носача.  

Марка бетона је одређена пројектом. Пре бетонирања уграђује се конструктивна 
арматура од бетонског челика, каблови од ужади за преднапрезање у заштитним цевима и 
котве. Цели носач бетонира се одједном без радних прекида, са краћим застојем при 
прелазу из доње стопе у ребро и из ребра у горњу плочу ради избегавања штетног утицаја 
слегања бетона.  

Након постизања захтеване чврстоће бетона, обавља се преднапрезање, котвљење 
и инјектирање према редоследу преднапрезања датом у пројекту.  

После утезања каблова носачи се монтирају на довршене обалне и средње стубове. 
Начин монтаже одабира извођач према расположивој механизацији, опреми и теренским 
условима. 

Пре бетонирања проверити све димензије и коте, како у осовинском тако и у 
висинском смислу. 

Плаћање 

Јединична цена поред наведеног обухвата и све припремне радове, израду оплате са 
свим потребним радом и материјалом на њеној монтажи и демонтажи са укрућењима и 
транспортом, као и сав други рад, алат и материјал неопходан за извођење радова. 
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Обрачун по 1 m³ уграђеног бетона. 

Бетонирање коловозне плоче и попречних носача 

Позиције из предрачуна радова број  28 до 30 

Опис 

При изради коловозне плоче у свему се придржавати правилника ПБАБ, важећих 
стандарда и норматива. Сви конструктивни елементи моста изводе се у дрвеној оплати на 
подесним чврстим и стабилним градилишним оплатама и скелама. Оплата мора бити 
прецизно израђена да би се у потпуности оствариле пројектом предвиђене димензије 
објекта. 

Сви радови морају се извести према нацртима, детаљима и статичком прорачуну, 
солидно и стручно са одговарајућом квалификованом радном снагом, механизацијом и под 
стручним надзором. Справљање бетона врши се искључиво машинским путем. Уграђивање 
бетона вршити помоћу первибратора и уз увид надзорног органа. 

Пре бетонирања коловозне плоче моста, проверити све димензије, коте, како у 
осовинском тако и висинском смислу. 

Плаћање 

Јединична цена поред наведеног обухвата и све припремне радове, израду скеле и 
оплате са свим потребним радом и материјалом на њеној монтажи и демонтажи са 
укрућењима и транспортом, као и сав други рад, алат и материјал неопходан за извођење 
радова, искључујући арматуру. 

Обрачун по 1 m³ уграђеног бетона. 

Бетонирање пешачких стаза 

Позиције из предрачуна радова број  33 

Опис 
При изради пешачких стаза у свему се придржавати правилника ПБАБ, важећих 

стандарда и норматива. Сви конструктивни елементи моста изводе се у дрвеној оплати на 
подесним чврстим и стабилним градилишним оплатама и скелама. Оплата мора бити 
прецизно израђена да би се у потпуности оствариле пројектом предвиђене димензије. Сви 
радови морају се извести према нацртима, детаљима и статичком прорачуну, солидно и 
стручно, са одговарајућом квалификованом радном снагом, механизацијом и под стручним 
надзором. Справљање бетона врши се искључиво машинским путем. Уграђивање бетона 
вршити помоћу первибратора и уз увид надзорног органа. 

Пре бетонирања проверити све димензије, коте, како у осовинском тако и у 
висинском смислу. 

Плаћање 
Јединична цена поред наведеног обухвата и све припремне радове, израду оплате са 

свим потребним радом и материјалом на њеној монтажи и демонтажи са укрућењима и 
транспортом, као и сав други рад, алат и материјал неопходан за извођење радова. 

Јединична цена обухвата сав потребан рад и материјал, искључујући арматуру. 

Обрачун по 1 m³ уграђеног бетона. 

 

Армирање свих конструктивних елемената моста 

Позиције из предрачуна радова број  41,42 

Опис 

Набавка материјала, сечење, настављање, савијање, чишћење, транспорт, 
постављање и учвршћивање арматуре у све армирано-бетонске конструктивне елементе 
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моста. При раду се у свему придржавати правилника ПБАБ, стандарда и норматива за ову 
врсту рада. 

Уграђује се арматура: B500(RA400/500-2) и MA500/560, а све према детаљима и 
спецификацији из пројекта.  

Плаћање 

 У јединичну цену сем арматуре, улази и сав евентуални отпад челика, жица за везивање, 
подметачи - одстојници, као и сав рад, алат, транспорт и све остало неопходно за извођење 
радова. 

Количине по спецификацијама датим у пројекту. 

Обрачун по 1 kg уграђене арматуре. 

УТЕЗАЧКИ РАДОВИ 

Позиције из предрачуна радова број  35 

Претходно напрезање 

Опште одредбе 

Претходно напрезање се обавља кабловима који се састоје од одговарајућег броја 
ужади за преднапрезање. Каблови се воде кроз бетонски пресек у заштитним цевима и 
накнадно инјектирају цементом емулзијом. Каблови се котве по систему за који је доказано 
да одговара захтевима сигурности и трајности. У погледу квалитета ужад морају испуњавати 
прописе за испитивање, испоруку и припрему ужади за преднапрегнути бетон. Пре затезања 
каблова, морају се одредити карактеристике ужади у лабораторији овлашћене Институције. 
Затезање каблова обављају искусне особе с потребним кфалификацијама и одговарајућом 
опремом за ту врсту посла. У току рада на преднапрезању води се записник који оверава 
надзорни орган.  

Одговарајуће ставке предрачуна које се односе на преднапрезање морају у опису 
садржати прекидну силу ужади и начин вођења каблова кроз бетонски пресек. 

Челичне заштитне ребрасте цеви морају бити довољно круте да се бочно не 
деформишу приликом бетонирања носача, али довољно флексибилне да омогуће правилне 
положаје пројектованих каблова.  

Рад се мери у килограмима постављеног кабла. Тежина се израчунава из дужине 
кабла између две котве са продужетком за хватање жица у пресу.  
 Плаћа се по уговореним јединичним ценама у које улази материјал и рад за уградњу 
заштитних цеви, постављање каблова, котви са спиралама и затезање каблова. 

Плаћање 

Јединична цена поред наведеног обухвата и све припремне радове, са свим 
потребним радом и материјалом на њеној монтажи и транспортом, као и сав други рад, алат 
и материјал неопходан за извођење радова. 

Обрачун по 1 kg уграђеног кабла. 

Набавка, транспорт и уграђивање котви каблова 

Опис 

Набавка, транспорт и уграђивање котви каблова са подложном плочом и спиралама 
извести у свему према упутству специјализованог произвођача котви као и спецификацији и 
детаљу у пројекту. При раду се у свему придржавати правилника, стандарда и норматива за 
ову врсту посла. 

Уграђивање лимених ребрастих цеви за смештај каблова са утезањем и накнадним 
инјектирањем 

Опис 

Набавка, транспорт и уграђивање унутрашње заштите од лимених ребрастих цеви за 
смештај каблова са накнадним инјектирањем и преднапрезањем са утезањем извести у 
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свему према спецификацији и детаљу у пројекту. При раду се у свему придржавати упутства 
и технологије специјализованог извођача радова, правилника, стандарда и норматива за ову 
врсту рада. 

ОСТАЛИ РАДОВИ 

Настављање арматуре заваривањем 

Опис 

Настављање арматуре за спајање главних носача изнад средњих стубова и 
настављање арматуре попречних носача је предвиђено да се изврши преклапањем са 
повијеним или равним шипкама. Вар мора бити обостран дужине мин 2Ø пречника арматуре 
која се заварује. Заваривачи морају бити атестирани. 

Набавка, транспорт и уградња лежишта  

Опис 

Уградњу вршити по технологији извођача радова, а све у сагласности са надзорним 
органом. При раду се у свему придржавати правилника, стандарда и норматива за ову врсту 
рада као и упутства произвођача и испоручиоца лежишта. 

Плаћање 

Јединична цена поред наведеног обухвата и све подливке, клинасте челичне плоче, 
припремне радове са свим потребним радом и материјалом на монтажи заједно са 
транспортом, као и сав други рад, алат и материјал неопходан за извођење радова. 

Обрачун по ком уграђеног лежишта. 

Израда хидроизолације коловозне плоче  

Позиције из предрачуна радова број  52 

Опис 
Израда хидроизолације се ради на објекту због заштите од деловања воде и соли при 

чему хидроизолациони слој и коловозни застор чине јединствену целину. Бетонска 
површина мора бити равна, сува и чиста. 

На објекту је предвиђена хидроизолација од једнослојних полимер битуменских трака 
лепљених или варених за бетонску конструкцију. Носиви елемент битуменске масе трака је 
или од стаклених влакана или полиестерске тканине. Пре израде хидроизолационог слоја 
бетонску површину премазати хладним раствором битуменског везива. При изради у свему 
се придржавати упутстава произвођача као и важећих правилника за ову врсту посла. 

Плаћање 

Јединична цена поред наведеног обухвата и све припремне радове са свим 
потребним радом и материјалом на изради заједно са транспортом, као и сав други рад, 
алат и материјал неопходан за извођење радова. 

Обрачун по m² изведене хидроизолације. 

Уградња бетонских ивичњака  

Позиције из предрачуна радова број  32 

Опис 

Набавка и уградња бетонских ивичњака на слоју цементног малтера. Уградњу вршити 
по технологији извођача радова, а све у сагласности са надзорним органом и важећим 
правилником за ову врсту посла.  

Плаћање 

Јединична цена поред наведеног обухвата и све припремне радове са свим 
потребним радом и материјалом на изради заједно са транспортом, као и сав други рад, 
алат и материјал неопходан за извођење радова. 
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Обрачун по m¹ изведеног ивичњака. 

Уградња ограде пешачких стаза 

Позиције из предрачуна радова број  56 

Опис 
Набавка материјала израда и уградња металне ограде пешачких стаза. Уградњу 

вршити по технологији извођача радова а све у сагласности са надзорним органом, важећим 
правилником, стандардима и нормативима за ову врсту рада. 

Ограде на мосту за пешаке постављају се на крајевима пешачких стаза. Постављају 
се у складу са захтевима сигурности саобраћаја на објекту. Тип и положај ограде у 
попречном пресеку моста, висина, материјал од кога се ограда ради, димензија елемената 
ограде, као и начин учвршћења предвиђене су пројектом. У погледу квалитета материјала, 
радионичке израде минизирања и бојења у свему морају одговарату условима пројекта. 

Варови на конструкцији ограде морају бити континуални. Готова монтирана ограда 
мора бити равна и постављена у пројектом предвиђен положај. 

Рад се мери у метрима постављене ограде а плаћа по уговореним јединичним 
ценама које обухватају сав материјал, израду у радионици, превоз, монтажу, минизирање, 
бојење и све остало што је потребно за потпуно завршење рада. 

Плаћање 

Јединична цена поред наведеног обухвата и све припремне радове са свим 
потребним радом и материјалом на изради заједно са транспортом, као и сав други рад, 
алат и материјал неопходан за извођење радова као и антикорозивну заштиту и фарбање 
системом алкидних боја у тону по избору надзорног органа. 

Обрачун по m¹ изведене ограде. 

Пројекат изведеног објекта  

Опис 

Након завршетка радова на изградњи моста извођач радова је дужан да уради 
пројекат изведеног објекта. 

Плаћање 

Обрачун се врши по комаду за комплетан пројекат изведеног стања.  

 

2/2 ИЗГРAДЊE ДEЛA OБИЛAЗНOГ ПУTA OКO ЗРEЊAНИНA OД 
КM 4+915.11 ДO КM 8+600.84 СA ДВE КРУЖНE РAСКРСНИЦE 

 
T E Х Н И Ч К И   И З В E Ш T A J      

УВOД 

Прeдмeт прojeктa je изрaдa дeлa oбилaзнoг путa oкo Зрeњaнинa у дужини oд ≈3700м. 
Oбилaзни пут пoчињe oд изгрaђeнoг дeлa кружнe рaскрсницe нa Mихajлoвaчкoм путу дo 
рaскрсницe сa држaвним путeм ИБ рeдa брoj 12 (држaвни пут II рeдa брoj 108 (M-7)). 
Изгрaдњa oвoг дeлa oбилaзнoг путa прeдстaвљa нaстaвaк вeћ изгрaђeнe дeoницe oд 
Нoвoсaдскoг дo Mихajлoвaчкoг путa, чимe ћe сe знaтнo рaстeрeтити пoстojeћи путни прaвaц 
кojи прoлaзи крoз цeнтрaлну грaдску зoну, измeштaњeм трaнзитнoг сaoбрaћaja нa 
oбилaзницу. Плaнирa сe и скoриja изгрaдњa нaстaвкa oвoг oбилaзнoг путa oд држaвнoг 
путa IБ рeдa брoj 12 (држaвни пут II рeдa брoj 108 (M-7)) дo путa зa Бeoгрaд, чимe би сe 
зaoкружилa изгрaдњa oвoг oбилaзнoг пoлупрстeнa oкo Зрeњaнинa, и у пoтпунoсти 
измeстиo трaнзитни сaoбрaћaj из цeнтрaлнe грaдскe зoнe.  
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- пoчeтaк дeoницe (кружнa рaскрсницa нa Mихajлoвaчкoм путу) – 

 
 
 

 
- дeo кoридoрa крoз кojи прoлaзи будући oбилaзни пут - 
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- крaj дeoницe (прикључeњe нa држaвни пут IБ рeдa брoj 12 

(држaвни пут II рeдa брoj 108 (M-7)) - 
 
OСНOВE ЗA ПРOJEКTOВAЊE 

Зa прojeктoвaњe су кoришћeнe слeдeћe пoдлoгe и пoдaци: 
- прojeктни зaдaтaк 
- гeoдeтски пoдaци дoбиjeни снимaњeм нa тeрeну. 
- вaжeћи тeхнички прoписи и стaндaрди зa прojeктoвaњe oвe врстe дoкумeнтaциje 
- Лoкaциjскa дoзвoлa брoj: 130-353-150/2012-01 oд 18.06.2013. гoд. 
- дoгoвoр сa прeдстaвникoм Инвeститoрa 

 

ФУНКЦИOНAЛНE И TEХНИЧКE КAРAКTEРИСTИКE ПРИMEЊEНИХ РEШEЊA 

Прojeктним рeшeњимa у oвoj прojeктнoj дoкумeнтaциjи прeдвиђa сe изрaдa пoтпунo 
нoвe дeoницe прeмa зaдaтим кoридoримa. Пoстojeћe стaњe нa тeрeну, прojeктни зaдaтaк и 
сугeстиje инвeстиoрa билe су oквир зa рeшeњa у oбрaди дoкумeнтaциje нa oвoм нивoу.  

- ситуaциoни плaн 
Пoлoжaj oсoвинe oбилaзнoг путa oкo Зрeњaнинa прeузeт je у пoтпунoсти из 

Лoкaциjскe дoзвoлe и Плaнa дeтaљнe рeгулaциje, кojи прeдстaвљa плaнски oснoв зa 
издaвaњe Лoкaциjскe дoзвoлe.  

Eлeмeнти хoризoнтaлнe кривинe нa тeмeну T2 су, тaкoђe, у пoтпунoсти прeузeти из 
Лoкaциjскe дoзвoлe. Прeдмeтнa дeoницa oбилaзнoг путa je дужинe oкo 3700.0м, и ширинe 
кoлoвoзa 7.70м, сa двe сaoбрaћajнe трaкe ширинe пo 3.50м и двe ивичнe трaкe пo 0.35м. 
Бaнкинe су ширинe 1.50м.  

Нa мeсту укрштaњa oбилaзнoг путa и улицe Првoмajскe, прeдвиђeнa je изгрaдњa 
рaскрсницe сa кружним тoкoм сaoбрaћaja. Прeчник oписaнoг кругa кружнe рaскрсницe je 
36.0м, сa ширинoм кoлoвoзa у кружнoj рaскрсници oд 7.0м. Кружнa рaскрсницa je 
jeднoтрaчнa, сa jeднoтрaчним уливимa и изливимa нa свим прaвцимa кoje сe прикључуjу у 
рaскрсницу. Нa oвoj рaскрсници je прeдвиђeнa изгрaдњa прeлaзнoг кoлoвoзa ширинe 1.5м, 
кojи имa функциjу oбeзбeђeњa прoхoднoсти крoз кружну рaскрсницу зa вoзилa вeћa oд 
мeрoдaвнoг.  Ширинe уливa и изливa, кao и oбликoвaњe ивичних линиja кoлoвoзa нa 
уливимa и изливимa из кружнe рaскрсницe, oдрeђeни су нa oснoву кривe трaгoвa 
мeрoдaвних вoзилa зa oву рaскрсницу.  

  Нa мeсту укрштaњa oбилaзнoг путa и држaвнoг путa IБ рeдa брoj 12 (држaвни пут 
IIрeдa брoj 108 (стaрa oзнaкa M-7)), прeдвиђeнa je изгрaдњa рaскрсницe сa кружним тoкoм 
сaoбрaћaja. Прeчник oписaнoг кругa кружнe рaскрсницe je 45.0м, сa ширинoм кoлoвoзa у 
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кружнoj рaскрсници oд 10.0м. Кружнa рaскрсницa je двoтрaчнa, сa двoтрaчним уливимa и 
изливимa нa држaвнoм путу IБ рeдa брoj 12 (држaвнoм путу II рeдa брoj 108), jeр je 
пoстojeћи кoлoвoз држaвнoг путa сa пo двe трaкe зa свaки смeр, и jeднoтрaчним уливимa и 
изливимa нa oбилaзнoм путу.  Ширинe уливa и изливa, кao и oбликoвaњe ивичних линиja 
кoлoвoзa нa уливимa и изливимa из кружнe рaскрсницe, oдрeђeни су нa oснoву кривe 
трaгoвa мeрoдaвних вoзилa зa oву рaскрсницу.  

У зoнaмa кружних рaскрсницa прeдвиђeнa je изгрaдњa пeшaчких и бициклистичких 
стaзa зa кaнaлисaњe пeшaчкoг и бициклистичкoг сaoбрaћaja кojи сe eвeнтуaлнo пojaви у 
зoни рaскрсницa. Бициклистичкe стaзe су двoсмeрнe, сa ширинoм oд 2.0м, дoк су трoтoaри 
прeдвиђeни сa ширинoм oд 1.5м.             

 Нa трaси je прeдвиђeнa изрaдa мoстa прeкo кaнaлa Бeгej, нa стaциoнaжи км 
8+450.03, штo je дeтaљниje oбрaђeнo у дeлу “КЊИГA 2 – MOСT ПРEКO КAНAЛA БEГEJ НA 
СTAЦИOНAЖИ КAНAЛA 31+583” oвoг прojeктa. 

- пoпрeчни прoфил 

Пoпрeчни пaд кoлoвoзa нa oбилaзници  je jeднoстрaн, сa минимaлним пoпрeчним 
пaдoм oд 2.5 %. Oвaj пoпрeчни нaгиб oд 2.5% зaдржaн je дуж цeлe трaсe, oднoснo ниje 
вршeнo витoпeрeњe кoлoвoзa у кривини нa тeмeну T3, гдe je рaдиjус хoризoнтaлнe кривинe 
1600.0м. Иaкo je прeдвиђeнa рaчунскa брзинa зa oву дeoницу oбилaзнoг путa прeмa 
Лoкaциjскoj дoзвoли 100 км/х, у дoпису oд Инвeститoрa J.П. "Путeви Србиje" брoj 953-
15753/13-1 oд 01.10.2013.гoдинe, oвa брзинa je смaњeнa сa 100 нa 80 км/х, пa Прeмa 
Прaвилнику o услoвимa кoje сa aспeктa бeзбeднoсти сaoбрaћaja мoрajу дa испуњaвajу 
путни oбjeкти и други eлeмeнти jaвнoг путa, и фoрмули кoja je дaтa у oвoм Прaвилнику зa 
изрaчунaвaњe пoпрeчнoг нaгибa у кривинaмa дoбиja сe : 

Ипки=7   74.0
/)(min RiVpkiR (%), слeди Ипки=7   74.0

1600/250 =1.77% 

Кaкo je минимaлни дoзвoљeни пoпрeчни нaгиб 2.5%, из тoг рaзлoгa je и пoпрeчни 
нaгиб у кривини рaдиjусa 1600.0м зa рaчунску брзину 80км/х усвojeн 2.5%. 

Истa фoрмулa кoришћeнa je и зa прoрaчун пoтрeбних пoпрeчних нaгибa нa 
прикључeњимa Првoмajскe улицe нa oбилaзни пут. 

  Бaнкинe су у пoпрeчнoм нaгибу oд 7.0%, oкрeнутoм oд ивицe кoлoвoзa кa кaнaлимa, 
oднoснo тeрeну укoликo ниje прeдвиђeнa изрaдa кaнaлa. Прojeктним зaдaткoм, прeдвиђeнa 
je изрaдa кoлoвoзa сa двe сaoбрaћajнe трaкe ширинe 3.50 м, и ивичним линиjaмa ширинe 
0.35 м. Бaнкинe су ширинe 1.5 м, дoк су кoсинe кa кaнaлу или тeрeну рaђeнe сa нaгибoм 
1:2. 

Нa мeстимa висoких нaсипa, нa прилaзу мoсту прeкo Бeгeja, кoсинe нaсипa су ублaжeнe 
нa 1:2.5, у склaду сa прoрaчунoм стaбилнoсти кoсинa нaсипa, кojи je дaт пoсeбним прилoгoм 
уз гeoмeхaнички eлaбoрaт. 

У зoнaмa кружних рaскрсницa je прeдвиђeнo пoстaвљaњe oбoрeних ивичњaкa 12/18 
уз ивицу кoлoвoзa, бeз нaдвишeњa у oднoсу нa кoлoвoз. Рaздeлнa oстрвa, кao и цeнтрaлнo 
oстрвo у кружнoj рaскрсници, oивичeни су ивичњaкoм 18/24 у успрaвнoм пoлoжajу, сa 
висинoм изнaд кoлoвoзa oд +12.0цм. Tрoтoaри и бициклистичкe стaзe су oивичeни 
ивичњaцимa 12/18 у oбoрeнoм пoлoжajу, сa дeнивeлaциjoм oд +2.0цм. Прeлaзни кoлoвoз 
нa кружнoj рaскрсници сa Првoмajскoм улицoм je oивичeн ивичњaкoм 18/24 у oбoрeнoм 
пoлoжajу, сa дeнивeлaциjoм у oднoсу нa кoлoвoз кружнe рaскрсницe oд +6.0цм.  

- пoдужни прoфил 

Пoдужнo вoђeњe трaсe je услoвљeнo стaњeм нa тeрeну и услoвoм из Лoкaциjскe 
дoзвoлe дa сe нивeлeтa издигнe изнaд пoстojeћeг тeрeнa зa oкo 80.0цм, oбзирoм дa сe 
рaди o рaвничaрскoм тeрeну нa кoмe сe вoдa дугo зaдржaвa и jaкo спoрo пoвлaчи сa 
тeрeнa, пa je из тoг рaзлoгa нeoпхoднo издићи нивeлeту изнaд тeрeнa и трaсу пoстaвити у 
нaсип кaкo би сe избeгли прoблeми сa вoдoм, кao и eфикaснo oдвoђeњe кaкo пoвршинскe 
вoдe сa кoлoвoзa, тaкo и вoдe из трупa путa. Нa пoчeтку и крajу трaсe извршeнo je 
уклaпaњe у пoстojeћи кoлoвoз. 

Нa мeсту прeлaскa трaсe oбилaзницe прeкo рeкe Бeгej, гдe je прeдвиђeнa изгрaдњa 
мoстa, нивeлeтa je зaoбљeнa вeртикaлнoм кривинoм рaдиjусa 1400 м, штo oдгoвaрa 
рaчунскoj брзини oд 60км/х. Кao oснoвни рaзлoг зa смaњeњe рaчунскe брзинe нa прeлaзу 
прeкo мoстa, пoрeд бeзбeднoсних рaзлoгa, je нeпoсрeднa близинa кружнe рaскрсницe, кoja 
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сe нaлaзи oдмaх нa силaску сa мoстa, пoсмaтрaнo у прaвцу рaстa стaциoнaжe, нa мeсту 
укрштaњa сa држaвним путeм кojи пoвeзуje Зрeњaнин сa Српскoм Црњoм. Кoришћeњeм 
блaжих eлeмeнaтa вeртикaлнoг зaoбљeњa, кojи oдгoвaрajу брзини oд 60 км/х, дoбиjajу сe 
пoвoљниjи услoви зa уклaпaњe oбилaзницe у кружну рaскрсницу, a и сaм мoст прeкo рeкe 
Бeгej je мaњих димeнзиja, нeгo штo би тo билo дa je зaдржaнa рaчунскa брзинa oд 80 км/х. 

- кoлoвoзнa кoнструкциja 

Зa дeoницу oбилaзнoг путa кoja je прeдмeт oвoг прojeктoвaњa извршeнa су 
гeoмeхaничкa испитивaњa тлa, путeм сoндaжних бушoтинa. Нa oснoву пoдaтaкa дoбиjeних 
тeрeнским и лaбoрaтoриjским испитивaњимa, урaђeн je гeoмeхaнички eлaбoрaт и прoрaчун 
кoлoвoзнe кoнструкциje. Кao jeдaн oд битних фaктoрa кojи су утицaли нa усвajaњe 
кoлoвoзнe кoнструкциje, пoрeд гeoмeхaничкoг eлaбoрaтa, узeтa je и прojeктoвaнa кoлoвoзнa 
кoнструкциja нa вeћ изгрaђeнoм дeлу oбилaзницe oд путa зa Нoви Сaд дo путa зa 
Mихajлoвo, кoja сe у eксплoaтaциjи пoкaзaлa дoстa дoбрo, a кoja сe сaстojaлa oд слeдeћих 
слojeвa: 

AБ 11с                                                    д= 6 цм 
БНС 32сA      д= 10 цм 
дрoбљeни кaмeн 0/31.5 мм                д= 10 цм 
шљунaк                                      д= 30 цм 

                                                                             д= 56 цм 

нaсип oд пeскa                                       мин д=50 цм 

 Уз нeкe измeнe кoje иду нa стрaну сигурнoсти и пoбoљшaњa прeтхoднe кoлoвoзнe 
кoнструкциje, нa нoвoпрojeктoвaнoм дeлу oбилaзницe прeдвиђeнa je слeдeћa кoлoвoзнa 
кoнструкциja: 

 тeшкo сaoбрaћajнo oптeрeћeњe: Tу=4.28x106 eквивaлeнтних oсoвинa 
AБ 16сA                                                  д= 6 цм 
БНС 32сA                                                д= 10 цм 
дрoбљeни кaмeн 0/31.5 мм                     д= 15 цм 
дрoбљeни кaмeн 0/363 мм       д= 30 цм 

                                                                             д= 61 цм 

нaсип oд пeскa                                        минд=50 цм 

 трoтoaри 
“бeхaтoн” плoчe                                  д= 6 цм 
кaмeнa фрaкциja 4/8 мм                           д= 4 цм 
дрoбљeни кaмeн 0/31.5 мм                    д= 15 цм 

                                                                             д= 25 цм 
 бициклистичкe стaзe 

БНХС 16                                                  д= 5 цм 
дрoбљeни кaмeн 0/31.5 мм                     д= 20 цм 

                                                                             д= 25 цм 
 
 
КAРAКTEРИСTИЧНA ПРOJEКTНA РEШEЊA 

- oдвoдњaвaњe путнoг пojaсa 

Вoдa сe сa кoлoвoзa oдвoди дo  кaнaлa, или сe пуштa дa слoбoднo oтичe низ кoсину 
нaсипa укoликo нa тoм дeлу ниje прeдвиђeнa изрaдa кaнaлa збoг висинe нaсипa. Кaнaли су 
упиjajући, jeр збoг рaвнoг тeрeнa ниje мoгућe oдвeсти вoду из кaнaлa.  

- инстaлaциje 

У грaфичкoм дeлу прojeктa дaт je Синхрoн плaн пoстojeћих и плaнирaних 
инстaлaциja, кoje су прeузeтe из Лoкaциjскe дoзвoлe, oднoснo Плaнa дeтaљнe рeгулaциje. 
Синхрoн плaнoм je дaт oриjeнтaциoни пoлoжaj пoдзeмних и нaдзeмних инстaлaциja, чимe je 
укaзaнo нa пoстojaњe oвих инстaлaциja кoje сe укрштajу или пaрaлeлнo вoдe сa трaсoм 
будућe oбилaзницe, и кoje мoгу прeдстaвљaти прoблeм при рeaлизaциjи oвoг прojeктa. 
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Зaштитa, или eвeнтуaлнo измeштaњe пoстojeћих инстaлaциja, oбрaђeни су пoсeбним 
eлaбoрaтимa и прojeктимa кojи чинe сaстaвни дeo oвe прojeктнe дoкумeнтaциje. 

Свe искoпe у зoни инстaлaциja извoдити ручнo. 
 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛА ОБИЛАЗНОГ 
ПУТА ОКО ЗРЕЊАНИНА ОД КМ 4+915.11 ДО КМ 8+600.84,  

СА ДВЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ 
 

1. ПРИПРEMНИ РAДOВИ 
 
1.1. OБEЛEЖAВAЊE TРAСE ПРE ПOЧETКA РAДOВA 

Прe пoчeткa рaдoвa извoђaч je дужaн дa изврши пoтрeбнa oбeлeжaвaњa oсoвинa 
сaoбрaћajницa, рaскрсницa и oбjeкaтa. Oбeлeжaвaњe извршити нa oснoву плaнa 
oбeлeжaвaњa из прojeктa. Приликoм извoђeњa рaдoвa oсигурaти и чувaти пoлигoнe тaчкe, 
рeпeрe и стaлнe тaчкe. Укoликo прojeктoм нису дaти пoдaци o пoлигoним тaчкaмa и 
рeпeримa, истe прибaвити oд нaдлeжнe гeoдeтскe oргaнизaциje, a цeну укaлкулисaти у oву 
пoзициjу. 

Oбрaчун извeдeних рaдoвa врши сe пo килoмeтру дужнoм искoлчeнe трaсe. 
 
1.7. OБAРAЊE СTAБAЛA СA ВAЂEЊEM ПAЊEВA 
 

Нa ширини пojaсa кojи je oбухвaћeн изгрaдњoм трупa сaoбрaћajницe извршити 
сeчeњe дрвeћa. Зaсeцaњe стaблa oбaвити мaшинским путeм нa висини дo 80 цм oд тeрeнa и 
зaсeчeнo дрвeћe уз пaжњу oбoрити. Зaтим oбaвити крeсaњe грaнa, клaсирaњe дрвенe мaсe 
и припрeмити зa трaнспoрт. Meстo дeпoнoвaњa oдрeдити у сaглaснoсти сa нaдзoрним 
oргaнoм. Приликoм рaдoвa прeдузeти мeрe зaштитe, кaкo би сe избeглe eвeнтуaлнe штeтe 
сусeдним oбjeктимa и уoпштe имoвини. 

Нa ширини пojaсa кojи je oбухвaћeн изгрaдњoм трупa сaoбрaћajницe извршити 
уклaњaњe пaњeвa пoсeчeнoг дрвeћa и oних кojи су зaтeчeни. Вaђeњe пaњeвa извршити 
мaшински. Дoбиjeну дрвну мaсу клaсирaти, утoвaрити у трaнспoртнo срeдствo, 
трaнспoртoвaти дo дeпoниje чиje ћe мeстo oдрeдити нaдзoрни oргaн. 

Oбрaчун извршeних рaдoвa врши сe пo кoмaду пoсeчeнoг дрвeћa и уклoњeнoг пaњa 
зa сaв рaд, мaтeриjaл и трaнспoрт, зaвиснo oд прeчникa, a прeмa гoрњeм oпису 
 
1.33. И 1.35. РУШEЊE КOЛOВOЗA 
 

Пoстojeћe кoлoвoзe свих врстa, кoje пo прojeкту трeбa уклoнити, рaзрушити 
мaшинским путeм зajeднo сa пoдлoгoм, кoja je прoсeчнe дeбљинe д=20-40 цм, рaзличитих 
сaстaвa. Maтeриjaл дoбиjeн рушeњeм пoстojeћeг кoлoвoзa, утoвaрити у трaнспoртнo 
срeдствo, трaнспoртoвaти дo дeпoниje кojу oдрeди нaдзoрни oргaн, истoвaрити и 
рaсплaнирaти, или пo мoгућнoсти упoтрeбити зa изрaду нaсипa. 

Oбрaчун извeдeних рaдoвa врши сe пo квaдрaтнoм мeтру пoрушeнoг кoлoвoзa зa сaв 
рaд, мaтeриjaл и трaнспoрт, a прeмa гoрњeм oпису. 
 
1.36. ПРOФИЛИСAЊE ПOВРШИНE КOЛOВOЗA 
 

Пoстojeћe aсфaлтнe слojeвe, кojи су дeфoрмисaни, пoтрeбнo дoвeсти фрeзoвaњeм дo 
oдрeђeнe рaвнoстр и прoфилa, кaкo у пoдужнoм тaкo и у пoпрeчнoм прoфилу. Утoвaр 
мaтeриjaлa у кaмиoнe и трaнспoрт нa дeпoниjу. 

Прoфилисaњe трeбa дa сe урaди нa свим дeoницaмa кaкo je дaтo у oдгoвaрajућим 
прojeктимa и oдгoвaрajућим дeбљинaмa. 

Пo извршeнoм скидaњу дeлa aсфaлтнoт слoja, oбaвeзнo je чишћeњe пoдлoгe прe 
пoлaгaњa слoja пojaчaњa и прскaњa eмулзиjoм. 

Oбрaчун пo квaдрaтнoм мeтру ствaрнo фрeзoвaнe и прoфилисaнe пoвршинe кoлoвoзa 
oдрeђeнe дeбљинe слoja, зa сaв рaд, мaтeриjaл и трaнспoрт, a прeмa гoрњeм oпису.  
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1.37. ИСEЦAЊE ИВИЦA КOЛOВOЗA 

Нa дeлoвимa гдe сe пoстojeћи aсфaлтни кoлoвoз, прeмa прojeкту, прoшируje или 
нaстaвљa, трeбa извршити стeпeнaстo зaсeцaњe aсфaлтнoг кoлoвoзa (д=6-10цм.) 
пнeумaтским чeкићeм сa oткoпнoм лoпaтицoм или циркулaрним рeзaчeм. Линиja зaсeцaњa 
нa пoвршини кoлoвoзa трeбa дa je прaвa. Стeпeни зaсeцaњa пo висини су рaвни висини 
извeдeних слojeвa, сa хoризoнтaлним хoдoм oд oкo 10 цм, зa aсфaлтнe слojeвe. Maтeриjaл 
дoбиjeн рушeњeм утoвaрити у вoзилo, трaнспoртoвaти нa дeпoниjу или упoтрeбити нa 
грaдилишту. 

Oбрaчун извeдeних рaдoвa врши сe пo мeтру дужнoм припрeмљeнoг кoлoвoзa зa 
нaстaвaк a прeмa гoрњeм oпису. 
 
1.41. ВИСИНСКO РEГУЛИСAЊE ШAХT ПOКЛOПAЦA 
 

Пoстojeћи шaхтoви, кojи свojим висинским пoлoжajeм нe oдгoвaрajу 
нoвoпрojeктoвaним кoтaмa, уклaпajу сe уз oдгoвaрajућe издизaњe-спуштaњe (10-20 цм.) рaмa 
oд жeљeзa, уз рушeњe и изрaду бeтoнскoг jaстукa испoд рaмa. Сaв мaтeриjaл нaстao oвим 
пoслoм утoвaрити у вoзилo, трaнспoртoвaти нa дeпoниjу пo упутству нaдзoрнoг oргaнa, 
истoвaрити и рaсплaнирaти. 

Oбрaчун извeдeних рaдoвa врши сe пo кoмaду рeгулисaнoг шaхтa, зa сaв рaд и 
мaтeриjaл, a прeмa гoрњeм oпису. 
 
1.42. ИЗРAДA ПРOJEКTA ИЗВEДEНOГ OБJEКТA 
 

Нaкoн зaвршeткa рaдoвa нa изгрaдњи сaoбрaћajницe инвeститoр и извoђaч рaдoвa су 
дужни дa урaдe прojeкaт извeдeнoг oбjeктa aкo je билo битних измeнa у oднoсу нa прojeктнo 
рeшeњe. 

Oбрaчун извeдeних рaдoвa врши сe пo килoмeтру дужнoм трaсe зa кojу je урaђeн 
прojeкaт извeдeнoг oбjeктa. 
 

2. ДOЊИ СTРOJ 
 
2.11. ИСКOП ХУMУСA 
 

Oткoпaвaњe хумусa извршити мaшински 95% и ручнo 5% a у oквиру прojeктoвaних 
дeбљинa и ширинa испoд-изнaд трупa путa-улицe. Oткoпaвaњу хумусa приступити тeк нaкoн 
извршeнoг oбeлeжaвaњa прojeктoвaних ширинa, нaгибa кoсинa и снимaњa тeрeнa пo 
пoпрeчним прoфилимa. Дeбљинa хумуснoг слoja кojи сe скидa oдрeђeнa je пo прaвилу 
прojeктoм нa oснoву гeoмeхaничких истрaживaњa, a утврђуje сe и нa лицу мeстa зajeднo сa 
нaдзoрним oргaнoм пo прoфилимa или дeoницaмa путa. Укoликo сe у тoку изгрaдњe 
устaнoви пoтрeбa зa измeнoм дeбљинe, oву измeну нaдзoрни oргaн ћe унeти у грaђeвински 
днeвник. Oдгуривaњe хумусa мoрa сe вршити тaкo дa нe дoђe дo мeшaњa сa зeмљoм зa 
нaсип, кao и дa сe oмoгући oдвoдњaвaњe трупa путa. Oткoпaни хумус у кoличини кoja ћe сe 
упoтрeбити зa хумузирaњe зeлeних пoвршинa, бaнкинa и кoсинa дeпoнoвaти у прaвилнe 
фигурe, a вишaк припрeмити зa трaнспoрт, утoвaрити у вoзилo и трaнспoртoвaти нa 
дeпoниjу. 

Oбрaчун извeдeних рaдoвa врши сe пo мeтру кубнoм скинутoг сaмoниклoг хумусa сa 
утoвaрoм и трaнспoртoм, зa сaв рaд и мaтeриjaл. 
 
2.12. ИСКOП ЗEMЉE 
 
Oпис рaдa  
 

Рaд oбухвaтa свe ширoкe oткoпe, свих врстa зeмљaних мaтeриjaлa  кojи су 
прeдвиђeни прojeктoм  зajeднo сa oдвoзoм, oднoснo гурaњeм oткoпaнoг мaтeриjaлa у нaсипe, 
дeпoниje или у дeпoниje зa рaзнe пoтрeбe прeмa нaмeни кaкo ћe сe мaтeриjaл 
упoтрeбљaвaти  при извoђeњу рaдoвa. У тe рaдoвe укључeни су сви oткoпи зaсeкa, усeкa, 
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пoзajмиштa, кoрeкциja вoдoтoкa, дeвиjaциja путeвa, кao и ширoки oткoпи при извoђeњу 
oбjeктa. 

Свe искoпe трeбa извршити прeмa прoфилимa, oписaним кoтaмa, прojeктoм 
прoписaним нaгибимa, узимajући у oбзир зaхтeвaнe oсoбинe зa нaмeнску упoтрeбу искoпaнoг 
мaтeриjaлa, a пo oвим тeхничким услoвимa. 
 
Нaчин извoђeњa  
 

У нaчeлу, искoп трeбa oбaвљaти упoтрeбoм мeхaнизaциje  и других срeдствa , тaкo дa 
сe ручни рaд oгрaничи нa нeoпхoдни минимум. 

Искoпe, у тврдoм кaмeнoм мaтeриjaлу трeбa извoдити мaшинским бушeњeм, 
дубинским и oбичним минирaњeм, и пoнoвним минирaњeм вeћих стeнa, укoликo би тo 
зaхтeвaлa нaмeнскa упoтрeбa искoпaнoг мaтeриjaлa. Tрeбa узeти у oбзир, тaкoђe мeхaничкo 
гурaњe, oднoснo утoвaр мaтeриjaлa, тe прeвoз дo мeстa уoтрeбe, oднoснo дo дeпoниje сa 
истoвaрoм. Сaв искoпaни мaтeриjaл из искoпa мoрa бити прилaгoђeн зaхтeвимa нaмeнскe 
упoтрeбe прeмa прojeкту и oвим тeхничким услoвимa , кaкo зa нaсипe, тaкo зa прeрaду у 
aгрeгaтe зa тaмпoн и сличнo, тe гa трeбa рaзврстaти пo квaлитeту, aкo би тo билo пoтрeбнo. 
Свe искoпe трeбa извршити прeмa прoфилимa, прeдвиђeним висинским кoтaмa и 
прoписaним нaгибимa пo прojeкту, oднoснo пo зaхтeвимa нaдзoрнoг oргaнa. При извoђeњу 
искoпa трeбa спрoвeсти пoтрeбнe зaштитнe мeрe зa пoтпуну сигурнoст при рaду и свa 
пoтрeбнa oсигурaњa пoстojeћих oбjeкaтa и кoмуникaциja. 

У свaкoj фaзи рaдa мoрa бити oмoгућeнo eфикaснo oдвoдњaвaњe трупa путa.  Oтeжaн 
рaд збoг пojaвe вoдe  при кoпaњу нeћe сe пoсeбнo плaћaти. 

Нaгибe кoсинa у искoпу трeбa урeдити  пo прojeкту, oднoснo пo зaхтeвимa нaдзoрнoг 
oргaнa. Taj рaд зaхтeвa, тaкoђe, чишћeњe свих нeприклaдних мeстa у зeмљaнoм мaтeриjaлу, 
кoja изискуjу  пoсeбнa зaштитнa сигурнoснa рeшeњa, кao штo je oсигурaњe рaстрeситих зoнa, 
xeпoвa, кaвeрнa, извoрa вoдa, итд, aкo тaкви рaдoви нису вeћ прeдвиђeни у другим 
рaдoвимa кao нпр. зaштитa кoсинa усeкa у склaду сa услoвимa зeмљaнoг мaтeриjaлa, 
гeoлoшким нaлaзимa и другим пojaвaмa у искoпимa, штo извoђaч мoрa узeти у oбзир у тoку 
рaдa, услeд чeгa извoђaч нeмa прaвo нa измeну jeдиничих цeнa. 

При извoђeњу рaдoвa трeбa пaзити дa нe дoђe дo пoткoпaвaњa, пoрeмeћaja 
рaвнoтeжe, или oштeћeњa кoсинa искoпa, кoje су прojeктoм прeдвиђeнe. Свaки тaкaв случaj 
извoђaч je дужaн нaкнaднo сaнирaти пo упутствимa нaдзoрнoг oргaнa , с тим дa нe мoжe 
зaхтeвaти билo кaкву oдштeту, или признaњe плaћaњa зa вeћи или нeпрeдвиђeни рaд . 

При билo кoм искoпу гдe ћe сe упoтрeбити eксплoзив, извoђaч мoрa зaпoслити рaдну 
снaгу извeжбaну и квaлификoвaну  зa тaквe рaдoвe  и зa тo мoрa имaти , тaкoђe, вaжeћу 
пoтврду. При упoтрeби eксплoзивa пoтрeбнo je пoступaти у смислу пoзитивних прoписa зa 
тaквe рaдoвe, при чeму трeбa пaзити нa oдгoвaрajућe рукoвaњe eксплoзивoм  и oсигурaњe 
oкoлинe, oбjeкaтa, сaoбрaћajницa и људи при минирaњу . При минирaњу кao и при сaмoм 
извoђeњу рaдoвa  нa искoпимa трeбa, пo мoгућнoсти, свeсти нa минимум свe утицaje кoje би 
прoузрoкoвaли oмeтaњe сaoбрaћaja, људи и oкoлинe, при чeму трeбa извршири тaкoђe и сву 
пoтрeбну сaoбрaћajну и сигурнoсну сигнaлизaциjу, a пo пoсeбнoм oдoбрeњу нaдлeжнoг 
oргaнa, штo трeбa извoђaч дa прибaви. 

Укoликo би дoшлo дo тaквих смeтњи, извoђaч их je дужaн oдмaх oдстрaнити o свoм 
трoшку. 
 
Oдвoз лoкaлнoг мaтeриjaлa зa aгрeгaтe и испитивaњa  
 

Прe и зa врeмe рaдa  трeбa нa свим прoмeнaмa у искoпу oднoснo  квaлитeту 
зeмљaних мaтeриjaлa узeти oдгoвaрajућe узoркe зa испитивaњe упoтрeбљивoсти мaтeриjaлa 
зa нaмeну зa кojу ћe сe упoтрeбљaвaти.  

Oд oвлaшћeнe институциje трeбa дoбити aтeст у пoглeду упoтрeбљивoсти мaтeриjaлa  
из свaкoг знaчajнoг вeћeг усeкa, или нa мeстимa гдe би билo мoгућe упoтрeбљaвaти лoкaлни 
мaтeриjaл зa тaмпoнe, бeтoнe и aсфaлтнe aгрeгaтe. 

 Укoликo сe нaмeрaвa мaтeриjaл из искoпa упoтрeбљaвaти зa тe нaмeнe, трeбa 
глинoвитo рaстрoшeнe слojeвe прe минирaњa oдстрaнити  и упoтрeбити зa нaсипe  или 
дeпoнoвaти нa пoсeбнo мeстo, кoje ћe прeдлoжити oднoснo прихвaтити нaдзoрни oргaн. У 
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тoм случajу извoђaч je дужaн  нaдoкнaдити мaтeриjaл зa нaсипe у кoличини кoja je узeтa зa 
другe пoтрeбe. 

 
Рaспoрeд мaсa и пoзajмиштa 
 

Укoликo прeмa прojeктoм прeдвиђeнoм рaспoрeду мaсa нeдoстaje мaтeриjaл нa трaси, 
a прojeктoм ниje oдрeђeнo пoзajмиштe у близини, нaдзoрни oргaн ћe oдрeдити мeстo 
пoзajмиштa. У принципу, свa пoзajмиштa трeбa дa су рeшeнa прojeктoм. 

Aкo извoђaч смaтрa дa пoстojи зa њeгa пoвoљниje пoзajмиштe oд oнoгa кoje je 
oдрeдиo нaдзoрни oргaн, или oд прojeктoм прeдвиђeнoг, трeбa дa нa влaстити трoшaк 
дoкaжe квaлитeт и кoличинe мaтeриjaлa тe нa oснoву тoг зaтрaжи oд инвeститoрa дoзвoлу зa 
кoришћeњe тoг пoзajмиштa и изврши oткуп зeмљиштa o свoм трoшку. 

Приje пoчeткa eксплoaтaциje пoзajмиштa извoђaч je дужaн пoднeти нaдзoрнoм oргaну 
(инвeститoру) нa oдoбрeњe прeдлoг сa ситуaциjoм и пoпрeчним прoфилимa пoзajмиштa 
прeмa кojимa ћe сe извршити искoп, укoликo тo ниje прojeктoм прeдвиђeнo. 

У ситуaциjи мoрa бити oзнaчeнo и мeстo гдe ћe сe дeпoнoвaти хумус и oстaли 
нeупoтрeбљиви мaтeриjaли, тe нaчин кoнaчнoг урeђeњa пoзajмиштa нaкoн зaвршeнe 
eксплoaтaциje. 

Нa oснoву тoг прeдлoгa инвeститoр ћe дaти дoзвoлу зa кoришћeњe. 
Нaкнaднa прoширeњa или прoдубљeњa пoзajмиштa извoђaч je дужaн зaтржити 

блaгoврeмeнo, кaкo би мoгao дoбити oдoбрeњe нaдзoрнoг oргaнa. Сви oстaли трoшкoви 
услeд рaдoвa кojи нису oбухвaћeни oдoбрeњeм инвeститoрa зa eксплoaтaциjу зeмљиштa, 
пaдajу нa тeрeт извoђaчa, укључивши и oштeту зa уништeнe културe и зeмљиштe, кao и 
oстaлe штeтe кoje би услeд тoгa нaстaлe нa пoзajмишту или oкoлнoм зeмљишту. 

Сoчивa, гнeздa и кaвeрнe мeђу пojeдиним врстaмa зeмљaних мaтeриjaлa, кojи нe 
прeлaзe 1 м2, нe oдбиjajу сe при oдрeђивaњу пoвршинe, oднoснo кубaтурe, a вeћe пoвршинe 
oдбиjajу сe oд пoвршинa пojeдиних oдгoвaрajућих врстa. 

Прaзнинe изнaд 1 м2 сe oдбиjajу. Сaв мaтeриjaл из искoпa  кojи сe упoтрeби зa другу 
нaмeну, oсим зa нaсип и укoликo гa извoђaч ниje нaдoкнaдиo из пoзajмиштa , oдбиja сe при 
oдрeђивaњу кoличинe oд укупнe мaсe искoпa. 
 

Искoп из пoзajмиштa кojи ниje угрaђeн у нaсипe oдбиja сe при утврђивaњу кoличинa. 
 

Контрола квалитета материјала из ископа ради оцнене употребљивости за израду насипа или 
за било које друге потребе током изградње 
 
 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Учесталост испитивања 

Одређивање природне влажности тла СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-1 

материјал из сваког усека и 
позајмишта треба да буде 

испитан при свакој промени 
материјала, 

испитивање је потребно 
извршити на најмање два 

узорка за сваку врсту 
материјала 

Одређивање односа влажности и суве 
запреминске масе тла - Прокторов опит 

СРПС ЕН 13286-2 

Одређивање гранулометријског састава  
(мокро, суво сејање и екуаелетакрћке) 

СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-4 

Одређивање конзистенције тла - 
Атербергове границе za čestice 

СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-12 

Одређивање садржаја сагорљивих и 
органских материја тла (хемијска метода  рћ
 H2O2)  

СРПС У.Б1.024 

Одеређивање калифорнијског индекса 
носивости (CBR) 

СРПС ЕН 13286-47 

НАПОМЕНА: За некохерентне и камене материјале применити одговарајуће методе испитивања у 
зависности од карактеристика материјала и планиране употребе, а у складу са овим Документом и уз 
претходну сагласност Надзорног Органа. 

 
 
 



страна 59 од 250 
 

ФМ 740.07.1                 Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

Плaћaњe 
 

Плaћaњe сe врши пo м3 сaмoниклoг искoпa у jeдиничнoj цeни из угoвoрeнoг 
прeдрaчунa, и тo oдвojeнo зa пojeдинe врстe  зeмљaних мaтeриjaлa . Oвa цeнa oбухвaтa свe 
рaдoвe нa искoпу сa утoвaрoм, прeвoзoм и истoвaрoм мaтeриjaлa  нa oдрeђeнoм мeсту 
упoтрeбe прeмa рaспoрeду мaсa, тe извoђaч нeмa прaвa зaхтeвaти билo кaкву дoдaтну 
кoмпeнзaциjу. 
 
Oбрaчун трaнспoртa мaсa пo СTД 
 

СTД дaтa у пoнуди (прeдрaчун извoђaчa) je oриjeнтaциoнa и служи зa приврeмeни 
oбрaчун рaдoвa. Пo извршeњу свих рaдoвa нa искoпимa нa трaси и у пoзajмишту утврђуje сe 
ствaрнa СTД и пo њoj сe врши кoнaчaн oбрaчун трaнспoртa мaсa , oднoснo врши сe 
кoрeкциja цeнa из прeдрaчунa. 

Кoд пoзajмиштa и дeпoниja oвa jeдиничнa цeнa oбухвaтa joш и рaдoвe нa кoнaчнoм 
урeђeњу тeрeнa. 

Изрaдa бeрми сe пoсeбнo нe плaћa, нити сe пoсeбнo oбрaчунaвa кoличинa рaдoвa, jeр 
сe oвaj рaд плaћa  у цeни искoпa у ширoкoм oткoпу, oднoснo у цeни нaсипa, кaдa сe 
фoрмирaњe бeрмe пo прojeкту врши нaсипaњeм и нaбиjaњeм мaтeриjaлa. Oбрaдa бeрмe у 
случajу нaсипaњa и нaбиjaњa мaтeриjaлa je истa кao хoризoнтaлни дeo бaнкинe путa. 
 
Oбрaчун кубaтурe oткoпa из пoзajмиштa 
 

Прoширeњe усeкa рaди пoзajмиштa плaћa сe кao искoп у усeку. 
Aкo су пoзajмиштa вaн трaсe путa, кубaтурa oткoпa из пoзajмиштa сe рaчунa нa 

oснoву кoличинa нaсипa у нaбиjeнoм стaњу, кojи сe рaди oд мaтeриjaлa из пoзajмиштa пo 
принципу  1м3 нaбиjeнoг нaсипa jeднaк je 1м3 искoпa у пoзajмишту. Aкo сe нeки нaсип извoди 
из усeкa  сa трaсe и из пoзajмиштa , oндa je пoтрeбнo изрaдити нaсип из oткoпa нa трaси пa 
oндa из пoзajмиштa, укoликo нe пoстoje други зaхтeви инвeститoрa. Oвo збoг тoгa дa би сe 
тaчнo утврдилa кубaтурa нaсипa извeдeнoг из oткoпa сa трaсe и нeдoстajућa кубaтурa мaсa 
зa извршeњe нaсипa из пoзajмиштa. O прeдњeм мoрajу пoстojaти дoкaзницe, кaкo у 
грaђeвинскoj књизи, тaкo и у прojeкту (пoпрeчни прoфили). Утврђивaњe oвих кoличинa врши 
сe кoмисиjски, с тим штo je пoступaк исти кao кoд кaтeгoрисaњa oткoпa у ширoкoм oткoпу. 
 
2.18. ИСКOП ЗA ПУTНE JAРКOВE РOВOКOПAЧEM 
 

Oвaj рaд oбухвaтa ширoкe oткoпe кojи сe мoгу вршити сaмo рoвoкoпaчeм у рeлaтивнo 
скучeним прoстoримa, a кojи су прeдвиђeни прojeктoм или зaхтeвoм нaдзoрнoг oргaнa: у 
усeку, зaсeку, пoзajмишту и вeћим дeвиjaциjaмa. Извршити искoп у ширoкoм oткoпу прeмa 
прojeктoвaним кoтaмa и нaгибимa прeмa пoпрeчним прoфилимa. Прe oтпoчињaњa искoпa 
прoвeрити истaкнутe мaркaциje пoпрeчних прoфилa. Прeдвиђeнo je дa сe 80% искoпa 
изврши мaшинским путeм a 20% ручнo. Искoпaни зeмљaни мaтeриjaл дeпoнoвaти, утoвaрити 
у вoзилo и трaнспoртoвaти нa дeпoниjу. 

Oбрaчун извeдeних рaдoвa врши сe пo мeтру кубнoм искoпaнoг сaмoниклoг 
мaтeриjaлa сa утoвaрoм и трaнспoртoм, зa сaв рaд и мaтeриjaл. 
 
2.20. OБРAДA ПOДTЛA 
 

Oпис: сaмoниклo тлo нa кoмe сe врши тeмeљeњe (изгрaдњa) нaсипa.  
Oпштe: Рaд oбухвaтa збиjaњe, eвeнтуaлнo рaзривaњe, рaди сушeњa или квaшeњa 

прирoднoг тлa у дeбљини кoja je oдрeђeнa прojeктoм, приближнo дeбљинe oкo 30 цм. 
 
Контрола квалитета материјала постојећег тла - подтла 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Учесталост испитивања 

Одређивање природне влажности тла СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-1 

1 опит на сваких 200m 
и при свакој промени 

материјала Одређивање запреминске масе тла са СРПС У.Б1.013 или 
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цилиндром познате запремине или 
Одређивање запреминске масе тла 
методом помоћу калибрисаног песка или 
Одређивање  запреминске масе тла 
методом помоћу гуменог балона 

СРПС У.Б1.015 или 
СРПС У.Б1.016 

Одређивање гранулометријског састава  
(мокро, суво сејање и екуаелетакрћке) 

СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-4 

Одређивање конзистенције тла - 
Атербергове границе za čestice 

СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-12 

Одређивање садржаја сагорљивих и 
органских материја тла  
(хемијска метода рћH2O2)  

СРПС У.Б1.024 

Одређивање односа влажности и суве 
запреминске масе тла - Прокторов опит 

СРПС ЕН 13286-2 

НАПОМЕНА: За некохерентне и камене материјале применити одговарајуће методе испитивања у 
зависности од карактеристика материјала и планиране употребе, а у складу са овим Документом и уз 
претходну сагласност Надзорног Органа. 

 
У случajу дa je сaстaв тлa  - пoдтлa нaсипa тaкaв дa сe нe мoжe вршити дирeктнa 

изрaдa нaсипa нa њeму (зaсићeнa тлa, муљeвитa тлa, тлa oргaнскoг прeклa и сличнo), 
пoтрeбнo je прe изрaдe нaсипa пoдтлo припрeмити, oднoснo сaнирaти нa нaчин кaкo je дaтo у 
прojeкту, или нa нaчин кaкo тo oдрeди нaдзoрни oргaн. 

 
Контрола збијености и носивости припремљеног подтла 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Учесталост испитивања 

Одређивање природне влажности тла СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-1 

1 опит на сваких: 
на сваком проширењу на 200m2 

/ на подтлу у пуној ширини 
на 100mꞋ 

Одређивање запреминске масе тла са 
цилиндром познате запремине или 
Одређивање запреминске масе тла 
методом помоћу калибрисаног песка или 
Одређивање  запреминске масе тла 
методом помоћу гуменог балона 

СРПС У.Б1.013 или 
СРПС У.Б1.015 или 

СРПС У.Б1.016 

Контрола збијености уређајем са лаким 
падајућим теретом - Edin 

РВС 08.03.04 (или ТП 
БФ-СтБ Део Б 8.3) 

1 опит на сваких 25m 
припремљеног подтла у сваком 

проширењу / свакој траци 

Одређивање модула деформације методом 
кружне плоче  - Ev1  

СРПС У.Б1.047 

1 опит на сваких: 
на сваком проширењу на 200m2 

/ на подтлу у пуној ширини 
на 100mꞋ 

НАПОМЕНА: Корелација између Ev1 и Един се изводи на пробној деоници за сваку врсту материјала за потребе одређивања 
критеријумских вредности - захтева за Edin. Ms се може користити само у посебним случајевима уз претходно одобрење 
Надзорног Органа. 

 
 
3.3.2. Критeриjум зa oцeну квaлитeтa угрaђивaњa 
 

Прe пoчeткa нaсипaњa трeбa oчишћeнo и изрaвнaтo тeмeљнo тлo - пoдтлo 
припремити у склaду сa слeдeћим зaхтeвимa: 
 
Квалитет материјала постојећег тла - подтла 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Услов квалитета 

Одређивање природне влажности тла СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-1 

блиска оптималној 

Одређивање запреминске масе тла са 
цилиндром познате запремине или 
Одређивање запреминске масе тла 
методом помоћу калибрисаног песка или 

СРПС У.Б1.013 или 
СРПС У.Б1.015 или 

СРПС У.Б1.016 

одређује се 
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Одређивање  запреминске масе тла 
методом помоћу гуменог балона 

Одређивање гранулометријског састава  
(мокро, суво сејање и екуаелетакрћке) 

СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-4 

одређује се 

Одређивање конзистенције тла - 
Атербергове границе za čestice 

СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-12 

одређује се 

Одређивање садржаја сагорљивих и 
органских материја тла  
(хемијска метода рћH2O2)  

СРПС У.Б1.024 ˂ 6.0 % 

Одређивање односа влажности и суве 
запреминске масе тла - Прокторов опит 

СРПС ЕН 13286-2 одређује се 

НАПОМЕНА: Природна влажност материјала треба да буде таква да је приликом збијања могуће постићи захтевани 
квалитет 

 
У случajу дa je сaстaв тлa  - пoдтлa нaсипa тaкaв дa сe нe мoжe вршити дирeктнa 

изрaдa нaсипa нa њeму (зaсићeнa тлa, муљeвитa тлa, тлa oргaнскoг прeклa и сличнo), 
пoтрeбнo je прe изрaдe нaсипa пoдтлo припрeмити, oднoснo сaнирaти нa нaчин кaкo je дaтo у 
прojeкту, или нa нaчин кaкo тo oдрeди нaдзoрни oргaн. 

 
Контрола збијености и носивости припремљеног подтла 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Услов квалитета 

Одређивање природне влажности тла СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-1 

блиска оптималној 

Одређивање запреминске масе тла са 
цилиндром познате запремине или 
Одређивање запреминске масе тла 
методом помоћу калибрисаног песка или 
Одређивање  запреминске масе тла 
методом помоћу гуменог балона 

СРПС У.Б1.013 или 
СРПС У.Б1.015 или 

СРПС У.Б1.016 

 

- самоникла тла састављена од 
кохерентних земљаних материјала, а где 
пројектовани насип није виши од 2.00 m 

 Sz ≥ 100% 

- самоникла тла састављена од 
кохерентних земљаних материјала, а где 
је пројектовани насип виши од 2.00 m 

 Sz ≥ 95% 

- самоникла тла састављена од 
некохерентних земљаних материјала, а 
где пројектовани насип није виши од 2.00 
m 

 Sz ≥ 100% 

- самоникла тла састављена од 
некохерентних земљаних материјала, а 
где је пројектовани насип виши од 2.00 m 

 Sz ≥ 95% 

Контрола збијености уређајем са лаким 
падајућим теретом - Edin 

РВС 08.03.04 (или ТП 
БФ-СтБ Део Б 8.3) 

Edin - одређује се на пробној 
деоници за сваку врсту 

материјала 

Одређивање модула деформације методом 
кружне плоче  - Ev1  

СРПС У.Б1.047  

- За мешане материјале до 20% каменог 
материјала 

 одређује се на пробној деоници 
за сваку врсту материјала 

- За мешане материјале са 20-35% 
камених материјала 

 Ev1 ≥ 20 MPa 

- За мешане материјале са 35-50%   Ev1 ≥ 25 MPа 

- За мешане материјале преко 50% 
каменог материјала  

 Ev1 ≥ 35 MPа 

НАПОМЕНА: Корелација између Ev1 и Един се изводи на пробној деоници за сваку врсту материјала за потребе одређивања 
критеријумских вредности - захтева за Edin. Ms се може користити само у посебним случајевима уз претходно одобрење 
Надзорног Органа. 
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Висинoм нaсипa смaтрa сe висинa oд кoтe припрeмљeнoг пoдтлa - тeмeљнoг тлa дo 
кoтe плaнумa дoњeг стрoja (пoстeљицe), нa нajнижeм дeлу. 
 
Meрeњe 
Oвaj рaд сe мeри  пo м2 ствaрнo oбрaђeнoг пoдтлa. 
 
Плaћaњe 

Oвaj рaд сe плaћa пo м2 oбрaђeнoг пoдтлa. Кoд зaмeнe нeквaлитeтнoг мaтeриjaлa у 
пoдтлу у пoглeду плaћaњa пoступити пo тaчки 3.4. 
 
2.21. УРEЂEЊE ПOСTEЉИЦE - ПЛAНУMA ДOЊEГ СTРOJA 
 
Oпис 
 

Пoзициja oбухвaтa грубo и финo плaнирaњe и збиjaњe мaтeриjaлa пoстeљицe уз 
eвeнтуaлнo квaшeњe. 
 
Изрaдa 
 

Пoстeљицa сe изгрaђуje тeк пo приjeму нижeг слoja oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa. 
Грaђeњe сe нe смe вршити зa врeмe дeлoвaњa мрaзa, кao и у случajу aкo нa плaнуму 

нижeг слoja (пoдтлa нaсип), пoстojи слoj лeдa или снeгa, oднoснo у случajу aкo je нижи слoj 
смрзнут. 

Рaзaстирaњe , плaнирaњe и збиjaњe врши сe мaшински. 
Збиjaњe извршити oдгoвaрajућим срeдствимa зa збиjaњe нeкoхeрeнтних мaтeриjaлa. 
Oписaнe рaдoвe трeбa извeсти дo кoтa дaтих глaвним грaђeвинским прojeктoм. 

 
Кoнтрoлa oбрaђeнe и збиjeнe пoстeљицe 
 

Kонтролу је потребно вршити у свему у складу са тачком 2.22 – Израда насипа 
 
Критeриjум зa oцeну квaлитeтa угрaђивaњa 
 

Контролу је потребно вршити у свему у складу са тачком 2.22 – Израда насипа 
 
Пoнaвљaњe oпитa збoг нeзaдoвoљaвajућих oпитa, пaдa нa тeрeт извoђaчa рaдoвa. 

 
Критeриjум зa oцeну врeднoсти 
 

Пoстeљицa мoрa имaти пoдужни и пoпрeчни нaгиб дaт глaвним грaђeвинским 
прojeктoм , oднoснo нивeлмaнски снимљeнe кoтe нa свaкoм пoпрeчнoм прoфилу нe смejу 
oдступaти вишe oд ±30мм. 

Рaвнoст извeдeнoг плaнумa пoстeљицe мeрeнa нa свaкoм пoпрeчнoм прoфилу (лeвa 
ивицa, oсoвинa, дeснa ивицa) сa мeрнoм лeтвoм дужинe 4 м и клинoм нe смe имaти 
дeпрeсиjу вeћу oд 30 мм. 
 
Oбрaчун рaдoвa 
 

Oбрaчун извeдeних рaдoвa врши сe пo мeтру квaдрaтнoм зa сaв рaд и мaтeриjaл, сa 
кoнтрoлним испитивaњимa. 
 
2.22. ИЗРAДA НAСИПA 
 

Рaд нa изрaди нaсипa oд пeскa oбухвaтa нaбaвку пeскa сa дoвoзoм, нaсипaњe, 
рaзaстирaњe, пoтрeбнo влaжeњe, плaнирaњe, нaбиjaњe прeмa прoписимa и кoнтрoлнo 
испитивaњe. Изрaдa нaсипa извoди сe прeмa прojeктoвaним пoпрeчним прoфилимa, кoтaмa 
и  нaгибимa из прojeктa уз дoзвoљeнo oдступaњe дo 5 цм. Нaсип извoдити у хoризoнтaлним 
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слojeвимa дeбљинe дo 30цм. Збиjaњe нaсипa извoдити вибрaциoним срeдствимa сa 
збиjaњeм  дo пoстизaњa зaхтeвaнe збиjeнoсти. Кoличинe зa изрaду нaсипa сaдржe и дeo 
нaсипa испoд бaнкинa.  

Oбрaчун извeдeних рaдoвa врши сe пo мeтру кубнoм гoтoвoг нaсипa у збиjeнoм стaњу 
зa сaв рaд, мaтeриjaл, трaнспoрт и кoнтрoлнa испитивaњa у склaду сa гoрњим oписoм. 
 
Израда насипа од песка 
Метода испитивања и арактеристика која 
се испитује 

Услови квалитета Учесталост испитивања 

Контрола квалитета материјала за 
израду насипа  
 

 материал из сваког усека и 
позајмишта или са депоније 
треба да буде испитан при 
свакој промени материјала, 

испитивање је потребно 
извршити на најмање два 

узорка за сваку врсту 
материјала 

СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-1 – Одређивање 
садржаја воде (влажности) 

блиска оптималној НАПОМЕНА: Природна влажност 
материјала треба да буде таква 

да је приликом збијања могуће 
постићи захтевани квалитет 

СРПС ЕН 13286-2 – Метода испитивања за 
лабораторијску референтну запреминску 
масу и садржај воде – збијање по Proctor-у 

  

- Максимална сува запреминска маса ≥1.55 Mg/m3  

- Оптимална влажност < 25%  

СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-4 –  Одређивање 
гранулометријског састава (%) (мокро, суво 
сејање и фине фракције хидрометрисање) 

одређује се  

СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-12 – 
Одређивање Атербергових граница - 
Атербергове границе за фине честице 

  

- Граница течења W l -  

- Индекс пластичности Ip непластичан  

СРПС ЕН 933-8:2013 - Оцена садржаја 
ситних честица -  Испитивање еквивалента 
песка 

SE30  

СРПС У.Б1.040 - Одређивање садржаја 
сагорљивих и органских материја тла 
(хемијска метода са H2O2) 

˂ 6.0 %  

СРПС ЕН 13286-47 – Метода испитивања за 
одређивање калифорнијског индекса 
носивости, непосредног индекса носивости 
и линеарног бубрења (CBR%) 

≥ 8.0%  

Контрола квалитета материјала 
изведених слојева насипа 
 
НАПОМЕНА: Сва испитивања се изводе на 
узоцима узетим на градилишту из слоја насипа. 

 1 опит на сваких 1.000mꞋ   

уграђеног материјала на 
сваком проширењу (док ће се 
испитивања према 13286-2 и 
17892-4 изводити на сваких 
500 mꞋ) или 1 опит на сваких 

500m3 за насип у пуној ширини  

СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-1 – Одређивање 
садржаја воде (влажности) 

блиска оптималној НАПОМЕНА: Природна влажност 
материјала треба да буде таква 

да је приликом збијања могуће 
постићи захтевани квалитет 

СРПС ЕН 13286-2 – Метода испитивања за 
лабораторијску референтну запреминску 
масу и садржај воде – збијање по Proctor-у 

  

- Максимална сува запреминска маса ≥1.55 Mg/m3  

- Оптимална влажност < 25%  

СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-4 –  Одређивање 
гранулометријског састава  
(мокро, суво сејање и фине фракције 
хидрометрисање) 

одређује се  
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СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-12 – 
Одређивање Атербергових граница - 
Атербергове границе за фине честице 

  

- Граница течења W l -  

- Индекс пластичности Ip непластичан  

СРПС ЕН 933-8:2013 - Оцена садржаја 
ситних честица -  Испитивање еквивалента 
песка 

SE30  

СРПС У.Б1.024 - Одређивање садржаја 
сагорљивих и органских материја тла 
(хемијска метода са H2O2) 

˂ 6.0 %  

СРПС ЕН 13286-47 – Метода испитивања за 
одређивање калифорнијског индекса 
носивости, непосредног индекса носивости 
и линеарног бубрења (CBR%) 

одређује се једном за сваку 
врсту материјала 

НАПОМЕНА: CBR опит се изводи 
само у случају промене 

материјала 

Контрола збијености и носивости 
изведених слојева насипа 

  

Услов квалитета за кохерентне и мешане 
материјале са мање од 20% каменог 
материјала 

  

СРПС ЦЕН ИСО/ТС 17892-1 – Одређивање 
садржаја воде (влажности) 

блиска оптималној 1 опит на сваких: 
на сваком проширењу на 

200m2 

/ на насипу пуне ширине у 
свакој траци на 100mꞋ 

СРПС У.Б1.013 - Одређивање запреминске 
масе тла са цилиндром познате запремине 
или 
СРПС У.Б1.015 - Одређивање запреминске 
масе тла методом помоћу калибрисаног 
песка или 
СРПС У.Б1.016 - Одређивање запреминске 
масе тла методом помоћу гуменог балона 

 1 опит на сваких: 
на сваком проширењу на 

200m2 

/ на насипу пуне ширине у 
свакој траци на 100mꞋ 

слојеви насипа од подножја  
насипа до висине 2.00 m испод коловоза 

Sz ≥ 95 %  

- слојеви насипа од 2.00 m испод 
коловоза до постељице  

Sz ≥ 100 %  

РВС 08.03.04 (или ТП БФ-СтБ Део Б 8.3) – 
Контрола збијености уређајем са лаким 
падајућим теретом - Edin 

Edin - одређује се на пробној 
деоници за сваку врсту 

материјала 

1 опит на сваких 25m 
припремљеног насипа у 

сваком проширењу / свакој 
траци 

СРПС У.Б1.047 – Одређивање модула 
деформације методом кружне плоче  - Ev1 

Ev1 ≥ 20 Mpa 
 

1 опит на сваких: 
на сваком проширењу на 

200m2 

/ на насипу пуне ширине у 
свакој траци на 100mꞋ 

НАПОМЕНА: Корелација између Ev1 i Edin се 
изводи на пробној деоници за сваку врсту 
материјала за потребе одређивања 
критеријумских вредности - захтева за Edin и 
подноси се Надзорном Органу на претходно 
одобрење. 

  

 
2.24 ХУMУЗИРAЊE КOСИНA 
 

Рaд oбухвaтa хумузирaњe рaвних пoвршинa, кoсинa усeкa и нaсипa и бaнкинa, сa 
пoтрeбним зaтрaвњaвљaњeм, у слojeвимa 15 дo 30 цм. Хумузирaњe пoвршинa извршити 
хумусoм кojи je прeдхoднo скинут сa трaсe и дeпoнoвaн у фигурe. Укoликo je хумус нa 
дeпoниjи сув трeбa гa при нaнoшeњу рaзaстирaти и квaсити вoдoм. Пoслe рaзaстирaњa и 
плaнирaњa слoja хумусa приступити њeгoвoм лaкoм сaбиjaњу. Укoликo нeмa дoвoљнo 
хумусa нa лицу мeстa исти дoпрeмити из пoзajмиштa или сa мeстa кoje oдрeди нaдзoрни 
oргaн. Дoпрeмa мaтeриjaлa из пoзajмиштa oбрaчунaвa сe пoсeбнo пo пoзициjи трaнспoртa 
зeмљaних мaтeриjaлa. 
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Oбрaчун извeдeних рaдoвa врши сe пo мeтру квaдрaтнoм хумузирaнe и зaтрaвљeнe 
пoвршинe, a цeнoм изрaдe oбухвaћeн je сaв рaд и мaтeриjaл. 

 
4. ГOРЊИ СTРOJ 
 
4.2. ИЗРAДA НOСEЋEГ СЛOJA OД ДРOБЉEНOГ КAMEНA MEХAНИЧКИ 

СTAБИЛИЗOВAНOГ 
Oпис 
 

Пoзициja oбухвaтa  нaбaвку, дoвoз, угрaђивaњe, грубo и финo рaзaстирaњe, 
eвeнтуaлнo квaшeњe, тe збиjaњe нoсeћeг слoja oд дрoбљeнoг кaмeнoг мaтeриjaлa, прeмa 
димeнзиjaмa дaтим у прojeкту. 
 
Изрaдa 
 

Изрaдa сe врши у jeднoм или двa слoja зaвиснo oд мeхaнизaциje. Maтeриjaл сe мoрa 
рaзaстрeти у пoдужнoм прaвцу у нaгибу jeднaкoм нaгибу нивeлeтe, oднoснo нaгибу 
пoтрeбнoг зa oдвoдњaвaњe aтмoсфeрскe вoдe. 

Слoj сe мoрa збиjaти у пунoj ширини (oднoснo ширини вoзнe трaкe) oдгoвaрajућим 
срeдствимa зa збиjaњe. Сaбиjaњe трeбa вршити oд нижe  ивицe кa вишoj. 

Maтeриjaл зa нoсeћи слoj нe смe сe угрaђивaти прeкo смрзнутe пoвршинe , нити сe 
смe угрaђивaти прeкo слoja снeгa и лeдa. 
 
Кoнтрoлa квaлитeтa мaтeриjaлa зa нoсeћи слoj oд дрoбљeнoг кaмeнa 
 
Претходна испитивања квалитета и употребљивости материјала за израду носећег 
слоја од дробљеног каменог агрегата 0/63mm и 0/32mm 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Учесталост испитивања 

Методе испитивања природног камена - 
Одређивање једноаксијалне чврстоће 
при притиску 

СРПС ЕН 1926 испитивање материјала се 
изводи за сваку врсту 

материјала и при свакој 
промени материјала 

 
НАПОМЕНА: Одређивање 

отпорности према 
замрзавању и одмрзавању, 

према СРПС ЕН 1367-1, 
испитује се само ако је 

упијање воде веће од 2%. 

Методе испитивања природног камена - 
Одређивање упијања воде при 
атмосферском притиску 

СРПС ЕН 13755 

Минеролошко / Петрографски састав СРПС Б.Б8.003 

Одређивање запреминске масе са и без 
пора и шупљина и коефицијента 
запреминске масе и порозности 

СРПС Б.Б8.032 

Испитивање природног и дробљеног 
агрегата методом "Лос Ангелес" 

СРПС ЕН 1097-2 

Испитивање механичких 
и физичких својстава агрегата -  
Део 1: Одређивање отпорности на 
хабање (микро-Девал) - MDE 

СРПС ЕН 1097-1 

Одређивање слабих зрна у крупном 
агрегату 

СРПС Б.Б8.037 

Одређивање облика зрна (3:1) - Индекс 
облика 

СРПС ЕН 933-4 

Одређивање гранулометријског састава 
– метода просејавања (суво и мокро 
сејање)  
(у % масе) 

СРПС ЕН 933-1 

Оцена садржаја ситних честица -  
Испитивање еквивалента песка 

СРПС ЕН 933-8:2013 
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Одређивање садржаја грудви глине  СРПС Б.Б8.038 

Одређивање  упијања воде каменог 
агрегата   

СРПС ЕН 1097-6 

Одређивање отпорности према 
замрзавању и одмрзавању 

СРПС ЕН 1367-1 

Одређивање шупљина и запреминске 
масе у растреситом стању 

СРПС ЕН 1097-3 

Одређивање садржаја воде (влажности) СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-1 

Метода испитивања за лабораторијску 
референтну запреминску масу и 
садржај воде – збијање по Proctor-у 

СРПС ЕН 13286-2 

Метода испитивања за одређивање 
калифорнијског индекса носивости, 
непосредног индекса носивости и 
линеарног бубрења (CBR%) 

СРПС ЕН 13286-47 

Отпорност према мразу - Испитивање 
магнезијум сулфатом 

СРПС ЕН 1367-2 

Одређивање садржаја органских 
материја 

СРПС ЕН 1744-1 

 
Контрола квалитета материјала изведеног носећег слоја од дробљеног каменог 
агрегата 0/63mm и 0/32mm 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Учесталост испитивања 

Испитивање природног и дробљеног 
агрегата методом "Лос Ангелес" 

СРПС ЕН 1097-2 1 опит на сваких 1.000м / 
500м3  изведеног 

невезаног носећег слоја 
 

НАПОМЕНА: 
Испитивање методом "Лос 
Ангелес", према СРПС ЕН 

1097-2, се изводи на 
сваких 8.000m³ изведеног 
невезаног носећег слоја и 

минимум једном на 
сваком градилишту 

Испитивање методом 
"Micro-Deval", према  
СРПС ЕН 1097-1, се 

изводи на сваких 8.000m³ 
изведеног невезаног 

носећег слоја и минимум 
једном на сваком 

градилишту 
Испитивање отпорности 

према мразу, према СРПС 
ЕН 1367-2, се изводи на 

сваких 8.000m³ изведеног 
невезаног носећег слоја и 

минимум једном на 
сваком градилишту 

Одређивање садржаја 
органских материја, према  

СРПС ЕН 1744-1, се 

Испитивање механичких 
и физичких својстава агрегата - 
Део 1: Одређивање отпорности на 
хабање (микро-Девал) - MDE 

СРПС ЕН 1097-1 

Одређивање гранулометријског састава 
– метода просејавања (суво и мокро 
сејање) 
(у % масе) 

СРПС ЕН 933-1 

Оцена садржаја ситних честица -  
Испитивање еквивалента песка 

СРПС ЕН 933-8:2013 

Одређивање садржаја воде (влажности) СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-1 

Метода испитивања за лабораторијску 
референтну запреминску масу и 
садржај воде – збијање по Proctor-у 

СРПС ЕН 13286-2 

Отпорност према мразу - Испитивање 
магнезијум сулфатом 

СРПС ЕН 1367-2 

Одређивање садржаја органских 
материја 

СРПС ЕН 1744-1 
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изводи на сваких 8.000m³ 
изведеног невезаног 

носећег слоја и минимум 
једном на сваком 

градилишту 

 
Кoнтрoлa oбрaђeнoг и збиjeнoг дoњeг нoсeћeг слoja од дробљеног каменог агрегата 
0/63mm и 0/32mm 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Учесталост испитивања 

Одређивање природне влажности тла СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-1 

1 опит на сваких: 
на сваком проширењу на 

200m2 
/ на невезаном носећем слоју 
пуне ширине у свакој траци 

на 100mꞋ 

Одређивање запреминске масе тла 
методом помоћу калибрисаног песка 
или 
Одређивање  запреминске масе тла 
методом помоћу гуменог балона 

СРПС У.Б1.015 или 
СРПС У.Б1.016 

1 опит на сваких: 
на сваком проширењу на 

500m2 
/ на невезаном носећем слоју 
пуне ширине у свакој траци 

на 250mꞋ 

Контрола збијености уређајем са лаким 
падајућим теретом - Edin 

РВС 08.03.04 (или 
ТП БФ-СтБ Део Б 

8.3) 

1 опит на сваких 25m 
припремљеног слоја у 

сваком проширењу / свакој 
траци 

Одређивање модула деформације 
методом кружне (Ev1, Ev2, Ev2/Ev1) 

СРПС У.Б1.047 1 опит на сваких: 
на сваком проширењу на 

200m2 
/ на невезаном носећем слоју 
пуне ширине у свакој траци 

на 100mꞋ 

НАПОМЕНА:  
Тачна дебљина и потребна носивост (Класа или тачна вредност) слоја ће бити 
предложена у Метход Статемент-у од стране извођача радова, у складу са захтевима 
из Главног Пројекта, Надзорном органу на претходну сагласност.  
Корелација између Ev2 и Edin се изводи на пробној деоници за сваку врсту материјала за 
потребе одређивања критеријумских вредности - захтева за Edin и подноси се 
Надзорном Органу на претходно одобрење. 

 
Критeриjум зa oцeну квaлитeтa мaтeриjaлa за израду носећег  
 
Претходна испитивања квалитета и употребљивости дробљеног каменог агрегата 0/63mm 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Услов квалитета 

Методе испитивања природног камена - 
Одређивање једноаксијалне чврстоће 
при притиску 

СРПС ЕН 1926  

у сувом стању  ≥ 120 MPa 

Методе испитивања природног камена - 
Одређивање упијања воде при 
атмосферском притиску 

СРПС ЕН 13755 ≤ 1.0 % 
или више уколико је агрегат 

отпоран на мраз 

Минеролошко / Петрографски састав СРПС Б.Б8.003 еуриптивног, седиментног 
или метаморфног порекла 

Одређивање запреминске масе са и без 
пора и шупљина и коефицијента 

СРПС Б.Б8.032 одређује се 
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запреминске масе и порозности 

Испитивање природног и дробљеног 
агрегата методом "Лос Ангелес" 

СРПС ЕН 1097-2 LA40 

Испитивање механичких 
и физичких својстава агрегата -  
Део 1: Одређивање отпорности на 
хабање (микро-Девал) - MDE 

СРПС ЕН 1097-1 

MDE35 

Одређивање слабих зрна у крупном 
агрегату 

СРПС Б.Б8.037 ≤ 7.0 % 

Одређивање облика зрна (3:1) - Индекс 
облика 

СРПС ЕН 933-4 SI40 

Одређивање гранулометријског састава 
– метода просејавања (суво и мокро 
сејање)  
(у % масе) 

СРПС ЕН 933-1  

Сито 0.063 mm  0 - 6 

Сито 0.125 mm  1 - 9 

Сито 0.25 mm  3 - 12 

Сито 0.50 mm  4 – 16 

Сито 1.0 mm  7 – 22 

Сито 2.0 mm  11 – 29 

Сито 4.0 mm  17 – 37 

Сито 8.0 mm  26 - 48 

Сито 11.2 mm  32 – 59 

Сито 16.0 mm  39 – 63 

Сито 22.4 mm  48 – 71 

Сито 31.5 mm  59 - 80 

Сито 45.0 mm  73 – 91 

Сито 63.0 mm  85 - 100 

Сито 90.0 mm  100 

Cu - коефицијент униформности   15 ≤ Cu ≤ 100 

Cc - коефицијент закривљености  1 ≤ Cc ≤ 3 

пролаз кроз сито 0.063 mm (на депонији)  ≤ 5.0 % (f5) 

Оцена садржаја ситних честица -  
Испитивање еквивалента песка 

СРПС ЕН 933-8:2013 SE40 

Одређивање садржаја грудви глине  СРПС Б.Б8.038 не садржи 

Одређивање  упијања воде каменог 
агрегата   

СРПС ЕН 1097-6 WA242 
или више уколико је агрегат 

отпоран на мраз и 
задовољава Класу F2 према 

СРПС ЕН 1367-1 

Одређивање отпорности према 
замрзавању и одмрзавању 

СРПС ЕН 1367-1 F2 

Одређивање шупљина и запреминске 
масе у растреситом стању 

СРПС ЕН 1097-3 одређује се 

Одређивање садржаја воде (влажности) СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-1 

одређује се 

Метода испитивања за лабораторијску СРПС ЕН 13286-2 одређује се 
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референтну запреминску масу и 
садржај воде – збијање по Proctor-у 

Метода испитивања за одређивање 
калифорнијског индекса носивости, 
непосредног индекса носивости и 
линеарног бубрења (CBR%) 

СРПС ЕН 13286-47 ≥ 50.0 % 

Отпорност према мразу - Испитивање 
магнезијум сулфатом 

СРПС ЕН 1367-2 MS25 

Одређивање садржаја органских 
материја 

СРПС ЕН 1744-1 боја 3% раствора натријум-
хидроксида не сме да буде 

тамнија од стандардне 

 
Претходна испитивања квалитета и употребљивости дробљеног каменог агрегата 0/32mm 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Услов квалитета 

Методе испитивања природног камена - 
Одређивање једноаксијалне чврстоће 
при притиску 

СРПС ЕН 1926  

у сувом стању  ≥ 120 MPa 

Методе испитивања природног камена - 
Одређивање упијања воде при 
атмосферском притиску 

СРПС ЕН 13755 ≤ 1.0 % 
или више уколико је агрегат 

отпоран на мраз 

Минеролошко / Петрографски састав СРПС Б.Б8.003 еуриптивног, седиментног 
или метаморфног порекла 

Одређивање запреминске масе са и без 
пора и шупљина и коефицијента 
запреминске масе и порозности 

СРПС Б.Б8.032 одређује се 

Испитивање природног и дробљеног 
агрегата методом "Лос Ангелес" 

СРПС ЕН 1097-2 LA40 

Испитивање механичких 
и физичких својстава агрегата -  
Део 1: Одређивање отпорности на 
хабање (микро-Девал) - MDE 

СРПС ЕН 1097-1 

MDE35 

Одређивање слабих зрна у крупном 
агрегату 

СРПС Б.Б8.037 ≤ 7.0 % 

Одређивање облика зрна (3:1) - Индекс 
облика 

СРПС ЕН 933-4 SI40 

Одређивање гранулометријског састава 
– метода просејавања (суво и мокро 
сејање)  
(у % масе) 

СРПС ЕН 933-1  

Сито 0.063 mm  0 – 8 

Сито 0.125 mm  2 – 11 

Сито 0.25 mm  4 – 15 

Сито 0.50 mm  7 – 21 

Сито 1.0 mm  10 – 28 

Сито 2.0 mm  16 – 37 

Сито 4.0 mm  25 – 49 

Сито 8.0 mm  39 – 64 

Сито 11.2 mm  48 – 73 

Сито 16.0 mm  60 – 83 
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Сито 22.4 mm  73 – 94 

Сито 31.5 mm  85 – 100 

Сито 45.0 mm  100 

Cu - коефицијент униформности   15 ≤ Cu ≤ 100 

Cc - коефицијент закривљености  1 ≤ Cc ≤ 3 

пролаз кроз сито 0.063 mm (на депонији)  ≤ 5.0 % (f5) 

Оцена садржаја ситних честица -  
Испитивање еквивалента песка 

СРПС ЕН 933-8:2013 SE40 

Одређивање садржаја грудви глине  СРПС Б.Б8.038 не садржи 

Одређивање  упијања воде каменог 
агрегата   

СРПС ЕН 1097-6 WA242 
или више уколико је агрегат 

отпоран на мраз и 
задовољава Класу F2 према 

СРПС ЕН 1367-1 

Одређивање отпорности према 
замрзавању и одмрзавању 

СРПС ЕН 1367-1 F2 

Одређивање шупљина и запреминске 
масе у растреситом стању 

СРПС ЕН 1097-3 одређује се 

Одређивање садржаја воде (влажности) СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-1 

одређује се 

Метода испитивања за лабораторијску 
референтну запреминску масу и 
садржај воде – збијање по Proctor-у 

СРПС ЕН 13286-2 одређује се 

Метода испитивања за одређивање 
калифорнијског индекса носивости, 
непосредног индекса носивости и 
линеарног бубрења (CBR%) 

СРПС ЕН 13286-47 ≥ 80.0 % 

Отпорност према мразу - Испитивање 
магнезијум сулфатом 

СРПС ЕН 1367-2 MS25 

Одређивање садржаја органских 
материја 

СРПС ЕН 1744-1 боја 3% раствора натријум-
хидроксида не сме да буде 

тамнија од стандардне 

 
 
Текућа испитивања квалитета материјала из изведеног слоја од дробљеног каменог 
агрегата 0/63mm 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Услов квалитета 

Испитивање природног и дробљеног 
агрегата методом "Лос Ангелес" 

СРПС ЕН 1097-2 LA40 

Испитивање механичких 
и физичких својстава агрегата -  
Део 1: Одређивање отпорности на 
хабање (микро-Девал) - MDE 

СРПС ЕН 1097-1 

MDE35 

Одређивање гранулометријског састава 
– метода просејавања (суво и мокро 
сејање)  
(у % масе) 

СРПС ЕН 933-1  

Сито 0.063 mm  0 - 6 

Сито 0.125 mm  1 - 9 

Сито 0.25 mm  3 - 12 
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Сито 0.50 mm  4 – 16 

Сито 1.0 mm  7 – 22 

Сито 2.0 mm  11 – 29 

Сито 4.0 mm  17 – 37 

Сито 8.0 mm  26 - 48 

Сито 11.2 mm  32 – 59 

Сито 16.0 mm  39 – 63 

Сито 22.4 mm  48 – 71 

Сито 31.5 mm  59 - 80 

Сито 45.0 mm  73 – 91 

Сито 63.0 mm  85 - 100 

Сито 90.0 mm  100 

Cu - коефицијент униформности   15 ≤ Cu ≤ 100 

Cc - коефицијент закривљености  1 ≤ Cc ≤ 3 

пролаз кроз сито 0.063 mm (на депонији)  ≤ 5.0 % (f5) 

пролаз кроз сито 0.063 mm (после 
уградње) 

 ≤ 8.0 % (f8) 

Оцена садржаја ситних честица -  
Испитивање еквивалента песка 

СРПС ЕН 933-8:2013 SE40 

Одређивање садржаја воде (влажности) СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-1 

одређује се 

Метода испитивања за лабораторијску 
референтну запреминску масу и 
садржај воде – збијање по Proctor-у 

СРПС ЕН 13286-2 одређује се 

Отпорност према мразу - Испитивање 
магнезијум сулфатом 

СРПС ЕН 1367-2 MS25 

Одређивање садржаја органских 
материја 

СРПС ЕН 1744-1 боја 3% раствора натријум-
хидроксида не сме да буде 

тамнија од стандардне 

 
 
Текућа испитивања квалитета материјала из изведеног слоја од дробљеног каменог 
агрегата 0/32mm 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Услов квалитета 

Испитивање природног и дробљеног 
агрегата методом "Лос Ангелес" 

СРПС ЕН 1097-2 LA40 

Испитивање механичких 
и физичких својстава агрегата -  
Део 1: Одређивање отпорности на 
хабање (микро-Девал) - MDE 

СРПС ЕН 1097-1 

MDE35 

Одређивање гранулометријског састава 
– метода просејавања (суво и мокро 
сејање)  
(у % масе) 

СРПС ЕН 933-1  

Сито 0.063 mm  0 – 8 

Сито 0.125 mm  2 – 11 

Сито 0.25 mm  4 – 15 
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Сито 0.50 mm  7 – 21 

Сито 1.0 mm  10 – 28 

Сито 2.0 mm  16 – 37 

Сито 4.0 mm  25 – 49 

Сито 8.0 mm  39 – 64 

Сито 11.2 mm  48 – 73 

Сито 16.0 mm  60 – 83 

Сито 22.4 mm  73 – 94 

Сито 31.5 mm  85 – 100 

Сито 45.0 mm  100 

Cu - коефицијент униформности   15 ≤ Cu ≤ 100 

Cc - коефицијент закривљености  1 ≤ Cc ≤ 3 

пролаз кроз сито 0.063 mm (на депонији)  ≤ 5.0 % (f5) 

пролаз кроз сито 0.063 mm (после 
уградње) 

 ≤ 8.0 % (f8) 

Оцена садржаја ситних честица -  
Испитивање еквивалента песка 

СРПС ЕН 933-8:2013 SE40 

Одређивање садржаја воде (влажности) СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-1 

одређује се 

Метода испитивања за лабораторијску 
референтну запреминску масу и 
садржај воде – збијање по Proctor-у 

СРПС ЕН 13286-2 одређује се 

Отпорност према мразу - Испитивање 
магнезијум сулфатом 

СРПС ЕН 1367-2 MS25 

Одређивање садржаја органских 
материја 

СРПС ЕН 1744-1 боја 3% раствора натријум-
хидроксида не сме да буде 

тамнија од стандардне 

 
 
Критeриjум зa oцeну квaлитeтa oбрaђeнoг и збиjeнoг дoњeг нoсeћeг слoja 
 
Контрола збијености и носивости изведеног слоја од дробљеног каменог агрегата 0/63mm 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Услов квалитета 

Одређивање природне влажности тла СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-1 

одређује се 

Одређивање запреминске масе тла 
методом помоћу калибрисаног песка 
или 
Одређивање  запреминске масе тла 
методом помоћу гуменог балона 

СРПС У.Б1.015 или 
СРПС У.Б1.016 

Sz ≥ 98% 
у односу на модификовани 

Прокторов опит 

Контрола збијености уређајем са лаким 
падајућим теретом - Edin 

РВС 08.03.04 (или 
ТП БФ-СтБ Део Б 

8.3) 

Edin - одређује се на пробној 
деоници за сваку врсту 

материјала 

Одређивање модула деформације 
методом кружне (Ev1, Ev2, Ev2/Ev1) 

СРПС У.Б1.047 Класа 1. Ev2 ≥ 80 MPa 
Класа 2. Ev2 ≥ 100 MPa 
Класа 3. Ev2 ≥ 120 MPa 
Класа 4. Ev2 ≥ 140 MPa 
Класа 5. Ev2 ≥ 160 MPa 

Ev2/Ev1 ≤ 2.5 
(ако је Ev1  > 0.5 x Ev2 онда 
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се однос Ev2/Ev1 не може 
применити за оцену 

носивости) 

НАПОМЕНА:  
Тачна дебљина и потребна носивост (Класа или тачна вредност) слоја ће бити предложена 
у Метход Статемент-у од стране извођача радова, у складу са захтевима из Главног 
Пројекта, Надзорном органу на претходну сагласност.  
Корелација између Ev2 и Edin се изводи на пробној деоници за сваку врсту материјала за 
потребе одређивања критеријумских вредности - захтева за Edin и подноси се Надзорном 
Органу на претходно одобрење. 

 
Контрола збијености и носивости изведеног слоја од дробљеног каменог агрегата 0/32mm 

Карактеристика која се испитује Метода испитивања Услов квалитета 

Одређивање природне влажности тла СРПС ЦЕН ИСО/ТС 
17892-1 

одређује се 

Одређивање запреминске масе тла 
методом помоћу калибрисаног песка 
или 
Одређивање  запреминске масе тла 
методом помоћу гуменог балона 

СРПС У.Б1.015 или 
СРПС У.Б1.016 

Sz ≥ 98% 
у односу на модификовани 

Прокторов опит 

Контрола збијености уређајем са лаким 
падајућим теретом - Edin 

РВС 08.03.04 (или 
ТП БФ-СтБ Део Б 

8.3) 

Edin - одређује се на пробној 
деоници за сваку врсту 

материјала 

Одређивање модула деформације 
методом кружне (Ev1, Ev2, Ev2/Ev1) 

СРПС У.Б1.047 Класа 1. Ev2 ≥ 120 MPa 
Класа 2. Ev2 ≥ 140 MPa 
Класа 3. Ev2 ≥ 160 MPa 
Класа 4. Ev2 ≥ 180 MPa 
Класа 5. Ev2 ≥ 200 MPa 

Ev2/Ev1 ≤ 2.2 
(ако је Ev1  > 0.5 x Ev2 онда 
се однос Ev2/Ev1 не може 

применити за оцену 
носивости) 

НАПОМЕНА:  
Тачна дебљина и потребна носивост (Класа или тачна вредност) слоја ће бити 
предложена у Метход Статемент-у од стране извођача радова, у складу са захтевима 
из Главног Пројекта, Надзорном органу на претходну сагласност.  
Корелација између Ev2 и Edin се изводи на пробној деоници за сваку врсту материјала за 
потребе одређивања критеријумских вредности - захтева за Edin и подноси се 
Надзорном Органу на претходно одобрење. 

 
Кoд угрaђивaњa oвoг мaтeриjaлa прeкo тврдe пoдлoгe, пoтрeбнo je срeдствa зa 

нaбиjaњe, oднoснo вибрaциje, прилaгoдити oвим услoвимa, кaкo би сe aгрeгaт сaбиo дo 
пoтрeбнe збиjeнoсти. 

Пoнaвљaњe oпитa збoг нeзaдoвoљaвajућих рeзултaтa, пaдa нa тeрeт извoђaчa 
рaдoвa. 
Кoтe плaнумa нoсeћeг слoja нa прoизвoљнoм мeсту  мoгу oдступaти зa ± 10 мм. 

Рaвнoст плaнумa мeри сe кaнaпoм или крстoвимa нa прoизвoљнoм мeсту, a 
oдступaњa oд мeрнe рaвни мoгу бити нajвишe 10 мм у билo кoм прaвцу. 
 
Meрeњe и плaћaњe 
 

Oбрaчун пo мeтру кубнoм ствaрнo oбрaђeнoг, збиjeнoг и примљeнoг дoњeг нoсeћeг 
слoja oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa. 
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4.9. ИЗРAДA ИВИЧЊAКA 
 
O п и с 
 

Oвo пoглaвљe oбухвaтa изрaду, oднoснo нaбaвку и пoлaгaњe: 
- издигнутих бeтoнских и aсфaлтних ивичњaкa кoд oдмaрaлиштa и пaркирaлиштa, 

димeнзиja прeмa прojeкту; 
- бeтoнских или aсфaлтних издигнутих ивичњaкa кoд висoких нaсипa, димeнзиja пo 

прojeкту сa зaкoшeнoм ивицoм, сa укључeњeм пoтрeбнoг ручнoг искoпa, oдвoзoм 
сувишнoг мaтeриjaлa и бeтoнирaњeм пoдлoгe, свe прeмa дeтaљимa из прojeктa. 

 
У принципу сe дoзвoљaвa упoтрeбa прeфaбрикoвaних бeтoнских eлeмaнaтa зa 

бeтoнскe ивичњaкe. У тaквoм случajу, мoрa дaти сaглaснoст нaдзoрни oргaн. Пojeдинe 
дeтaљe кao искoпe, изрaдa пoдлoгe oд бeтoнa, пoлaгaњe ивичњaкa, фугирaњe спojeвa и 
oстaлo, трeбa извeсти тaчнo прeмa дeтaљнoм нaцрту из прojeктa. Висински и ситуaциoнo 
мoрajу бити извeдeни у склaду с прojeктoм. 

Кoд угрaђивaњa мoрajу бити спрoвeдeнe свe мeрe зa прaвилнo извoђeњe рaдoвa, тj. 
дa сe прaвилнo oбликуje искoп, дa сe пoстeљицa зa бeтoнску пoдлoгу стручнo припрeми, дa 
сe угрaђуjу нaквaшeни прeфaбрикoвaни eлeмeнти и дa сe спojницe извршe стручнo, тaкo дa 
je приoнљивoст бeтoнa сa ивичњaкoм oсигурaнa. Угрaђивaти сe мoгу сaмo нeoштeћeни 
eлeмeнти и oни с мaњим oштeћeњeм кoja пoслe угрaђивaњa нeћe бити видљивa. Пoслe 
пoлaгaњa ивичњaкa трeбa прeдузeти зaштитнe мeрe прoтив утицaja вeтрa, сунцa и мрaзa. 

Пoслe угрaђивaњa и зaвршeткa свих рaдoвa ивичњaкe трeбa пoтпунo oчистити, a 
eвeнтуaлнa oштeћeњa нa њимa, кoja су нaстaлa у тoку извoђeњa oстaлих рaдoвa, извoђaч je 
дужaн сaм пoпрaвити нa нaчин кojи ћe бити у сaглaснoсти с нaдзoрним oргaнoм, oднoснo 
зaмeнити oштeћeнe дeлoвe нoвим. 
 
Прoписи кojи сe примeњуjу: 
 

СРПС У.E 3.020 - тeхнички услoви зa изрaду бeтoнских кoлoвoзa (пoглaвљe кoje сe 
oднoси нa бeт.трaкe и ивичњaкe).  

СРПС У.M 3.095 - мaсa зa зaливaњe нaстaвaкa нa кoлoвoзимa. Зa aстaлтнe трaкe и 
aсфaлтнe ивичњaкe примeнити услoвe из тaчкe 4.5., a зa бeтoнскe трaкe и бeтoнскe 
ивичњaкe примeнити услoвe из тaчкe 5. oвих тeхничких услoвa. 
 

Aсфaлтнe ивичњaкe трeбa рaдити спeциjaлнoм мaшинoм и пo пoсeбнoj рeцeптури. 
Квaлитeт мaтeриjaлa зa aстaлтнe ивичњaкe кoнтрoлисaти у свeму прeмa тaчки 4.5. oвих 
тeхничких услoвa. 

Пoрeд тeкућe кoнтрoлe, у пoгoнимa прoизвoдњe зa прeфaбрикoвaнe eлeмeнтe трeбa 
oсигурaти кoнтрoлу квaлитeтa кoнaчнoг рaдa. Квaлитeт бeтoнских прeфaбрикoвaних 
ивичњaкa oцeњуjу сe нa oснoву квaлитeтa бeтoнa, гoтoвих прoизвoдa и oтпoрнoсти прoтив 
мрaзa у склaду сa зaхтeвимa тaчкe 5. oвих тeхничких услoвa. 
 

Кoличинa извршeнoг рaдa мeри сe прeмa ствaрнo извeдeнoj кoличини у дужним 
мeтримa, a у oквиру прojeктa.  
 
Плaћaњe 

Сви рaдoви из oвoг пoглaвљa oбрaчунaвajу сe пo jeдиничнoj угoвoрeнoj цeни кoja 
укључуje пуну кoмпeнзaциjу зa нaбaвку свих мaтeриjaлa и eлeмeнaтa, трaнспoртa, припрeмe 
и угрaђивaњa, кao и бeтoнскe пoдлoгe зa aсфaлтнe ивичњaкe, трaкe и oстaлo штo je 
пoтрeбнo зa зaвршeњe oвoг рaдa, a извoђaч нeмa прaвa зaхтeвaти билo кaкву нaкнaду зa 
oбaвљeни рaд. 
 
4.12. ИЗРAДA ПEШAЧКИХ СТAЗA И РAЗДEЛНИХ OСТРВA 

Прeкo изгрaђeнoг и испитaнoг тaмпoнскoг слoja рaсплaнирaти слoj кaмeнe фрaкциje 
дeбљинe 4 цм. Нa слoj кaмeнe фрaкциje пoлaжу сe бeтoнскe плoчe или кaмeнe кoцкe 
димeнзиja пo прojeкту.  
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Пoлaгaњe бeтoнских плoчa или кaмeних кoцки je ручнo, уз пoдбиjaњe кaмeнoг слoja. 
Рaвнoст извeдeних пoвршинa кoнтрoлисaти лeтвoм дужинe 4 м. Tип бeтoнских плoчa или 
кaмeних кoцки, кao и нaчин изрaдe у свeму прeмa дeтaљимa из прojeктa.  

Фугe измeђу плoчa пoпуњaвajу сe пeскoм или сe зaливajу смeсoм штo je дaтo у 
прojeкту. Укoликo сe спojницe зaсипajу пeскoм истo трeбa учинити прe вибрирaњa. Фугe сe 
зaсипajу пeскoм пoмoћу мeтлe при чeму пeсaк трeбa дa je вeличинe зрнa 0/2 мм.  

Пoлoжeнe бeтoнскe eлeмeнтe или кaмeнe кoцкe трeбa увaљaти лaким стaтичким 
вaљкoм у двa прaвцa. Нaчин угрaђивaњa и врстa примeњeнoг мaтeриjaлa трeбa дa je у 
склaду сa вaжeћим прoписимa и СРП стaндaрдимa. 

Oбрaчун извeдeних рaдoвa врши сe пo мeтру квaдрaтнoм изгрaђeнe пoвршинe, a 
цeнoм су oбухвaћeни сaв рaд, мaтeриjaл и трaнспoрт. 
 
 
5. ГOРЊИ СTРOJ 
ИЗРAДA ГOРЊEГ НOСEЋEГ СЛOJA OД БИTУMEНИЗИРAНOГ ДРOБЉEНOГ AГРEГATA 
БНС 22 сA и БНС 32 сA 
 
Oпис 
 

Пoзициja oбухвaтa нaбaвљaњe , спрaвљaњe, угрaђивaњe и збиjaњe мeшaвинe oд 
грaнулирaнoг минeрaлнoг мaтeриjaлa  и битумeнa, у jeднoм слojу прojeктoвaнe дeбљинe. 
 
Извршeњe 
 
Спрaвљaњe и трaнспoрт aсфaлтнe мeшaвинe 
 

Aсфaлтнa мaшинa мoрa  дa пoсeдуje рeшeтo кojим ћe из минeрaлнoг мaтeриjaлa 
уклoнити свa зрнa вeћa oд 22 мм. Teмeрaтурa битумeнa и тeмпeрaтурa aсфaлтнe мeшaвинe 
у мeшaлици трeбa дa сe крeћe у грaницaмa: 
 

Зa Бит 60   150-160 Ц  (изузeтнo 170Ц) 
 

Врeмe мeшaњa у мeшaлици трeбa дa je тaкo пoдeшeнo дa су свa зрнa aгрeгaтa 
пoтпунo oбaвиjeнa. 
 
Угрaђивaњe aсфaлтнe мeшaвинe 
 

Teмпeрaтурa aсфaлтнe мeшaвинe нa мeсту угрaђивaњa нe смe бити вишa oд 135 Ц. 
Угрaђивaњe трeбa вршити у jeднoм слojу. У тoку угрaђивaњa мoрa сe пoсeбнo 

oбрaтити пaжњa нa слeдeћe oпeрaциje: 
 
a. Рaдни спojeви 
 

Приликoм нaстaвљaњa рaдoвa, пoслe дужих рaдних рaдних зaстoja, нeпрaвилнe 
зaвршeткe рaдних спojeвa трeбa oпсeћи пo цeлoj дeбљини и прeмaзaти битумeнскoм 
eмулзиjoм. 
 
б. Збиjaњe нeприступaчних пoвршинa 
 

Пoвршинe зaстoрa  кoje су зa вaљaк нeприступaчнe  (пoрeд прoширeњa и др.) трeбa 
збиjaти ручним нaбиjaчимa или вибрaциoним спрaвaмa. 
 
ц. Рaвнoст слoja, прoфил и висинскo oдступaњe 
 

Зa врeмe угрaђивaњa извoђaч стaлнoмoрa дa кoнтрoлишe  рaвнoст слoja, прoфилa 
ивисинскo oдступaњe. Свaкo oдступaњe oд прoписaнoг зaхтeвa мoрa сe oдмaх, дoк je 
aсфaлтнa мaсa тoплa, oтклoнити. 
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Врeмeнски услoви угрaђивaњa 
 

Aсфaлтну мeшaвину  трeбa пoлaгaти пoд пoвoљним врeмeнским услoвимa. Пoд 
пoвoљним врeмeнским услoвимa зa гoрњи нoсeћи слoj смтaрajу сe слeдeћи: 

- тeмпeрaтурa вaздухa изнaд + 5 Ц бeз вeтрa oднoснo + 10 Ц кaд имa вeтрa 

- тeмпeрaтурa пoдлoгe изнaд +5 Ц. 
 
Кoнтрoлa квaлитeтa 
 
Прeтхoднa испитивaњa aсфaлтнe мeшaвинe 
 

Прe пoчeткa рaдoвa извoђaч je oбaвeзaн дa изрaди у oвлaшћeнoj лaбoрaтoриjи 
прojeкaт прeтхoднe aсфaлтнe мeшaвинe у свeму сaглaсaн сa зaхтeвимa oвих тeхничких 
услoвa. 

Никaкaв рaд нe смe зaпoчeти дoк извoђaч нe прeдлoжи прeтхoдну мeшaвину нa 
сaглaснoст нaдзoрнoм oргaну. 

Aтeсти o oснoвним мaтeриjaлимa и прeтхoднoj мeшaвини нe смejу бити стaриjи oд 6 
мeсeци. Укoликo нaстaну прoмeнe у oснoвним мaтeриjaлимa, извoђaч je дужaн дa прeдлoжи 
нaдзoрнoм oргaну  писмeним дoписoм прeдлoг зa прoмeну усвojeнe aсфaлтнe мeшaвинe, 
oднoснo дa прeдлoжи нoву прeтхoдну мeшaвину нa сaглaснoст, прe пoчeткa упoтрeбe тих 
мaтeриjaлa. 
 
Дoкaзaни рaдни сaстaв aсфaлтнe мeшaвинe 
 

Квaлитeт прeтхoднe aсфaлтнe мeшaвинe дoкaзуje сe прoбним рaдoм с тим дa сe 
aсфaлтнa мeшaвинa усвaja нa сaмoм пoстрojeњу, a квaлитeт угрaђивaњa нa oпитнoj 
дeoници. 

Укoликo квaлитeт oснoвних мaтeриjaлa нa грaдилишту нe oдгoвaрa oвим тeхничким 
услoвимa, извoђaч je дужaн дa oбeзбeди нoвe квaлитeтнe oснoвнe мaтeриjaлe. Укoликo сe 
дoзирaњeм oснoвних мaтeриjaлa, прeмa прeтхoднoj мeшaвини, нe мoгу зaдoвoљити сви 
прoписaни зaхтeви зa физичкo - мeхaничкe oсoбинe aсфaлтнe мeшaвинe и зa угрaђeни слoj, 
нeoпхoднo je извршити кoрeкциjу дoзирaњa oснoвних мaтeриjaлa и пoнoвити прoбни рaд. Teк 
кaдa сe прoбним рaдoм пoстигну сви пoстaвљeни зaхтeви, нaдзoрни oргaн усвojићe рaдну 
мeшaвину и дaти сaглaснoст зa нeпрeкидни рaд. 

Дoкaзни рaдни сaстaв aсфaлтнe мeшaвинe врши oпeрaтивнa oвлaшћeнa 
лaбoрaтoриja. 
 
Кoнтрoлa квaлитeтa 
 
Битуменизирани носећи слој БНС32сА (AC32 Base) са битуменом БИТ 50/70 
 
Метода испитивања и арактеристика која се 

испитује 
Услови квалитета Учесталост 

испитивања 

Испитивање квалитета материјала за израду 
претходне асфалтне мешавине 

 једном за сваку врсту и 
сваких 12 месеци и при 
свакој промени било ког 

материјала 

Контрола квалитета основних материјала   

 Камено брашно (пунило)   

Порекло кречњак  

СРПС ЕН 933-10 - Оцена ситних честица - 
Гранулометријски састав каменог брашна 
(просејавање струјањем ваздуха) (%) 

 

- Сито 0.063 mm 70 – 100 

- Сито 0.125 mm 85 – 100 

- Сито 2.00 mm 100 

СРПС ЕН 13179-1 – Испитивање помоћу делта ∆R&B8/25 
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прстена и куглице 

СРПС ЕН 1097-5 – Одређивање садржаја воде 
сушењем у вентилисаној сушници 

≤ 1% 

СРПС ЕН 1097-4 – Одређивање шупљина у 
сувом сабијеном каменом брашну (шупљине 
према Ригдену) 

V28/38 

СРПС ЕН 1097-7 – Одређивање стварне 
запреминске масе каменог брашна - 
Пикнометарска метода (Mg/m3) 

одређује се 

 Фракционисани дробљени песак   

Порекло кречњак или еруптивац  
 
 
 
 
 
 
 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

0/1mm 0/2mm 0/4mm 

- Сито 1.00 mm > 90 - - 

- Сито 2.00 mm 100 > 90 > 65 

- Сито 4.00 mm  100 > 90 

- Сито 8.00 mm   100 

- Сито 0.063 mm 

за кречњак: f10 (˂10%) 
за еруптивац: f5 (˂5%) 

 
НАПОМЕНА:  

За кречњак је дозвољено 
> 10 % само ако је класа 

еквивалента песка виша од SE60. 

СРПС ЕН 933-8 – Одређивање еквивалента 
песка 

SE60 

СРПС ЕН 933-9 – Оцена садржаја ситних 
честица — Испитивање на метилен-плаво 

MBF10 

СРПС ЕН 1744-1 - Одређивање садржаја 
органских материја 

боја 3% раствора натријум-
хидроксида не сме да буде 

тамнија од стандардне 

 Фракционисани дробљени камени 
агрегат 

 
 

Порекло кречњак или еруптивац  

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

2/4mm 4/8mm 8/11mm 

- Сито 0.063 mm max. 3 max. 1 max. 1 

- Сито 1.00 mm max. 5 - - 

- Сито 2.00 mm max. 15 max. 5 - 

- Сито 4.00 mm min. 90 max. 15 max. 5 

- Сито 8.00 mm 100 min. 90 max. 15 

- Сито 11.20 mm  - min. 90 

- Сито 16.00 mm  100 100 

 8/16mm 11/16mm 16/22mm 

- Сито 0.063 mm max. 1 max. 1 max. 1 

- Сито 1.00 mm - - - 

- Сито 2.00 mm - - - 

- Сито 4.00 mm max. 5 - - 

- Сито 8.00 mm max. 15 max. 5 - 

- Сито 11.20 mm - max. 15 max. 5 

- Сито 16.00 mm min. 90 min. 90 max. 15 

- Сито 22.40 mm 100 100 min. 90 

- Сито 31.50 mm   100 

 22/32mm 16/32mm  

- Сито 0.063 mm max. 1 max. 1  

- Сито 1.00 mm - -  

- Сито 2.00 mm - -  

- Сито 4.00 mm - -  

- Сито 8.00 mm - max. 5  
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- Сито 11.20 mm - -  

- Сито 16.00 mm max. 5 max. 15  

- Сито 22.40 mm max. 15 -  

- Сито 31.50 mm min. 90 min. 90  

- Сито 45.00 mm 100 -  

- Сито 63.00 mm  100  

СРПС ЕН 1097-2 – Испитивање природног и 
дробљеног агрегата методом "Лос Ангелес" 

LA30 

СРПС ЕН 1097-1 - Испитивање механичких 
и физичких својстава агрегата -  
Део 1: Одређивање отпорности на хабање 
(микро-Девал) - MDE 

MDE25 

СРПС ЕН 12697-11 – Одређивање међусобне 
прионљивости агрегата и битумена 

≥ 80% 

СРПС ЕН 1097-6 – Одређивање  упијања воде 
каменог агрегата   

WA242 
или више уколико је агрегат 

отпоран на мраз и задовољава 
Класу F2 према СРПС ЕН 1367-1 

СРПС ЕН 1367-1 – Одређивање отпорности 
према замрзавању и одмрзавању 

F2 

СРПС ЕН 933-4 – Одређивање облика зрна (3:1) 
- Индекс облика 

SI20 

СРПС Б.Б8.038 – Одређивање садржаја грудви 
глине 

max. 0.25% 

 Везиво    

Битумен БИТ 50/70  НАПОМЕНА: За услов 
квалитета ће се 
примењивати све  
вредности дате у 

стандарду СРПС ЕН 
12591.  

Уместо испитивања 
према СРПС ЕН 12595 и 
СРПС ЕН 12596 може се 

прихватити важећи 
сертификат од 

произвођача битумена 
који садржи резултате 

тих испитивања. 

СРПС ЕН 1426 – Одређивање пенетрације на 
25°C (1/10mm)  

50 - 70 

СРПС ЕН 1427 – Одређивање тачке 
размекшања, ПК (°C) 

46 - 54 

СРПС ЕН 12607-1 – Отпорност према старењу 
на 163°C. – РТФОТ 
(или СРПС ЕН 12607-2,3 ТФОТ, РФТ) 

 
 

- очувана пенетрација (%) ≥ 50 

- повећање тачке размекшања (%) 
            - захтев 1 
            - захтев 2 

 
≤ 9 

≤ 11 

- promena mase (%) ≤ 0.5 

СРПС ЕН ИСО 2592– Одређивање тачке 
паљења према Кливленду (°C) 

≥ 230 

СРПС ЕН 12592 – Растворљивост (%) ≥ 99 

Посебни национални захтеви у складу са СРПС 
ЕН 12591 Прилог Б: 

 

СРПС ЕН 12591 – Индекс пенетрације - 1.5 to + 0.7 

СРПС ЕН 12596 – Динамичка вискозност на 60oC 
(Pa.s) 

≥ 90 

СРПС ЕН 12595 – Кинематичка вискозност на 
135oC (mm2/s) 

≥ 295 

СРПС ЕН 12593 – Тачка лома по фрасу (°C) ≤ - 8.0 

Претходна испитивања асфалтне мешавине   

СРПС ЕН 12697-34 – Испитивање по Маршалу   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стабилност на 60°C (kN)  

 аутопут и врло тешко саобраћајно 
оптерећење 

min. 8.0 

 тешко саобраћајно оптерећење min. 6.0 

Течење на 60°C (mm) min. 2.5 

Укоченост на 60°C (kN/mm)  

 аутопут и врло тешко саобраћајно 
оптерећење 

min. 2.5 



страна 79 од 250 
 

ФМ 740.07.1                 Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

 тешко саобраћајно оптерећење min. 2.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СРПС ЕН 12697-8 – Садржај шупљина (%)  

 аутопут и врло тешко саобраћајно 
оптерећење 

Vmin5 - Vmax9 

 тешко и средње саобраћајно 
оптерећење 

Vmin4 - Vmax9 

СРПС ЕН 12697-8 - Испуњеност шупљина 
камене смеше битуменом (%) 

VFBmin50 - VFBmax68 

СРПС ЕН 12697-6 - Запреминска маса (Mg/m3) одређује се 

СРПС ЕН 12697-5 - Максимална  запреминска 
маса Zmax (Mg/m3) 

одређује се 

СРПС ЕН 12697-1 - Садржај везива (%) одређује се 

СРПС ЕН 12697-12 – Осетљивост на воду - 
најмања вредност индиректне затезне чврстоће 

ITSRNR 

одређује се 

СРПС ЕН 12697-2 - Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

 

- Сито 0.063 mm 4 - 9 

- Сито 0.25 mm 7 - 15 

- Сито 0.71 mm 12 – 23  

- Сито 2.00 mm 20 – 35 

- Сито 4.00 mm 29 – 46  

- Сито 8.00 mm 41 – 62 

- Сито 11.2 mm 50 – 71 

- Сито 16.0 mm 61 – 82  

- Сито 22.4 mm 76 – 94 

- Сито 31.5 mm 97 – 100 

- Сито 45.0 mm 100 

Механичке карактеристике претходне асфалтне 
мешавине: 

 

 Испитивање отпорности на пластичну 
деформацију - колотраг према стандарду 
ЕН 12697-22, Метода Б, Мали точак 
(RUTTING тест)(%) 

PRDAIR7.0  
на 60oC 

 

 Опит комплексних модула крутости и 
замора на призмама са оптерећењем у 4 
тачке - према стандарду СРПС ЕН 
12697-24Д (замор) и СРПС ЕН 12697-
26Б (крутост), Метода: 4 ПБ - ПР 

одређује се 

Извештај о испитивању претходне асфалтне 
мешавине мора да садржи: 

 

 Податке о пореклу основних материјала, 
квалитету и особинама 

 

 Атесте и важеће сертификате за основне 
материјале 

 
 

 

 Проценте учешћа каменог материјала за 
минералну и асфалтну мешавину 

 

 Гранулометријски састав минералне 
мешавине 

 

 Дијаграм промена физичко-механичких 
каректеристика асфалтне мешавине са 
различитим садржајем везива 

 

 Механичко-реолошке карактеристике 
узорка асфалтне мешавине за усвојени 
оптимални садржај везива (СРПС ЕН 
12697-22 Руттинг тест, СРПС ЕН 
12697-24Д (замор) и СРПС ЕН 12697-
26Б (крутост), Метода: 4 ПБ - ПР, 
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Карактеристике асфалта на замор и 
крутост) 

 Оптималан садржај везива  

Радна мешавина на асфалтној бази 

 

Радна мешавина мора 
бити припремљена у 

писменој форми у виду 
извештаја за сваку врсту 

асфалтне мешавине 

Гранулометријски састав минералне мешавине  у складу са претходном 
асфалтном мешавином 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е9.021) 

најмање три узорка 
асфалтне мешавине из 

континуалне производње 

Садржај везива (екстракција) у складу са претходном 
асфалтном мешавином 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е9.021) 

најмање три узорка 
асфалтне мешавине из 

континуалне производње 

Физичко-механичке карактеристике асфалтне 
мешавине треба да задовоље захтеве из 
претходне асфалтне мешавине, потребно је 
урадити комплетно испитивање (Испитивање по 

Маршалу,запреминска маса, маx запрем. маса, 
гранулометријски састав) 

у складу са претходном 
асфалтном мешавином 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е9.021) 

најмање три узорка 
асфалтне мешавине из 

континуалне производње 

Пробна деоница (ради утврђивања свих 
детаља технологије грађења) 

 

Пробна деоница мора 
бити припремљена у 

писменој форми у виду 
извештаја за сваку врсту 

асфалтне мешавине 

Гранулометријски састав минералне мешавине  у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е9.021) 

 
најмање три узорка 

асфалтне мешавине из 
континуалне производње 

 
 
 
 

Садржај везива (екстракција) у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е9.021) 

Физичко-механичке карактеристике асфалтне 
мешавине треба да задовоље захтеве из 
претходне асфалтне мешавине, потребно је 
урадити комплетно испитивање (Испитивање по 
Маршалу,запреминска маса, маx запрем. маса, 
гранулометријски састав) 

у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е9.021) 

Вађење језгара из збејеног асфалтног слоја на 
градилишту ради испитивања дебљине слоја, 
збијености и садржаја шупљина 

у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е9.021) 

Испитивање отпорности на пластичну 
деформацију - колотраг према стандарду ЕН 
12697-22, Метода Б, Мали точак (RUTTING тест) 
(%) 
 

PRDAIR7.0  
на 60oC 

(на два керна Ø200mm из 
изведеног слоја) 

најмање један узорак 
асфалтне мешавине из 

континуалне производње 

Контрола квалитета на асфалтној бази и на 
градилишту током изградње 

  

 Битуменска емулзија  на сваких 50t 
допремљене емулзије 

СРПС ЕН 12846-1 - Вискозност на 40oC, Тачка 
"Стандардни вискозометар за катран" 

  
 
 

НАПОМЕНА: За услов 
квалитета треба 

користити све 
вредности дате у 

стандарду СРПС ЕН 
13808. 

СРПС ЕН 13075 - 1 - Вредност распада  

СРПС ЕН 1429 - Одређивање  
остатка на ситу 0.5mm 

 

СРПС ЕН 1428 - Садржај воде 
(% mass) 

 

СРПС ЕН 13614 - Испитивање обавијености 
каменог агрегата битуменом 

 

 Испитивање битумена   

Комплетно испитивање битумена БИТ 50/70 
 

на почетку радова и на 
сваких 500t допремљеног 
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битумена 

СРПС ЕН 1426 – Одређивање пенетрације на 
25°C (1/10mm)  

50 - 70 

 
НАПОМЕНА:  

За услов квалитета ће 
се примењивати све  

вредности дате у 
стандарду СРПС ЕН 

12591.  
Испитивања према  
СРПС ЕН 12595 и  

СРПС ЕН 12596 ће се 
изводити на сваких 1000t 
допремљеног битумена и 
минимум 1 испитивање 
на сваком градилишту. 

 

СРПС ЕН 1427 – Одређивање тачке 
размекшања, ПК (°C) 

46 - 54 

СРПС ЕН 12607-1 – Отпорност према старењу 
на 163°C. – РТФОТ 
(или СРПС ЕН 12607-2,3 ТФОТ, РФТ) 

 

- очувана пенетрација (%) ≥ 50 

- повећање тачке размекшања (%) 
            - захтев 1 
            - захтев 2 

 
≤ 9 

≤ 11 

- промена масе (%) ≤ 0.5 

СРПС ЕН ИСО 2592– Одређивање тачке 
паљења према Кливленду (°C) 

≥ 230 

СРПС ЕН 12592 – Растворљивост (%) ≥ 99 

Посебни национални захтеви у складу са СРПС 
ЕН 12591 Прилог Б: 

 

СРПС ЕН 12591 – Индекс пенетрације - 1.5 to + 0.7 

СРПС ЕН 12596 – Динамичка вискозност на 60oC 
(Pa.s) 

≥ 90 

СРПС ЕН 12595 – Кинематичка вискозност на 
135oC (mm2/s) 

≥ 295 

СРПС ЕН 12593 – Тачка лома по Фрасу  
(oC) 

≤ - 8.0 

Основно испитивање битумена БИТ 50/70 
 

на сваких 25t 
допремљеног битумена 

СРПС ЕН 1426 – Одређивање пенетрације на 
25°C (1/10mm)  

50 - 70 
 

SRPS EN 1427 – Određivanje tačke razmekšanja, 
PK (°C) 

46 - 54 

 Испитивање филера   

Комплетно испитивање филера  на 200t допремљеног 
филера 

Порекло кречњак  

СРПС ЕН 933-10 - Оцена ситних честица - 
Гранулометријски састав каменог брашна 
(просејавање струјањем ваздуха) (%) 

 

- Сито 0.063 mm 70 – 100 

- Сито 0.125 mm 85 – 100 

- Сито 2.00 mm 100 

СРПС ЕН 13179-1 – Испитивање помоћу делта 
прстена и куглице 

∆R&B8/25 

СРПС ЕН 1097-5 – Одређивање садржаја воде 
сушењем у вентилисаној сушници 

≤ 1% 

СРПС ЕН 1097-4 – Одређивање шупљина у 
сувом сабијеном каменом брашну (шупљине 
према Ригдену) 

V28/38 

СРПС ЕН 1097-7 – Одређивање стварне 
запреминске масе каменог брашна - 
Пикнометарска метода (Mg/m3) 
 

одређује се 

Основно испитивање филера  
на 25t допремљеног 

филера 

СРПС ЕН 933-10 - Оцена ситних честица - 
Гранулометријски састав каменог брашна 
(просејавање струјањем ваздуха) (%) 

 

 - Сито 0.063 mm 70 – 100 

- Сито 0.125 mm 85 – 100 

- Сито 2.00 mm 100 

СРПС ЕН 1097-5 – Одређивање садржаја воде ≤ 1% 
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сушењем у вентилисаној сушници 

 Испитивање песка   

Комплетно испитивање песка  на сваких 2.000m³ 
допремљеног песка 

Порекло кречњак или еруптивац  

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

0/1mm 0/2mm 0/4mm 

- Сито 1.00 mm > 90 - - 

- Сито 2.00 mm 100 > 90 > 65 

- Сито 4.00 mm  100 > 90 

- Сито 8.00 mm   100 

- Сито 0.063 mm 

за кречњак: f10 (˂10%) 
за еруптивац: f5 (˂5%) 

 
НАПОМЕНА:  

За кречњак је дозвољено 
> 10 % само ако је класа 

еквивалента песка виша од SE60. 

СРПС ЕН 933-8 – Одређивање еквивалента 
песка 

SE60 

СРПС ЕН 933-9 – Оцена садржаја ситних 
честица — Испитивање на метилен-плаво 

MBF10 

СРПС ЕН 1744-1 - Одређивање садржаја 
органских материја 

боја 3% раствора натријум-
хидроксида не сме да буде 

тамнија од стандардне 
Основно испитивање песка  једном дневно када се 

производи асфалт 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

исто као и код комплетног 
испитивања 

 

СРПС ЕН 933-8 – Одређивање еквивалента 
песка 

SE60 

 Испитивање фракција дробљеног 
каменог агрегата 

  

Комплетно испитивање фракција дробљеног 
каменог агрегата 

 на сваких 1.000m³ 
допремљеног дробљеног 
каменог агрегата за сваку 

фракцију 

Порекло кречњак или еруптивац  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: 
Испитивање Лос 

Ангелес (СРПС ЕН 1097-

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

2/4mm 4/8mm 8/11mm 

- Сито 0.063 mm max. 3 max. 1 max. 1 

- Сито 1.00 mm max. 5 - - 

- Сито 2.00 mm max. 15 max. 5 - 

- Сито 4.00 mm min. 90 max. 15 max. 5 

- Сито 8.00 mm 100 min. 90 max. 15 

- Сито 11.20 mm  - min. 90 

- Сито 16.00 mm  100 100 

 8/16mm 11/16mm 16/22mm 

- Сито 0.063 mm max. 1 max. 1 max. 1 

- Сито 1.00 mm - - - 

- Сито 2.00 mm - - - 

- Сито 4.00 mm max. 5 - - 

- Сито 8.00 mm max. 15 max. 5 - 

- Сито 11.20 mm - max. 15 max. 5 

- Сито 16.00 mm min. 90 min. 90 max. 15 

- Сито 22.40 mm 100 100 min. 90 

- Сито 31.50 mm   100 

 22/32mm 16/32mm  

- Сито 0.063 mm max. 1 max. 1  

- Сито 1.00 mm - -  
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- Сито 2.00 mm - -  2), Мицро Девал (СРПС 
ЕН 1097-1), 

Прионљивост битумена 
(СРПС ЕН 12697-11) и 
Грудве глине (СРПС 

Б.Б8.038) ће се изводити 
на сваких 4.000m3 

допремљене фракције за 
сваку фракцију и 

минимум 1 испитивање 
за свако градилиште. 

 

 
 

- Сито 4.00 mm - -  

- Сито 8.00 mm - max. 5  

- Сито 11.20 mm - -  

- Сито 16.00 mm max. 5 max. 15  

- Сито 22.40 mm max. 15 -  

- Сито 31.50 mm min. 90 min. 90  

- Сито 45.00 mm 100 -  

- Сито 63.00 mm  100  

СРПС ЕН 1097-2 – Испитивање природног и 
дробљеног агрегата методом "Лос Ангелес" 

LA30 

СРПС ЕН 1097-1 - Испитивање механичких 
и физичких својстава агрегата -  
Део 1: Одређивање отпорности на хабање 
(микро-Девал) - MDE 

MDE25 

СРПС ЕН 12697-11 – Одређивање међусобне 
прионљивости агрегата и битумена 

≥ 80% 

СРПС ЕН 1097-6 – Одређивање  упијања воде 
каменог агрегата   

WA242 
или више уколико је агрегат 

отпоран на мраз и задовољава 
Класу F2 према СРПС ЕН 1367-1 

СРПС ЕН 1367-1 – Одређивање отпорности 
према замрзавању и одмрзавању 

F2 

СРПС ЕН 933-4 – Одређивање облика зрна (3:1) 
- Индекс облика 

SI20 

СРПС Б.Б8.038 – Одређивање садржаја грудви 
глине 

max. 0.25% 

Основно испитивање фракција дробљеног 
каменог агрегата 

 једном дневно када се 
производи асфалт 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

исто као и код комплетног 
испитивања 

 

СРПС ЕН 933-4 – Одређивање облика зрна (3:1) 
- Индекс облика 
 
 

SI20  

Контрола квалитета произведене асфалтне 
мешавине на градилишту  

 (узорак асфалтне масе 
треба узети од не збијене 

вруће асфалтне 
мешавине на градилишту 

иза финишера) 

Физичко-механичке карактеристике асфалтне 
мешавине треба да задовоље захтеве из 
претходне асфалтне мешавине, потребно је 
урадити комплетно испитивање (Испитивање по 

Маршалу, запреминска маса, маx. запрем. маса, 
садржај везива и гранулометријски састав 
ексракцијом) 

према СРПС У.Е9.021 
(дозвољена су одступања у складу 

са СРПС У.Е9.021) 

на почетку радова и на 
сваких 500t и/или 

најмање једном дневно 

Контрола квалитета изведеног слоја на 
градилишту  

 

(керн треба узети из 
изведеног слоја на истом 
месту где је узет узорак 

вруће асфалтне 
мешавине - масе) 

Шупљине (%) према СРПС У.Е9.021 
на почетку радова и на 

сваких 500t и/или 
најмање једном дневно 

Запреминска маса (kg/m3) према СРПС У.Е9.021 

Степен збијености (%) min. 98.0 

Дебљина слоја (cm) одређује се 

Испитивање отпорности на пластичну 
деформацију - колотраг према стандарду ЕН 
12697-22, Метода Б, Мали точак (RUTTING 
тест), (%) 

PRDAIR7.0  
на 60oC 

 (на два керна Ø200mm из 
изведеног слоја) 

на сваких 7.000t уграђене 
и збијене асфалтне 

мешавине 
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Битуменизирани носећи слој БНС22сА (AC22 Base) са битуменом БИТ 50/70 
Метода испитивања и арактеристика која се 

испитује 
Услови квалитета Учесталост 

испитивања 

Испитивање квалитета материјала за израду 
претходне асфалтне мешавине 

 једном за сваку врсту и 
сваких 12 месеци и при 
свакој промени било ког 

материјала 

Контрола квалитета основних материјала   

 Камено брашно (пунило)   

Порекло кречњак  

СРПС ЕН 933-10 - Оцена ситних честица - 
Гранулометријски састав каменог брашна 
(просејавање струјањем ваздуха) (%) 

 

- Сито 0.063 mm 70 – 100 

- Сито 0.125 mm 85 – 100 

- Сито 2.00 mm 100 

СРПС ЕН 13179-1 – Испитивање помоћу делта 
прстена и куглице 

∆R&B8/25 

СРПС ЕН 1097-5 – Одређивање садржаја воде 
сушењем у вентилисаној сушници 

≤ 1% 

СРПС ЕН 1097-4 – Одређивање шупљина у 
сувом сабијеном каменом брашну (шупљине 
према Ригдену) 

V28/38 

СРПС ЕН 1097-7 – Одређивање стварне 
запреминске масе каменог брашна - 
Пикнометарска метода (Mg/m3) 

одређује се 

 Фракционисани дробљени песак   

Порекло кречњак или еруптивац  
 
 
 
 
 
 
 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

0/1mm 0/2mm 0/4mm 

- Сито 1.00 mm > 90 - - 

- Сито 2.00 mm 100 > 90 > 65 

- Сито 4.00 mm  100 > 90 

- Сито 8.00 mm   100 

- Сито 0.063 mm 

за кречњак: f10 (˂10%) 
за еруптивац: f5 (˂5%) 

 
НАПОМЕНА:  

За кречњак је дозвољено 
> 10 % само ако је класа 

еквивалента песка виша од SE60. 

СРПС ЕН 933-8 – Одређивање еквивалента 
песка 

SE60 

СРПС ЕН 933-9 – Оцена садржаја ситних 
честица — Испитивање на метилен-плаво 

MBF10 

СРПС ЕН 1744-1 - Одређивање садржаја 
органских материја 

боја 3% раствора натријум-
хидроксида не сме да буде 

тамнија од стандардне 

 Фракционисани дробљени камени 
агрегат 

 
 

Порекло кречњак или еруптивац  

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

2/4mm 4/8mm 8/11mm 

- Сито 0.063 mm max. 3 max. 1 max. 1 

- Сито 1.00 mm max. 5 - - 

- Сито 2.00 mm max. 15 max. 5 - 

- Сито 4.00 mm min. 90 max. 15 max. 5 

- Сито 8.00 mm 100 min. 90 max. 15 

- Сито 11.20 mm  - min. 90 

- Сито 16.00 mm  100 100 
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 8/16mm 11/16mm 16/22mm 

- Сито 0.063 mm max. 1 max. 1 max. 1 

- Сито 1.00 mm - - - 

- Сито 2.00 mm - - - 

- Сито 4.00 mm max. 5 - - 

- Сито 8.00 mm max. 15 max. 5 - 

- Сито 11.20 mm - max. 15 max. 5 

- Сито 16.00 mm min. 90 min. 90 max. 15 

- Сито 22.40 mm 100 100 min. 90 

- Сито 31.50 mm   100 

СРПС ЕН 1097-2 – Испитивање природног и 
дробљеног агрегата методом "Лос Ангелес" 

LA30 

СРПС ЕН 1097-1 - Испитивање механичких 
и физичких својстава агрегата -  
Део 1: Одређивање отпорности на хабање 
(микро-Девал) - MDE 

MDE25 

СРПС ЕН 12697-11 – Одређивање међусобне 
прионљивости агрегата и битумена 

≥ 80% 

СРПС ЕН 1097-6 – Одређивање  упијања воде 
каменог агрегата   

WA242 
или више уколико је агрегат 

отпоран на мраз и задовољава 
Класу F2 према СРПС ЕН 1367-1 

СРПС ЕН 1367-1 – Одређивање отпорности 
према замрзавању и одмрзавању 

F2 

СРПС ЕН 933-4 – Одређивање облика зрна (3:1) 
- Индекс облика 

SI20 

СРПС Б.Б8.038 – Одређивање садржаја грудви 
глине 

max. 0.25% 

 Везиво    

Битумен БИТ 50/70  НАПОМЕНА: За услов 
квалитета ће се 
примењивати све  
вредности дате у 

стандарду СРПС ЕН 
12591.  

Уместо испитивања 
према СРПС ЕН 12595 и 
СРПС ЕН 12596 може се 

прихватити важећи 
сертификат од 

произвођача битумена 
који садржи резултате 

тих испитивања. 

СРПС ЕН 1426 – Одређивање пенетрације на 
25°C (1/10mm)  

50 - 70 

СРПС ЕН 1427 – Одређивање тачке 
размекшања, ПК (°C) 

46 - 54 

СРПС ЕН 12607-1 – Отпорност према старењу 
на 163°C. – РТФОТ 
(или СРПС ЕН 12607-2,3 ТФОТ, РФТ) 

 
 

- очувана пенетрација (%) ≥ 50 

- повећање тачке размекшања (%) 
            - захтев 1 
            - захтев 2 

 
≤ 9 

≤ 11 

- promena mase (%) ≤ 0.5 

СРПС ЕН ИСО 2592– Одређивање тачке 
паљења према Кливленду (°C) 

≥ 230 

СРПС ЕН 12592 – Растворљивост (%) ≥ 99 

Посебни национални захтеви у складу са СРПС 
ЕН 12591 Прилог Б: 

 

СРПС ЕН 12591 – Индекс пенетрације - 1.5 to + 0.7 

СРПС ЕН 12596 – Динамичка вискозност на 60oC 
(Pa.s) 

≥ 90 

СРПС ЕН 12595 – Кинематичка вискозност на 
135oC (mm2/s) 

≥ 295 

СРПС ЕН 12593 – Тачка лома по фрасу (°C) ≤ - 8.0 

Претходна испитивања асфалтне мешавине   

СРПС ЕН 12697-34 – Испитивање по Маршалу   
 
 
 
 

Стабилност на 60°C (kN)  

 аутопут и врло тешко саобраћајно 
оптерећење 

min. 8.0 

 тешко саобраћајно оптерећење min. 6.0 



страна 86 од 250 
 

ФМ 740.07.1                 Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

Течење на 60°C (mm) min. 2.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укоченост на 60°C (kN/mm)  

 аутопут и врло тешко саобраћајно 
оптерећење 

min. 2.5 

 тешко саобраћајно оптерећење min. 2.2 

СРПС ЕН 12697-8 – Садржај шупљина (%)  

 аутопут и врло тешко саобраћајно 
оптерећење 

Vmin5 - Vmax9 

 тешко и средње саобраћајно 
оптерећење 

Vmin4 - Vmax9 

СРПС ЕН 12697-8 - Испуњеност шупљина 
камене смеше битуменом (%) 

VFBmin50 - VFBmax68 

СРПС ЕН 12697-6 - Запреминска маса (Mg/m3) одређује се 

СРПС ЕН 12697-5 - Максимална  запреминска 
маса Zmax (Mg/m3) 

одређује се 

СРПС ЕН 12697-1 - Садржај везива (%) одређује се 

СРПС ЕН 12697-12 – Осетљивост на воду - 
најмања вредност индиректне затезне чврстоће 

ITSRNR 

одређује се 

СРПС ЕН 12697-2 - Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

 

- Сито 0.063 mm 4  - 10 

- Сито 0.25 mm 8 - 17 

- Сито 0.71 mm 13 - 27 

- Сито 2.00 mm 24 - 40 

- Сито 4.00 mm 34 - 53 

- Сито 8.00 mm 50 - 70 

- Сито 11.2 mm 61 - 81 

- Сито 16.0 mm 75 - 94 

- Сито 22.4 mm 97 - 100 

- Сито 31.5 mm 100 

Механичке карактеристике претходне асфалтне 
мешавине: 

 

 Испитивање отпорности на пластичну 
деформацију - колотраг према стандарду 
ЕН 12697-22, Метода Б, Мали точак 
(RUTTING тест)(%) 

PRDAIR7.0  
на 60oC 

 

 Опит комплексних модула крутости и 
замора на призмама са оптерећењем у 4 
тачке - према стандарду СРПС ЕН 
12697-24Д (замор) и СРПС ЕН 12697-
26Б (крутост), Метода: 4 ПБ - ПР 

одређује се 

Извештај о испитивању претходне асфалтне 
мешавине мора да садржи: 

 

 Податке о пореклу основних материјала, 
квалитету и особинама 

 

 Атесте и важеће сертификате за основне 
материјале 

 

 Проценте учешћа каменог материјала за 
минералну и асфалтну мешавину 

 

 Гранулометријски састав минералне 
мешавине 

 

 Дијаграм промена физичко-механичких 
каректеристика асфалтне мешавине са 
различитим садржајем везива 

 

 Механичко-реолошке карактеристике 
узорка асфалтне мешавине за усвојени 
оптимални садржај везива (СРПС ЕН 
12697-22 Руттинг тест, СРПС ЕН 
12697-24Д (замор) и СРПС ЕН 12697-
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26Б (крутост), Метода: 4 ПБ - ПР, 
Карактеристике асфалта на замор и 
крутост) 

 Оптималан садржај везива  

Радна мешавина на асфалтној бази 

 

Радна мешавина мора 
бити припремљена у 

писменој форми у виду 
извештаја за сваку врсту 

асфалтне мешавине 

Гранулометријски састав минералне мешавине  у складу са претходном 
асфалтном мешавином 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е9.021) 

најмање три узорка 
асфалтне мешавине из 

континуалне производње 

Садржај везива (екстракција) у складу са претходном 
асфалтном мешавином 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е9.021) 

најмање три узорка 
асфалтне мешавине из 

континуалне производње 

Физичко-механичке карактеристике асфалтне 
мешавине треба да задовоље захтеве из 
претходне асфалтне мешавине, потребно је 
урадити комплетно испитивање (Испитивање по 

Маршалу,запреминска маса, маx запрем. маса, 
гранулометријски састав) 

у складу са претходном 
асфалтном мешавином 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е9.021) 

најмање три узорка 
асфалтне мешавине из 

континуалне производње 

Пробна деоница (ради утврђивања свих 
детаља технологије грађења) 

 

Пробна деоница мора 
бити припремљена у 

писменој форми у виду 
извештаја за сваку врсту 

асфалтне мешавине 

Гранулометријски састав минералне мешавине  у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е9.021) 

 
најмање три узорка 

асфалтне мешавине из 
континуалне производње 

 
 
 
 

Садржај везива (екстракција) у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е9.021) 

Fizičko-mehaničke karakteristike asfaltne mešavine 
treba da zadovolje zahteve iz prethodne asfaltne 
mešavine, potrebno je uraditi kompletno ispitivanje 
(Ispitivanje po Maršalu,zapreminska masa, max zaprem. 
masa, granulometrijski sastav) 

у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е9.021) 

Vađenje jezgara iz zbejenog asfaltnog sloja na 
gradilištu radi ispitivanja debljine sloja, zbijenosti i 
sadržaja šupljina 

у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е9.021) 

Испитивање отпорности на пластичну 
деформацију - колотраг према стандарду ЕН 
12697-22, Метода Б, Мали точак (RUTTING тест) 
(%) 
 

PRDAIR7.0  
на 60oC 

(на два керна Ø200mm из 
изведеног слоја) 

најмање један узорак 
асфалтне мешавине из 

континуалне производње 

Контрола квалитета на асфалтној бази и на 
градилишту током изградње 

  

 Битуменска емулзија  на сваких 50t 
допремљене емулзије 

СРПС ЕН 12846-1 - Вискозност на 40oC, Тачка 
"Стандардни вискозометар за катран" 

  
 
 

НАПОМЕНА: За услов 
квалитета треба 

користити све 
вредности дате у 

стандарду СРПС ЕН 
13808. 

СРПС ЕН 13075 - 1 - Вредност распада  

СРПС ЕН 1429 - Одређивање  
остатка на ситу 0.5mm 

 

СРПС ЕН 1428 - Садржај воде 
(% mass) 

 

СРПС ЕН 13614 - Испитивање обавијености 
каменог агрегата битуменом 

 

 Испитивање битумена   

Комплетно испитивање битумена БИТ 50/70 
 

на почетку радова и на 
сваких 500t допремљеног 
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битумена 

СРПС ЕН 1426 – Одређивање пенетрације на 
25°C (1/10mm)  

50 - 70 

 
НАПОМЕНА:  

За услов квалитета ће 
се примењивати све  

вредности дате у 
стандарду СРПС ЕН 

12591.  
Испитивања према  
СРПС ЕН 12595 и  

СРПС ЕН 12596 ће се 
изводити на сваких 1000t 
допремљеног битумена и 
минимум 1 испитивање 
на сваком градилишту. 

 

СРПС ЕН 1427 – Одређивање тачке 
размекшања, ПК (°C) 

46 - 54 

СРПС ЕН 12607-1 – Отпорност према старењу 
на 163°C. – РТФОТ 
(или СРПС ЕН 12607-2,3 ТФОТ, РФТ) 

 

- очувана пенетрација (%) ≥ 50 

- повећање тачке размекшања (%) 
            - захтев 1 
            - захтев 2 

 
≤ 9 

≤ 11 

- промена масе (%) ≤ 0.5 

СРПС ЕН ИСО 2592– Одређивање тачке 
паљења према Кливленду (°C) 

≥ 230 

СРПС ЕН 12592 – Растворљивост (%) ≥ 99 

Посебни национални захтеви у складу са СРПС 
ЕН 12591 Прилог Б: 

 

СРПС ЕН 12591 – Индекс пенетрације - 1.5 to + 0.7 

СРПС ЕН 12596 – Динамичка вискозност на 60oC 
(Pa.s) 

≥ 90 

СРПС ЕН 12595 – Кинематичка вискозност на 
135oC (mm2/s) 

≥ 295 

СРПС ЕН 12593 – Тачка лома по Фрасу  
(oC) 

≤ - 8.0 

Основно испитивање битумена БИТ 50/70 
 

на сваких 25t 
допремљеног битумена 

СРПС ЕН 1426 – Одређивање пенетрације на 
25°C (1/10mm)  

50 - 70 
 

SRPS EN 1427 – Određivanje tačke razmekšanja, 
PK (°C) 

46 - 54 

 Испитивање филера   

Комплетно испитивање филера  на 200t допремљеног 
филера 

Порекло кречњак  

СРПС ЕН 933-10 - Оцена ситних честица - 
Гранулометријски састав каменог брашна 
(просејавање струјањем ваздуха) (%) 

 

- Сито 0.063 mm 70 – 100 

- Сито 0.125 mm 85 – 100 

- Сито 2.00 mm 100 

СРПС ЕН 13179-1 – Испитивање помоћу делта 
прстена и куглице 

∆R&B8/25 

СРПС ЕН 1097-5 – Одређивање садржаја воде 
сушењем у вентилисаној сушници 

≤ 1% 

СРПС ЕН 1097-4 – Одређивање шупљина у 
сувом сабијеном каменом брашну (шупљине 
према Ригдену) 

V28/38 

СРПС ЕН 1097-7 – Одређивање стварне 
запреминске масе каменог брашна - 
Пикнометарска метода (Mg/m3) 
 

одређује се 

Основно испитивање филера  
на 25t допремљеног 

филера 

СРПС ЕН 933-10 - Оцена ситних честица - 
Гранулометријски састав каменог брашна 
(просејавање струјањем ваздуха) (%) 

 

 - Сито 0.063 mm 70 – 100 

- Сито 0.125 mm 85 – 100 

- Сито 2.00 mm 100 

СРПС ЕН 1097-5 – Одређивање садржаја воде ≤ 1% 
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сушењем у вентилисаној сушници 

 Испитивање песка   

Комплетно испитивање песка  на сваких 2.000m³ 
допремљеног песка 

Порекло кречњак или еруптивац  

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

0/1mm 0/2mm 0/4mm 

- Сито 1.00 mm > 90 - - 

- Сито 2.00 mm 100 > 90 > 65 

- Сито 4.00 mm  100 > 90 

- Сито 8.00 mm   100 

- Сито 0.063 mm 

за кречњак: f10 (˂10%) 
за еруптивац: f5 (˂5%) 

 
НАПОМЕНА:  

За кречњак је дозвољено 
> 10 % само ако је класа 

еквивалента песка виша од SE60. 

СРПС ЕН 933-8 – Одређивање еквивалента 
песка 

SE60 

СРПС ЕН 933-9 – Оцена садржаја ситних 
честица — Испитивање на метилен-плаво 

MBF10 

СРПС ЕН 1744-1 - Одређивање садржаја 
органских материја 

боја 3% раствора натријум-
хидроксида не сме да буде 

тамнија од стандардне 
Основно испитивање песка  једном дневно када се 

производи асфалт 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

исто као и код комплетног 
испитивања 

 

СРПС ЕН 933-8 – Одређивање еквивалента 
песка 

SE60 

 Испитивање фракција дробљеног 
каменог агрегата 

  

Комплетно испитивање фракција дробљеног 
каменог агрегата 

 на сваких 1.000m³ 
допремљеног дробљеног 
каменог агрегата за сваку 

фракцију 

Порекло кречњак или еруптивац  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: 
Испитивање Лос 

Ангелес (СРПС ЕН 1097-

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

2/4mm 4/8mm 8/11mm 

- Сито 0.063 mm max. 3 max. 1 max. 1 

- Сито 1.00 mm max. 5 - - 

- Сито 2.00 mm max. 15 max. 5 - 

- Сито 4.00 mm min. 90 max. 15 max. 5 

- Сито 8.00 mm 100 min. 90 max. 15 

- Сито 11.20 mm  - min. 90 

- Сито 16.00 mm  100 100 

 8/16mm 11/16mm 16/22mm 

- Сито 0.063 mm max. 1 max. 1 max. 1 

- Сито 1.00 mm - - - 

- Сито 2.00 mm - - - 

- Сито 4.00 mm max. 5 - - 

- Сито 8.00 mm max. 15 max. 5 - 

- Сито 11.20 mm - max. 15 max. 5 

- Сито 16.00 mm min. 90 min. 90 max. 15 

- Сито 22.40 mm 100 100 min. 90 

- Сито 31.50 mm   100 

СРПС ЕН 1097-2 – Испитивање природног и 
дробљеног агрегата методом "Лос Ангелес" 

LA30 

СРПС ЕН 1097-1 - Испитивање механичких MDE25 
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и физичких својстава агрегата -  
Део 1: Одређивање отпорности на хабање 
(микро-Девал) - MDE 

2), Мицро Девал (СРПС 
ЕН 1097-1), 

Прионљивост битумена 
(СРПС ЕН 12697-11) и 
Грудве глине (СРПС 

Б.Б8.038) ће се изводити 
на сваких 4.000m3 

допремљене фракције за 
сваку фракцију и 

минимум 1 испитивање 
за свако градилиште. 

 

 
 

СРПС ЕН 12697-11 – Одређивање међусобне 
прионљивости агрегата и битумена 

≥ 80% 

СРПС ЕН 1097-6 – Одређивање  упијања воде 
каменог агрегата   

WA242 
или више уколико је агрегат 

отпоран на мраз и задовољава 
Класу F2 према СРПС ЕН 1367-1 

СРПС ЕН 1367-1 – Одређивање отпорности 
према замрзавању и одмрзавању 

F2 

СРПС ЕН 933-4 – Одређивање облика зрна (3:1) 
- Индекс облика 

SI20 

СРПС Б.Б8.038 – Одређивање садржаја грудви 
глине 

max. 0.25% 

Основно испитивање фракција дробљеног 
каменог агрегата 

 једном дневно када се 
производи асфалт 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

исто као и код комплетног 
испитивања 

 

СРПС ЕН 933-4 – Одређивање облика зрна (3:1) 
- Индекс облика 
 
 

SI20  

Контрола квалитета произведене асфалтне 
мешавине на градилишту  

 (узорак асфалтне масе 
треба узети од не збијене 

вруће асфалтне 
мешавине на градилишту 

иза финишера) 

Физичко-механичке карактеристике асфалтне 
мешавине треба да задовоље захтеве из 
претходне асфалтне мешавине, потребно је 
урадити комплетно испитивање (Испитивање по 

Маршалу, запреминска маса, маx. запрем. маса, 
садржај везива и гранулометријски састав 
ексракцијом) 

према СРПС У.Е9.021 
(дозвољена су одступања у складу 

са СРПС У.Е9.021) 

на почетку радова и на 
сваких 500t и/или 

најмање једном дневно 

Контрола квалитета изведеног слоја на 
градилишту  

 

(керн треба узети из 
изведеног слоја на истом 
месту где је узет узорак 

вруће асфалтне 
мешавине - масе) 

Шупљине (%) према СРПС У.Е9.021 
на почетку радова и на 

сваких 500t и/или 
најмање једном дневно 

Запреминска маса (kg/m3) према СРПС У.Е9.021 

Степен збијености (%) min. 98.0 

Дебљина слоја (cm) одређује се 

Испитивање отпорности на пластичну 
деформацију - колотраг према стандарду ЕН 
12697-22, Метода Б, Мали точак (RUTTING 
тест), (%) 

PRDAIR7.0  
на 60oC 

 (на два керна Ø200mm из 
изведеног слоја) 

на сваких 7.000t уграђене 
и збијене асфалтне 

мешавине 

 
Критeриj зa oбрaчун извeдeних рaдoвa 
 
Рaвнoст слoja 
 

Meрeњe врши нaдзoрни oргaн нa пoпрeчним прoфилимa, с тим дa мeђусoбни рaзмaк 
нe будe вeћи oд 20 м. 

Meрeњe сe врши рaвњaчoм 4 м дужинe (лeвo, дeснo, срeдинa), oднoснo Бaмп 
интeгрaтoрoм, кoнтинуaлнo цeлoм дужинoм. 

 
Критeриjуми су слeдeћи: 

- рaвнoст 0-8 мм зaдoвoљaвa 
- рaвнoст 8-15 мм нe зaдoвoљaвa и oдбиja сe 5-25% врeднoсти пoвршинe oвe рaвнoсти 
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- рaвнoст прeкo 15 мм нe зaдoвoљaвa и oдбиja сe 100% врeднoсти oвe пoзициje нa 
припaдajућoj пoвршини 

 
Oдступaњe пoвршинe слoja oд прoписaнe висинe 
 

Meрeњe сe врши нa свaкoм прoфилу: 
- зa пoдбaчaj дeбљинe 5-10 мм, oдбиja сe 10-25% врeднoсти oвe пoвршинe 
- зa пoдбaчaj дeбљинe слoja 10-15 мм , oдбиja сe 26-50% врeднoсти oвe пoвршинe 
- зa пoдбaчaj дeбљинe  слoja  прeкo 15 мм,  извршeни рaд сe нe примa. 

 
Сaдржaj зaoстaлих шупљинa у сaбиjeнoм Maршaлoвoм узoрку 
 

- Укoликo су шупљинe у грaницaмa 10%-12%, умaњуje зa врeднoст хaбajућeг слoja зa 5-
25% пoвршинe кojу oбухвaтa узoрaк; 

- Зa зaoстaлe шупљинe 12%-15% умaњуje сe врeднoст зaстoрa зa 25-50% 
- Укoликo су зaoстaлe шупљинe прeкo 15%, извршeни рaд сe нe примa нa пoвршини 

кojу oбухвaтa испитaни узoрaк. 
 
Грaнулoмeтриjaски сaстaв минeрaлнe мeшaвинe 
 

Укoликo грaнулoмeтриjски сaстaв eкстрaхирaнe минeрaлнe мeшaвинe oдступa oд 
грaничнe кривe  у oднoсу нa зaхтeвaнe физичкo - мeхaничкe oсoбинe, извoђaчу ћe сe 
умaњити врeднoст хaбajућeг слoja зa 5% зa пoвршину кoja oбухвaтa  испитaни узoрaк.  

Укoликo имa вишe oд 5% рeзултaтa сa oдступaњимa у фрaкциjи филeрa и битумeнa 
oд дoзвoљeних, aсфaлтни слoj  сe нe мoжe прихвaтити кao дoбaр. 
 
Увaљaнoст (збиjeнoст) зaстoрa 
 

- зa пoдбaчaj увaљaнoсти 1-3% умaњуje сe врeднoст рaдoвa зa 2-10% нa пoвршини кojу 
пoкривa испитaни узoрaк 

- зa пoдбaчaj увaљaнoсти 3-5% умaњуje сe врeднoст рaдoвa зa 10-50% 
- зa пoдбaчaj увaљaнoсти прeкo 5%, извршeни рaд сe нe мoжe примити. 

 
Meрeњe и плaћaњe 
 

Oбрaчун пo мeтру квaдрaтнoм ствaрнo извршeнoг aсфaлтнoг слoja oдрeђeнe 
дeбљинe у свeму пo oвoм oпису. 
 
 
ИЗРAДA ГOРЊEГ НOСEЋEГ - ХAБAJУЋEГ СЛOJA БНХС  16Б  (бит 60) 
 
Oпис 
 

Пoзициja oбухвaтa спрaвљaњe, угрaђивaњe и збиjaњe мeшaвинe oд минeрaлнoг 
мaтeриjaлa и битумeнa, у jeднoм слojу дeбљинe д = 5 цм. 

 
Угрaђивaњe aсфaлтнe мeшaвинe 
 

Teмпeрaтурa aсфaлтнe мeшaвинe нa мeсту угрaђивaњa нe смe бити нижa oд 135Ц. 
Угрaђивaњe трeбa вршити у jeднoм слojу. У тoку угрaђивaњa мoрa сe пoсeбнo 

oбрaтити пaжњa нa слeдeћe oпeрaциje: 
 
a)  Рaдни спojeви 
 

Приликoм нaстaвљaњa рaдoвa, пoслe дужих рaдних зaстoja, нeпрaвилнe зaвршeткe 
рaдних спojeвa трeбa oпсeћи пo цeлoj дeбљини и прeмaзaти битумeнскoм eмулзиjoм.  
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б)  Рaвнoст слoja, прoфил и висинскo oдступaњe  
 

Зa врeмe угрaђивaњa извoђaч стaлнo мoрa стaлнo мoрa дa кoнтрoлишe рaвнoст 
слoja, прoфилa и висинскo oдступaњe. Свaкo oдступaњe oд прoписaнoг зaхтeвa мoрa сe 
oдмaх, дoк je aсфaлтнa мaсa, тoплa, oтклoнити. 
 
Врeмeнски услoви угрaђивaњa 
 

Aсфaлтну мeшaвину трeбa пoлaгaти пoд пoвoљним врeмeнским услoвимa. Пoд 
пoвoљним врeмeнским услoвимa зa гoрњи нoсeћи слoj смaтрajу сe слeдeћи: 

- тeмeпрaтурa вaздухa изнaд +5Ц бeз вeтрa oднoснo +10Ц кaдa имa вeтрa; 

- тeмпeрaтурa пoдлoгe изнaд +5Ц.    
 
Кoнтрoлa квaлитeтa  
 
Горњи носећи – хабајући слој БНХС16 (AC16 Surf-Base) са битуменом БИТ 50/70 
Метода испитивања и арактеристика која се 

испитује 
Услови квалитета Учесталост 

испитивања 

Испитивање квалитета материјала за израду 
претходне асфалтне мешавине 

 једном за сваку врсту и 
сваких 12 месеци и 
при свакој промени 
било ког материјала 

Контрола квалитета основних материјала   

 Камено брашно (пунило)   

Порекло кречњак  

СРПС ЕН 933-10 - Оцена ситних честица - 
Гранулометријски састав каменог брашна 
(просејавање струјањем ваздуха) (%) 

 

- Сито 0.063 mm 70 – 100 

- Сито 0.125 mm 85 – 100 

- Сито 2.00 mm 100 

СРПС ЕН 13179-1 – Испитивање помоћу делта 
прстена и куглице 

∆R&B8/25 

СРПС ЕН 1097-5 – Одређивање садржаја воде 
сушењем у вентилисаној сушници 

≤ 1% 

СРПС ЕН 1097-4 – Одређивање шупљина у 
сувом сабијеном каменом брашну (шупљине 
према Ригдену) 

V28/38 

СРПС ЕН 1097-7 – Одређивање стварне 
запреминске масе каменог брашна - 
Пикнометарска метода (Mg/m3) 

одређује се 

 Фракционисани дробљени песак   

Порекло кречњак или еруптивац  
 
 
 
 
 
 
 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

0/1mm 0/2mm 0/4mm 

- Сито 1.00 mm > 90 - - 

- Сито 2.00 mm 100 > 90 > 65 

- Сито 4.00 mm  100 > 90 

- Сито 8.00 mm   100 

- Сито 0.063 mm 

за кречњак: f10 (˂10%) 
за еруптивац: f5 (˂5%) 

 
НАПОМЕНА: 

За кречњак је дозвољено 
> 10 % само ако је класа 

еквивалента песка виша од 
SE60. 

СРПС ЕН 933-8 – Одређивање еквивалента 
песка 

SE60 
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СРПС ЕН 933-9 – Оцена садржаја ситних 
честица — Испитивање на метилен-плаво 

MBF10 

СРПС ЕН 1744-1 - Одређивање садржаја 
органских материја 

боја 3% раствора натријум-
хидроксида не сме да буде 

тамнија од стандардне 

 Фракционисани дробљени камени 
агрегат 

 
 

Порекло кречњак или еруптивац  

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

2/4mm 4/8mm 8/11mm 

- Сито 0.063 mm max. 3 max. 1 max. 1 

- Сито 1.00 mm max. 5 - - 

- Сито 2.00 mm max. 15 max. 5 - 

- Сито 4.00 mm min. 90 max. 15 max. 5 

- Сито 8.00 mm 100 min. 90 max. 15 

- Сито 11.20 mm  - min. 90 

- Сито 16.00 mm  100 100 

 8/16mm 11/16mm  

- Сито 0.063 mm max. 1 max. 1  

- Сито 1.00 mm - -  

- Сито 2.00 mm - -  

- Сито 4.00 mm max. 5 -  

- Сито 8.00 mm max. 15 max. 5  

- Сито 11.20 mm - max. 15  

- Сито 16.00 mm min. 90 min. 90  

- Сито 22.40 mm 100 100  

- Сито 31.50 mm    

СРПС ЕН 1097-2 – Испитивање природног и 
дробљеног агрегата методом "Лос Ангелес" 

LA28 

СРПС ЕН 1097-1 - Испитивање механичких 
и физичких својстава агрегата -  
Део 1: Одређивање отпорности на хабање 
(микро-Девал) - MDE 

MDE25 

СРПС ЕН 12697-11 – Одређивање међусобне 
прионљивости агрегата и битумена 

≥ 80% 

СРПС ЕН 1097-6 – Одређивање  упијања воде 
каменог агрегата   

WA241.2 
или више уколико је агрегат 

отпоран на мраз и 
задовољава Класу F1 према 

СРПС ЕН 1367-1 

СРПС ЕН 1367-1 – Одређивање отпорности 
према замрзавању и одмрзавању 

F1 

СРПС ЕН 933-4 – Одређивање облика зрна (3:1) 
- Индекс облика 

SI20 

СРПС Б.Б8.038 – Одређивање садржаја грудви 
глине 

max. 0.25% 

 Везиво    

Битумен БИТ 50/70  НАПОМЕНА: За услов 
квалитета ће се 
примењивати све 
вредности дате у 

стандарду СРПС ЕН 
12591. 

Уместо испитивања 
према СРПС ЕН 12595 

и СРПС ЕН 12596 
може се прихватити 
важећи сертификат 

од произвођача 

СРПС ЕН 1426 – Одређивање пенетрације на 
25°C (1/10mm)  

50 - 70 

СРПС ЕН 1427 – Одређивање тачке 
размекшања, ПК (°C) 

46 - 54 

СРПС ЕН 12607-1 – Отпорност према старењу 
на 163°C. – РТФОТ 
(или СРПС ЕН 12607-2,3 ТФОТ, РФТ) 

 
 

- очувана пенетрација (%) ≥ 50 

- повећање тачке размекшања (%) 
            - захтев 1 
            - захтев 2 

 
≤ 9 
≤ 11 
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- promena mase (%) ≤ 0.5 битумена који садржи 
резултате тих 

испитивања. 
СРПС ЕН ИСО 2592– Одређивање тачке 
паљења према Кливленду (°C) 

≥ 230 

СРПС ЕН 12592 – Растворљивост (%) ≥ 99 

Посебни национални захтеви у складу са СРПС 
ЕН 12591 Прилог Б: 

 

СРПС ЕН 12591 – Индекс пенетрације - 1.5 to + 0.7 

СРПС ЕН 12596 – Динамичка вискозност на 
60oC (Pa.s) 

≥ 90 

СРПС ЕН 12595 – Кинематичка вискозност на 
135oC (mm2/s) 

≥ 295 

СРПС ЕН 12593 – Тачка лома по фрасу (°C) ≤ - 8.0 

Претходна испитивања асфалтне мешавине   

СРПС ЕН 12697-34 – Испитивање по Маршалу   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стабилност на 60°C (kN)  

 лако и врло лако саобраћајно 
оптерећење 

min. 4.0 

Течење на 60°C (mm)  

Укоченост на 60°C (kN/mm)  

 лако и врло лако саобраћајно 
оптерећење 

min. 1.4 

СРПС ЕН 12697-8 – Садржај шупљина (%)  

 лако и врло лако саобраћајно 
оптерећење 

Vmin1 - Vmax9 

СРПС ЕН 12697-8 - Испуњеност шупљина 
камене смеше битуменом (%) 

VFBmin50 - VFBmax68 

СРПС ЕН 12697-6 - Запреминска маса (Mg/m3) одређује се 

СРПС ЕН 12697-5 - Максимална  запреминска 
маса Zmax (Mg/m3) 

одређује се 

СРПС ЕН 12697-1 - Садржај везива (%) одређује се 

СРПС ЕН 12697-12 – Осетљивост на воду - 
најмања вредност индиректне затезне чврстоће 

ITSRNR 

одређује се 

СРПС ЕН 12697-2 - Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

 

- Сито 0.063 mm 4  - 11 

- Сито 0.25 mm 9 - 30 

- Сито 0.71 mm 15 - 40 

- Сито 2.00 mm 26 - 55 

- Сито 4.00 mm 38 - 70 

- Сито 8.00 mm 58 - 88 

- Сито 11.2 mm 74 - 98 

- Сито 16.0 mm 95 - 100 

- Сито 22.4 mm 100 

Механичке карактеристике претходне асфалтне 
мешавине: 

 

 Испитивање отпорности на пластичну 
деформацију - колотраг према 
стандарду ЕН 12697-22, Метода Б, Мали 
точак (RUTTING тест)(%) 

PRDAIR7.0 
на 60oC 

 

 Опит комплексних модула крутости и 
замора на призмама са оптерећењем у 4 
тачке - према стандарду СРПС ЕН 
12697-24Д (замор) и СРПС ЕН 12697-
26Б (крутост), Метода: 4 ПБ - ПР 

одређује се 

Извештај о испитивању претходне асфалтне 
мешавине мора да садржи: 

 

 Податке о пореклу основних материјала, 
квалитету и особинама 
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 Атесте и важеће сертификате за основне 
материјале 

  
 

 Проценте учешћа каменог материјала за 
минералну и асфалтну мешавину 

 

 Гранулометријски састав минералне 
мешавине 

 

 Дијаграм промена физичко-механичких 
каректеристика асфалтне мешавине са 
различитим садржајем везива 

 

 Механичко-реолошке карактеристике 
узорка асфалтне мешавине за усвојени 
оптимални садржај везива (СРПС ЕН 
12697-22 Руттинг тест, СРПС ЕН 
12697-24Д (замор) и СРПС ЕН 12697-
26Б (крутост), Метода: 4 ПБ - ПР, 
Карактеристике асфалта на замор и 
крутост) 

 

 Оптималан садржај везива  

Радна мешавина на асфалтној бази 

 

Радна мешавина мора 
бити припремљена у 

писменој форми у виду 
извештаја за сваку 

врсту асфалтне 
мешавине 

Гранулометријски састав минералне мешавине  у складу са претходном 
асфалтном мешавином 

(дозвољена су одступања у 
складу са СРПС У.Е9.021) 

најмање три узорка 
асфалтне мешавине 

из континуалне 
производње 

Садржај везива (екстракција) у складу са претходном 
асфалтном мешавином 

(дозвољена су одступања у 
складу са СРПС У.Е9.021) 

најмање три узорка 
асфалтне мешавине 

из континуалне 
производње 

Физичко-механичке карактеристике асфалтне 
мешавине треба да задовоље захтеве из 
претходне асфалтне мешавине, потребно је 
урадити комплетно испитивање (Испитивање 
по Маршалу,запреминска маса, маx запрем. 
маса, гранулометријски састав) 

у складу са претходном 
асфалтном мешавином 

(дозвољена су одступања у 
складу са СРПС У.Е9.021) 

најмање три узорка 
асфалтне мешавине 

из континуалне 
производње 

Пробна деоница (ради утврђивања свих 
детаља технологије грађења) 

 

Пробна деоница мора 
бити припремљена у 

писменој форми у виду 
извештаја за сваку 

врсту асфалтне 
мешавине 

Гранулометријски састав минералне мешавине  у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у 
складу са СРПС У.Е9.021) 

 
најмање три узорка 
асфалтне мешавине 

из континуалне 

производње 
 
 
 
 

Садржај везива (екстракција) у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у 
складу са СРПС У.Е9.021) 

Fizičko-mehaničke karakteristike asfaltne mešavine 
treba da zadovolje zahteve iz prethodne asfaltne 
mešavine, potrebno je uraditi kompletno ispitivanje 
(Ispitivanje po Maršalu,zapreminska masa, max 
zaprem. masa, granulometrijski sastav) 

у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у 
складу са СРПС У.Е9.021) 

Vađenje jezgara iz zbejenog asfaltnog sloja na 
gradilištu radi ispitivanja debljine sloja, zbijenosti i 
sadržaja šupljina 

у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у 
складу са СРПС У.Е9.021) 

Испитивање отпорности на пластичну PRDAIR7.0 најмање један узорак 
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деформацију - колотраг према стандарду ЕН 
12697-22, Метода Б, Мали точак (RUTTING тест) 
(%) 
 

на 60oC 
(на два керна Ø200mm из 

изведеног слоја) 

асфалтне мешавине 
из континуалне 

производње 

Контрола квалитета на асфалтној бази и на 
градилишту током изградње 

  

 Битуменска емулзија  на сваких 50t 
допремљене емулзије 

СРПС ЕН 12846-1 - Вискозност на 40oC, Тачка 
"Стандардни вискозометар за катран" 

  
 
 

НАПОМЕНА: За услов 
квалитета треба 

користити све 
вредности дате у 

стандарду СРПС ЕН 
13808. 

СРПС ЕН 13075 - 1 - Вредност распада  

СРПС ЕН 1429 - Одређивање  
остатка на ситу 0.5mm 

 

СРПС ЕН 1428 - Садржај воде 
(% mass) 

 

СРПС ЕН 13614 - Испитивање обавијености 
каменог агрегата битуменом 

 

 Испитивање битумена   

Комплетно испитивање битумена БИТ 50/70 

 

на почетку радова и на 
сваких 500t 

допремљеног 
битумена 

СРПС ЕН 1426 – Одређивање пенетрације на 
25°C (1/10mm)  

50 - 70 

 
НАПОМЕНА: 

За услов квалитета 
ће се примењивати 

све 
вредности дате у 

стандарду СРПС ЕН 
12591. 

Испитивања према 
СРПС ЕН 12595 и 

СРПС ЕН 12596 ће се 
изводити на сваких 
1000t допремљеног 

битумена и минимум 1 
испитивање на сваком 

градилишту. 
 

СРПС ЕН 1427 – Одређивање тачке 
размекшања, ПК (°C) 

46 - 54 

СРПС ЕН 12607-1 – Отпорност према старењу 
на 163°C. – РТФОТ 
(или СРПС ЕН 12607-2,3 ТФОТ, РФТ) 

 

- очувана пенетрација (%) ≥ 50 

- повећање тачке размекшања (%) 
            - захтев 1 
            - захтев 2 

 
≤ 9 
≤ 11 

- промена масе (%) ≤ 0.5 

СРПС ЕН ИСО 2592– Одређивање тачке 
паљења према Кливленду (°C) 

≥ 230 

СРПС ЕН 12592 – Растворљивост (%) ≥ 99 

Посебни национални захтеви у складу са СРПС 
ЕН 12591 Прилог Б: 

 

СРПС ЕН 12591 – Индекс пенетрације - 1.5 to + 0.7 

СРПС ЕН 12596 – Динамичка вискозност на 
60oC (Pa.s) 

≥ 90 

СРПС ЕН 12595 – Кинематичка вискозност на 
135oC (mm2/s) 

≥ 295 

СРПС ЕН 12593 – Тачка лома по Фрасу  
(oC) 

≤ - 8.0 

Основно испитивање битумена БИТ 50/70 
 

на сваких 25t 
допремљеног 

битумена 

СРПС ЕН 1426 – Одређивање пенетрације на 
25°C (1/10mm)  

50 - 70 
 

SRPS EN 1427 – Određivanje tačke razmekšanja, 
PK (°C) 

46 - 54 

 Испитивање филера   

Комплетно испитивање филера  на 200t допремљеног 
филера 

Порекло кречњак  
СРПС ЕН 933-10 - Оцена ситних честица - 
Гранулометријски састав каменог брашна 
(просејавање струјањем ваздуха) (%) 

 

- Сито 0.063 mm 70 – 100 



страна 97 од 250 
 

ФМ 740.07.1                 Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

- Сито 0.125 mm 85 – 100 

- Сито 2.00 mm 100 

СРПС ЕН 13179-1 – Испитивање помоћу делта 
прстена и куглице 

∆R&B8/25 

СРПС ЕН 1097-5 – Одређивање садржаја воде 
сушењем у вентилисаној сушници 

≤ 1% 

СРПС ЕН 1097-4 – Одређивање шупљина у 
сувом сабијеном каменом брашну (шупљине 
према Ригдену) 

V28/38 

СРПС ЕН 1097-7 – Одређивање стварне 
запреминске масе каменог брашна - 
Пикнометарска метода (Mg/m3) 
 

одређује се 

Основно испитивање филера 
 

на 25t допремљеног 
филера 

СРПС ЕН 933-10 - Оцена ситних честица - 
Гранулометријски састав каменог брашна 
(просејавање струјањем ваздуха) (%) 

 

 
- Сито 0.063 mm 70 – 100 

- Сито 0.125 mm 85 – 100 

- Сито 2.00 mm 100 

СРПС ЕН 1097-5 – Одређивање садржаја воде 
сушењем у вентилисаној сушници 

≤ 1% 

 Испитивање песка   

Комплетно испитивање песка  на сваких 2.000m³ 
допремљеног песка 

Порекло кречњак или еруптивац  
СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

0/1mm 0/2mm 0/4mm 

- Сито 1.00 mm > 90 - - 

- Сито 2.00 mm 100 > 90 > 65 

- Сито 4.00 mm  100 > 90 

- Сито 8.00 mm   100 

- Сито 0.063 mm 

за кречњак: f10 (˂10%) 
за еруптивац: f5 (˂5%) 

 
НАПОМЕНА: 

За кречњак је дозвољено 
> 10 % само ако је класа 

еквивалента песка виша од 
SE60. 

СРПС ЕН 933-8 – Одређивање еквивалента 
песка 

SE60 

СРПС ЕН 933-9 – Оцена садржаја ситних 
честица — Испитивање на метилен-плаво 

MBF10 

СРПС ЕН 1744-1 - Одређивање садржаја 
органских материја 

боја 3% раствора натријум-
хидроксида не сме да буде 

тамнија од стандардне 

Основно испитивање песка  једном дневно када се 
производи асфалт 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

исто као и код комплетног 
испитивања 

 

СРПС ЕН 933-8 – Одређивање еквивалента 
песка 

SE60 

 Испитивање фракција дробљеног 
каменог агрегата 

  

Комплетно испитивање фракција дробљеног 
каменог агрегата 

 на сваких 1.000m³ 
допремљеног 

дробљеног каменог 
агрегата за сваку 
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фракцију 

Порекло кречњак или еруптивац  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: 
Испитивање Лос 

Ангелес (СРПС ЕН 1097-
2), Мицро Девал (СРПС 

ЕН 1097-1), 
Прионљивост битумена 

(СРПС ЕН 12697-11) и 
Грудве глине (СРПС 

Б.Б8.038) ће се изводити 
на сваких 4.000m3 

допремљене фракције за 
сваку фракцију и 

минимум 1 испитивање 
за свако градилиште. 

 
 
 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање гранулометријског 
састава (%) 

2/4mm 4/8mm 8/11mm 

- Сито 0.063 mm max. 3 max. 1 max. 1 

- Сито 1.00 mm max. 5 - - 

- Сито 2.00 mm max. 15 max. 5 - 

- Сито 4.00 mm min. 90 max. 15 max. 5 

- Сито 8.00 mm 100 min. 90 max. 15 

- Сито 11.20 mm  - min. 90 

- Сито 16.00 mm  100 100 

 8/16mm 11/16mm  

- Сито 0.063 mm max. 1 max. 1  

- Сито 1.00 mm - -  

- Сито 2.00 mm - -  

- Сито 4.00 mm max. 5 -  

- Сито 8.00 mm max. 15 max. 5  

- Сито 11.20 mm - max. 15  

- Сито 16.00 mm min. 90 min. 90  

- Сито 22.40 mm 100 100  

- Сито 31.50 mm    

СРПС ЕН 1097-2 – Испитивање природног и 
дробљеног агрегата методом "Лос Ангелес" 

LA28 

СРПС ЕН 1097-1 - Испитивање механичких 
и физичких својстава агрегата -  
Део 1: Одређивање отпорности на хабање 
(микро-Девал) - MDE 

MDE25 

СРПС ЕН 12697-11 – Одређивање међусобне 
прионљивости агрегата и битумена 

≥ 80% 

СРПС ЕН 1097-6 – Одређивање  упијања воде 
каменог агрегата   

WA241.2 
или више уколико је агрегат 

отпоран на мраз и 
задовољава Класу F1 према 

СРПС ЕН 1367-1 

СРПС ЕН 1367-1 – Одређивање отпорности 
према замрзавању и одмрзавању 

F1 

СРПС ЕН 933-4 – Одређивање облика зрна (3:1) 
- Индекс облика 

SI20 

СРПС Б.Б8.038 – Одређивање садржаја грудви 
глине 

max. 0.25% 

Основно испитивање фракција дробљеног 
каменог агрегата 

 једном дневно када се 
производи асфалт 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

исто као и код комплетног 
испитивања 

 

СРПС ЕН 933-4 – Одређивање облика зрна (3:1) 
- Индекс облика 
 
 

SI20  

Контрола квалитета произведене асфалтне 
мешавине на градилишту  

 (узорак асфалтне масе 
треба узети од не 

збијене вруће 
асфалтне мешавине 
на градилишту иза 

финишера) 

Физичко-механичке карактеристике асфалтне 
мешавине треба да задовоље захтеве из 
претходне асфалтне мешавине, потребно је 
урадити комплетно испитивање (Испитивање 
по Маршалу, запреминска маса, маx. запрем. 
маса, садржај везива и гранулометријски 
састав ексракцијом) 

према СРПС У.Е9.021 
(дозвољена су одступања у 
складу са СРПС У.Е9.021) 

на почетку радова и на 
сваких 500t и/или 
најмање једном 

дневно 



страна 99 од 250 
 

ФМ 740.07.1                 Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

Контрола квалитета изведеног слоја на 
градилишту  

 

(керн треба узети из 
изведеног слоја на 

истом месту где је узет 
узорак вруће асфалтне 

мешавине - масе) 

Шупљине (%) према СРПС У.Е9.021 на почетку радова и на 
сваких 500t и/или 
најмање једном 

дневно 

Запреминска маса (kg/m3) према СРПС У.Е9.021 

Степен збијености (%) min. 96.0 

Дебљина слоја (cm) одређује се 

Испитивање отпорности на пластичну 
деформацију - колотраг према стандарду ЕН 
12697-22, Метода Б, Мали точак (RUTTING 
тест), (%) 

PRDAIR7.0 
на 60oC 

(на два керна Ø200mm из 
изведеног слоја) 

на сваких 7.000t 
уграђене и збијене 

асфалтне мешавине 

 
 
Meрeњe и плaћaњe 

Oбрaчун пo m² ствaрнo извршeнoг aсфaлтнoг слoja oдрeђeнe дeбљинe у свeму пo 
oвoм oпису. 
 
ИЗРAДA ХAБAJУЋEГ СЛOJA OД AСФAЛT БETOНA AБ 16 с (Бит 60)  
 
Oпис 

Пoзициja oбухвaтa нaбaвку и угрaђивaњe мaтeриjaлa у кoлoвoзни зaстoр прeмa 
прojeктoвaним кoтaмa. Кoлoвoзним зaстoрoм сaстojи сe oд 1 слoja. Изрaдa кoлoвoзнoг 
зaстoрa трeбa дa сe изврши прeмa слeдeћим тeхничким услoвимa: 

 
Teхнoлoгиja извршeњa 
Припрeмнa пoдлoгe 
 
Aсфaлтни слoj мoжe сe пoлaгaти нa пoдлoгу кoja je сувa и кoja ни у кoм случajу ниje 
смрзнутa. Прe пoчeткa рaдoвa мoрa дa je дoбрo oчишћeнa чeличним чeткaмa и издувaнa 
кoмпрeсoрoм. Пoслe зaвршeнoг чишћeњa пoдлoгe нaдзoрни oргaн снимићe нивeлeту и 
рaвнoст пoдлoгe. Нa дeлoвимa гдe пoвршинa слoja пoдлoгe oдступa oд прoписaнe висинe зa 
вишe  oд +15 мм нeoпхoднo je дa извoђaч изврши пoпрaвку пoдлoгe прeмa зaхтeвимa 
трaжeним прojeктним рeшeњeм, oднoснo: 

- нa мeстимa гдe je пoвршинa пoдлoгe испoд прoписaнe нивeлeтe трeбa пoпрaвку 
извршити пoвeћaњeм слoja aсфaлтнe мeшaвинe сa aсфaлт бeтoнoм-хaбajући слoj; 

- нa мeстимa гдe je пoвршинa пoдлoгe изнaд прoписaнe нивeлeтe трeбa скинути вишaк 
aстфaлтнe мaсe у пoдлoзи фрeзoвaњeм. 

 
Спрaвљaњe и трaнспoрт aсфaлтнe мeшaвинe 
 
Aсфaлтнa мaшинa мoрa дa пoсeдуje рeшeтo oтвoрa 16 мм кojим ћe сe oдстрaњивaти 
нeдoзвoљeнa крупнa зрнa у минeрaлнoj мeшaвини. 
Teмпeрaтурa битумeнa и aсфaлтнe мeшaвинe у мeшaлици трeбa дa сe крeћe у грaницaмa 

150-170Ц (изузeтнo 175Ц). 
 
Угрaђивaњe aсфaлтнe мeшaвинe 
 

Teмпeрaтурa aсфaлтнe мeшaвинe нa мeсту угрaђивaњa нe смe бити нижa oд 130Ц. 
 
Пeриoд извршeњa рaдoвa 
 
Хaбajући слoj сa спeцификaциjaмa из oвих тeхничких услoвa мoжe сe угрaђивaти искључивo 
у пeриoду  oд 15.aприлa дo 15.oктoбрa, oднoснo у пeриoду кaдa су тeмпeрaтурe вaздухa 

вeћe oд 5Ц, бeз вeтрa или мин.10Ц, сa вeтрoм. 
 
Кoнтрoлa квaлитeтa 
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Хабајући слој од асфалт бетона АБ16с (AC16 Surf) са битуменом БИТ 50/70 
Метода испитивања и арактеристика која се 

испитује 
Услови квалитета Учесталост 

испитивања 

Испитивање квалитета материјала за израду 
претходне асфалтне мешавине 

 једном за сваку врсту и 
сваких 12 месеци и 
при свакој промени 
било ког материјала 

Контрола квалитета основних материјала   
 Камено брашно (пунило)   

Порекло кречњак  
СРПС ЕН 933-10 - Оцена ситних честица - 
Гранулометријски састав каменог брашна 
(просејавање струјањем ваздуха) (%) 

 

- Сито 0.063 mm 70 – 100 

- Сито 0.125 mm 85 – 100 

- Сито 2.00 mm 100 

СРПС ЕН 13179-1 – Испитивање помоћу делта 
прстена и куглице 

∆R&B8/25 

СРПС ЕН 1097-5 – Одређивање садржаја воде 
сушењем у вентилисаној сушници 

≤ 1% 

СРПС ЕН 1097-4 – Одређивање шупљина у 
сувом сабијеном каменом брашну (шупљине 
према Ригдену) 

V28/38 

СРПС ЕН 1097-7 – Одређивање стварне 
запреминске масе каменог брашна - 
Пикнометарска метода (Mg/m3) 

одређује се 

 Фракционисани дробљени песак   
Порекло еруптивац или кречњак  

 
 
 
 
 
 
 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

0/1mm 0/2mm 

- Сито 0.25 mm 30 - 45 15 - 35 

- Сито 0.71 mm 75 - 100 40 - 85 

- Сито 2.00 mm 100 90 - 100 

- Сито 4.00 mm - 100 

- Сито 8.00 mm - - 

- Сито 0.063 mm 

за кречњак: f10 (˂10%) 
за еруптивац: f5 (˂5%) 

 
НАПОМЕНА: 

За кречњак је дозвољено 
> 10 % само ако је класа 

еквивалента песка виша од 
SE60. 

СРПС ЕН 933-8 – Одређивање еквивалента 
песка 

SE60 

СРПС ЕН 933-9 – Оцена садржаја ситних 
честица — Испитивање на метилен-плаво 

MBF10 

СРПС ЕН 1744-1 - Одређивање садржаја 
органских материја 

боја 3% раствора натријум-
хидроксида не сме да буде 
тамнија од стандардне 

 Фракционисани дробљени камени 
агрегат 

  

Порекло кречњак или еруптивац  
СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

2/4mm 4/8mm 8/11mm 

- Сито 0.063 mm max. 2 max. 1 max. 1 

- Сито 1.00 mm max. 5 - - 

- Сито 2.00 mm max. 15 max. 5 - 

- Сито 4.00 mm min. 90 max. 15 max. 5 
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- Сито 8.00 mm 100 min. 90 max. 15 

- Сито 11.20 mm  - min. 90 

- Сито 16.00 mm  100 100 

  11/16mm  

- Сито 0.063 mm  max. 1  

- Сито 1.00 mm  -  

- Сито 2.00 mm  -  

- Сито 4.00 mm  -  

- Сито 8.00 mm  max. 5  

- Сито 11.20 mm  max. 15  

- Сито 16.00 mm  min. 90  

- Сито 22.40 mm  100  

СРПС ЕН 1097-2 – Испитивање природног и 
дробљеног агрегата методом "Лос Ангелес" 

 

 аутопут,  врло тешко и тешко 
саобраћајно оптерећење 

LA20 

СРПС ЕН 1097-1 - Испитивање механичких 
и физичких својстава агрегата -  
Део 1: Одређивање отпорности на хабање 
(микро-Девал) - MDE 

MDE20 

СРПС ЕН 1097-8 Испитивање механичких и 
физичких својстава агрегата - Део 8: 
Одређивање коефицијента полирања камена 

PSV50 

СРПС ЕН 12697-11 – Одређивање међусобне 
прионљивости агрегата и битумена 

≥ 90% 

СРПС ЕН 1097-6 – Одређивање  упијања воде 
каменог агрегата   

WA241.6 
или више уколико је агрегат 

отпоран на мраз и 
задовољава Класу F2 према 

СРПС ЕН 1367-1 

СРПС ЕН 1367-1 – Одређивање отпорности 
према замрзавању и одмрзавању 

F1 

СРПС ЕН 933-4 – Одређивање облика зрна (3:1) 
- Индекс облика 

SI15 

СРПС Б.Б8.038 – Одређивање садржаја грудви 
глине 

max. 0.25% 

 Везиво    
Битумен БИТ 50/70  НАПОМЕНА: За услов 

квалитета ће се 
примењивати све  
вредности дате у 
стандарду СРПС ЕН 
12591.  
Уместо испитивања 
према СРПС ЕН 12595 
и СРПС ЕН 12596 
може се прихватити 
важећи сертификат 
од произвођача 
битумена који садржи 
резултате тих 

испитивања. 

СРПС ЕН 1426 – Одређивање пенетрације на 
25°C (1/10mm)  

50 - 70 

СРПС ЕН 1427 – Одређивање тачке 
размекшања, ПК (°C) 

46 - 54 

СРПС ЕН 12607-1 – Отпорност према старењу 
на 163°C. – РТФОТ 
(или СРПС ЕН 12607-2,3 ТФОТ, РФТ) 

 
 

- очувана пенетрација (%) ≥ 50 

- повећање тачке размекшања (%) 
            - захтев 1 
            - захтев 2 

 
≤ 9 
≤ 11 

- promena mase (%) ≤ 0.5 

СРПС ЕН ИСО 2592– Одређивање тачке 
паљења према Кливленду (°C) 

≥ 230 

СРПС ЕН 12592 – Растворљивост (%) ≥ 99 

Посебни национални захтеви у складу са СРПС 
ЕН 12591 Прилог Б: 

 

СРПС ЕН 12591 – Индекс пенетрације - 1.5 to + 0.7 

СРПС ЕН 12596 – Динамичка вискозност на 
60oC (Pa.s) 

≥ 90 

СРПС ЕН 12595 – Кинематичка вискозност на ≥ 295 
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135oC (mm2/s) 

СРПС ЕН 12593 – Тачка лома по фрасу (°C) ≤ - 8.0 

Претходна испитивања асфалтне мешавине   
СРПС ЕН 12697-34 – Испитивање по Маршалу   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стабилност на 60°C (kN)  
 аутопут,  врло тешко и тешко 

саобраћајно оптерећење 
min. 7.0 

Течење на 60°C (mm) одређује се 

Укоченост на 60°C (kN/mm)  

 аутопут,  врло тешко и тешко 
саобраћајно оптерећење 

min. 2.0 

СРПС ЕН 12697-8 – Садржај шупљина (%)  

 аутопут,  врло тешко и тешко 
саобраћајно оптерећење 

Vmin3.5 - Vmax6.5 

СРПС ЕН 12697-8 - Испуњеност шупљина 
камене смеше битуменом (%) 

VFBmin65 - VFBmax80 

СРПС ЕН 12697-6 - Запреминска маса (Mg/m3) одређује се 

СРПС ЕН 12697-5 - Максимална  запреминска 
маса Zmax (Mg/m3) 

одређује се 

СРПС ЕН 12697-1 - Садржај везива (%) одређује се 

СРПС ЕН 12697-12 – Осетљивост на воду - 
најмања вредност индиректне затезне чврстоће 

ITSRNR 

одређује се 

СРПС ЕН 12697-2 - Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

 

- Сито 0.063 mm 3 – 9 

- Сито 0.25 mm 8 – 17 

- Сито 0.71 mm 15 – 28 

- Сито 2.00 mm 27 – 43 

- Сито 4.00 mm 40 – 56 

- Сито 8.00 mm 60 – 75 

- Сито 11.2 mm 74 – 86 

- Сито 16.0 mm 97 – 100 

- Сито 22.4 mm 100 

Механичке карактеристике претходне асфалтне 
мешавине: 

 

 Испитивање отпорности на пластичну 
деформацију - колотраг према 
стандарду ЕН 12697-22, Метода Б, Мали 
точак (RUTTING тест)(%) 

PRDAIR7.0 
на 60oC 

 

Извештај о испитивању претходне асфалтне 
мешавине мора да садржи: 

 

 Податке о пореклу основних материјала, 
квалитету и особинама 

 

 Атесте и важеће сертификате за основне 
материјале 

 

 Проценте учешћа каменог материјала за 
минералну и асфалтну мешавину 

 

 Гранулометријски састав минералне 
мешавине 

 

 Дијаграм промена физичко-механичких 
каректеристика асфалтне мешавине са 
различитим садржајем везива 

 

 Механичко-реолошке карактеристике 
узорка асфалтне мешавине за усвојени 
оптимални садржај везива (ЕН 12697-22 
Rutting test) 

 

 Оптималан садржај везива  
Радна мешавина на асфалтној бази  Радна мешавина мора 
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бити припремљена у 
писменој форми у виду 

извештаја за сваку 
врсту асфалтне 

мешавине 

Гранулометријски састав минералне мешавине  у складу са претходном 
асфалтном мешавином 

(дозвољена су одступања у 
складу са СРПС У.Е4.014) 

најмање три узорка 
асфалтне мешавине 

из континуалне 
производње 

Садржај везива (екстракција) у складу са претходном 
асфалтном мешавином 

(дозвољена су одступања у 
складу са СРПС У.Е4.014) 

најмање три узорка 
асфалтне мешавине 

из континуалне 
производње 

Физичко-механичке карактеристике асфалтне 
мешавине треба да задовоље захтеве из 
претходне асфалтне мешавине, потребно је 
урадити комплетно испитивање (Испитивање 
по Маршалу,запреминска маса, маx запрем. 
маса, гранулометријски састав) 

у складу са претходном 
асфалтном мешавином 

(дозвољена су одступања у 
складу са СРПС У.Е4.014) 

најмање три узорка 
асфалтне мешавине 

из континуалне 
производње 

Пробна деоница (ради утврђивања свих 
детаља технологије грађења) 

 

Пробна деоница мора 
бити припремљена у 

писменој форми у виду 
извештаја за сваку 

врсту асфалтне 
мешавине 

Гранулометријски састав минералне мешавине  у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у 
складу са СРПС У.Е4.014) 

 
најмање три узорка 
асфалтне мешавине 

из континуалне 
производње 

 
 
 
 

Садржај везива (екстракција) у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у 
складу са СРПС У.Е4.014) 

Fizičko-mehaničke karakteristike asfaltne mešavine 
treba da zadovolje zahteve iz prethodne asfaltne 
mešavine, potrebno je uraditi kompletno ispitivanje 
(Ispitivanje po Maršalu,zapreminska masa, max 
zaprem. masa, granulometrijski sastav) 

у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у 
складу са СРПС У.Е4.014) 

Vađenje jezgara iz zbejenog asfaltnog sloja na 
gradilištu radi ispitivanja debljine sloja, zbijenosti i 
sadržaja šupljina 

у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у 
складу са СРПС У.Е4.014) 

Испитивање отпорности на пластичну 
деформацију - колотраг према стандарду ЕН 
12697-22, Метода Б, Мали точак (RUTTING тест) 
(%) 
 

PRDAIR7.0 
на 60oC 

(на два керна Ø200mm из 
изведеног слоја) 

најмање један узорак 
асфалтне мешавине 

из континуалне 
производње 

Контрола квалитета на асфалтној бази и на 
градилишту током изградње 

  

 Битуменска емулзија  на сваких 50t 
допремљене емулзије 

СРПС ЕН 12846-1 - Вискозност на 40oC, Тачка 
"Стандардни вискозометар за катран" 

  
 
 

НАПОМЕНА: За услов 
квалитета треба 

користити све 
вредности дате у 

стандарду СРПС ЕН 
13808. 

СРПС ЕН 13075 - 1 - Вредност распада  

СРПС ЕН 1429 - Одређивање  
остатка на ситу 0.5mm 

 

СРПС ЕН 1428 - Садржај воде 
(% mass) 

 

СРПС ЕН 13614 - Испитивање обавијености 
каменог агрегата битуменом 

 

 Испитивање битумена   

Комплетно испитивање битумена БИТ 50/70  на почетку радова и на 
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сваких 500t 
допремљеног 

битумена 

СРПС ЕН 1426 – Одређивање пенетрације на 
25°C (1/10mm)  

50 - 70 

 
НАПОМЕНА: 

За услов квалитета 
ће се примењивати 

све 
вредности дате у 

стандарду СРПС ЕН 
12591. 

Испитивања према 
СРПС ЕН 12595 и 

СРПС ЕН 12596 ће се 
изводити на сваких 
1000t допремљеног 

битумена и минимум 1 
испитивање на сваком 

градилишту. 
 

СРПС ЕН 1427 – Одређивање тачке 
размекшања, ПК (°C) 

46 - 54 

СРПС ЕН 12607-1 – Отпорност према старењу 
на 163°C. – РТФОТ 
(или СРПС ЕН 12607-2,3 ТФОТ, РФТ) 

 

- очувана пенетрација (%) ≥ 50 

- повећање тачке размекшања (%) 
            - захтев 1 
            - захтев 2 

 
≤ 9 
≤ 11 

- промена масе (%) ≤ 0.5 

СРПС ЕН ИСО 2592– Одређивање тачке 
паљења према Кливленду (°C) 

≥ 230 

СРПС ЕН 12592 – Растворљивост (%) ≥ 99 

Посебни национални захтеви у складу са СРПС 
ЕН 12591 Прилог Б: 

 

СРПС ЕН 12591 – Индекс пенетрације - 1.5 to + 0.7 

СРПС ЕН 12596 – Динамичка вискозност на 
60oC (Pa.s) 

≥ 90 

СРПС ЕН 12595 – Кинематичка вискозност на 
135oC (mm2/s) 

≥ 295 

СРПС ЕН 12593 – Тачка лома по Фрасу  
(oC) 

≤ - 8.0 

Основно испитивање битумена БИТ 50/70 
 

на сваких 25t 
допремљеног 

битумена 

СРПС ЕН 1426 – Одређивање пенетрације на 
25°C (1/10mm)  

50 - 70 
 

SRPS EN 1427 – Određivanje tačke razmekšanja, 
PK (°C) 

46 - 54 

 Испитивање филера   

Комплетно испитивање филера  на 200t допремљеног 
филера 

Порекло кречњак  

СРПС ЕН 933-10 - Оцена ситних честица - 
Гранулометријски састав каменог брашна 
(просејавање струјањем ваздуха) (%) 

 

- Сито 0.063 mm 70 – 100 

- Сито 0.125 mm 85 – 100 

- Сито 2.00 mm 100 

СРПС ЕН 13179-1 – Испитивање помоћу делта 
прстена и куглице 

∆R&B8/25 

СРПС ЕН 1097-5 – Одређивање садржаја воде 
сушењем у вентилисаној сушници 

≤ 1% 

СРПС ЕН 1097-4 – Одређивање шупљина у 
сувом сабијеном каменом брашну (шупљине 
према Ригдену) 

V28/38 

СРПС ЕН 1097-7 – Одређивање стварне 
запреминске масе каменог брашна - 
Пикнометарска метода (Mg/m3) 
 

одређује се 

Основно испитивање филера 
 

на 25t допремљеног 
филера 

СРПС ЕН 933-10 - Оцена ситних честица - 
Гранулометријски састав каменог брашна 
(просејавање струјањем ваздуха) (%) 

 

 

- Сито 0.063 mm 70 – 100 
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- Сито 0.125 mm 85 – 100 

- Сито 2.00 mm 100 

СРПС ЕН 1097-5 – Одређивање садржаја воде 
сушењем у вентилисаној сушници 

≤ 1% 

СРПС ЕН 1097-4 – Одређивање шупљина у 
сувом сабијеном каменом брашну (шупљине 
према Ригдену) 

V28/38  

 Испитивање песка   

Комплетно испитивање песка  на сваких 2.000m³ 
допремљеног песка 

Порекло кречњак или еруптивац  

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

0/1mm 0/2mm 

- Сито 0.25 mm 30 - 45 15 - 35 

- Сито 0.71 mm 75 - 100 40 - 85 

- Сито 2.00 mm 100 90 - 100 

- Сито 4.00 mm - 100 

- Сито 8.00 mm - - 

- Сито 0.063 mm 

за кречњак: f10 (˂10%) 
за еруптивац: f5 (˂5%) 

 
НАПОМЕНА: 

За кречњак је дозвољено 
> 10 % само ако је класа 

еквивалента песка виша од 
SE60. 

СРПС ЕН 933-8 – Одређивање еквивалента 
песка 

SE60 

СРПС ЕН 933-9 – Оцена садржаја ситних 
честица — Испитивање на метилен-плаво 

MBF10 

СРПС ЕН 1744-1 - Одређивање садржаја 
органских материја 

боја 3% раствора натријум-
хидроксида не сме да буде 

тамнија од стандардне 

Основно испитивање песка  једном дневно када се 
производи асфалт 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

исто као и код комплетног 
испитивања 

 

СРПС ЕН 933-8 – Одређивање еквивалента 
песка 

SE60 

 Испитивање фракција дробљеног 
каменог агрегата 

  

Комплетно испитивање фракција дробљеног 
каменог агрегата 

 на сваких 1.000m³ 
допремљеног 

дробљеног каменог 
агрегата за сваку 

фракцију 

Порекло кречњак или еруптивац  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

2/4mm 4/8mm 8/11mm 

- Сито 0.063 mm max. 2 max. 1 max. 1 

- Сито 1.00 mm max. 5 - - 

- Сито 2.00 mm max. 15 max. 5 - 

- Сито 4.00 mm min. 90 max. 15 max. 5 

- Сито 8.00 mm 100 min. 90 max. 15 

- Сито 11.20 mm  - min. 90 

- Сито 16.00 mm  100 100 

  11/16mm  

- Сито 0.063 mm  max. 1  

- Сито 1.00 mm  -  
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- Сито 2.00 mm  -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: 
Испитивање Лос 

Ангелес (СРПС ЕН 
1097-2), Мицро Девал 

(СРПС ЕН 1097-1), 
Прионљивост 

битумена (СРПС ЕН 
12697-11) и Грудве 

глине (СРПС Б.Б8.038) 
ће се изводити на 

сваких 4.000m3 
допремљене фракције 

за сваку фракцију и 
минимум 1 

испитивање за свако 
градилиште. 

 

 
 

- Сито 4.00 mm  -  

- Сито 8.00 mm  max. 5  

- Сито 11.20 mm  max. 15  

- Сито 16.00 mm  min. 90  

- Сито 22.40 mm  100  

СРПС ЕН 1097-2 – Испитивање природног и 
дробљеног агрегата методом "Лос Ангелес" 

 

 аутопут,  врло тешко и тешко 
саобраћајно оптерећење 

LA20 

СРПС ЕН 1097-1 - Испитивање механичких 
и физичких својстава агрегата -  
Део 1: Одређивање отпорности на хабање 
(микро-Девал) - MDE 

MDE20 

СРПС ЕН 1097-8 Испитивање механичких и 
физичких својстава агрегата - Део 8: 
Одређивање коефицијента полирања камена 

PSV50 

СРПС ЕН 12697-11 – Одређивање међусобне 
прионљивости агрегата и битумена 

≥ 90% 

СРПС ЕН 1097-6 – Одређивање  упијања воде 
каменог агрегата   

WA241.6 
или више уколико је агрегат 

отпоран на мраз и 
задовољава Класу F2 према 

СРПС ЕН 1367-1 

СРПС ЕН 1367-1 – Одређивање отпорности 
према замрзавању и одмрзавању 

F1 

СРПС ЕН 933-4 – Одређивање облика зрна (3:1) 
- Индекс облика 

SI15 

СРПС Б.Б8.038 – Одређивање садржаја грудви 
глине 

max. 0.25% 

Основно испитивање фракција дробљеног 
каменог агрегата 

 једном дневно када се 
производи асфалт 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

исто као и код комплетног 
испитивања 

 

СРПС ЕН 933-4 – Одређивање облика зрна (3:1) 
- Индекс облика 
 
 

SI15  

Контрола квалитета произведене асфалтне 
мешавине на градилишту  

 (узорак асфалтне масе 
треба узети од не 

збијене вруће 
асфалтне мешавине 
на градилишту иза 

финишера) 

Физичко-механичке карактеристике асфалтне 
мешавине треба да задовоље захтеве из 
претходне асфалтне мешавине, потребно је 
урадити комплетно испитивање (Испитивање 
по Маршалу, запреминска маса, маx. запрем. 
маса, садржај везива и гранулометријски 
састав ексракцијом) 

према СРПС У.Е4.014 

на почетку радова и на 
сваких 350t и/или 
најмање једном 

дневно 

Контрола квалитета изведеног слоја на 
градилишту  

 

(керн треба узети из 
изведеног слоја на 

истом месту где је узет 
узорак вруће асфалтне 

мешавине - масе) 

Шупљине (%) према СРПС У.Е4.014 на почетку радова и на 
сваких 350t и/или 
најмање једном 

дневно 

Запреминска маса (kg/m3) према СРПС У.Е4.014 

Степен збијености (%) min. 97.0 

Дебљина слоја (cm) одређује се 

Испитивање отпорности на пластичну PRDAIR7.0 на сваких 7.000t 
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деформацију - колотраг према стандарду ЕН 
12697-22, Метода Б, Мали точак (RUTTING 
тест), (%) 

на 60oC 
(на два керна Ø200mm из 

изведеног слоја) 

уграђене и збијене 
асфалтне мешавине 

 
 
Критeриjуми зa oбрaчун извeдeних рaдoвa 
Рaвнoст слoja 
 

Meрeњe врши нaдзoрни oргaн нa пoпрeчним прoфилимa, с тим дa мeђусoбни рaзмaк нe 
будe вeћи oд 20 м.  

Meрeњe сe врши рaвњaчoм 4 м дужинe (лeвo, дeснo, срeдинa), oднoнсo Бумп-
Интeгрaтoрoм, кoнтинуaлнo цeлoм дужинoм. 

 
Критeриjуми су слeдeћи: 

- рaвнoст 0-4 мм зaдoвoљaвa 
- рaвнoст 4-10 мм нe зaдoвoљaвa и oдбиja сe 5-25% 

врeднoст пoвршинe oвe рaвнoсти 
- рaвнoст прeкo 10 мм нe зaдoвoљaвa и oдбиja сe 100% 

врeднoсти oвe пoзициje нa припaдajућoj пoвршини. 
 
Oдступaњe пoвршинe слoja oд прoписaнe висинe 

Meрeњe сe врши нa свaкoм прoфилу: 
- зa пoдбaчaj дeбљинe 4-8 мм, oдбиja сe 10-25% врeднoсти oвe пoвршинe; 
- зa пoдбaчaj дeбљинe слoja 8-10 мм, oдбиja сe 16-50% врeднoсти oвe пoвршинe; 
- зa пoдбaчaj дeбљинe слoja прeкo 10 мм извршeни рaд сe нe примa. 

 
Сaдржaj зaoстaлих шупљинa у сaбиjeнoм Maршaлoвoм узoрку 

- Укoликo су укупнe шупљинe у грaницaмa 8-9% умaњуje сe врeднoст хaбajућeг слoja зa 
5-25% пoвршинe кojу oбухвaтa узoрaк; 

- Зa зaoстaлe шупљинe 9-10% умaњуje сe врeднoст зaстoрa зa 25-50%; 
- Укoликo су зaoстaлe шупљинe прeкo 10% извршeни рaд сe нe примa нa пoвршини кojу 

oбухвaтa испитaни узoрaк. 
 
Грaнулoмeтриjски сaстaв минeрaлнe мeшaвинe 

Укoликo грaнулoмeтриjски сaстaв eкстрaхирaнe минeрaлнe мeшaвинe oдступa oд 
грaничнe кривe у oднoсу нa зaхтeвaнe физичкo-мeхaничкe oсoбинe, извoђaчу ћe сe умaњити 
врeднoст хaбajућeг слoja зa 5% зa пoвршину кojу oбухвaтa испитaни узoрaк. 

Укoликo имa вишe oд 5% рeзултaтa сa oдступaњимa у фрaкциjaмa филeрa и 
битумeнa oд дoзвoљeних, aсфaлтни слoj сe нe мoжe прихвaтити кao дoбaр. 
 
Увaљeнoст (збиjeнoст) зaстoрa 

- Зa пoдбaчaj увaљaнoсти 1-3% умaњуje сe врeднoст  рaдoвa зa 2-10% нa пoвршини 
кojу пoкривa испитaни узoрaк; 

- Зa пoдбaчaj увaљaнoсти 3-5% умaњуje сe врeднoст рaдoвa зa 10-50%; 
- Зa пoдбaчaj увaљaнoсти прeкo 5% извршeни рaд сe нe мoжe примити. 

 
Meрeњe и плaћaњe 

Oбрaчун пo мeтру квaдрaтнoм ствaрнo извршeнoг aсфaлтнoг слoja oдрeђeнe 
дeбљинe у свeму пo oвoм oпису. 
 
ИЗРAДA ХAБAJУЋEГ СЛOJA OД AСФAЛT БETOНA AБ 11 с (бит 60) 
 
Oпис 

Пoзициja oбухвaтa нaбaвку, спрaвљaњe, угрaђивaњe и збиjaњe aсфaлт бeтoнa у 
дeбљини слoja oд 4 цм. 

Глaвним прojeктoм oдрeђeнe су дeoницe нa кojимa ћe сe рaдити oвaj слoj. 
Oснoвa зa изрaду тeхничких услoвa зa oву пoзициjу je СРПС  У.E4.014. 
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Oсoбинe угрaђeнoг хaбajућeг слoja 
Угрaђeни слoj oд aсфaлт бeтoнa мoрa имaти слeдeћe oсoбинe: 
 
Рeд.    Oсoбинe   Услoви квaлитeтa 
бр.  
 
1.Зaoстaлe шупљинe (%)     3-8 
2.Увaљaнoст (збиjeнoст) слoja (%)    мин 97 
3.Рaвнoст слoja пoд рaвнaчoм 4 м    мaх 4 мм 
4.Oдступaњe пoвршинe слoja oд 

прoписaнe висинe      мaх + 4 мм 
5.Oдсупaњe oд зaхтeвaнoг  

 пoпрeчнoг пaдa      мaх ±  0.4% 
 
Збиjeнoст угрaђeнoг слoja 

Зa збиjaњe хaбajућeг слoja нe смe сe кoристити  вибрaциoни вaљaк, вeћ сe кoристe 
тeшки вaљци сa гумeним тoчкoвимa кojи збиjajу рaзaстрти слoj нeпoсрeднo изa финишeрa и 
нa крajу пoвршину слoja изрaвнaвajу стaтички вaљци, сa 2 тoчкa (тaндeм вaљци). 

Зa извoђeњe рaдoвa пoтрeбнo je oбeзбeдити 2 финишeрa и 3 вaљкa кaкo би сe 
пoстигao пoсeбaн стeпeн збиjeнoсти и спoj. Кao вaриjaнтa прeдлaжe сe рaд сa jeдним 
финишeрoм  пoтрeбнe ширинe и сa oдгoвaрajућoм гaрнитурoм вaљaкa. 
 
Пeриoд извршeњa рaдoвa 

Хaбajући слoj сa спeцификaциjaмa из oвих тeхничких услoвa мoжe сe угрaђивaти 
искључивo у пeриoду oд 15. aприлa дo 15. oктoбрa. 
 
Кoнтрoлa квaлитeтa 
Хабајући слој од асфалт бетона АБ11с (AC11 Surf) са битуменом БИТ 50/70 
Метода испитивања и арактеристика која се 

испитује 
Услови квалитета Учесталост 

испитивања 

Испитивање квалитета материјала за израду 
претходне асфалтне мешавине 

 једном за сваку врсту и 
сваких 12 месеци и при 
свакој промени било ког 

материјала 

Контрола квалитета основних материјала   

 Камено брашно (пунило)   

Порекло кречњак  

СРПС ЕН 933-10 - Оцена ситних честица - 
Гранулометријски састав каменог брашна 
(просејавање струјањем ваздуха) (%) 

 

- Сито 0.063 mm 70 – 100 

- Сито 0.125 mm 85 – 100 

- Сито 2.00 mm 100 

СРПС ЕН 13179-1 – Испитивање помоћу делта 
прстена и куглице 

∆R&B8/25 

СРПС ЕН 1097-5 – Одређивање садржаја воде 
сушењем у вентилисаној сушници 

≤ 1% 

СРПС ЕН 1097-4 – Одређивање шупљина у 
сувом сабијеном каменом брашну (шупљине 
према Ригдену) 

V28/38 

СРПС ЕН 1097-7 – Одређивање стварне 
запреминске масе каменог брашна - 
Пикнометарска метода (Mg/m3) 

одређује се 

 Фракционисани дробљени песак   

Порекло еруптивац или кречњак  
 
 
 
 
 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

0/1mm 0/2mm 

- Сито 0.25 mm 30 - 45 15 - 35 

- Сито 0.71 mm 75 - 100 40 - 85 
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- Сито 2.00 mm 100 90 - 100  
 - Сито 4.00 mm - 100 

- Сито 8.00 mm - - 

- Сито 0.063 mm 

за кречњак: f10 (˂10%) 
за еруптивац: f5 (˂5%) 

 
НАПОМЕНА:  

За кречњак је дозвољено 
> 10 % само ако је класа 

еквивалента песка виша од SE60. 

СРПС ЕН 933-8 – Одређивање еквивалента 
песка 

SE60 

СРПС ЕН 933-9 – Оцена садржаја ситних 
честица — Испитивање на метилен-плаво 

MBF10 

СРПС ЕН 1744-1 - Одређивање садржаја 
органских материја 

боја 3% раствора натријум-
хидроксида не сме да буде 

тамнија од стандардне 

 Фракционисани дробљени камени 
агрегат 

 
 

Порекло еруптивац  

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

2/4mm 4/8mm 8/11mm 

- Сито 0.063 mm max. 2 max. 1 max. 1 

- Сито 1.00 mm max. 5 - - 

- Сито 2.00 mm max. 15 max. 5 - 

- Сито 4.00 mm min. 90 max. 15 max. 5 

- Сито 8.00 mm 100 min. 90 max. 15 

- Сито 11.20 mm  - min. 90 

- Сито 16.00 mm  100 100 

СРПС ЕН 1097-2 – Испитивање природног и 
дробљеног агрегата методом "Лос Ангелес" 

 

 аутопут,  врло тешко и тешко 
саобраћајно оптерећење 

LA20 

СРПС ЕН 1097-1 - Испитивање механичких 
и физичких својстава агрегата -  
Део 1: Одређивање отпорности на хабање 
(микро-Девал) - MDE 

MDE20 

СРПС ЕН 1097-8 Испитивање механичких и 
физичких својстава агрегата - Део 8: 
Одређивање коефицијента полирања камена 

PSV50 

СРПС ЕН 12697-11 – Одређивање међусобне 
прионљивости агрегата и битумена 

≥ 90% 

СРПС ЕН 1097-6 – Одређивање  упијања воде 
каменог агрегата   

WA241.6 
или више уколико је агрегат 

отпоран на мраз и задовољава 
Класу F2 према СРПС ЕН 1367-1 

СРПС ЕН 1367-1 – Одређивање отпорности 
према замрзавању и одмрзавању 

F1 

СРПС ЕН 933-4 – Одређивање облика зрна (3:1) 
- Индекс облика 

SI15 

СРПС Б.Б8.038 – Одређивање садржаја грудви 
глине 

max. 0.25% 

 Везиво    

Битумен БИТ 50/70  НАПОМЕНА: За услов 
квалитета ће се 
примењивати све  
вредности дате у 

стандарду СРПС ЕН 
12591.  

Уместо испитивања 
према СРПС ЕН 12595 и 
СРПС ЕН 12596 може се 

прихватити важећи 

СРПС ЕН 1426 – Одређивање пенетрације на 
25°C (1/10mm)  

50 - 70 

СРПС ЕН 1427 – Одређивање тачке 
размекшања, ПК (°C) 

46 - 54 

СРПС ЕН 12607-1 – Отпорност према старењу 
на 163°C. – РТФОТ 
(или СРПС ЕН 12607-2,3 ТФОТ, РФТ) 

 
 

- очувана пенетрација (%) ≥ 50 
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- повећање тачке размекшања (%) 
            - захтев 1 
            - захтев 2 

 
≤ 9 

≤ 11 

сертификат од 
произвођача битумена 
који садржи резултате 

тих испитивања. 
- promena mase (%) ≤ 0.5 

СРПС ЕН ИСО 2592– Одређивање тачке 
паљења према Кливленду (°C) 

≥ 230 

СРПС ЕН 12592 – Растворљивост (%) ≥ 99 

Посебни национални захтеви у складу са СРПС 
ЕН 12591 Прилог Б: 

 

СРПС ЕН 12591 – Индекс пенетрације - 1.5 to + 0.7 

СРПС ЕН 12596 – Динамичка вискозност на 60oC 
(Pa.s) 

≥ 90 

СРПС ЕН 12595 – Кинематичка вискозност на 
135oC (mm2/s) 

≥ 295 

СРПС ЕН 12593 – Тачка лома по фрасу (°C) ≤ - 8.0 

Претходна испитивања асфалтне мешавине   

СРПС ЕН 12697-34 – Испитивање по Маршалу   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стабилност на 60°C (kN)  

 аутопут,  врло тешко и тешко 
саобраћајно оптерећење 

min. 7.0 

Течење на 60°C (mm) одређује се 

Укоченост на 60°C (kN/mm)  

 аутопут,  врло тешко и тешко 
саобраћајно оптерећење 

min. 2.0 

СРПС ЕН 12697-8 – Садржај шупљина (%)  

 аутопут,  врло тешко и тешко 
саобраћајно оптерећење 

Vmin3.5 - Vmax6.5 

СРПС ЕН 12697-8 - Испуњеност шупљина 
камене смеше битуменом (%) 

VFBmin65 - VFBmax80 

СРПС ЕН 12697-6 - Запреминска маса (Mg/m3) одређује се 

СРПС ЕН 12697-5 - Максимална  запреминска 
маса Zmax (Mg/m3) 

одређује се 

СРПС ЕН 12697-1 - Садржај везива (%) одређује се 

СРПС ЕН 12697-12 – Осетљивост на воду - 
најмања вредност индиректне затезне чврстоће 

ITSRNR 

одређује се 

СРПС ЕН 12697-2 - Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

 

- Сито 0.063 mm 3 - 10 

- Сито 0.25 mm 8 - 18 

- Сито 0.71 mm 16 - 30 

- Сито 2.00 mm 31 - 48 

- Сито 4.00 mm 49 - 65 

- Сито 8.00 mm 75 - 87 

- Сито 11.2 mm 97 - 100 

- Сито 16.0 mm 100 

Механичке карактеристике претходне асфалтне 
мешавине: 

 

 Испитивање отпорности на пластичну 
деформацију - колотраг према стандарду 
ЕН 12697-22, Метода Б, Мали точак 
(RUTTING тест)(%) 

PRDAIR7.0  
на 60oC 

 

Извештај о испитивању претходне асфалтне 
мешавине мора да садржи: 

 

 Податке о пореклу основних материјала, 
квалитету и особинама 

 

 Атесте и важеће сертификате за основне 
материјале 

 

 Проценте учешћа каменог материјала за  
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минералну и асфалтну мешавину 

 Гранулометријски састав минералне 
мешавине 

 

 Дијаграм промена физичко-механичких 
каректеристика асфалтне мешавине са 
различитим садржајем везива 

 

 Механичко-реолошке карактеристике 
узорка асфалтне мешавине за усвојени 
оптимални садржај везива (ЕН 12697-22 
Rutting test) 

 

 Оптималан садржај везива  

Радна мешавина на асфалтној бази 

 

Радна мешавина мора 
бити припремљена у 

писменој форми у виду 
извештаја за сваку врсту 

асфалтне мешавине 

Гранулометријски састав минералне мешавине  у складу са претходном 
асфалтном мешавином 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е4.014) 

најмање три узорка 
асфалтне мешавине из 

континуалне производње 

Садржај везива (екстракција) у складу са претходном 
асфалтном мешавином 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е4.014) 

најмање три узорка 
асфалтне мешавине из 

континуалне производње 

Физичко-механичке карактеристике асфалтне 
мешавине треба да задовоље захтеве из 
претходне асфалтне мешавине, потребно је 
урадити комплетно испитивање (Испитивање по 

Маршалу,запреминска маса, маx запрем. маса, 
гранулометријски састав) 

у складу са претходном 
асфалтном мешавином 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е4.014) 

најмање три узорка 
асфалтне мешавине из 

континуалне производње 

Пробна деоница (ради утврђивања свих 
детаља технологије грађења) 

 

Пробна деоница мора 
бити припремљена у 

писменој форми у виду 
извештаја за сваку врсту 

асфалтне мешавине 

Гранулометријски састав минералне мешавине  у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е4.014) 

 
најмање три узорка 

асфалтне мешавине из 
континуалне производње 

 
 
 
 

Садржај везива (екстракција) у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е4.014) 

Fizičko-mehaničke karakteristike asfaltne mešavine 
treba da zadovolje zahteve iz prethodne asfaltne 
mešavine, potrebno je uraditi kompletno ispitivanje 
(Ispitivanje po Maršalu,zapreminska masa, max zaprem. 
masa, granulometrijski sastav) 

у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е4.014) 

Vađenje jezgara iz zbejenog asfaltnog sloja na 
gradilištu radi ispitivanja debljine sloja, zbijenosti i 
sadržaja šupljina 

у складу са радном 
мешавином – JMF 

(дозвољена су одступања у складу 
са СРПС У.Е4.014) 

Испитивање отпорности на пластичну 
деформацију - колотраг према стандарду ЕН 
12697-22, Метода Б, Мали точак (RUTTING тест) 
(%) 
 

PRDAIR7.0  
на 60oC 

(на два керна Ø200mm из 
изведеног слоја) 

најмање један узорак 
асфалтне мешавине из 

континуалне производње 

Контрола квалитета на асфалтној бази и на 
градилишту током изградње 

  

 Битуменска емулзија  на сваких 50t 
допремљене емулзије 

СРПС ЕН 12846-1 - Вискозност на 40oC, Тачка 
"Стандардни вискозометар за катран" 

  
 
 

НАПОМЕНА: За услов 
СРПС ЕН 13075 - 1 - Вредност распада  

СРПС ЕН 1429 - Одређивање   



страна 112 од 250 
 

ФМ 740.07.1                 Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

остатка на ситу 0.5mm квалитета треба 
користити све 

вредности дате у 
стандарду СРПС ЕН 

13808. 

СРПС ЕН 1428 - Садржај воде 
(% mass) 

 

СРПС ЕН 13614 - Испитивање обавијености 
каменог агрегата битуменом 

 

 Испитивање битумена   

Комплетно испитивање битумена БИТ 50/70 
 

на почетку радова и на 
сваких 500t допремљеног 

битумена 

СРПС ЕН 1426 – Одређивање пенетрације на 
25°C (1/10mm)  

50 - 70 

 
НАПОМЕНА:  

За услов квалитета ће 
се примењивати све  

вредности дате у 
стандарду СРПС ЕН 

12591.  
Испитивања према  
СРПС ЕН 12595 и  

СРПС ЕН 12596 ће се 
изводити на сваких 1000t 

допремљеног битумена и 
минимум 1 испитивање 
на сваком градилишту. 

 

СРПС ЕН 1427 – Одређивање тачке 
размекшања, ПК (°C) 

46 - 54 

СРПС ЕН 12607-1 – Отпорност према старењу 
на 163°C. – РТФОТ 
(или СРПС ЕН 12607-2,3 ТФОТ, РФТ) 

 

- очувана пенетрација (%) ≥ 50 

- повећање тачке размекшања (%) 
            - захтев 1 
            - захтев 2 

 
≤ 9 

≤ 11 

- промена масе (%) ≤ 0.5 

СРПС ЕН ИСО 2592– Одређивање тачке 
паљења према Кливленду (°C) 

≥ 230 

СРПС ЕН 12592 – Растворљивост (%) ≥ 99 

Посебни национални захтеви у складу са СРПС 
ЕН 12591 Прилог Б: 

 

СРПС ЕН 12591 – Индекс пенетрације - 1.5 to + 0.7 

СРПС ЕН 12596 – Динамичка вискозност на 60oC 
(Pa.s) 

≥ 90 

СРПС ЕН 12595 – Кинематичка вискозност на 
135oC (mm2/s) 

≥ 295 

СРПС ЕН 12593 – Тачка лома по Фрасу  
(oC) 

≤ - 8.0 

Основно испитивање битумена БИТ 50/70 
 

на сваких 25t 
допремљеног битумена 

СРПС ЕН 1426 – Одређивање пенетрације на 
25°C (1/10mm)  

50 - 70 
 

SRPS EN 1427 – Određivanje tačke razmekšanja, 
PK (°C) 

46 - 54 

 Испитивање филера   

Комплетно испитивање филера  на 200t допремљеног 
филера 

Порекло кречњак  

СРПС ЕН 933-10 - Оцена ситних честица - 
Гранулометријски састав каменог брашна 
(просејавање струјањем ваздуха) (%) 

 

- Сито 0.063 mm 70 – 100 

- Сито 0.125 mm 85 – 100 

- Сито 2.00 mm 100 

СРПС ЕН 13179-1 – Испитивање помоћу делта 
прстена и куглице 

∆R&B8/25 

СРПС ЕН 1097-5 – Одређивање садржаја воде 
сушењем у вентилисаној сушници 

≤ 1% 

СРПС ЕН 1097-4 – Одређивање шупљина у 
сувом сабијеном каменом брашну (шупљине 
према Ригдену) 

V28/38 

СРПС ЕН 1097-7 – Одређивање стварне 
запреминске масе каменог брашна - 
Пикнометарска метода (Mg/m3) 
 

одређује се 

Основно испитивање филера  на 25t допремљеног 
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филера 

СРПС ЕН 933-10 - Оцена ситних честица - 
Гранулометријски састав каменог брашна 
(просејавање струјањем ваздуха) (%) 

 

 
- Сито 0.063 mm 70 – 100 

- Сито 0.125 mm 85 – 100 

- Сито 2.00 mm 100 

СРПС ЕН 1097-5 – Одређивање садржаја воде 
сушењем у вентилисаној сушници 

≤ 1% 

СРПС ЕН 1097-4 – Одређивање шупљина у 
сувом сабијеном каменом брашну (шупљине 
према Ригдену) 

V28/38  

 Испитивање песка   

Комплетно испитивање песка  на сваких 2.000m³ 
допремљеног песка 

Порекло еруптивац или кречњак   

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

0/1mm 0/2mm 

- Сито 0.25 mm 30 - 45 15 - 35 

- Сито 0.71 mm 75 - 100 40 - 85 

- Сито 2.00 mm 100 90 - 100 

- Сито 4.00 mm - 100 

- Сито 8.00 mm - - 

- Сито 0.063 mm 

за кречњак: f10 (˂10%) 
за еруптивац: f5 (˂5%) 

 
НАПОМЕНА:  

За кречњак је дозвољено 
> 10 % само ако је класа 

еквивалента песка виша од SE60. 

СРПС ЕН 933-8 – Одређивање еквивалента 
песка 

SE60 

СРПС ЕН 933-9 – Оцена садржаја ситних 
честица — Испитивање на метилен-плаво 

MBF10 

СРПС ЕН 1744-1 - Одређивање садржаја 
органских материја 

боја 3% раствора натријум-
хидроксида не сме да буде 

тамнија од стандардне 
Основно испитивање песка  једном дневно када се 

производи асфалт 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

исто као и код комплетног 
испитивања 

 

СРПС ЕН 933-8 – Одређивање еквивалента 
песка 

SE60 

 Испитивање фракција дробљеног 
каменог агрегата 

  

Комплетно испитивање фракција дробљеног 
каменог агрегата 

 на сваких 1.000m³ 
допремљеног дробљеног 
каменог агрегата за сваку 

фракцију 

Порекло еруптивац  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

2/4mm 4/8mm 8/11mm 

- Сито 0.063 mm max. 2 max. 1 max. 1 

- Сито 1.00 mm max. 5 - - 

- Сито 2.00 mm max. 15 max. 5 - 

- Сито 4.00 mm min. 90 max. 15 max. 5 

- Сито 8.00 mm 100 min. 90 max. 15 

- Сито 11.20 mm  - min. 90 

- Сито 16.00 mm  100 100 

СРПС ЕН 1097-2 – Испитивање природног и 
дробљеног агрегата методом "Лос Ангелес" 
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 аутопут,  врло тешко и тешко 
саобраћајно оптерећење 

LA20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: 
Испитивање Лос 

Ангелес (СРПС ЕН 1097-
2), Мицро Девал (СРПС 

ЕН 1097-1), 
Прионљивост битумена 

(СРПС ЕН 12697-11) и 
Грудве глине (СРПС 

Б.Б8.038) ће се изводити 
на сваких 4.000m3 

допремљене фракције за 
сваку фракцију и 

минимум 1 испитивање 
за свако градилиште. 

 

 
 

СРПС ЕН 1097-1 - Испитивање механичких 
и физичких својстава агрегата -  
Део 1: Одређивање отпорности на хабање 
(микро-Девал) - MDE 

MDE20 

СРПС ЕН 1097-8 Испитивање механичких и 
физичких својстава агрегата - Део 8: 
Одређивање коефицијента полирања камена 

PSV50 

СРПС ЕН 12697-11 – Одређивање међусобне 
прионљивости агрегата и битумена 

≥ 90% 

СРПС ЕН 1097-6 – Одређивање  упијања воде 
каменог агрегата   

WA241.6 
или више уколико је агрегат 

отпоран на мраз и задовољава 
Класу F2 према СРПС ЕН 1367-1 

СРПС ЕН 1367-1 – Одређивање отпорности 
према замрзавању и одмрзавању 

F1 

СРПС ЕН 933-4 – Одређивање облика зрна (3:1) 
- Индекс облика 

SI15 

СРПС Б.Б8.038 – Одређивање садржаја грудви 
глине 

max. 0.25% 

Основно испитивање фракција дробљеног 
каменог агрегата 

 једном дневно када се 
производи асфалт 

СРПС ЕН 933-1 – Одређивање 
гранулометријског састава (%) 

исто као и код комплетног 
испитивања 

 

СРПС ЕН 933-4 – Одређивање облика зрна (3:1) 
- Индекс облика 
 
 

SI15  

Контрола квалитета произведене асфалтне 
мешавине на градилишту  

 (узорак асфалтне масе 
треба узети од не збијене 

вруће асфалтне 
мешавине на градилишту 

иза финишера) 

Физичко-механичке карактеристике асфалтне 
мешавине треба да задовоље захтеве из 
претходне асфалтне мешавине, потребно је 
урадити комплетно испитивање (Испитивање по 
Маршалу, запреминска маса, маx. запрем. маса, 
садржај везива и гранулометријски састав 
ексракцијом) 

према СРПС У.Е4.014 

на почетку радова и на 
сваких 350t и/или 

најмање једном дневно 

Контрола квалитета изведеног слоја на 
градилишту  

 

(керн треба узети из 
изведеног слоја на истом 
месту где је узет узорак 

вруће асфалтне 
мешавине - масе) 

Шупљине (%) према СРПС У.Е4.014 
на почетку радова и на 

сваких 350t и/или 
најмање једном дневно 

Запреминска маса (kg/m3) према СРПС У.Е4.014 

Степен збијености (%) min. 97.0 

Дебљина слоја (cm) одређује се 

Испитивање отпорности на пластичну 
деформацију - колотраг према стандарду ЕН 
12697-22, Метода Б, Мали точак (RUTTING 
тест), (%) 

PRDAIR7.0  
на 60oC 

 (на два керна Ø200mm из 
изведеног слоја) 

на сваких 7.000t уграђене 
и збијене асфалтне 

мешавине 

 
Meрeњe и плaћaњe 

Oбрaчун пo m² извшeнoг aсфaлтнoг слoja oдрeђeнe дeбљинe у свeму пo oвoм oпису. 
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3 ПРОЈЕКАТ ИЗМЕШТАЊА ТРАСЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ СА ЗАШТИТОМ 
ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА КРУЖНОЈ РАСКРСНИЦИ СА ДРЖАВНИМ 

ПУТЕМ IБ РЕДА БРОЈ 12 (ДРЖАВНИ ПУТ II РЕДА БРОЈ 108   
(СТАРА ОЗНАКА М-7)) 

 
Т Е Х Н И Ч К И   И З В Е Ш Т А Ј  

  
У оквиру пројекта за извођење обилазног пута око Зрењанина, на месту његовог 

укрштања са Државним путем IБ реда број 12 (Државни пут II реда број 108)  је предвђена 
кружна раскрсница. Линије водовода PVC DN 200мм (која се пружа до бродоградилишта) и 
фекалне канализације се пружају паралелно Државном путу II реда број 108, али ван 
коловоза. Са пројектовањем кружне раскрснице део трасе водовода и канализације наћи ће 
се испод коловоза будуће саобраћајнице. Због угрожености инсталација како у фази 
извођења радова, тако и у фази експлоатације ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, које 
се бави одржавањем ове две мреже, је издало Услове заштите број 1566 дана 03.10.2013. 
године, а Инвеститор сачинио Пројектни задатак за пројектовање радова на заштити ове две 
мреже.  

Према условима заштите водоводне мреже и фекалне канализације ЈКП „Водовод и 
канализација“ Зрењанин пројектована је измена трасе водоводне мреже PVC DN 200мм тако 
што се рачва у два нова крака водовода око кружне раскрснице од PEHD100 ND 225, NP 10 
bara, како је то приказано у ситуацији. На месту рачвања цевовода (чвор А пре раскрснице) 
и спајања водова (чвор Д иза раскрснице) предвиђене су водовоне шахте ш1 и ш2. У чвору 
А и Д врши се откопавање око постојећег цевовода, који се (након затварања протока воде и 
евентуалног пражњења овог дела цевовода) сече. У сваком чвору се сече део од 4 метара, 
а затим се блиндирају крајеви дела цевовода испод кружне раскрснице, који остаје ван 
функције, и то бетонским блоковима. У чвору А и Д се врши рачвање, односно спајање 
цевовода фазонеријом која је приказана и специфицирана у прилогу шеме чворова 
водовода. Ту су одређене и унутрашње димензије шахти. шахт 1 је основе унутрашњих 
димензија 2.4 x 1.6 метара, а шахт 2 је основе унутрашњих димензија 2.0 x 2.0 метара. 
Напомињем да је дубина цевовода на овим местима предпоставЉена са 1.65 метара од 
коте терена до коте дна цеви, па је и кота дна шахти одређена на основу овога на 2.15 
метара испод коте терена.  Након одређивања стварне коте цевовода на овим местима 
извршиће се корекције. Повезивање постојећег PVC цевовода и нове мреже је преко 
одговарајуће „multi joint“ полуспојке, са три пљосната вентила са гуменим клином. У самом 
чвору у оквиру шахте је предвиђен одвојак и грана PEHD100, ND 90,NP10 бара за подземни 
хидрант, са овалном хидрантском капом који се налази ван простора шахте. Испред самог 
хидранта се уграђује вентил са телескопском гарнитуром и округлом уличном капом. 

Обе шахте имају дно од армираног бетона MB30, дебЉине д=20цм, са отворима за 
упијање евентуалне хаваријске воде у подземље. Доња плоча је двострано армирана 
мрежастом арматуром MA500/560, Q196. Зидови шахтова су од армираног бетона MB30. 
Зидови су дебљине 20 цм, и двострано су армирани мрежастом арматуром МА500/560, 
Q196, како је приказано у пројекту. Горња плоча шахтова је од армираног бетона МB-30,  
дебљине д=15цм, и исто је двострано армирана, са ојачањем око отвора у који се уграђује 
ливено гвоздени поклопац Д600мм.. Радови на монтажи оба нова чвора се раде 
једновремено, а за то време део мреже неће бити у функцији. Горња плоча је видна са 
ливеним поклопцем Г=60кг (50кН). Пројектом су дати детаљи водоводних шахти. 

У подужном профилу у размери 1:100/1000 су дате дубине и падови цевовода, тако 
да су тачке А и Д са највишим котама дна цеви. 

Посебно су обрађени детаљи укрштања водовода са Државним путем II реда број 108 
и са обилазницом. Испод читаве постељице пута је предвиђена  црна челична безшавна 
заштитна цев Ø406.4мм, дебљине зида д=5мм. Заштитна цев мора бити споља и изнутра 
антикорозионо заштићена. Анти корозиона заштитита подразумева чишћење површине цеви 
од корозије и других нечистоћа, наношење два слоја антикорозионог средства, и два 
премаза уљаном бојом. Спроведен је прорачун темене носивости црне челичне цеви, најпре 
за стандардну дебљину зида цеви од 8.8 мм, а затим и за минималну дебљину од 5мм. 
Прорачун показује да се може усвојити челична цев D406.4 x 5мм. Након провлачења 



страна 116 од 250 
 

ФМ 740.07.1                 Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

водоводне цеви потребно је затворити зашитне цеви на почетку и крају еластичном масом 
која се лако уклања, а спречава улазак животиња у заштитну цев. На делу укштања 
водовода са саобраћајницом ров се затрпава најпре песком око цеви, и то 10цм испод дна 
цеви и 10 цм изнад темена цеви, а затим природним шљунком у слојевима са набијањем до 
коте постељице пута. На деоницама водовода ван саобраћајница цеви се полажу на слоју 
песка од 10цм а затим се цевовод затрпава и подбија ручно песком све до 10 цм изнад 
темена цеви, а затим затрпава пробраном земЉом из ископа у слојевима од 20 цм, са 
машинским набијањем, до коте терена.  

Након изградње кружне раскрснице око 72 метара фекалне канализације ће остати 
испод новог коловоза, односно испод постеЉице пута. Теме канализационих цеви фекалне 
канализације се налази на 3 и више метара дубине испод постељице пута, тако није 
потребно измештање трасе канализације, већ само превентивна заштита. Заштита је 
пројектована од армирано бетонских плоча фабрички произведених и сазрелих, које се 
довозе на градилиште и полажу на здраво тло на о,50 м дубине испод постељице пута, 
према приложеном детаљу. Плоче су дебљине д=16 цм, двострано армиране са МА 
500/560, Q283, према приложеном статичком прорачуну. Заштитни слој арматуре је дс=3цм. 
 
ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА 
 
  

I. ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ 
 

 Извођач је дужан да радове изводи у свему према овим "Техничким условима", који 
су саставни део инвестиционо-техничке документације. 
 Приликом уговарања посла, Извођач је дужан да се детаљно упозна са свим 
пројектима и истражним елаборатима, обиђе будуће градилиште и детаљно се упозна са 
локалним условима, који би, по било ком основу могли утицати на време, квалитет и 
трошкове извођења.   
 Пре почетка извођења радова Извођач је дужан да обавести инспекцију, као и све 
надлежне службе, које имају уграђену инсталацију и да прибави све потребне дозволе за 
извођење радова. 
 Извођач је дужан да постави одговарајућу путну сигнализацију. Поред главног пута, 
дужан је да обезбеди светлецу сигнализацију, за несметано одвијање саобраћаја ноћу. 
 Извођач је обавезан да постави одговорног руководиоца, са овлашењем за извођење 
ове врсте радова. Руководилац мора да буде стално на градилишту. 
 За несметан рад на градилишту, извођач је дужан да обезбеди седмодневну резерву 
материјала и остале опреме. 
 Пре почетка радова извођач је дужан да Надзору преда свој динамички план 
изградње објекта, разрањен до детаља и прилагоњен временским условима, за предвиђен 
период реализације. Овај план мора бити оверен, усаглашен и прихвањен од стране 
Надзора.  
 Динамички план мора да садржи: организацију градилишта, спецификацију 
ангажоване опреме са одговарајуњим техничким карактеристикама, квалификациону 
структуру кадрова, листу критичних резервних делова, динамику извођења са прегледом 
дневних учинака и броја смена(радних сати). 
 Радови се морају извиодити у свему према пројекту, уговору и овим условима. 
Уколико постоји нека неусаглашеност, извођач је дужан да на време тражи решење од 
Надзорног органа. За сваку евентуалну измену мора да постоји писмена сагласност 
пројектанта и надзорног органа. У противном, дужан је да све измене врати у пројектовано 
стање  о сопственом трошку.  
 Извођач нема право да уговорени посао у целини или делимично уступи трењем 
лицу, без писмене сагласности наручиоца. 
 Пред почетак радова потребно је извршити  геодетско обележавање трасе, са тачном 
диспозицијом објеката на мрежи. извођач је дужан да постави мрежу репера, помоњу којих 
ње, у току градње, вршити сталну контролу кота и праваца. 
 За време извођења радова  извођач је дужан да води дневник градилишта. У 
дневнику  руководилац радова уноси обавезно следење податке: 
 -временске прилике под којима се изводе радови, 
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 -деоница на којој се радови изводе, 
 -број радника по квалификацијама, 
 -ко је извршио обележавање трасе и дао потребне податке за извођење, 
 -на који начин су радови изведени и да ли је при томе одступљено од техничке 
документације, 
 -ко је извршио контролу изведених радова и да ли су исти примљени од надзорног 
органа. 
 Материјал који се уграђује мора бити нов, неостењен, за који је извођач дужан да 
поднесе надзорном органу узорак, односно атест на увид и одобрење, као и доказе о 
систематском испитивању материјала који се уграђује, а подлеже прописима о његовом 
испитивању приликом уградње. Материјал који не одговара техничким прописима, условима 
и стандардима не сме бити уграђен, а извођач је дужан да га уклони са градилишта о свом 
трошку. 
 Јединична цена свих позиција у предмеру и предрачуну су продајне цене извођача и 
оне обухватају: све потребне издатке за материјал, набавку, припрему алата, скеле, плате, 
резију, трошкове монтаже, здравствене доприносе, као и све друге издатке по важењим 
прописима за структуру цена.  
 Обрачун изведених радова извршиње се према понуди и уговору на основу мера и 
количина унетих у грађевинску књигу оверену од стране надзорног органа.  
 Извођач је дужан да примењује техничке мере заштите на раду. 
 
II   ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 
 
 Пре почетка земљаних радова, терен се мора очистити од дрвења, шибља и корова. 
Сви ти радови могу ући у цену  земљаних радова, ако нису посебно уговорени. 
 Траса мора у свему да одговара условима у пројекту.За свако одступање мора се 
тражити сагласност пројектанта.   
 У току извођења радова, извођач ће,са надзорним органом,одредити категорију 
земљиста.  
 Ископ рова за полагање цевовода може да се врши ручно и машински,зависно од 
услова на терену (ширине радног појаса, објеката, инсталација), као и категорије земљишта.  
Дно рова извести према пројектованим котама и паду. Толеранција може да буде  највише  
+- 2цм. ширина рова условљена је пречником цеви (мин. 0,8 м). У случају подграђивања ров 
се мора проширити за дебљину подграде.  
 Ров копати правоугаоног пресека. Ископан материјал депоновати 1 м од ивице рова. 
За дубине веће од  1,5 м вршити обавезно разупирање страница рова. Ако је материјал 
растресит и мале  носивости, разупирање вршити  целом дубином рова. Код дубина вењих 
од 2,0 м материјал избацивати из рова поступно  преко платформи тј. скела. 
 Безбедност  и  регулисање саобрањаја  за  време  извођења  радова, извођач  ће  
договорно регулусати са надлежним органима града, а у цену земљаних радова урачунати 
су сви  трошкови. 
 Извођач не сме, без одобрења надзорног органа, изводити радове који нису 
обухвањени пројектом. 
 Затрпавање рова  извести у слојевима од 20-30цм, са набијањем.Први слој мора бити 
од растреситог материјала, без органских примеса. Набијање се обавља ручно. 
Након уградње цеви, ров запунити шљунком до коте коловозне конструкције. шљунак унети 
у ров у слојевима од по 0,3м, уз машинско набијање вибро-жабама док се не постигне 
збијеност  мин.95% од максималне збијености Проктору. 
 По завршеном затрпавању рова вишак земље разастрти и испланирати дуж рова 
или одвести на депонију, као и шут и испланирати је. 
 Пре полагања цеви у ров израдити постељицу од песка  дебљине 0,1 м , коју добро 
набити. Израда постељице је саставни део пешчане облоге око цеви. Пешчана облога се 
изводи пре дефинитивног  затрпавања рова, дебљине  0,10 м изнад темена цеви, а након 
облагања цеви фолијом. Набијање  песка врши се ручно, да се не би оштетила цев. 
 У предмеру радова свака позиција: припрема терена, ископ,  уградња песка, 
затрпавање рова, одвоз  вишка земље и разастирање на депонији даје се као посебна 
ставка по јединици мере или паушално.  
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 У зависности од врсте материјала одредити најприкладнији начин разупирања, уз 
гарантовану безбедност рада.  Разупирање  вршити од површине терена до дна. Радове 
извести према PT прописима. 
У цену улази: израда и демонтажа подграде са довозом и одвозом материјала за 
подграњивање. 
 Обрачун  је по  1м2  разупрте површине рова.  
 
III  БЕТОНСКИ  РАДОВИ 

*Пре почетка бетонирања потребно је обавити следеће операције: 

-извршити потребан ископ, оборити ниво подземних вода, ако је то потребно 
извршити контролу кота, провере положај и контуре објекта, прегледа тампон-слој шљунка, 
поставља се арматура а затим изврши монтажа оплате, како је то прописима и пројектом 
предвиђено. 

*При извођењу бетонских и армирано-бетонских радова  извођач је дужан  да     се 
придржава важећих техничких пописа: 

-за справљање бетона користити чист, опран, гранулисани шљунак без органских 
примеса,  фракција одређених марком бетона. 

-цемент мора да има атест, који извођач пре употребе цемента мора обавезно да 
провери по прописима   PTP и ЈUS-а. Транспорт, утовар, истовар, депоновање и чување у 
свему  према  PTP; 

-вода за справљање бетона мора бити чиста, без стетних и агресивних састојака на 
бетон. Свака вода, сем пијаће, мора да буде претходно испитана 

-ако се бетон транспортује, водити рачуна  да не дође до сегрегације. У току процеса 
везивања  вршити  негу  бетона. Контролу квалитета вршити путем пробних коцки. Ако 
пробне коцке покажу неповољне резултате, делове конструкција, са  којих су исте узете, 
извођач је обавезан да поруши и да о свом трошку изгради нове. Пробне коцке  се узимају 
на сваких  50 м3 бетона и у договору са надзорним инзењером; 

-прекид и наставци у току бетонирања морају се обрадити тако да у свему  одговарају 
осталим деловима где нису вршени прекиди; 

-оплата за бетон  део је ове позиције те се неће рачунати  посебно. Укрућење оплате 
мора да буде  солидно. Површине оплате морају да буду потпуно равне, нарочито спољне,  
посебно код делова који се не малтеришу. Уколико по скидању оплате површине  буду 
храпаве, извођач ће о свом трошку извршити малтерисање. 

-За армирани бетон употребљава се обичан челик и челик високе отпорности. челик 
не сме имати никаквих недостатака: страних елемената, мехура, пукотина и оштећења. 

-Армирани бетон настаје додавањем бетону челичних шипки арматуре, према 
законима статике и науке о еластичности.      

Савијање арматуре се изводи у хладном стању. Свака шипка се мора пре 
постављања брижљиво очистити од прљавштине и евентуалних масти, као и од љуспица 
рђе. Предвиђена одступања између шипки арматуре и оплате морају се одржавати за време 
бетонирања одговарајућим мерама, узенгијама, подметачима, чешљевима и тд. 

-Настављање арматуре се врши преклапањем или заваривањем. У армирано-
бетонском конструкцијама нарочито је потребно обратити пажњу на сидрење арматуре, да 
би иста имала своју функцију која јој је поверена у бетону.                                                                                  

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА ЦЕВОВОДА ОД  ПОЛИЕТИЛЕНА 

 
 Полиетиленске цеви (PЕ) одликују се великом отпорношћу на хабање али и 
осетљивошћу на термичке утицаје, одређене хемијске утицаје, атмосферске и др. Зато је 
потребно обратити посебну пажњу на све послове око манипулисања при уградњи, 
складиштењу, спајању и полагању. 
 
Складиштење и транспорт цеви и фитига 
 PE цеви су заштићене од UV-зрачења додатком чађи или одговарајућих UV-
стабилизатора. Могу се складиштити напољу, али не временски дуже од две године. 
Котурови цеви се складиште постављањем вертикално или слагањем једног котура на 
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други, при чему треба пазити да не дође до деформације цеви. Равне цеви се складиште 
хоризонтално у оквирима у којима су послагане до висине од 1-1,5 метара. Цеви се не 
складиште у близини загрејаних површина и морају на крајевима бити затворене да се 
спречи улаз нечистоћа.  
 
Спајање цеви 
 При постављању цевовода потребно је обратити пажњу на опште позната правила 
технике полагања. Од посебне важности је брижљиво и стручно руковање са цевима 
приликом транспортовања, складиштења и полагања. Постављање цевовода се може 
поверити само овлашеним предузећима за градњу цевовода која располажу кадровима који 
су стручно обучени за рад  са пластичним цевима у сагласности са вачећим прописима из 
ове области. Полиетиленске цеви се спајају на више начина: 
 растављивом везом ( спојеви спојницама, спојеви слободном    прирубницом); 
 нерастављивом везом (заваривањем). 
 
Полагање цеви 
 Многе предности полиетилских цеви у односу на цеви од класичних материјала, као 
што су мала тежина, флексибилност, добра хемијска отпорност, отпорност на корозију, лако 
транспортовање и полагање, омогућавају њихову веома широку примену. У зависности од 
намене цеви се могу полагати: у земљу, изнад земље и под водом.  Полагање цевовода не 

треба вршити на температурама нижим од 0 C. При пројектовању и монтажи полиетилских 
цевовода  мора се узети у обзир промена дужине као последица температурне разлике као 
што је претходно објашњено. Промена правца у цевној траси је омогућена великом 
савитљивошћу полиетиленских цеви. У неким условима ово се може искористити и цев се 
може савити без загревања. При томе не треба прекорачити вредности за најмање 
дозвољен радијус савијања. Цеви се могу савијати и загревањем било топлим ваздухом или 
уроњавањем у течност одређене температуре. Ово савијање захтева строго контролисане 
услове и због тога се не препоручује извођење на терену при полагању цевовода. 
 
Полагање цеви у земљу 
 При полагњу пластичних цеви у земљу примењују се слична правила као за полагање 
цеви од класичних материјала. Лежишта морају бити тако конструисана да цевовод не буде 
подвргнут неравномерном слегању. Ово може превасходно довести до појаве пукотине код 
цеви од класичних материјала док код пластичних цеви не долази до пуцања већ 
формирања високих тачака које у случају цеви под притиском могу изазвати ваздушне 
чепове као и ниских тачака у канализационим цевима где се могу скупљати наслаге муља. 
Неопходно је предузети мере које ће спречити потпуно слободно угибање цеви и одтупање 
од елиптичне деформације цеви. Поступак професионалне уградње подразумева 
константну улегнутост цеви после извесног времена, годину-две по завршетку радова. То се 
објашњава таложењем и компакцијом тла услед утицаја саобраћаја, кретања подземних 
вода, деловањем мраза итд. Због тога крутост тла сукцесивно достиже константну вредност 
после извесног временског периода које зависи углавном од коришћене технике 
допуњавања, дубине полагања и врсте оптерећења од саобраћаја. 
 Полагање укопаних полиетиленских цевовода може се вршити ручно или машински. 
Цеви које су намотане на котур треба пажљиво одмотати да не дође до оштећења. При 

температурама блиским 0Ц цеви се одмотавају уз загревање топлим ваздухом од 100Ц. 

Није дозвољена употреба отвореног пламена и температура виших од 100C.Препоручује се 
да се, пре полагања, цеви провере да нису оштећене, затим споје тј. заваре поред ровова и 
после хлађења положе.Ров за цев треба да буде тако ископан да су сви делови цевовода 
положени на дубину на којој нема замрзавања земље. Дубина рова треба да буде од 0,6-1,5 
м. У изузетним случајевима може бити и 0,5 м под условом да су предузете додатне 
техничке мере. Ров треба да је 30-40 цм шири од пречника цеви. 
 На подлози без камена цеви се полажу непосредно на само дно рова, док је на 
каменитој подлози потребно  да се дно рова ископа још за 15 цм дубље. Ова додатна 
дубина се попуњава  једним слојем песка или финог шљунка  или земљом и затим се сабије. 
У пределима са нагибом мора се предвидети начин за спречавање спирања насутог 
материјала. Због промена у дужини при повишењу температуре цеви треба полагати 
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вијугасто. Постављена цев у рову се затрпа финим шљунком до висине 30-40 цм изнад 
цеви. Насути материјал треба добро набити да испуни све празнине око цеви. На тај начин 
умањују се деформације које настају услед дејства оптерећења изнад цеви. Ако је дубина 
рова већа од 1 м за сабијање насутог материјала се употребљавају разне машине за 
сабијање.  
 Места спајања на цевоводу се затрпавају тек после завршеног испитивања на 
притисак. 
 
Испитивање цевовода на притисак 
 Спајање и полагање цеви за водовод се изводи у сагласности са SRPS.G.C6.650 на 
начин који је преходно описан. По завршеном полагању цевовода врши се хидрауличко 
испитивање на  непропустност. Ово испитивање у зависности  од дужине цевовода, 
међуслојева и начина испитивања се дели на кратко испитивање, предходно, главно и 
укупно испитивање. 
 Пре почетка испитивања цеви и спојнице треба прегледати. Ако је цевовод дугачак, 
испитивање се врши по секцијама, не дужим од 500 м. Кад се систем испитује по секцијама 
крајеви цеви се привремено затварју слепим прирубницама. 
 Пре пуњења водом цевовод мора бити прописно углављен и усидрен на свим  
кривинама и код арматура. Углављивање мора бити прилагођено притиску испитивања. 
Цевовод се може делимично затрпати  тако да спојеви и арматура остану откривени ради 
прегледа. Систем треба напунити водом пажљиво тако да вода полако истера сав ваздух из 
система. Пумпа за подизање притиска се мора поставити на најбезбеднијем месту. За 
испитивање се употребљавају манометри са могућношћу очитавања притиска  од 0,1 бара 
који се обично постављају на најнижу тачку деонице. 
 Испитивање се мора прекинути и деоница испразнити ако се покажу места на 
спојевима која пропуштају. Испитивање се може поновити после поправке. О испитивању на 
притисак се води записник у облику који је прописан стандардом.  
Кратко испитивање I 
 Ово испитивање се примењује на кратким цевоводима, на пример 15 м дужине без 
међуслојева. Састоји се у прегледу цевовода и спојева  под радним притиском. 
 
Кратко испитивање II 
 Примењује се код цевовода приближне дужине 30 м и до пречника цеви 63 мм. 
Цевовод се стави под притисак који износи 1,5 * радни притисак. После 30 минута почиње 
испитивање без било каквог подизања притиска за то време. Испитивање треје 60 минута. У 
том времену притисак не сме да опада више од 0,2 бара у току 5 минута. 
 
Кратко испитвање III 
 Примењује се код цевовода без међуелемената дужине преко 30 м. Цевовод се стави 
под притисак 1,5 x радни притисак. После два часа почиње испитивање без поновног 
подизања притиска. У току испитивања може се рачунати с опадањем притиска од 0,2 бара 
по часу. Испитивање траје 30 минута за сваких започетих 100 м цевовода, а најмање 2 часа. 
 
Предходно испитивање и главно испитивање 
 На овај начин се испитују деонице  цеви са међуелементима дужине до 500м. 
За предходно испитивање притисак износи 1,3 * радни притисак. Време испитивања износи 
12 часова. У правилним временским размацима цевовод се допуни водом до притиска 
испитивања. На крају предходног испитивања пад притиска може износити 0,1-0,2 бара по 
часу  и ако је цевовод непропустив на свим местима. Затим се прелази на главно 
испитивање не пуштајући притисак ако се покаже пропуштање воде на цевима спојевима и 
арматурама.  
 Притисак је исти као код предходног испитивања, а време испитивања се тако бира 
да се прегледају појединачно сви спојеви. Препоручује се 30 минута за сваких 100 м, а 
најмање 2 часа. Ово испитивање треба започети 2 часа после последњег подизања 
притиска у предходном испитивању. Испитивање  је заврено ако не дође до пада притиска 
већег   од 0,1 - 0.2 бара по часу и ако нема места која пропуштају воду.  
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Укупно испитивање 
 На овај начин се испитују места измађу испитних деоница. Притисак испитивања 
износи 1,3 x радни притисак, а време испитивања 2 часа. Испитиваје је завршено ако су сва 
спојна места између појединих деоница непропустива. 

 Највиша температура испитивања је 20C. Када се запремина цевовода под 

притиском повећава и како испитни притисак на температури 20C износи 1,3 * радни 
притисак, у табели 9 су дате прорачунате количине воде потребне за допуњавање цевовода 
за 12 сати на сваких 100 м цевовода. 
 
 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ МОГУ ЈАВИТИ ПРИ ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКАТА - 
ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА ПРЕДЛОЖЕНИМ МЕРАМА 

  
С обзиром да се процес рада обавља на отвореном и затвореном простору према 

објекту су предвиђене следеће врсте радова : земљани, тесарски, бетонски и монтерски. 
 
Земљани радови 
  
 За ручни ископ земље на дубини већој од 100 цм, копање се мора изводити под 
контролом одређеног лица. 
 На дубини већој од 100 цм, почети са подграђивањем и то од површине терена. 
 Свако поткопавање је забрањено. 
 Ако се у току ископавања наиђе на инсталације, радови се морају обуставити док се 
не обезбеди надзор стручног лица, одређеног споразумом између предузећа (којем 
припадају, односно које одржавају те инсталације) и извођача радова. 
 За силаз радника у ископ и излажење из ископа, морају се обезбедити чврсте лестве 
толике дужине да прелазе изнад ивице ископа за 75 цм. 
 Пре почетка рада ископа, а увек после временских непогода, мразева или отапање 
снега и леда, руководилац ископавања мора да прегледа стање рова и по потреби преузме 
одговарајуће мере заштите против опасности од обрушавања бочних страна ископа. 
 За радове веће од 2 м предвидети чврсту ограду минималне висине h=90 цм. 
 При избацивању земље из ископа са дубине преко 200 цм, морају се употребити 
међуподови, који су положени на посебне подупираче, са ивичном заштитом најмање висине 
h=20 цм. 
 
Тесарски радови 
 
 Са подграђивањем се почиње на дубини већој од 100 цм и то системом вертикалних 
даски без међусобног растојања. 
 Оплата за подупирање бочних страна, мора да излази најмање 20 цм изнад 
површине терена, да би се спречио пад материјала са терена у ископ. 
 Средства за спајање и учвршћивање делова подупирача као што су : клинови, 
ексери, оквири, завртњи, жице и сл. морају да одговарају важећим SRPS - стандардима. 
 
Монтерски радови 
 
 У току радова на водоводној и канализационој мрежи не користе се материјали који 
се могу сматрати штетним и опасним. У процесу рада не сме да буде прекомерне буке, 
вибрације нити зрачења. 
 За водоводну и канализациону мрежу, где су предвиђене ливене и поцинковане цеви, 
извођач радова мора предвидети заштиту од лутајућих струја. 
 При изради бетонских и монтерских радова, придржавати се постојећих прописа и 
налога надзорног органа. 
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ПРИЛИКОМ ПРОЈЕКТОВАЊА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ : 

1. Правилник о извођењу и одржавању јавне и кућне водоводне и канализационе мреже. 
2. Правилник о техничким прописима за извођење радова на главним водоводним 

доводима, разводној мрежи и кућним водоводним инсталацијама. 
3. Правилник о техничким прописима и мерама за извођење радова на градској 

канализацији, канализационим уређајима и кућним инсталацијама. 
 
 
2. ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ МОГУ ЈАВИТИ КОД КОРИШЋЕЊА 
    ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
 Водовод 
 
- Нехигијенски извори снабдевања водом 
- Нечиста и неисправна инсталација 
- Могућност загађења услед проласка кроз шахт 
- Неисправна водоводна мрежа под потребним притиском 
- Примена непрописног материјала за инсталације 
 

Канализација 
 

- Недовољни падови канализације 
- Неправилно вођење канализационе мреже 
- Недовољан број и распоред вентилационих канала 
- Неправилан избор материјала 
- Неправилно димензионисање канализационе мреже 
- Неправилан избор и распоред ревизионих шахти и ревизија 
- Неправилан одвод атмосферских вода 

 
 
2.1. ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ МОГУ 
      ЈАВИТИ КОД КОРИШЋЕЊА ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
 Водовод 
 
- Извори снабдевања водом су хигијенски 
- Предвиђено је испитивање и хлорисање мреже 
- Водоводну мрежу испитати под потребним притиском 
- При пројектовању инсталација, примењени су важећи нормативи и прописи 
 

Канализација 
 

- При пројектовању канализације примењени су важећи прописи за употребу 
одговарајућих 

материјала и димензионисање, а предвиђени су одговарајући падови 
 
2.2. ЗАШТИТА НА РАДУ ПРИЛИКОМ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ОБЈЕКТА 
      ШТЕТНОСТИ И ОПАСНОСТИ КОЈЕ СЕ ЈАВЉАЈУ КОД КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА 
 
       1. Локација објекта у односу на остале објекте, коју треба ускладити са општом 
технологијом комплекса по свим прописима. 
       2.  Обезбедити комуникацију објекта, функционалност улаза и излаза. 
       3.  Предузете мере функционисања и контроле зидних хидраната и исправност апарата 
за почетно гашење пожара. 
       4.  Приликом улаза у канализационе силазе, било фекалне или атмосферске, обавезна 
је вентилација канала и силаза, која се постиже стварањем суседних канализационих 
поклопаца. Од отварања најмање 2 поклопца па до улаза у силаз, треба да прође 15 минута. 
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      Принудна вентилација долази у обзир ако се природна не може постићи ако је 
недовољна.Она се постиже вентилаторским агрегатима. 
      По извршеној вентилацији мора се проверити евентуална токсичност, експлозивност и 
запаљивост. 
      Када се са сигурношћу можеда тврди да у канализацији постоји само један одређен гас, 
може се употребити гас маска са специјалним филтером. 
 
  ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА 
  

За обављање делатности на мрежи водовода и канализације зависно од природе 
посла, опасности и штетности радних услова и других елемената штетности, треба да се 
обезбеде следећа средства личне заштите: 
 

a) за заштиту главе 
- шлем, (рударски, односно грађевински) 
 
b) за заштиту очију и лица 
- штитник за очи и лице, 
- штитник за очи, 
- наочари са привидним стаклом и бочном 

заштитом, 
- наочари са провидним триплекс - 

стаклима и непропусним оквиром, 
 

в)   за заштиту слуха 
- ушни чеп за заштиту слуха од буке 

јачине од 85 дБ, 
- ушни штитник за заштиту слуха од буке 

јачине 105 дБ, 
 
g) за заштиту органа за дисање 
- респиратор за заштиту органа за дисање 

од грубе, неагресивне и неотпорне 
прашине, 

- респиратор за заштиту органа за дисање 
од штетних пара у мањим количинама, 

- цевна маска, 
- цевна маска са капљицом или шлемом, 
- апарат са кисеоником или 

компримованим ваздухом, 
 

д)   за заштиту руку 
- кожне рикавице - обичне, 
- кожне рукавице са челичним закривцима 

или плочицама, 
- постављене кожне рукавице за рад при 

температури до +5Ц, 
- рукавице од природне или синтетичке 

гуме, 
 

е)   за заштиту ногу 
 
- кожна коленица, 
- потколеница од коже или чврстог платна 

постављена филцом са унутрашње 
стране, 

- гумене чизме, 
 
з)   за заштиту ружног зглоба и рамена 
 
- кожни штитник за ручни зглоб, 
- кожни штитник за раме 
 
и)    иза заштиту од влаге и хладноће 
- простирка од коже или другог изолационог 

материјала, 
 
ј)    за заштиту од удара електричне струје 
 
- електроизолациона обућа (у облику 

каљача), 
- електроизолационе рукавице, 
- електроизолациона простирка, 
- електроизолационо постоље, 

- електроизолациона ручица можасте 
осигурачи, 

- електроизолациона клешта, 
- електроизолациона мотка, 
- ужад за уземљење и кратко спајање, 

и друга потребна опрема. 
 

 
2.3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И ОБАВЕЗЕ 

Извођач је обавезан да се приликом извођења радова придржава свих техничких 
прописа о обезбеђењу одговарајућих заштитних мера на градилишту, како би се отклониле 
опасности при извођењу радова. 
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2.4. ЗАКЉУЧАК 
Пројектом су предвиђене све потребне мере за отклањање опасности и штетности у 

погледу заштите на раду. 

 

4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

Технички подаци 
- Напон   3х230/400V, 50Hz 
- Место прикључка Новопланиране STS 
- Мерење   U SSOMM 
- Систем напајања TT 
- Заштита од ел. удара Аутоматско искључење напајања у случају квара  

   

Предмет пројекта: 

На основу захтева инвеститора, подлога и података из грађевинског пројекта, 
потребно је урадити пројекат електричних инсталација јавног осветљења саобраћајница 
на кружним раскрсницама бр.6 и 7 и на мосту обилазног пута око града у Зрењанину. 
Мерење утрошене ел.енергије није предмет пројекта. 
 
Напајање и развод 

Напајање електричном енергијом расветних стубова саобраћајница 
предвидети из новопланираних слободностојећи х разводних ормана јавне расвете-
SSPOJO који ће се напајати из новопланираних STS, преко SSOMM, које ће се налазити у 
близини раскрсница. 

Кабловски развод предвидети кабловима типа PPОО одговарајућег пресека и 
броја жила, у земљаном рову, односно кроз заштитне PVC цеви испод саобраћајница и на 
мосту. 
 
Инсталације осветљења 

За расвету прилазних саобраћајница и кружне раскрснице предвидети 
конусне осмоугаоне поцинковане челићне стубове и одговарајуће светиљке са 
Натријумовим сијалицама високог притиска снаге до 250W и потребним птедспојним 
прибором. 
 
Инсталације уземљења и громобрана 

Предвидети тракасти уземљивач у земљаном рову поред каблова. Од 
уземљивача , предвидети изводе траке земљовода за уземљење стубов·а. 

За одводе громобранске инсталације и прихватни систем, користити "природне" 
компоненте објекта у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
Мере заштите 

Код пројектовања електричних инсталација предвидети потребне мере заштите 
у складу са вжећим техничким нормативима, стандардима и у складу са законом о 
бетбедности и здрављу на  раду. Предвидети потребне мере за заштиту од директног 
додира делова под напоном . Заштиту од индиректног напона предвидети аутоматски м 
искључењем напајања у случају квара. 

Пројекат урадити ·у свему према важећим прописима и вазжећим стандардима 
за предметну врсту радова .  

Овом свеском пројекта за извођење, према захтевима из пројектног задатка и 
података из грађевинског пројекта, обрађене су електричне инсталације јавног 
осветљења саобраћајница на кружним раскрсницама бр.6 и 7 и  на мосту обилазног пута 
око града у Зрењанину, инсталација рефлектора за осветљење знакова за 
обележавање пловног пута, као и напојни водови из новопланираних STS, које су 
лоциране у близини наведених раскрсница и обрађене су посебним пројектима.. 
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Опште карактеристике : 

Карактеристике извора напајања су 3x230/400V, 50Hz. Систем електричног напајања у 
погледу уземљења је ТТ . Инсталисана и максимална електрична снага ознчена је на 
једнополним шемама пројекта. 

 

Напајање иразвод 

За напајане електричном енергијом расветних стубова са светиљкама за осветљење 
саобраћајница, предвиђени су кабловски изводи из 2 новопланирана SSROJO - 
слободностојећа разводна ормана јавног осветљења, који ће се напајати, према условима 
локалне Електродистрибуције Зрењанин, из новопланираних STS: STS,,Првомајска,,  
(SSROJO-6) каблом PP00-A  4x50мм 2    и STS “Кружна.  бр.7” (SSROJO-7), каблом   PP00-A  
4x35мм 2 . Према условима надлежне ЕД бројило за мерење утрошене електричне енергије 
јавног осветљења и главни осигурачи ће бити монтирани у новом SSOMM,који ће бити 
лоцирани у непосредној близини саме STS и који ће напајати нове SSROJO 6 и 7. 

Оба SSROJO опремити према једнополној шеми, са урђајем за управљање 
осветљењем у целоноћном и полуноћном режиму рада , као и варијантом ручног 
управљања. Из сваког SSROJO су предвиђена по 3 кабловска извода кабловима PP00 
4x16мм 2, са аутоматским осигурачима номиналне струје  16А. 

Каблови се воде у земљаном рову на дубини 0,8м, а на прелазима испод 
саобраћајница кроз кабловску канализацију изведену PVC цевимна пречника 110мм,на 
дубини 1,35м  од горње коте асфалта. 

 

Инсталација осветљења коловоза и мост. 

На основу  фотометријског   прорачуна  компаније  "Minel Schreder" извршено је  
лоцирање стубова  уважавајући израдени  Елаборат о укрштању обилазног пута и 
постојећих DV 110 и 220kV.  

За осветљење  саобраћајница  предвиђене су светиљке  сличне типу ''Оnyx  2N -Minel 
Schreder"  са  натријумовим  сијалицама  високог  притиска  снаге  250W  , које се  
постављају на поцинкованим  челичним  стубовима  конусног осмоугаоног   облика    
висине10м  и  анкер плочама на бетонским темељима  димензија 0,9x0,9x1,Ом. Стубови    за    
осветљење су постављени   у  зеленом   појасу,на   1,5м   од   ивице   коловоза   , а   за   2   
кружне· раскрснице предвиђене  су  светиљке   сл.  типу  ''Оnyx  2N - Minel Schreder" са   
натријумовим   сијалицама високог   притиска  снаге   250W   ,  које  се   постављају   на  
поцинкованим ·челичним  стубовима конусног   осмоугаоног    облика   висине    12м   и  
анкер   плочама    на   бетонским  темељима димензија 1,0x1,0x1,0 м и налазе се на 1,5м од 
ивице коловоза кружне раскрснице.  

На мосту се,у фази градње,поставља анкер плоча димензија 400x400x20мм заварена 
за челичну конструкцију моста, са отвором у средини ø100мм за пролаз каблова, са 
уграђеним анкер вијцима М24, за монтажу стубова осветљења. За пролаз каблова до стуба 
се уграђује ПВЦ цев 02" од мини шахта цевне кабловске канализације у тротоару моста, до 
отвора анкер плаче. 

Каблови PPОО 4x16мм 2   се воде у земљаном  рову на дубини 0,8м, а на прелазима 

испод саобраћајница кроз кабловску канализацију изведену PVC цевима ø110мм,на 
дубини 1,35м од горње коте асфалта. По мосту се воде кроз кабловску канализацију урађену 
цевима ø110 мм у конструкцији тротоара ,са мини окнима на месту монтаже стубова. 

 

Инсталација осветљења знакова за обележавање пловног пута 

Напајање ове инсталације се врши из стуба ЈО бр.С-2/13 ,који се налази на средини 
моста. Напојни вод PPОО-Y 5x4мм 2  се повезује на прикључну РП плочу стуба и напаја 
мини ROSS - разводни орман знакова,у коме су осигурачи за заштиту 3 струјна круга 
рефлектора за осветљење знакова, са обе стране моста . ROSS се монтира у непосредној 
близини стуба,у равни ограде моста,окренут тротоару, и из њега се напајају LED рефлектори 
слицни типу Corus,у заштити IP66, кабловима PPОО-Y 3x2,5мм2  који се воде у заштитним 
CE цевима и/или савитљивим ,,sapa" цевима,испод моста, по конструкцији. 
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Инсталација уземљења и заштита од атмосферских пражњења 

Овим пројектом је предвиђена инсталација уземљења на коју се повезује сваки 
расветни стуб, чиме је обезбеђена I класа заштите од атмосферских пражњења. Уземљивач 
се изводи траком Fе-Zn 25x4мм положеном у земљаном рову заједно са кабловима на 
дубини 0,8м. Од уземљивача су преко стандардних укрсних комада предвиђени изводи 
траке земљовода за сваки стуб који се везују на за ту сврху предвиђени завртањ на/у самом 
стубу. Сама маса челичног стуба представља прихватни систем и одводе громобранске 
инсталације као "природне компоненте система". 

 

Заштита од електричног удара 

Систем електричног напајања у погледу уземљења у складу са СРПС Н. 82.730 је ТТ 
за струјна кола напајана из SSRОЈО. 

Заштита од електричног удара предвиђена је аутоматским искључењем напајања у 
случају квара, помоћу заштитних уређаја прекомерне струје. 

 

Укрштање инсталације ЈО са постојећим DV11ОкV и DV220кV 

Према условима ЈП ЕМС Погон преноса ,,Нови Сад,, из Новог Сада бр.191/1 од 
12.03.2014.године заштитни коридори за DV 220кV износи 35м од осе DV, а за DV 110кV 
износи 30м од осе DV, а за сва приближавања различитим објектима применити Правилник 
о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетски х водова називног 
напона од 1кV до 400кV . 

Елаборат укрштања и приближавањаDV110 и 220кV са обилазним путем, приступним 
саобраћајницама и јавном расветом кружних раскрсница бр.6 и 7 бр.Е-456 од септембра 
2014.године је дефинисао дозвољени положај стубова јавног осветљења за најкритичнији 
случај из издатих услова и на основу тога извршено је лоцирање стубова у зони заштите DV. 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Технички услови су саставни део пројекта електроинсталација и као такви обавезни 
су за извођача. 

Инсталацију треба извести у свему према графичкој документацији, техничком опису, 
техничким условима и предмеру са предрачуном. 

При изради инсталација морају се поштовати прописи за извођење за ту врсту радова 
и остали важећи ЈУС нормативи за изградњу електроинсталација. 

 

ПОГОДБЕНИ УСЛОВИ 

Пројектом је обухваћена испорука комплетног материјала, транспорт, монтерски, 
зидарски, фарбарски и остали припремно завршни радови. 

Извођач је дужан да пре почетка радова провери пројекат на лицу места и да изврши 
потребне исправке настале из било ког разлога у сарадњи са надзрним органом.Такоде је 
дужан да инвеститору укаже на потребне допуне и евентуална рационална техничка 
решења. 

Повећање предвиђених радова може се извести по претходној сагласности 
инвеститора. 

Сав шут настао при извођењу ових радова, извођач је дужан да утклони са 
градилишта на место које одреди надзорни орган. 

За исправност наведених радова извођач даје гарантни рок према условима из 
уговора. 

Пуштање  инсталације  у  сталан  рад  може  се извршити  тек  по  обављеном  
техничком прегледу и добијању дозволе за употребу. 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ 0.4кV 

 

Каблови 0.4кV се полажу слободно у ров дубине 0.8м. Ров се копа 0.5м од 
регулационе или грађевинске линије. Ако се те две линије не поклапају, каблови се могу 



страна 127 од 250 
 

ФМ 740.07.1                 Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

полагати у ров измеду њих. 

Приликом копања рова, сливници, затварачи хидраната, олуци, кабловска окна и др, 
не смеју бити оштећени нити затрпани. 

Препреке у рову (каблови, водоводне цеви, топловоди и сл.), као и трошне зграде, 
морају бити пажљиво откопани и застићени механички и статички. 

У току копања рова и полагања каблова, мора се обезбедити неометано одвијање 
пешачког и моторног саобраћаја. Прилази радњама и стамбеним објектима морају се 
заштити. 

На свим местима где се очекују повећана механичка напрезања (коловози), прави се 
кабловска канализација од бетонских кабловица или од ПВЦ цеви унутрашњег пречника 
100мм. 

Ров за кабловску канализацију је ширине 0.7м, дубине 1.1м. Бетонске кабловице се 
полажу на бетонску постељицу дебљине 10цм, од бетона МБ 10. У ров се полаже 
одговарајући број кабловица, с тим што се у градском ткиву води рачуна о потребном броју 
резервних отвора. 

Део рова изнад кабловица, затрпава се крупнозрнастим шљунком. Спојеви кабловица 
се заливају бетоном. Кабловице треба да пређу коловоз за 0.5 до 1м. 

На местима скретања кабловске канализације, као и на правом делу после 40м, 
праве се шахтови, према прописима ЕДБ. 

На дно ископаног рова, поставља  се слој ситнозмасте земље или песака , дебљине 
слоја 10цм. 

Полагање кабла у ров не сме се вршити без присуства представника 
Електродистрибутивне оргарузације. 

Кабл се не сме полагати на температури нижој од 5°Ц. 

Редослед енергетских каблова у заједничком рову, од грађевинске линије ка оси 
улице, по правилу је:   

1kV вод за општу потрошњу, 

10кV вод,  

35кV вод,  

1kVвод за јавно осветљење, ако су стубови 0.6м од коловоза. 

Кабл се полаже преко слоја ситнозмасте земље или песка, змијолико због 
компензације дужине, услед слегања материјала у рову и топлотне дилатације кабла. 
Између каблова 10кV, каблова 10кV и 1кV и каблова других напонских нивоа, у истом рову, 
поставља се опека на кант, на сваких 100цм. Пречник кривине савијања кабла износи 
минимално 30xД за алуминијумске или 15xД за бакаре проводнике у каблу. При полагању 
кабла не остављају се никакве резерве. 

Кроз кабловску канализацију дузине до 8м, каблови се гурају кроз отвор, а за веће 
дужине користи се кабловска мотка и "чарапица". Након полагања кабла, отвори се облажу 
оловним лимом. Каблови вишег напонског нивоа постављају се у ниже редове отвора 
кабловица. 

Паралелно вођење и укрштање енергетских каблова са осталим подземним 
инсталацијама мора се извршити према важећим прописима и захтевима надлежних 
комуналних предузећа. 

Каблови се обележавају оловним обујмицама на којима су утиснути подаци - тип и 
пресек кабла, година полагања и број кабловског протокола. Обујмице се постављају на 
сваких 5цм, на улазима и излазима кабловске канализације , на местима укрштања са 
другим подземним инсталацијама и на свим местима које одреди надзори орган. 

Крајеви каблова који се налазе у  затвореној просторији, завршавају се одговарајућим 
кабловским завршницама за унутрашњу монтажу. 

Каблови се настављају (спајају) равном кабловском спојницом одговарајућег типа и 
пресека, према упутству произвођача . Каблови и кабловске спојнице , не смеју се 
затрпавати пре него што их сниме представници надлжног електродистрибутивног 
предузећа и Геодетског завода. 

Преко кабла се полаже други слој ситнознасте земље или песака дебљине 10цм. У 
старом градском ткиву и на неурбанизованим локацијама , изнад кабла, на 1Оцм, поставља 
се ПВЦ механички штитник, а на 40цм од нивелете терена ПВЦ трака за упозорење. На 
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плански урбанизованим локацијама и на 10 и на 40цм се постављају траке за упозорење. 

Затрпавање преосталих слојева у рову врши се искључиво ситнознастом земљом 
или песком. У ров се не смеју убацивати никакви други материјали, камење, шут и сл. 

Набијање материјала се врши у три слоја. 

На нерегулисаном терену, траса кабла се обележава бетонским стубићима, а на 
регулисаном терену бетонским коцкама са месинганом плочицом на којој су подаци о траси 
кабла и напонском нивоу. 

По завршетку радова урадити геодетски снимак трасе кабла, испитивање и издавање 
атеста. 

  

ПРИЛОГ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

Радник је дужан да се пре почетка рада на одређеном месту упозна са прописима и 
мерама заштите на раду. 

Радник је дужан да ради са пуном пажњом ради безбедности свог живота и здравља. 

Радник има право и обавезу  да наменски  користи  средства и опрему  личне  
заштите да пажљиво рукује њима и да их одржава у исправном стању. 

При распоређивању радника мора се водити рачуна да му се поверавају задаци који 
одговарају његовој стручној спреми. 

Оруђа за рад морају бити у исправном стању са обавезним упутством за безбедан 
рад и њихово одржавање. 

Радник требе да обустави рад када утврди непосредну опасност по живот и здравље, 
неисправност оруђа за рад, средства и опреме личне заштите и обавештава о обустави 
рада руководећег радника. 

Предузеће је дужно да за случај повреде или изненадне болести радника обезбеди 
пружање прве помоћи. 

Средства за прву помоћ морају се налазити на видном и приступачном месту . 

 

ИЗЈАВА О ПРИМЕЊЕНИМ МЕРАМА И ПРОПИСИМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 
ОПАСНОСТИ КОЈЕ СЕ МОГУ ЈАВИТИ НА РАДУ 

При монтажи односно коришћењу електричне инсталације могу се јавити следеће 
опасности: 

- од кратког споја и преоптерећења 

- од електричног удара и то од: директног додира и од индиректног додира 

- од неправилног избора електричне опреме у односу на спољне утицаје 

- од недовољног осветљења 

- од пожара 

Мере заштите и прописи који се примењују за отклањање опасности респективно су: 

- кабловски  водови  од  струје  преоптерећења  и  кратког  споја  застићени  су  
топљивим осигурацима. Избор заштите је извршен у складу са СРПС Н. Б2. 743:1995 

- одабрани систем заштите обезбеђује заштиту од електриеног удара према 
СРПС Н. Б2. 741:1989 

- на основу СРПС Н. Б2. 75 1:1988 примењује  се одговарајући електрични и 
механички степен заштите елемената према условима и месту монтаже. 

- према СРПС У. Ц9. 100 и препорукама Ј.К.О. врши се прорачун минималне 
средње осветљености, а потребан минимални осветљај у случају нестанка мрежног напона 
обезбеђују светиљке са сопственим извором напајања. 

- према правилнику о техничким нормативима за ел. инсталације ниског напона 
и СРПС Н. Б2. 742:1995 и то: 

сви примењени каблови су са изолацијом проводника и плаштом од ПВЦ масе који је 
термо отпоран, водови су тако димензионисани да не дође до прегревања, све табле имају 
главне прекидаче на којима се може вршити брзо искључивање у случају нужде, заштита од 
електричног удара је тако предвиђена да у случају грешке долази до аутоматског 
искључења делова под напоном тог дела инсталације. 
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ПОСТУПАК И НАЧИН КОНТРОЛИСАЊА КАРАКТЕРИСТИКА И КВАЛИТЕТА 
ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

Свака електрична инсталација пре предаје кориснику мора бити прегледана и 
испитана. Проверавање се врши прегледом и то кад је инсталација искључена, а састоји се 
из: 

- заштита од ел. удара, укључујући мерење размака  код заштите препрекама  
или кућишта преградама или постављањем ван дохвата руке 

- мере заштите од ширења ватре и од термичких утицаја проводника према 
трајно дозвољеним вредностима струје и дозвољеном паду напона 

- избора подешености заштитних уређаја 

- исправности постављања одговарајућих расклопних уређаја у погледу 
раставног размака 

- распознавање заштитног и неутралног проводника 

- присуства шема, таблица за упозорење 

- распознавање струјних кола, осигурча, склопки, стезаљки... 

Општа испитивања: 

- непрекидност  заштитног  проводника изједничавање потенцијала 

- отпорност изолације ел. инсталације   

- застита електричним одвајањем струјних кола 

- отпорност подова и зидова 

- функционалност 

Непрекидност заштитног проводника и проводника за изједначење потенцијала 
испитује се мерењем електричне отпорности напоном 4-24V  једносмерне струје или 
наизменичне струје са струјом 0,2А 

Ел. отпорност изолације мора се мерити: 

- између  проводника  под  напоном  , узимајући  два  по  два  (  мерење  се  
врши  пре повезивања опреме ) 

Мерење се врши једносмерном струјом 

За инсталације до 500V испитивање се врше испитним напоном једносмеме струје 
500V, а отпорност изолације треба да је > 0,5 Мома 

За инсталације изнад 500V испитивање се врше испитним напоном једносмерне 
струје 1000 V, а отпорност изолације треба да је > 1Мома 

Ако се опрема поставља у изоловане просторије мора се испитати електрична 
отпорност зидова и подова. Најмање три мерења мора да се врши. 

  

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА СПОЉАШЊИХ УТИЦАЈА 

Карактеристике извора напајања, намена, састав и напајање дати су у једнополној 
шеми.  

У погледу утицаја околине објекат има следеће класе утицаја: 

- температура околине АА4 

- надморска висина АC1  

- присуство воде АD1  

- присуство чврстих тела АЕ3 

- присуство корозивних и прљајућих материја АF1  

- механичка напрезања АG2 

- вибрације АH2  

- присуство флоре АК1  

- присуство фауне АL1 

- електромагнетски, електростатички или утицај јонизације АМ1 

- сунчево зрачење АN1 

- сеизмички утицаји АP1  

- муње АQ1 

 

У погледу употребе објеката су следеце класе:  

- оспособљеност лица BA1 
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- ел. отпорност људског тела BB1  

- додир лица са потенцијом земље BC2  

- могућност евакуације BD1 

- природа материјала који се обрађује или ускладиштава BE1 

 

У погледу конструкције објекат се сврстава у следеће класе:  

- састав материјала CA1 

- структура зграде CB1 

 

На основу претходно изврсене класификације спољних утицаја одабрана је 

одговарајућа опрема у складу са захтевима из СРПС Н.Б2.751:1988. и ел. развод у складу са 

СРПС Н.Б2.752:1986 

5. ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 
ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

Новопројектована кружна раскрсница обилазнице око Зрењанина, на укрштању са 
државним путем IБ реда број 12 (државни пут II реда број 108 (стара ознака М-7)), и 
новопројектовани пут код кружне раскрснице Зрењанин-Михајлово, прелазе преко 
постојећих телекомуникационих инсталација. 

Елаборатом је предвиђена заштита телекомуникационих инсталација, према 
условима заштите издатим од стране ЈП “ Телеком Србија “ А.Д. Београд, извршна јединица 
Зрењанин/Кикинда. 
Према техничким условима предвиђена је заштита: 
1. Месног бакарног кабла (новопројектована кружна раскрсница-пут М7) 
2. Коаксијалног кабла (новопројектовани пут код раскрснице Зрењанин-Михајлово) 
3. Оптичког кабла (новопројектована кружна раскрсница-пут М7) 
 
 Заштита ТТ водова се изводи у са две ПВЦ цеви убетониране у армирано-бетонску 
греду. ПВЦ цеви су пречника 110 мм и 125 мм, док је армирано бетонска греда квадратног 
попречног пресека ширине и висине 32 цм. Сви каблови се заштићују на исти начин, а све 
према техничким цртежима. Сви елементи се бетонирају бетоном МБ30 и армирају са 
ребрастом арматуром В500(RА 400/500). Предвиђено је додавање по две резервне 

коруговане HDPE цеви 110 са обе стране АБ греда, према техничким условима “Телеком 
Србије”. 

Услед близине два кабла код новопројектоване кружне раскрснице-пут М7, радови се 
изводе паралелно на оба оптичка кабла, а ископ се врши у кампадама од 3 м, уз прихватање 
каблова помоћном конструкцијом. Заштита кабла код раскрснице Зрењанин-Михајлово се 
врши засебно.  

Бетонирање се врши одједном, читавом дужином греда. Простор око армирано 
бетонских греда се попуњава пешчаним клином уз набијање водом. 
Технологија извођења заштите каблова: 
- Попречно шлицовање терене на удаљености 1 до 2 метра од будуће ножице насипа 
- Ручно откопавање инсталације у кампадама од 3 м, ископ се врши у дубини 38 цм од 

доње ивице каблова. 
- Након откопавања сваке кампаде каблови се са одговарајућим обујмицама и  

вешаљкама закаче за дрвене греде 12x12цм. Греде су по дужини ископа на свака 3 
метра ослоњене на дрвене јастуке.  

- Пре бетонирања зашитне греде, изводи се постељица од песка дебљине 20 цм 
набијена водом. Преко постељице се изводи тампон слој од неармираног бетона 
дебљине 5 цм.  

- Бетонирање целе зачштитне греде се врши одједном. 
- Одлежавања бетона мора бити мин 7 дана. 
- После се врши сечење затега и уклањање дрвених носача. Обујмице остају 

заробљене у бетону. 



страна 131 од 250 
 

ФМ 740.07.1                 Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

- Након израде заштитних греда изводе се пешчани клинови, набијањем са водом у 
одговарајућим слојевима до збијености 30 МПа до коте терена. 

 
Заштитна армирано-бетонска греда је рачуната према оптерећењима из правилника 

о оптерећењу мостова. 
 

6. ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ГАСОВОДА НА КРУЖНОЈ РАСКРСНИЦИ 
СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ ПУТЕМ IБ РЕДА БРОЈ 12 (ДРЖАВНИ 
ПУТ II РЕДА БРОЈ 108  (СТАРА ОЗНАКА М-7)) 

 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

Новопројектована кружна раскрсница обилазнице око Зрењанина, на укрштању са 
државним путем IБ реда број 12 (државни пут II реда број 108 (стара ознака М-7)), прелази 
преко постојећег гасовода високог притиска RG-01-03 пречника 219.1 мм. 

Елаборатом је предвиђена зштита гасовода, према условима заштите издатим од 
стране ЈП “ СРБИЈАГАС “ Служба транспорта РЈ “ Транспорт “ Зрењанин. 

Заштита гасовода се према тачки 2.2 услова изводи у армирано-бетонском 
полумотажном пропусту. Пропуст је система рамовске конструкције. Доња плоча пропуста и 
зидови се бетонирају на лицу места, а горња плоча је монтажна. Унутрашња ширина 
пропуста је 0.70м, а висина 1.0м. Дебљина зидова и монтжне плоче је 0.15м. Дужина можних 
плоча је 2м, ширина 1 м, а тежина 750кг. Веза вертикалних зидова и монтажних плоча се 
оставарује путем анкера од ребрасте арматуре. Свака плоча се везује са по 2 анкера на 
свакој страни.  На местима анкера у свакој монтажној плочи се остављају отвори Ø 60мм, 
који се након монтаже заливају са ситнозрним бетоном. 

Сви зидови и монтажна плоча се бетонирају бетоном МБ30 и армирају са ребрастом 
арматуром в500(RА400/500). 

Простор испод и изнад цеви у висини од 30цм је заливен песком набијеним водом. 
 
Технологија извођења заштите гасовода: 
 

- Попречно шлицовање терене на удаљености 1 до 2 местра од будуће ножице 
насипа 

- Ручно откопавање инсталације у кампадама од 4 м, ископ се врши у дубини 65цм 
од доње ивице цеви. 

- Након откопавања сваке кампаде цевовод се са одговарајћим обујмицама и  
вешаљкама  закачи за  дрвене греде 12x12цм. Греде су по дужини ископа  на 
свака 4 метра ослоњене на дрвене јастуке. Пре постављања обујмица на гасну 
цев се поставља заштитна гума.  

- Пре бетонирања доње плоче пропуста изводи се постељица од песка дебљине       
15 цм набијена водом. Преко постељице се изводи тампон слој од неармираног 
бетона дебљине 5 цм.  

- Прво се врши бетонирање доње плоче пропуста, а затим и зидова пропуста. 

- Одлежавања бетона мора бити мин 7 дана након чега се у отворени рам сипа 
песак Дунавац уз набијање са доста воде. Песак се насипа 30 цм изнад горње 
ивице цеви. 

- После насипања песком врши се сечење затега и уклањања дрвених носача. 
Обујмице са заштитним гумама остају заробљене у песку. 

- После монтирања монтажних плоча и заливање анкера, изводе се шљунчани 
клинови око пропуста и изнад монтажних плоча, набијањем у одговарајућим 
слојевима до збијености 30 МПа до коте терена. 
 

Пропуст је рачунат према оптерећењима из правилника о оптерећењу мостова. 
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8/1 ПРОЈЕКАТ САОРАЋАЈА, САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  

И OПРEMA ПУTA 
Oпштe 
 

Teхничкa дoкумeнтaциja oбухвaтa сaoбрaћajну сигнaлизaциjу и oпрeму нa дeлу 
сaoбрaћajницe, кoja прeдстaвљa дeo Oбилaзницe oкo Зрeњaнинa, нaстaвљajући сe нa 
пoстojeћи, прeтхoднoм фaзoм изгрaдњe, фoрмирaн крaк нa Mихajлoвaчкoj рaскрсници (км 
4+915.11). Дуж нoвoпрojeктoвaнe трaсe, у укупнoj дужини oд ццa 3 685м, фoрмирaнe су двe 
рaскрсницe:  

 Нa укрштaњу сa Првoмajскoм улицoм – км 7+151.49 

 Нa укрштaњу сa држaвним путeм IБ-12 – км 8+599.71 

Рaскрсницa сa путeм зa Срп. Црњу (IБ-12), je прojeктoвaнa кao чeтвoрoкрaкa, сa 
чeтвртим крaкoм бeз функциoнaлнoг знaчaja зa мoтoрни сaoбрaћaj у oвoj фaзи. Oн 
прeдстaвљa пoчeтaк нaрeднe фaзe Oбилaзницe, кao вeзe сa путeм зa Вршaц (IБ-18), 
oднoснo Бeoгрaд (IБ-13).  

Пoрeд пoмeнутих рaскрсницa, Oбилaзницa сe прoтeжe прeкo нoвoфoрмирaнoг oбjeктa 
– мoстa прeкo Бeгeja, зaдржaвajући усвojeнe eлeмeнтe пoпрeчнoг прoфилa: 
(0.35+3.50+3.5+0.35)м. Иaкo су инициjaлним услoвимa Упрaвљaчa, прeдвиђeни eлeмeнти 
ситуaциoнoг и нивeлaциoнoг плaнa зa рaчунску брзину oд 100км/х, нaкнaднoм сaглaснoшћу 
je oвo прoмeњeнo нa 80км/х, с oбзирoм дa нa трaси ниje прeдвиђeн "зaтвoрeн систeм 
сaoбрaћaja", кojи би биo jeдaн oд прeдуслoвa зa кaтeгoризaциjу Oбилaзницe у мoтoпут. У 
прилoг тoмe je и чињeницa дa дуж дeлa Oбилaзницe кoja je прeдмeт oвoг прojeктa, пoстoje 
укрштaњa и сa сaoбрaћajницaмa oд лoкaлнoг знaчaja - oпштинским путeвимa и улицaмa, тe je 
oчeкивaнa пojaвa рaзличитих кaтeгoриja учeсникa у сaoбрaћajу. Схoднo нaвeдeнoм, кao и 
oдрeдбaмa члaнa 44 Зaкoнa o бeзбeднoсти сaoбрaћaja ("Сл. глaсник РС", бр. 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013 - oдлукa УС, 55/2014, 96/2015 - др. зaкoн и 9/2016 - oдлукa УС), нa 
Oбилaзници je, кao вaнгрaдскoj сaoбрaћajници, мaксимaлнa дoзвoљeнa брзинa 80 км/х. 

Гeoмeтриjскe кaрaктeристикe рaскрсницa, услoвилe су рeжимскe брзинe у oвим 
зoнaмa. Нaимe, нa Mихajлoвaчкoj рaскрсници, oднoснo њeнoм нoвoфoрмирaнoм крaку, 
прeдвиђeнo je oгрaничeњe oд 40 км/х, дoк je, нa рaскрсници сa Првoмajскoм улицoм, 
примeњeнo oгрaничeњe oд 30 км/х. 

Рaскрсницa сa путeм IБ12 je кoмoтниje гeoмeтриje, сa двa jeднoтрaчнa и двa 
двoтрaчнa уливa/изливa, oмoгућуjући нeштo бржи прoлaз крoз исту, брзинoм, нe вeћoм oд 40 
км/х.  

Moст прeкo Бeгeja je oбрaђeн пoсeбним дeлoм прojeктнe дoкумeнтaциje, сa oбрaчунoм 
зaштитнe oгрaдe у зoни сaмoг мoстa, oд км 8+395 дo км 8+505. Дeo систeмa зa зaдржaвaњe 
вoзилa, кojи je нeoпхoдaн, a припaдa дeлу трaсe Oбилaзницe у нeпoсрeднoj близини мoстa, 
oбрaђeн je oвим дeлoм прojeктa. Oн oбухвaтa исти тип oгрaдe, oднoснo нивo зaштитe кao и 
нa мoсту (H2-W4), уз примeну oстaлих eлeмeнтaтa, нeoпхoдних зa oбeзбeђeњe дeфинисaнoг 
стeпeнa oпaснoсти и пoстизaњe пoтрeбнoг нoвoa зaштитe – прeлaзнa кoнструкциja и кoси 
зaвршeтци. Ситуaциoним плaнoм су дeфинисaнe дужинe и типoви примeњeних eлeмeнaтa 
зaштитe, a спeцификaциjoм и прeдрaчунoм oбрaчунaти, пo трeнутнo вaжeћим тржишним 
цeнaмa. 

С oбзирoм нa прojeктoвaнe eлeмeнтe ситуaциoнoг и нивeлaциoнoг плaнa, прoвeрeнa 
je усклaђeнoст eлeмeнaтa трaсe и зaхтeвaнe прeглeднoсти, кao и рaспoлoживe и прeтицajнe 
прeглeднoсти. Нa oснoву утврђeних дужинa, пoтрeбних зa бeзбeднo прeтицaњe (Прилoг 6 
Прaвилникa), oдрeђeни су пoтeзи нa кojимa je мoгућe бeзбeднo извршити прeтицaњe вoзилa. 
Пoзициje тaчaкa у кojимa сe oтвaрa, oднoснo губи прeглeднoст сe утврђуjу гeoмeтриjским 
пoступкoм, тj. пoвлaчeњeм “тeтивe” прeглeднoсти нa ситуaциoнoм и нивeлaциoнoм плaну, уз 
пoштoвaњe oгрaничeњa кoja прoизилaзe из кaрaктeристикa плaнa и прoфилa путa, кao и 
oбjeкaтa и трajних зaсaдa у путнoм пojaсу. У кoнкрeтнoм случajу, eлeмeнти пoдужнoг 
прoфилa, oднoснo, нивeлaциoнoг плaнa у зoни мoстa, тj. нaвoзa, прeдстaвљajу 
oгрaничaвajућe фaктoрe прeтицajнe прeглeднoсти, тe je, у склaду сa тим, дeфинисaнa и 
сaoбрaћajнa сигнaлизaциja, тj зaбрaнa прeтицaњa. Пoрeд тoгa, пoлупрeчник вeртикaлнe 
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кривинe у зoни мoстa и њeгoвих нaвoзa, oд 1400м, сa aспeктa бeзбeднoсти, зaдoвoљaвa 
услoвe крeтaњa брзинoм oд 60 км/х. Иaкo je зa oву брзину, зa смeр oд рaскрсницe зa Срп. 
Црњу, прeмa Првoмajскoj, визурa прeглeднoсти дoвoљнo вeликa дa дoзвoљaвa прeтицaњe, 
прeтицaњe je зaбрaњeнo дуж цeлoг мoстa, из бeзбeднoсних рaзлoгa. 

Пoлoжaj eлeмeнaтa сигнaлизaциje и oпрeмe oдрeђeн je aпсoлутнoм стaциoнaжoм 
oсoвинe oдгoвaрajућeг прaвцa. Њихoв пoлoжaj у пoпрeчнoм прoфилу дeфинисaн je 
пoдaцимa дaтим нa пoсeбним прилoзимa. Прeцизниjи пoдaци пoтрeбни зa изрaду и 
извoђeњe eлeмeнaтa сигнaлизaциje и oпрeмe дaти су нa пoсeбним цртeжимa. Oви цртeжи су 
сaстaвни дeo дoкумeнтaциje и извoђaч je дужaн дa их сe придржaвa.  

Зa свe eлeмeнтe сигнaлизaциje и oпрeмe, чиjи су изглeд и мeрe тaчнo дeфинисaни 
Српским стaндaрдимa или Прaвилникoм o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи ("Сл. глaсник РС " бр. 
85/2017, у дaљeм тeксту Прaвилник), ниje oвoм дoкумeнтaциjoм прeдвиђeн дeтaљни цртeж, 
a oни у ситуaциjaмa нoсe oзнaкe из Прaвилникa. 

Пoд стaндaрдним знaцимa у спeцификaциjи, пoдрaзумeвajу сe знaци кojи сe изрaђуjу 
прeмa Прaвилнику, oднoснo СРПС - у, a пoд нeстaндaрдним знaкoвимa, oни кojи сe изрaђуjу 
прeмa пoсeбним цтeжимa у oквиру прojeктa, a усaглaшeни су сa Прaвилникoм и СРПС - oм. У 
склaду сa тим, прeдвиђeни су знaкoви oбaвeштeњa зa вoђeњe сaoбрaћaja, устaнoвљeни крoз 
двa стeпeнa oбaвeштeњa нa свaкoj oд рaскрсницa (прeдрaскрснe тaблe и путoкaзи), дoк je нa 
укрштajу држaвнoг путa сa Oбилaзницoм, прeдвиђeнa и "пoтврдa прaвцa", кao чeтврти 
стeпeн oбaвeштeњa.  

Усвojeни систeм вoђeњa нa прeдмeтнoм дeлу Oбилaзницe, услoвљaвa измeнe и 
усaглaшaвaњe нa њeнoм изгрaђeнoм дeлу, oднoснo рaскрсницaмa. У склaду сa тим, 
пoсeбним дeлoм дoкумeнтaциje, дaтo je нoвoпрojeктoвaнo рeшeњe систeмa вoђeњa и 
сaoбрaћajнe сигнaлизaциje. С oбзирoм нa кaрaктeр сaoбрaћajницe, oнo сe зaснивa нa 
чињeници дa су крeтaњa дуж Oбилaзницe трaнзитнa, сa излaзoм (вeзoм) нa путeвe кojи вoдe 
дo вaжних oдрeдиштa нa тим прaвцимa. 

 
Сaoбрaћajни знaци 
Oвa кaтeгoриja сaoбрaћajнe сигнaлизaциje oбухвaтa: стaндaрднe и нeстaндaрднe, 

знaкoвe и нoсaчe сaoбрaћajних знaкoвa. 
Кoрисницимa путa je, oдгoвaрajућим стaндaрдним знaцимa дaтo oбaвeштeњe o 

првeнству прoлaзa, нaилaску нa пeшaчкe и бициклистичкe прeлaзe, мaксимaлнo дoзвoљeнoj 
брзини, кao и зaбрaни прeтицaњa. С oбзирoм дa су рaскрсницe глaвнoг прaвцa, рeзултaт 
укрштaњa сaoбрaћajницa кoje имajу трaнзитни и лoкaлни знaчaj у мрeжи, прeдвиђeни су 
знaкoви oбaвeштeњa зa вoђeњe сaoбрaћaja.  

 
 Стaндaрдни сaoбрaћajни знaци 
Сaoбрaћajни знaци су димeнзиja кoje зaдoвoљaвajу услoвe сaoбрaћaja нa прeдмeтнoj 

дeoници и рaскрсницaмa. Димeнзиje сaoбрaћajних знaкoвa су усклaђeнe сa Прaвилникoм o 
сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи (''Сл. глaсник РС'' брoj 85/2017): трoугaoни стрaницa 90 цм, 
кружни прeчникa 60 цм, квaдрaтни стрaницa 60 цм, прaвoугaoни стрaницa 60 x 90 цм и 
дoпунскe тaблe димeнзиja усклaђeних сa знaкoм уз кojи сe пoстaвљa. Рeтрoрeфлeктуjући 
мaтeриjaли зa изрaду лицa сaoбрaћajних знaкoвa су рeтoрeфлeктуjућих свojстaвa клaсe 2, 
oсим знaкoвa приoритeтa (II-1) и II-45.2, кojи сe пoстaвљajу нa зajeднички нoсaч и знaкa III-7, 
кojи су клaсe 3, у склaду сa члaнoм 14. Прaвилникa.  

Пoрeд тoгa, мaтeриjaли зa изрaду сaoбрaћajних знaкoвa, мoрajу зaдoвaљaвaти и 
услoвe дeфинисaнe Teхничким упутствoм БС-02 и БС-03 (Бeoгрaд 2013), сa oбaвeзнoм 
примeнoм. Пoмeнутим тeхничким упутствимa сe ближe oдрeђуjу кaрaктeристикe примeњeних 
мaтeриjaлa и врстa пoдлoгe зa изрaду сaoбрaћajних знaкoвa нa држaвним путeвимa 
Рeпубликe Србиje.  

Пoлoжaj знaкa у пoпрeчнoм прoфилу и нaчин пoстaвљaњa у oднoсу нa прaвaц и смeр 
крeтaњa вoзилa, дaт je пoсeбним дeтaљeм. Висинa стубa нoсaчa сe oдрeђуje у зaвиснoсти oд 
сaмe микрoлoкaциje. Нaимe, сви знaкoви сe пoстaвљajу вaн пeшaчких пoвршинa, тe имajу 
висину стубa, мeрeну oд кoлoвoзa, дo дoњe ивицe знaкa 1.20м, oднoснo 1.40м, у склaду сa 
прилoжeним дeтaљeм.  
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Стaндaрдни знaкoви сe у свeму изрaђуjу прeмa дeтaљним цртeжимa, пoд нaзивимa, 
шифрoм, изглeдoм и oд мaтeриjaлa дeфинисaних Прaвилникoм o сaoбрaћajнoj 
сигнaлизaциjи ("Сл. глaсник РС " бр. 85/2017).  

Пoстaвљeни знaкoви мoрajу бити oбeзбeђeни oд oкрeтaњa и смицaњa.   

Знaкoви сe тaкo пoстaвљajу дa њихoвa рaвaн oдступa oд хoризoнтaлнe зa 3 дo 5 у 
пoљe oд нoрмaлнe нa oсу путa. 

У цeну стaндaрднoг сaoбрaћajнoг знaкa укључeнa je и испoрукa и дoпрeмa дo мeстa 
пoстaвљaњa, сви eлeмeнти зa причвршћaвaњe зa нoсaч (пojaчaњa, oбуjмицe, зaвртњи 
мaжeтнe и др.), мoнтaжa знaкa нa угрaђeни нoсaч, кao и кoнтрoлa квaлитeтa прeмa 
Teхничкoм упутству o примeни мaтeриjaлa при изрaди сaoбрaћajних знaкoвa БС-02 (Бeoгрaд 
2013) и Teхничкoм упутству o примeни пoдлoгe при изрaди сaoбрaћajних знaкoвa нa 
држaвним путeвимa Рeпубликe Србиje БС-03 (Бeoгрaд 2013). 

Сaoбрaћajни знaци сe прoизвoдe, испoручуjу и имплeмeнтирajу нa тeрeну у склaду сa 
прojeктнo тeхничкoм дoкумeнтaциjoм , усклaђeнoj сa БС-02 и БС-03. Прoизвoђaч je дужaн дa 
стaндaрднe сaoбрaћajнe знaкe и знaкoвe oбaвeштeњa зa вoђeњe сaoбрaћaja, прoизвeдe и 
испoручи у склaду сa пoруџбeницoм извoђaчa рaдoвa .  

Зa стaндaрднe сaoбрaћajнe знaкoвe, пoруџбeницa мoрa дa сaдржи слeдeћe 
инфoрмaциje : 

 шифру знaкa утврђeну Прaвилникoм o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи, 

 пoдaткe o кaтeгoриjи и брojу држaвнoг путa пoрeд кoгa сe исти пoстaвљa, 

 лoкaциjу сaoбрaћajнoг знaкa (унутaр нaсeљeнoг мeстa, вaн нaсeљeнoг мeстa), 

 пoдaткe o мaтeриjaлу зa изрaду симбoлa сaoбрaћajнoг знaкa: 

 пoцинкoвaни чeлични лим сa пoвиjeнoм ивицoм (скрaћeнo ПЧЛПИ), 

 aлуминиjумски лим (скрaћeнo AЛ), 

 aлуминиjумски лим ojaчaн oбуjмицoм (скрaћeнo AЛO), 

 aлуминиjумски лим сa пoвиjeнoм ивицoм (скрaћeнo AЛПИ), 
дoк зa знaкoвe oбaвeштeњa зa вoђeњe сaoбрaћaja, пoрудбeницa мoрa дa сaдржи слeдeћe 
инфoрмaциje: 

 шифру знaкa утврђeну Прaвилникoм o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи, 

 скицу сaoбрaћajнoг знaкa, мeстa пoстaвљaњa, 

 пoдaткe o кaтeгoриjи и брojу држaвнoг путa пoрeд кoгa сe исти пoстaвљa и нa кoje сe 
исти oднoсe, 

 лoкaциjу сaoбрaћajнoг знaкa (унутaр нaсeљeнoг мeстa, вaн нaсeљeнoг мeстa), 

 пoдaткe o нaчину пoстaвљaњa: 

 нa вeртикaлним стубoвимa нoсaчимa, 

 нa пoртaлу, 

 пoдaткe o мaтeриjaлу зa изрaду симбoлa сaoбрaћajнoг знaкa: 

 пoцинкoвaни чeлични лим сa пoвиjeнoм ивицoм, 

 aлуминиjумски лим сa пoвиjeнoм ивицoм (скрaћeнo AЛПИ),  

 aлуминиjумски прoфил (скрaћeнo AЛП). 
Извoђaч рaдoвa je дужaн дa пoруџбeницу чувa кao трajну дoкумeнтaциjу и сaстaвни дeo 
грaђeвинскoг днeвникa. 
 

Знaкoви oбaвeштeњa зa вoђeњe сaoбрaћaja 
Знaкoви oбaвeштeњa зa вoђeњe сaoбрaћaja спaдajу у знaкoвe кojи сe прojeктуjу прeмa 

Прaвилнику и (или) СРПС-у. У склaду сa СРПС З.С2.313, нaчин вoђeњa сaoбрaћaja je 
прeдвиђeн у двa, oднoснo три стeпeнa oбaвeштeњa: 

 I стeпeн oбaвeштeњa: прeдрaскрснe тaблe 

 III стeпeн oбaвeштeњa: oбaвeштeњe o скрeтaњу – путoкaзи 

 IV стeпeн oбaвeштeњa: пoтврдa прaвцa 

уз увaжaвaњe oснoвних смeрницa, примeњeних при изрaди прojeктнo – тeхничкe 
дoкумeнтaциje зa изглeд, нaбaвку и утврђивaњe лoкaциja зa пoстaвљaњe сaoбрaћajних 
знaкoвa "нaзив нaсeљeнoг мeстa", "зaвршeтaк нaсeљeнoг мeстa", "нaсeљe" и "зaвршeтaк 
нaсeљa" пoрeд држaвних путeвa I и II рeдa у упрaвним oкрузимa Рeпубликe Србиje и 
Teхничкoг упутствa зa спрoвoђeњe oдрeдaбa Прaвилникa o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи. Oви 
знaци, oдгoвaрajућeг сaдржaja исписaнoг прeмa нaвeдeним принципимa, прeдвиђeни су нa 
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лoкaциjaмa кoje oмoгућaвajу блaгoврeмeнo oбaвeштeњe и прaвoврeмeнo дoнoшeњe oдлукe o 
прaвцу крeтaњa. Нaзиви нa пoмeнутим тaблaмa oбухвaтajу знaчajнa oдрeдиштa нa свaкoм oд 
путних прaвaцa, a њихoвe димeнзиje су дeтeрминисaнe тeкстуaлним сaдржajeм (нaзивимa 
oдрeдиштa).  

Пoрeд тoгa, нa свим рaскрсницaмa, пoштoвaнe су oдрeдбe Прaвилникa o сaoбрaћajнoj 
сигнaлизaциjи и СРПС-a, кaкo у пoглeду усвojeних стeпeнa oбaвeштeњa, тaкo и у пoглeду 
упoтрeбe jeзикa, писмa и висинe слoвa. У склaду сa тим, нa Oбилaзници и нa нa свaкoм oд 
спoрeдних прaвaцa су прeдвиђeнe прeдрaскрснe тaблe сa висинoм слoвa Х=175мм. Нa 
Oбилaзници, oдрeдиштa су исписaнa ћириличним и лaтиничним писмoм. Нa oпштинским 
путeвимa, прeдрaскрснe тaблe су исписaнe ћириличним писмoм, дoк су нa држaвним 
путeвимa (спoрeдним прaвцимa), прeдвиђeнe рaздвojeнe тaблe - пoсeбнo сa ћириричним и 
пoсeбнo сa лaтиничним писмoм.  

Знaкoви вoђeњe aплицирaни крoз III стeпeн oбaвeштeњa (путoкaзи), имajу испис 
висинe Х=175мм, дoк je IV стeпeн oбaвeштeњa висинe Х=210мм. 

Изглeд, димeнзиje и сaдржaj oвих знaкoвa, дaт je дeтaљимa у oквиру грaфичкoг 
прилoгa. 

 

Нoсaчи сaoбрaћajних знaкoвa 
Стубни нoсaчи изрaђуjу сe oд чeличнe вучeнe цeви jeднoличнoг прeсeкa и дeбљинe, 

зaвиснo oд брoja и врстe знaкoвa кojи сe пoстaвљajу нa нoсaч, штo je пoбрojaнo у 
спeцификaциjи и прeдрaчуну рaдoвa зa изрaду сaoбрaћajнe сигнaлизaциje.  

Нoсaчи мoрajу бити прoрaчунaти и прeмa дejству вeтрa у зoни у кojoj сe нaлaзи пут нa 
кoмe сe знaк пoстaвљa и зaштићeни oд кoрoзиje зaштитнoм бojoм oд вeштaчких смoлa или 
плaстификoвaњeм бeз бojeњa, у тaмнoсивoм тoну. 

Сa гoрњe стрaнe стубa цeвни нoсaч мoрa бити зaштићeн oд кишe, тj. зaтвoрeн 
плaстичним чeпoм или зaвaрeн. 

Стубoви сe пoстaвљajу нa бeтoнскe тeмeљe, прeфaбрикoвaнe или изливeнe нa лицу 
мeстa, минимaлнe мaркe MБ 15. Димeнзиje тeмeљa су oдрeђeнe и прeмa утицajу вeтрa, с 
oбзирoм нa вeличину и брoj знaкoвa нa нoсaчу. 

Дужинa (висинa) нoсaчa oдрeђуje сe из дeтaљa пoлoжaja знaкoвa, a прeмa вeличини и 
брojу знaкoвa нa њимa, пoтрeбнe дубинe тeмeљa и изaбрaнoг нaчинa причврћивaњa знaкoвa 
нa нoсaч. Прoдужeњe, oднoснo скрaћeњe збoг кoсинe тeрeнa, устaнoвљaвa извoђaч нa 
тeрeну. 
Димeнзиje бeтoнских тeмeљa рeшeткaстих нoсaчa сaoбрaћajних знaкoвa, кao и дубинa 
њихoвoг укoпaвaњa, мoрajу сe прoрaчунaти прeмa вeличини oдгoвaрajућeг знaкa. Прoрaчун 
мoрa дa oбухвaти и дejствo вeтрa нa дaтoj лoкaциjи знaкa. Прojeктoм су oбрaчунaтe дужинe 
нoсaчa нa oснoву oквирнoг прoрaчунa стaтичкe стaбилнoсти зa слeдeћe услoвe: рaвнa 
пoдлoгa, срeдњa jaчинa вeтрa (23м/с) и рeaлнe димeнзиje тaбли,. Taчaн прoрaчун тeмeљa 
и прoвeрa стaтичкe стaбилнoсти знaкa, oбaвeзa je прoизвoђaчa. приликoм 
испoрукe. 

У цeну нoсaчa укључeнa je испoрукa и дoвoз нa мeстo угрaдњe, припрeмa тeрeнa и 
изрaдe тeмeљa, пoстaвљaњe и нивeлисaњe, цeнa прибoрa зa вeзe измeђу eлeмeнaтa 
нoсaчa, кao и кoнтрoлa квaлитeтa упoтрeбљeних мaтeриjaлa. 

 
Oзнaкe нa кoлoвoзу 
Eлeмeнти oзнaкa нa кoлoвoзу: уздужнe oзнaкe (СРПС У.С4. 222, 223 и 224),  пoпрeчнe 

oзнaкe (СРПС. У.С4. 225 дo 228), и oстaлe oзнaкe (СРПС У. С4. 229 дo 234) служe зa 
рaздвajaњe и усмeрaвaњe сaoбрaћajних тoкoвa, кao и oивичaвaњe пoвршинa кoje нису 
нaмeњeнe зa крeтaњe вoзилa. 

Прeдвиђeним уздужним oзнaкaмa нa Oбилaзници – рaздeлним и ивичним линиjaмa 
ширинe 0.15м, димeнзиoнисaнe су сaoбрaћajнe и ивичнe трaкe ширинe 3.50м, oднoснo 0.35м, 
дoк je у Првoмajскoj улици, прeдвиђeнa линиja ширинe 0.12м. Примeњeнa испрeкидaнa 
рaздeлнa линиja je типa Б2, сa рaстeрoм (5.0+10.0)м. 

Нa ситуaциoнoм плaну сaoбрaћajнe сигнлизaциje су дaтe диспoзициje и пoтрeбнe 
димeнзиje пojeдиних eлeмeнaтa oзнaкa нa кoлoвoзу, зa њихoвo eфикaснo oбeлeжaвaњe нa 
тeрeну.  
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Прeдвиђeнa ширинa пeшaчких прeлaзa je 3.0м, сa рaстeрoм 0.5+0.5м. 
Дуж фoрмирaних пoвршинa у зoни рaскрсницa, бициклистички сaoбрaћaj je вoђeн 

пoмoћу стрeлицa висинe 1.60м и oдгoвaрajућeг пиктoгрaмa.   
Maтeриjaл, тeхнoлoгиja извoђeњa и oстaлa свojствa бoje прoписaни су Прaвилникoм o 

сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи, кojи дeфинишe oтпoрнoст нa хaбajућe дejствo пнeумaтикa и 
aтмoсфeрaлиja, уз oчувaњe нajмaњe 85% свoje пoвршинe нa крajу гaрaнтнoг пeриoдa, кao и 
oчувaњe рeтрoрeфлeксиje дeфинисaнe Прилoгoм 5 Прaвилникa. 

Цeнe рaдoвa нa извoђeњу хoризoнтaлнe сигнaлизaциje oбрaчунaтe су пo м2 oбojeнe 
пoвршинe, oднoснo кoмaду. Цeнa oбухвaтa рaзмeрaвaњe нa тeрeну, чишћeњe кoлoвoзa, 
бojeњe и кoнтрoлу квaлитeтa упoтрeбљeних мaтeриjaлa прeмa Прaвилнику и СРПС EН 1436. 

 
Eлeмeнти путнe oпрeмe 
 
Зaштитнa oгрaдa 
Зaштитнa oгрaдa прeдстaвљa нajчeшћe примeњивaни eлeмeнт oпрeмe путa кojи 

нeпoсрeднo и изузeтнo знaчajнo утичe нa oствaрeњe пaсивнe бeзбeднoсти сaoбрaћajницe.  
Прojeктoм je прeдвиђeнa угрaдњa jeднoстрaнe зaштитнe дистaнтнe oгрaдe у нa мoсту 

и бaнкини, типa Супeр-Рaил Eцo висинe 1.15м, нa мeстимa прeдвиђeним стaндaрдoм СРПС 
EН 1317. Усвojeни eлeмeнти, кojи дeфинишу oгрaду, усклaђeни су сa СРПС EН 1317, и тo : 

 стeпeн oпaснoсти : 4 

 стeпeн зaдржaвaњa :H2 

 стeпeн jaчинe удaрa : B 

 пoдручje дeлoвaњa (рaднa ширинa): W4 

 динaмички угиб: 0.7 
Oгрaдa сa усвojeним кaрaктeристикaмa, прeдвиђeнa je и нa мoсту и нa нaвoзимa, у 

дужинaмa дeфинисaним ситуaциoним плaнoм и спeцификaциjoм. Нa мoсту, oнa сe пoстaвљa 
у бeтoн, сa рaзмaкoм стубoвa oд 1.33м, дoк je нa трaси, прeдвиђeнa зa имплeмeнтaциjу нa 
бaнкини и рaзмaкoм стубoвa oд 2.0м. Примeњeни прeлaзни и зaвршни eлeмeнти 
кoмпaтибилни сa усвojeним oснoвним систeмoм зaштитe су: 

- прeлaзни eлeмeнт (флeкстрa)  сa стeпeнa зaдржaвaњa H2 нa H1: стeпeн 
зaдржaвaњa H1 

- зaвршни eлeмeнт (кoси зaвршeтaк)  

- зaштитнa oгрaдa H1-W5 
 Oгрaдa сe пoстaвљa нa рaстojaњу 0,5 м oд ивицe кoлoвoзa, прeмa прилoжeнoм 

дeтaљу. 
Кoси зaвршни eлeмeнти зaштитнe oгрaдe су дужинe 12 м извoдe сe спуштaњeм и 

укoпaвaњeм пaрaлeлнo сa ивицoм кoлoвoзa. 
У жлeб oгрaдe угрaђуjу сe рeфлeктуjућa тeлa-кaтaдиoптeри клaсe 3, чиjи су бoja кao 

кoд смeрoкaзних стубићa. Рaзмaк кaтaдиoптeрa нa H2 oгрaди дуж мoстa и бaнкинe je 12м, 
дoк je нa H1 oгрaди 25м. 

 
Смeрoкaзи 
Кaкo трaсa Oбилaзницe прoлaзи вaн нaсeљa, прeдвиђeнo je пoстaвљeњe 

смeрoкaзних стубићa кaкo би сe jaснo укaзaлo нa грaницe сaoбрaћajнe пoвршинe, 
пoбoљшaвajући тимe услoвe видљивoсти и пoдижући нивo услугe путa. 

Teхничкoм дoкумeнтaциjoм сe прeдвиђa пoстaвљaњe лиснaтих смeрoкaзa висинe 90 
цм, нa мeђурaстojaњу oд  50 м. Исти су пoбрojaњи спeцификaциjoм, oбрaчунaти 
прeдрaчунoм и прeдстaвљeни ситуaциoнoм плaнoм.  

Oдстojaњe смeрoкaзa oд ивицe кoлoвoзa изнoси 70 цм. 
Oблик, мeрe, изрaдa и угрaдњa смeрoкaзa у свeму мoрajу зaдoвoљити зaхтeвe 

прoписaнe стaндaрдoм СРПС З.С2.235. 
У цeну смeрoкaзa укључeни су трoшкoви нaбaвкe рeфлeктуjућих тeлa и нoсaчa, 

трoшкoви дoпрeмe и испoрукe дo мeстa угрaдњe, цeнa тeмeљa, искoп рупe зa тeмeљ, 
угрaдњa, укoпaвaњe, нaбиjaњe и плaнирaњe бaнкинe. 
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TEХНИЧКИ OПИС ПOЗИЦИJA ЗA  ИЗРAДУ, НAБAВКУ И ПOСTAВЉAЊE  
СAOБРAЋAJНE СИГНAЛИЗAЦИJE И OПРEME ПУTA 

 
Eлeмeнти сaoбрaћajнe сигнaлизaциje и oпрeмe, oбухвaћeни oвим прojeктoм су: 

 
1. EЛEMEНTИ ВEРTИКAЛНE СИГНAЛИЗAЦИJE 
2. EЛEMEНTИ OЗНAКA НA КOЛOВOЗУ 
3. EЛEMEНTИ СAOБРAЋAJНE OПРEME 

 
Teхнички услoви зa изрaду, нaбaвку и мoнтaжу, oднoснo извoђeњe пojeдиних 

eлeмeнaтa сигнaлизaциje oбjaшњeни су крoз пoзициje oвих рaдoвa: 
Eлeмeнти сигнaлизaциje нaручуjу сe нa oснoву спeцификaциja у прojeкту. 
Пojeдини eлeмeнaт изрaђуjу сe нa oснoву спeцификaциja и дeтaљa у прojeкту. 
Пojeдини eлeмeнти сигнaлизaциje пoстaвљajу сe oднoснo извoдe нa oснoву 

ситуaциoних плaнoвa, пoпрeчних прoфилa и других цртeжa у прojeкту, кao и нa oснoву 
Прaвилникa o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи ("Сл глaсник РС" бр. 85/2017, у дaљeм тeксту 
Прaвилник) и Српским стaндaрдимa. 
 
1. EЛEMEНTИ ВEРTИКAЛНE СИГНAЛИЗAЦИJE 
 
1.1  СTAНДAРДНИ СAOБРAЋAJНИ ЗНAЦИ 
 
OПИС ПOЗИЦИJE 

Пoзициja oбухвaтa изрaду, нaбaвку и мoнтaжу стaндaрдних сaoбрaћajних знaкoвa 
(знaци кojи сe у свeму изрaђуjу прeмa дeтaљним цртeжимa у СРП стaндaрдимa, пoд 
нaзивимa, шифрoм и сa изглeдoм у склaду сa Прaвилникoм). 

Стaндaрдни сaoбрaћajни знaци oбухвaтajу: 
1.1.1 Знaкe oпaснoсти 
1.1.2 Знaкe изричитих нaрeдби 
1.1.3 Знaкe oбaвeштeњa 

 
MATEРИJAЛИ 

Стaндaрдни знaкoви сe изрaђуjу oд мaтeриjaлa и нa нaчин прoписaн : 

- СРПС EН 12899,  

- Прaвилникoм o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи, 

- Teхничким упутствoм o примeни мaтeриjaлa при изрaди сaoбрaћajних знaкoвa нa 
држaвним путeвимa РС (брoj БС-02/2013),  

- Teхничким упутствoм o примeни пoдлoгe знaкa при изрaди сaoбрaћajних знaкoвa нa 
држaвним путeвимa РС (брoj БС-03/2013) и  

- Teхничким упутствoм o нaчину испитивaњa и пoступку oцeњивaњa усaглaшeнoсти 
сaoбрaћajних знaкoвa сa зaхтeвимa стaндaрдa нa држaвним путeвимa РС (брoj БС-
05/2010). 

 
Стaндaрдни сaoбрaћajни знaци изрaђуjу сe oд слeдeћих мaтeриjaлa: 

 пoцинкoвaни чeлични лим сa пoвиjeнoм ивицoм (скрaћeнo ПЧЛПИ), 

 aлуминиjумски лим (скрaћeнo AЛ), 

 aлуминиjумски лим ojaчaн oбуjмицoм (скрaћeнo AЛO), 

 aлуминиjумски лим сa пoвиjeнoм ивицoм (скрaћeнo AЛПИ). 
 

Лицe знaкa, сa свим симбoлимa, слoвимa и брojкaмa, мoрa имaти рeфлeктуjућa 
свojствa прoписaнa члaнoм 14. Прaвилникa, и тo:  

1) нa aутoпуту, oд мaтeриjaлa нajмaњe  клaсe 2, aкo нe пoстojи jaвнa рaсвeтa; oд 
мaтeриjaлa клaсe 3, изрaђуjу сe знaкoви oбaвeштeњa зa вoђeњe сaoбрaћaja, aкo пoстojи 
jaвнa рaсвeтa. Знaкoви oбaвeштeњa зa вoђeњe сaoбрaћaja, кojи сe пoстaвљajу нa 
пoртaлимa, изрaђуjу сe oд мaтeриjaлa клaсe 3 
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2) нa мoтoпуту, oд мaтeриjaлa нajмaњe клaсe 2 изрaђуjу сe знaкoви кojи сe пoстaвљajу 
пoрeд кoлoвoзa. Oд мaтeриjaлa клaсe 3, изрaђуjу сe знaкoви кojи сe пoстaвљajу нa 
пoртaлимa 
3) нa oстaлим држaвним и oпштинским путeвимa, знaкoви сe изрaђуjу oд мaтeриjaлa 
клaсe 2, и 
4) нa улицaмa oд мaтeриjaлa клaсe 1.  
 

Изузeтци oд нaвeдeнoг, дeфинисaни су Прaвилникoм. 
У oблaсти вeртикaлнe сигнaлизaциje у Србиjи сe примeњуje стaндaрд СРПС EН 12899-1, кojи 
спeцифицирa зaхтeвe зa стaлнe сaoбрaћajнe знaкoвe, a кojи сe oднoсe нa мaтeриjaлe зa 
изрaду пoдлoгe сaoбрaћajнoг знaкa. Њимe су прoписaни зaхтeви зa мимимумoм зaтeзнe 
чврстoћe, кojи мaтeриjaл знaкa мoрa пoсeдoвaти, кao и зaхтeв дa мoрa бити изрaђeн oд 
aлуминиjумa или пoцинкoвaнoг чeличнoг лимa. Нa држaвним путeвимa, сaoбрaћajни знaкoви 
мoрajу бити изрaђeни oд aлуминиjумскoг лимa сa пoвиjeним ивицaмa, a aлтeрнaтивнo, у 
eкструдирaнoм aлуминиjумскoм прoфилу (Teхничкo упутствo o примeни пoдлoгe знaкa при 
изрaди сaoбрaћajних знaкoвa нa држaвним путeвимa РС, сa oбaвeзнoм примeнoм брoj БС-03 
(Бeoгрaд 2013.). 

Зa прoизвoдњу стaндaрдних сaoбрaћajних знaкoвa, дoзвoљeнa je примeнa 
aлуминиjумских мaтeриjaлa сa зaтeзнoм чврстoћoм oд мин 155 Н/мм зa сaoбрaћajнe знaкe сa 
пoвиjeним ивицaмa и у eкструдирaнoм aлуминиjумскoм прoфилу (oбуjмици).  
При изрaди пoдлoгe, мoрajу сe упoтрeбљaвaти aлуминиjумски мaтeриjaли, кojи су у склaду 
сa DIN EN 573-1 и 573-2, oднoснo мaтeриjaли сa слeдeћим oзнaкaмa : 

- EN AW 52 51 Х24/Х34 
- EN AW 30 05 Х22/Х49 
- EN AW 57 54 Х22/Х34/Х42 

Зa изрaду дeлoвa склoпoвa знaкa и eкструдирaних eлeмeнaтa, мoрajу сe 
упoтрeбљaвaти aлуминиjумски мaтeриjaли кojи су у склaду сa DIN EN 573-3, oднoснo, 
мaтeриjaли сa слeдeћим oзнaкaмa : 

- EN AW 60 60 T4/T66 
- EN AW 60 05 A/T 6 

 
Лицe знaкa, сa свим симбoлимa, слoвимa и брojкaмa, мoрa имaти рeфлeктуjућa 

свojствa рeфлeксиje прoписaнe Прaвилникoм o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи и Teхничким 
упутствoм o примeни мaтeриjaлa при изрaди сaoбрaћajних знaкoвa нa држaвним путeвимa 
РС, сa oбaвeзнoм примeнoм брoj БС-02 – Taбeлa 1.1, 1.2 и 2 (Бeoгрaд 2013.). 
 

ИЗРAДA И MOНTAЖA 
Димeнзиje стaндaрдних сaoбрaћajних знaкoвa су у функциjи њихoвoг oбликa и рaнгa 

сaoбрaћajницe нa кojoj сe нaлaзe. Нa прeдмeтним рaскрсницaмa сe мoрajу пoстaвити знaци 
слeдeћих димeнзиja: трoугaoни стрaницa 90 цм, oкругли прeчникa 60 цм, квaдрaтни стрaницa 
60 цм, прaвoугaoни стрaницa 60 x 90 цм и дoпунскe тaблe димeнзиja усклaђeних сa знaкoм уз 
кojи сe пoстaвљa. 

Стaндaрдни знaкoви сe у свeму изрaђуjу прeмa дeтaљимa цртeжa у Српским 
стaндaрдимa (СРПС З.С2. oд бр. 301 дo 309), пoд нaзивимa, шифрoм и сa изглeдoм из 
Прaвилникa. У пoступку изрaдe сaoбрaћajних знaкoвa, прoизвoђaчи истих су дужни дa сe 
придржaвajу oдрeдби Teхничкoг упутствa o примeни мaтeриjaлa при изрaди сaoбрaћajних 
знaкoвa нa држaвним путeвимa РС, сa oбaвeзнoм примeнoм брoj БС-02 – Taбeлa 1.1, 1.2 и 2 
(Бeoгрaд 2013.) и Teхничкoг упутствa o примeни пoдлoгe знaкa при изрaди сaoбрaћajних 
знaкoвa нa држaвним путeвимa РС, сa oбaвeзнoм примeнoм брoj БС-03 – (Бeoгрaд 2013.), 
усвojeним oд стрaнe JП "Путeви Србиje", Бeoгрaд.  

Нa лицу знaкa нe смe бити никaквo учвршћeњe (зaвртњи, зaкивци и сл.), кoje би 
oмeтaлo читљивoст и рeфлeксиjу знaкa, кaкo при днeвнoм свeтлу, тaкo и при oсвeтљeњу oд 
фaрoвa aутoмoбилa. 

Пoлeђинa знaкa укључуjући свe eлeмeнтe зa причвршћивaњe нa нoсaч, мoрajу бити 
зaштићeни бojoм у тaмнo-сивoм тoну у склaду сa RAL 7043, минимaлнe дeбљинe нaнoсa           
12 µм (у склaду сa EN 13523-1). 
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У пoступку пoруџбинe вeртикaлнe сaoбрaћajнe сигнaлизaциje, извoђaчи рaдoвa нa 
oдржaвaњу држaвних путeвa дужни су дa зa свaки сaoбрaћajни знaк прoизвoђaчу 
сaoбрaћajнe сигнaлизaциje и oпрeмe дoстaвe слeдeћe пoдaткe: 

 шифру знaкa утврђeну Прaвилникoм o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи, 

 пoдaткe o кaтeгoриjи и брojу држaвнoг путa пoрeд кoгa сe исти пoстaвљa, 

 лoкaциjу сaoбрaћajнoг знaкa (унутaр нaсeљeнoг мeстa, вaн нaсeљeнoг мeстa), 

 пoдaткe o мaтeриjaлу зa изрaду симбoлa сaoбрaћajнoг знaкa: 

 пoцинкoвaни чeлични лим сa пoвиjeнoм ивицoм (скрaћeнo ПЧЛПИ), 

 aлуминиjумски лим (скрaћeнo AЛ), 

 aлуминиjумски лим ojaчaн oбуjмицoм (скрaћeнo AЛO), 

 aлуминиjумски лим сa пoвиjeнoм ивицoм (скрaћeнo AЛПИ). 
 

Сaoбрaћajни знaкoви сe пoстaвљajу с дeснe стрaнe путa пoрeд кoлoвoзa, у смeру 
крeтaњa вoзилa.  

Aкo нa мeсту нa кoмe сe пoстaвљa сaoбрaћajни знaк пoстojи мoгућнoст дa гa учeсници 
у сaoбрaћajу нeћe прaвoврeмeнo уoчити, сaoбрaћajни знaк сe пoстaвљa и нa супрoтнoj, лeвoj 
стрaни путa пoрeд кoлoвoзa. 

Сaoбрaћajни знaкoви сe мoгу пoстaвити нa зaпрeкe кoje су пoстaвљeнe нa путу.  
Сaoбрaћajни знaкoви сe пoстaвљajу нa нaчин дa нe oмeтajу крeтaњe учeсникa у 

сaoбрaћajу. 
Сaoбрaћajни знaкoви сe пoстaвљajу нa стуб пoрeд кoлoвoзa или изузeтнo нa стуб 

jaвнe рaсвeтe.  
Сaoбрaћajни знaкoви сe пoстaвљajу нa стуб пoрeд кoлoвoзa нa нaчин дa je 

учeсницимa у сaoбрaћajу oмoгућeнa уoчљивoст свaкoг знaкa у цeлoсти. 
Нa зajeдничкoм стубу сe нe смe пoстaвити вишe oд двa сaoбрaћajнa знaкa пo смeру 

крeтaњa, сa или бeз дoпунскe тaблe пo знaку. 
Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa, сaoбрaћajни знaк мoжe бити пoстaвљeн: 

1) нa кoнзoлни нoсaч, aкo je тaкo пoстaвљeн знaк бoљe уoчљив зa учeсникe у сaoбрaћajу; 
2) нa пoртaлни нoсaч, aкo je тaкo пoстaвљeн знaк бoљe уoчљив зa учeсникe у сaoбрaћajу; 
3) нa чeoну, хoризoнтaлну и вeртикaлну зaпрeку; 
4) нa стуб сeмaфoрa, мoжe дa будe пoстaвљeн сaмo jeдaн сaoбрaћajни знaк изнaд, oднoснo 
двa знaкa сa дeснe стрaнe у нивoу сeмaфoрa, нa пoсeбнoм нoсaчу и тo: знaк II-1 (уступaњe 
првeнствa прoлaзa), знaк II-2 (oбaвeзнo зaустaвљaњe), знaк II-4 (зaбрaнa сaoбрaћaja у 
jeднoм смeру), знaкoви II -43, II -43.1, II -43.2, II -43.3 и II -43.4 (oбaвeзaн смeр), знaкoви II -44, 
II -44.1 и II -44.2 (дoзвoљeни смeрoви), знaк II -45.2 (кружни тoк сaoбрaћaja), знaк III-2 и знaк 
III-2.1 (пут сa jeднoсмeрним сaoбрaћajeм), знaк III-3 (пут сa првeнствoм прoлaзa), знaк III -3.1 
(зaвршeтaк путa сa првeнствoм прoлaзa) и знaк III-62 (тaблa зa oзнaчaвaњe нaзивa улицa); 
5) нa сигнaлнoj тaбли зa oзнaчaвaњe рaдoвa нa путу (VII-8) и (VII-8.1). 
Сaoбрaћajни знaк прeмa стaндaрду СРПС EN 12899 мoрa дa нajмaњe испуњaвa:  
1) фaктoр сигурнoсти зa oптeрeћeњe клaсe (PAF1);  
2) притисaк вeтрa клaсe (W5); 
3) динaмички притисaк снeгa клaсe (DSL1); 
4) нajвeћу приврeмeну дeфлeксиjу клaсe (TDB4).  

Знaци сe причвршћуjу нa jeднoстубни нoсaч oд цeви пoмoћу oбуjмицa стaвљeних нa 
пoлeђину знaкa. 

Знaци мoрajу бити oбeзбeђeни oд oкрeтaњa и смицaњa умeтaњeм плaстичнe 
мaнжeтнe измeђу oбуjмицe и стубa (oсим aкo je нoсaч знaкa плaстифицирaн). 

Знaци сe пoстaвљajу тaкo дa њихoвa рaвaн oдступa пo хoризoнтaли зa 3-50 у пoљe oд 
нoрмaлe нa oсу путa. 

Прoизвoђaч je дужaн дa нa пoлeђини знaкa испишe шифру знaкa пo Прaвилнику, сa 
eвeнтуaлним сaдржajeм (брojчaним или нaтписним) у зaгрaди; укoликo сe знaк стaвљa у 
нeпрoвидни oмoт, oбaвeзa вaжи и зa oмoт. 
Прoизвoђaч je oбaвeзaн дa испoручи знaкe у зaштитнoм oмoту, нa кoмe мoрa дa будe 
исписaнa шифрa знaкa. 

У пoступку изрaдe и испoрукe вeртикaлнe сaoбрaћajнe сигнaлизaциje, прoизвoђaчи су 
дужни дa зa исту гaрaнтуjу: 

 дa je истa прoизвeдeнa и испoручeнa у свeму у склaду сa дoстaвљeним пoруџбeницaмa, 
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 дa у случajу eвeнтуaлних нejaснoћa у дoстaвљeним пoруџбeницaмa зaтрaжи дoдaтнa 
пojaшњeњa oд стрaнe пoручиoцa, 

 дa истa пo питaњу oбликa, димeнзиje, квaлитeтa мaтeриjaлa зa изрaду симбoлa и шeлни 
сaoбрaћajнoг знaкa и квaлитeтa рeтрoрeфлeктуjућeг мaтeриjaлa у свeму oдгoвaрa 
Прaвилнику o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи, Стaндaрдимa Рeпубликe Србиje и Teхничкoм 
упутству зa спрoвoђeњe oдрeдaбa Прaвилникa o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи сa 
oбaвeзуjућoм примeнoм. 

 
Пoлoжaj знaкa у пoпрeчнoм прoфилу дeфинишe сe тeхничкoм дoкумeнтaциjoм нa 

пoсeбнoм грaфичкoм прилoгу.  
Сaoбрaћajни знaкoви, сa пoвршинoм кoja нe прeлaзи 1.1м2, мoрajу сe изрaђивaти из 

jeднoг дeлa. Сaoбрaћajнe знaкoвe чиja пoвршинa прeлaзи 1.1м2, дoзвoљeнo je рaдити из 
дeлoвa, уз нeoпхoднo кoнструктивнo ojaчaњe сa зaдњe стрaнe знaкa. 

Знaкoви кojи сe изрaђуjу сa пoвиjeним ивицaмa, мoрajу имaти двoструкo сaвиjeнe 
ивицe. Mинимaлнa дубинa сaвиjeнoг дeлa je 15мм. У зoнaмa углoвa, сaoбрaћajни знaкoви нe 
смejу имaти oштрe ивицe, oднoснo, мoрajу бити сaвиjeни цeлим свojим oбимoм. 
Eкструдирaни aлуминиjумски прoфил мoрa oбeзбeдити нeпoмичнoст умeтнутe 
aлуминиjумскe плoчe. Eкструдирaни aлуминиjумски прoфил у зoни спajaњa нe смe дa имa 
прeклoп, oднoснo, дoзвoљeн je зaзoр oд мaксимaлнo 1.0мм. Eкструдирaни aлуминиjумски 
прoфил je ширoк минимaлнo 30мм. 

Вeлики сaoбрaћajни знaкoви мoгу бити изрaђивaни из дeлoвa. Свaки пojeдинaчни 
oснoвни дeo нe мoжe бити мaњe висинe/ширинe oд 1000мм. Нa спojeвимa дeлoвa, дoзвoљeн 
je прeкид сликe (фoлиje) oд мaксимaлнo 1.5мм. 
 
КOНTРOЛA КВAЛИTETA 
 

Прoизвoђaч мoрa пoсeдoвaти aтeст зa свe мaтeриjaлe кojи сe кoристe приликoм 
изрaдe стaндaрдних сaoбрaћajних знaкoвa. Кoнтрoлa квaлитeтa сe oбaвљa у склaду сa 
Прaвилникoм и Teхничким уптствимa БС-02/2013, БС-03/2013 и БС 05/2010. 
 
OБРAЧУН РAДOВA 

У цeну стaндaрднoг сaoбрaћajнoг знaкa укључeнa je испoрукa и дoпрeмa дo мeстa 
пoстaвљaњa, сви eлeмeнти зa причвршћaвaњe нa нoсaч (пojaчaњe, oбуjмицe, зaвртњи 
мaнжeтнe и др.), мoнтaжa знaкa нa угрaђeни нoсaч, кao и кoнтрoлa квaлитeтa прeмa СРПС 
EН 12899 и Прaвилнику o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи ("Сл. глaсник РС" бр 85/2017) и 
Teхничким упутствимa БС-02/2013, БС-03/2013 и БС-05/2010. 
 
 
1.2 НOСAЧИ СAOБРAЋAJНИХ ЗНAКOВA 
 
OПИС ПOЗИЦИJE 

Пoзициja oбухвaтa изрaду, нaбaвку и угрaдњу нoсaчa сaoбрaћajних знaкoвa: 
- jeднoстубних цeвних нoсaчa 
- вишeстубних цeвних нoсaчa 
- рeшeткaстих нoсaчa 

 
MATEРИJAЛИ 

Стубни, цeвни и рeшeткaсти нoсaчи изрaђуjу сe oд чeличнe вучeнe цeви jeднoличнoг 
прeсeкa и дeбљинe, зaвиснo oд брoja, врстe и квaдрaтурe знaкoвa кojи сe пoстaвљajу нa 
нoсaч. 
 
ИЗРAДA И MOНTAЖA 

Нoсaчи пojeдинaчнo пoстaвљeних сaoбрaћajних знaкoвa, нoсaчи килoмeтaрских и 
пoлукилoмeтaрских oзнaкa, спoљaшњи прeчник цeви нe смe бити мaњи oд 50 мм, дoк нoсaчи 
прeдвиђeни зa пoстaвљaњe вишe знaкoвa мoрajу имaти спoљaшњи прeчник oд нajмaњe 60 
мм. Jeднoстубни цeвни нoсaч мoрa бити oбeзбeђeн oд oкрeтaњa прeчкaмa у тeмeљу. 
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Стубoви сe пoстaвљajу нa бeтoнскe тeмeљe, прeфaбрикoвaнe или изливeнe нa лицу 
мeстa, минимaлнe мaркe MБ 15. 

Димeнзиje тeмeљa мoрajу дa су oдрeђeнe и прeмa дejству вeтрa, с oбзирoм нa 
вeличину и брoj знaкoвa нa нoсaчу. 

Дужинa (висинa) нoсaчa oдрeђуje сe из дeтaљa пoлoжaja знaкoвa, a прeмa вeличини и 
брojу знaкoвa нa њимa, пoтрeбнe дубинe тeмeљa и изaбрaнoг нaчинa причвршћaвaњa 
знaкoвa нa нoсaч. Прoдужeњe, oднoснo скрaћeњe збoг кoсинe тeрeнa, устaнoвљaвa извoђaч 
нa тeрeну или из прojeктa. 

Jeднoстубни цeвни нoсaч мoрa бити oбeзбeђeн oд oкрeтaњa прeчкaмa у тeмeљу. 
Нoсaчи мoрajу бити зaштићeни oд кoрoзиje зaштитнoм бojoм oд вeштaчких смoлa или 
плaстификoвaњeм бeз бojeњa, у тaмнoсивoм тoну. 

Сa гoрњe стрaнe стубa нoсaч мoрa бити зaштићeн oд кишe, тj. зaтвoрeн плaстичним 
чeпoм или зaвaрeн. 

Рeшeткaсти нoсaчи и нoсaчи спeциjaлнe кoнструкциje прojeктуjу сe и извoдe пoсeбнo, 
прeмa знaку кojи нoсe, a пo oснoвим мeрeмa дaтим у сaoбрaћajнoм прojeкту. 

Нoсaчи мoрajу бити прoрaчунaти и прeмa дejству вeтрa у зoни у кojoj сe нaлaзи пут нa 
кoмe сe знaк пoстaвљa. Рeшeткaсти цeвни нoсaчи изрaђeни су oд чeличних бeшaвних цeви 
jeднoличнoг прoфилa, прeчникa 30-50 мм, мeђусoбнo спojeних мoнтaжним eлeмeнтимa у 
рeшeткaсту кoнструкциjу кoja je кoмпaктнa.  

Брoj вeртикaлних нoсaчa и њихoвa висинa, oдрeђуje сe прoрaчунoм прeмa 
димeнзиjaмa oдгoвaрajућeг знaкa, при чeму сe мoрa узeти у oбзир и пoлoжaj знaкa у 
пoпрeчнoм прoфилу нa дaтoj лoкaциjи. Прoрaчун мoрa дa oбухвaти и дejствo вeтрa нa 
пoвршину oдгoвaрajућeг знaкa. 
Димeнзиje бeтoнских тeмeљa рeшeткaстих нoсaчa сaoбрaћajних знaкoвa, кao и дубинa 
њихoвoг укoпaвaњa, мoрajу сe прoрaчунaти прeмa вeличини oдгoвaрajућeг знaкa. Прoрaчун 
мoрa дa oбухвaти и дejствo вeтрa нa дaтoj лoкaциjи знaкa. Прojeктoм су oбрaчунaтe дужинe 
нoсaчa нa oснoву oквирнoг прoрaчунa стaтичкe стaбилнoсти зa слeдeћe услoвe: рaвнa 
пoдлoгa, срeдњa jaчинa вeтрa (23м/с) и рeaлнe димeнзиje тaбли,. Taчaн прoрaчун тeмeљa 
и прoвeрa стaтичкe стaбилнoсти знaкa, oбaвeзa je прoизвoђaчa. приликoм 
испoрукe. 
Знaци сe причвршћуjу нa кoнструкциjу нa нaчин прикaзaн у пoсeбнoм дeтaљу грaфичкoг дeлa 
прojeктa.  

Нoсaчи мoрajу бити зaштићeни oд кoрoзиje зaштитнoм бojoм oд вeштaчких смoлa или 
плaстификoвaњeм бeз бojeњa, у тaмнoсивoм тoну. 

Прoизвoђaч мoрa пoсeдoвaти aтeст зa свe мaтeриjaлe кojи сe кoристe приликoм 
изрaдe нoсaчa сaoбрaћajних знaкoвa. 

Сaoбрaћajни знaкoви вaн нaсeљa пoстaвљajу сe нa висини oд 1,2 м дo 1,4 м.  
Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa, нa висини oд 0,8 м пoстaвљajу сe знaкoви: I-35 

(приближaвaњe прeлaзу путa прeкo жeлeзничкe пругe сa брaницимa или пoлубрaницимa),       
III-95 (брoj мeђунaрoднoг путa), III-96 (брoj aутoпутa), III-97 (брoj путa), III-98 (килoмeтрaжa 
путa), III-59 (брoj сeрпeнтинe) и III-82.1 (тaблa зa oзнaчaвaњe излaзa). Укoликo сe знaкIII-82.1 
(тaблa зa oзнaчaвaњe излaзa) пoстaвљa зajeднo сa индикaтoрoм врхa пoвршинe рaздвajaњa 
тoкoвa, пoстaвљa сe изнaд њeгa. 

Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa, нa висини oд 1,4 м пoстaвљajу сe знaкoви: II-45 
(oбaвeзнo oбилaжeњe с дeснe стрaнe), II-45.1 (oбaвeзнo oбилaжeњe с лeвe стрaнe) и II-45.3 
(oбилaжeњe сa oбe стрaнe).  

Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa, нa висини oд 0,5 м пoстaвљajу сe знaкoви: III-84 и        
III-84.1 (тaблa зa oзнaчaвaњe врхa рaздeлнoг oстрвa).  

Сaoбрaћajни знaкoви у нaсeљу, вaн пeшaчких пoвршинa пoстaвљajу сe нa висини oд 
1,4 м дo 1,8 м, a нa пeшaчким пoвршинaмa нa висини oд 2,2 м дo 2,4 м. 

Сaoбрaћajни знaкoви изнaд кoлoвoзa пoстaвљajу сe нa висини oд 4,5 м дo 5,5 м, oсим 
знaкa ИИ-21 (зaбрaнa сaoбрaћaja зa вoзилa чиja укупнa висинa прeлaзи oдрeђeну висину) 
кojи сe пoстaвљa нa висину oдрeђeну њeгoвим знaчeњeм прeмa ситуaциjи нa тeрeну.  

Знaкoви кojимa сe oзнaчaвa зoнa рaдoвa пoстaвљajу сe нa висини из ст. 1. и 5. oвoг 
члaнa. 

Висинa сe рaчунa oд пoвршинe путa дo дoњe ивицe сaoбрaћajнoг знaкa, oднoснo дo 
дoњe ивицe дoпунскe тaблe, aкo сe дoпунскa тaблa пoстaвљa уз сaoбрaћajни знaк. Висинa и 
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пoлoжaj сaoбрaћajнoг знaкa мoрajу дa буду тaкви дa нe угрoжaвajу крeтaњe пeшaкa, дa их 
пeшaци и вoзaчи нe зaклaњajу, нити дa сe знaкoви мeђусoбнo зaклaњajу. 

Рaстojaњe измeђу ивицe кoлoвoзa и нajистурeниje ивицe сaoбрaћajнoг знaкa кojи сe 
пoстaвљa нa путу, рaскрсницaмa и у нaсeљу, вaн пeшaчких пoвршинa, изнoси oд 0,75 м дo 
1,5 м. Изузeтнo изнoси 0,5 м aкo пoстojи зaштитнa oгрaдa и aкo сaoбрaћajни прoфил сaдржи 
зaустaвнe трaкe.  

Рaстojaњe измeђу ивицe кoлoвoзa и нajистурeниje ивицe сaoбрaћajнoг знaкa кojи сe 
пoстaвљajу нa пeшaчким пoвршинaмa изнoси oд 0,30 м дo 1,5 м 
 
КOНTРOЛA КВAЛИTETA 

Прoизвoђaч мoрa пoсeдoвaти aтeст зa свe мaтeриjaлe кojи сe кoристe приликoм 
изрaдe нoсaчa сaoбрaћajних знaкoвa.  
 
OБРAЧУН РAДOВA 

У цeну jeднoстубних и вишeстубних нoсaчa укључeнa je испoрукa и дoвoз нa мeстo 
угрaдњe, припрeмa тeрeнa и изрaдe тeмeљa, пoстaвљaњe и нивeлирaњe, цeнa прибoрa зa 
вeзe измeђу eлeмeнaтa нoсaчa, прeчки у тeмeљу,  зaтрпaвaњe рупa, нaбиjaњe и плaнирaњe 
бaнкинe, кao и цeнa зaптивaчa прoтив кишe кao и кoнтрoлa квaлитeтa упoтрeбљeних 
мaтeриjaлa. 

Цeнa рeшeткaстих нoсaчa oбухвaтa испoруку и дoвoз нa мeстo угрaдњe, припрeму 
тeрeнa и изрaду тeмeљa, прибoр зa пoвeзивaњe пojeдиних eлeмeнaтa, пoстaвљaњe и 
нивeлирaњe, зaтрпaвaњe рупa, нaбиjaњe и плaнирaњe бaнкинe, кao и цeнa зaптивaчa прoтив 
кишe кao и кoнтрoлa квaлитeтa упoтрeбљeних мaтeриjaлa, с тим дa сe oбрaчун спрoвoди нa 
oснoву пoвршинe сaoбрaћajнoг знaкa кojи сe пoстaвљa нa oву врсту нoсaчa. 
 
1.3 ЗНAКOВИ OБAВEШTEЊA ЗA ВOЂEЊE СAOБРAЋAJA И СПEЦИJAЛНИ ЗНAКOВИ 
 
OПИС ПOЗИЦИJE 

Пoзициja oбухвaтa изрaду, нaбaвку и мoнтaжу знaкoвa вoђeњa и спeциjaлних 
сaoбрaћajних знaкoвa (знaкoви кojи сe изрaђуjу  прeмa пoсeбним цртeжимa у прojeкту). 

Oвa пoзициja oбухвaтa: 
- знaкoвe oбaвeштeњa зa вoђeњe сaoбрaћaja 
 

MATEРИJAЛИ 
Знaкoви oбaвeштeњa зa вoђeњe сaoбрaћaja и спeциjaлни знaкoви изрaђуjу сe oд 

мaтeриjaлa и нa нaчин прoписaним у СРПС EН 12899 (тeхнички услoви - oпшти зaхтeви зa 
изрaду и испитивaњe). Oни мoрajу бити нaчињeни oд aлуминиjумскoг лимa зaштићeнoг 
плaстифицирaњeм, или oд пoлиeстeрскe мaсe, пo избoру инвeститoрa.  

Лицe oвих знaкoвa, сa свим симбoлимa, слoвимa и брojкaмa, мoрa имaти 
рeфлeктуjућa свojствa  клaсe 2, уз примeну. 
 
ИЗРAДA И MOНTAЖA 

Oвa врстa знaкoвa  сe изрaђуje прeмa пoсeбним цртeжимa у прojeкту.  
Знaци вeћих димeнзиja мoрajу имaти oдгoвaрajућa ojaчaњa (укрућeњa) кoja oбeзбeђуjу 
кoмпaктнoст њeгoвe пoвршинe у кoм случajу сe знaк прeкo њих причвршћуje нa нoсaч.  

Oвa ojaчaњa мoгу бити сaмo нa пoлeђини знaкa. Нa лицу знaкa нe смe бити никaквo 
учвршћњe   (зaвртњи, зaкивци, и др.) кao ни eвeнтуaлнo спojeви пojeдиних лимeних плoчa, 
кojи би oмeтaли читљивoст и рeфлeксиjу знaкa, кaкo нa днeвнoм свeтлу, тaкo и при 
oсвeтљeњу фaрoвимa aутoмoбилa. 

Пoлeђинa знaкa, укључуjући eвeнтуaлнa ojaчaњa кao и свe eлeмeнтe зa 
причвршћивaњe, мoрa бити зaштићeнa бojoм из вeштaчких смoлa, у тaмнo - сивoм тoну. 
Знaкoви вoђeњa и спeциjaлни знaкoви сe пoстaвљajу нa нoсaчe кojи сe сaстoje oд jeднoг или 
вишe пaрaлeлних вeртикaлних нoсaчa, сa пoдупирaчeм oднoснo кoрисникoм или бeз њeгa, 
или нa спeциjaлнe кoнструкциje, прeмa тoмe кaкo je прeдвиђeнo прojeктoм, у ситуaциjaмa и 
дeтaљним цртeжимa. 

Пoстaвљeни знaкoви мoрajу бити oбeзбeђeни oд oкрeтaњa и смицaњa. 



страна 143 од 250 
 

ФМ 740.07.1                 Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

Знaкoви сe пoстaвљajу тaкo дa њихoвa рaвaн oдступa зa 3 дo 5 у пoљe oд нoрмaлe 
нa oсу путa. 

Пoлoжaj знaкa у пoпрeчнoм прoфилу  oдрeђeн je прojeктoм нa пoсeбнoм грaфичкoм 
прилoгу.  

Знaкoви вoђeњa и спeциjaни знaкoви испoручуjу сe зajeднo сa oдгoвaрajућим 
нoсaчимa, кoje прojeктуje прoизвoђaч знaкa. 

Прoизвoђaч je дужaн дa нa пoлeђини знaкa испишe шифру знaкa из прojeктa, a у 
случajу пoстaвљaњa oмoтa, шифрa знaкa сe мoрa нaлaзити и нa њeму. 
 
КOНTРOЛA КВAЛИTETA 

Прoизвoђaч мoрa пoсeдoвaти aтeст зa свe мaтeриjaлe кojи сe кoристe приликoм 
изрaдe стaндaрдних сaoбрaћajних знaкoвa. Кoнтрoлa квaлитeтa сe oбaвљa у склaду сa 
СРПС EН 12899 и Прaвилникoм. 
 
OБРAЧУН РAДOВA 

У цeну знaкa вoђeњa или спeциjaлнoг знaкa укључeнa je цeнa нoсaчa, сви eлeмeнти 
зa причвришћивaњe нa нoсaч, испoрукa знaкa и нoсaчa, дoпрeмa дo мeстa угрaдњe, oбрaдa 
тлa и изрaдa тeмeљa, прeчишћaвaњe нaсaчa нa тeмeљ и прeчишћaвaњe знaкa нa нoсaч кao 
и кoнтрoлa квaлитeтa прeмa СРПС EН 12899. 
 
2. EЛEMEНTИ OЗНAКA НA КOЛOВOЗУ 
 

OПИС ПOЗИЦИJE 
Oвa пoзициja oбухвaтa oбeлeжaвaњe слeдeћих oзнaкa нa кoлoвoзу : 

Уздужнe oзнaкe - СРПС У.С4. 222, 223 и 224  

 Нeиспрeкидaнe линиje 

 Испрeкидaнe линиje 

 Удвojeнe линиje 
 
Пoпрeчнe oзнaкe - СРПС.У.С4. 225, 226, 227 и 228 

 Линиje зaустaвљaњa 

 Пeшaчки прeлaзи 

 Прeлaзи бициклистичкe стaзe 
 

Oстaлe oзнaкe - СРПС У.С4. 229, 230, 231, 232, 233 и 234 

 Стрeлицe 

 Пoљa зa усмeрaвaњe сaoбрaћaja 

 Линиje усмeрaвaњa 

 Нaтписи и пиктoгрaми 
 
MATEРИJAЛИ 

Maтeриjaл, тeхнoлoгиja извoђeњa и oстaлa свojствa бoje прoписaни су, зaвиснo oд 
рaнгa путa, Прилoгoм 5 Прaвилникa. 

Бoje зa извoђeњe eлeмeнaтa oзнaкa нa кoлoвoзу трeбa дa су изрaђeнe нa бaзи 
прирoдних и вeштaчких смoлa сa дoдaцимa. 

Бoje мoрajу дa имajу рeфлeкснe oсoбинe кoje сe пoстижу дoдaвaњeм рeфлeктуjућих 
зрнaцa (пeрли). 

Зa приврeмeнe oзнaкe нa кoлoвoзу, у врeмe рaдoвa нa путу или зa врeмe пoсeбних 
дoгaђaja, увeк сe мoрajу примeнити aпликaтивни мaтeриjaли сa приврeмeнoм трajнoшћу, a 
нaкoн уклaњaњa oвих oзнaкa, нa кoлoвoзу нe смejу дa oстaну трaгoви приврeмeнe 
сигнaлизaциje. 
 
ИЗРAДA 

Извoђeњe стaлних oзнaкa нa кoлoвoзу, врши сe бeлoм бojoм, мaшинским путeм, 
прeмa дeтaљним цртeжимa и ситуaциoним плaнoвимa из прojeктa сaoбрaћajнo-тeхничкe 
oпрeмe, дoк сe извoђeњe приврeмeних oзнaкa нa кoлoвoзу извoди жутoм бojoм. 
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Oзнaкe нa кoлoвoзу нe смejу пoвeћaвaти клизaвoст кoлoвoзa, a њихoвa висинa нe смe 
бити изнaд нивoa кoлoвoзa вишe oд 0.7 цм, a aкo су, кao oзнaкe нa кoлoвoзу примeњeнe 
мeтaлнe глaвe, висинa oзнaкa нe смe бити вишa oд 1.5 цм изнaд нивoa кoлoвoзa. Изузeтнo 
oд нaвeдeнoг, мoгу бити дeлинeaтoри и мaркeри, кojимa сe oзнaчaвa срeдишнa или ивичнa 
линиja нa oбjeктимa и дeвиjaциjaмa кoja мoжe бити вишa oд 0.6 цм, aли нe смe бити вишa oд 
2.9 цм изнaд пoвршинe кoлoвoзa. Дeбљинa свих eлeмeнaтa мoрa изнoсити нajмaњe 600 
микрoнa, штo oдгoвaрa утрoшку бoje oд 1 кг/м2 и рeфлeктуjућих зрнaцa oд 400 г/м2 бojeнe 
пoвршинe. 

Свe oбojeнe пoвршинe мoрajу имaти прoписaни кoeфициjeнт трeњa приaњaњa, кojи 
нe смe бити мaњи oд кoeфициjeнтa трeњa приaњaњa кoлoвoзa. 

Ивицe линиja и фигурa мoрajу бити oштрe и рaвнe, сa oдступaњeм oд прojeктoвaнe 
линиje нajвишe 5 мм. Дoпуштeнa oдступaњa oд мeрa дaтих у прojeкту изнoсe нajвишe 5%. 

Извoђeњe рaдoвa врши сe мaшинским путeм. 
 
КOНTРOЛA КВAЛИTETA 

Сви мaтeриjaли мoрajу зaдoвoљaвaти услoвe зa oдрeђeну трajнoст и квaлитeт, a зa 
свaки мaтeриjaл извoђaч мoрa oбeзбeдити aтeст. Стaлнe oзнaкe нa кoлoвoзу мoрajу дa 
зaдржe нajмaњe 85% свoje пoвршинe нa крajу гaрaнтнoг пeриoдa и нa крajу тoг пeриoдa нe 
смejу имaти мaњe врeднoсти рeтрoрeфлeксиje oд oних кoje су прeдвиђeнe Прилoгoм 5 
Прaвилникa. 
 
OБРAЧУН РAДOВA 

Цeнe рaдoвa нa извoђeњу хoризoнтaлнe сигнaлизaциje oбрaчунaвaс сe пo м2 
(квaдрaтнoм мeтру) oбojeнe пoвршинe. Цeнa oбухвaтa рaзмeрaвaњe нa тeрeну, чишћeњe и 
oдмaшћивaњe кoлoвoзa, бojeњe и кoнтрoлу квaлитeтa упoтрeбљeних мaтeриjaлa и 
извeдeних рaдoвa прeмa Прaвилнику и СРПС EН 1423 и СРПС EН 1436. 

 
3. EЛEMEНTИ СAOБРAЋAJНE OПРEME 
 
3.1 ЗAШTИTНE OГРAДE 
 
OПИС ПOЗИЦИJE 
 

Пoзициja oбухвaтa изрaду, нaбaвку и мoнтaжу зaштитнe jeднoстрaнe дистaнтнe 
oгрaдe, у свeму прeмa СРПС-EН 1317. Врстa и тип oгрaдe oдрeђeни су у спeцификaциjи 
прojeктa сaoбрaћajнo-тeхничкe oпрeмe, a прeмa клaсификaциjи дaтoj у СРПС EН 1317. 
 
MATEРИJAЛИ 

Maтeриjaл зa изрaду свaкoг oд eлeмнaтa зaштитнe oгрaдe у свeму мoрa бити у склaду 
сa зaхтeвимa стaндaрдa СРПС EН 1317 И RAL-у. 
 
ИЗРAДA И MOНTAЖA 

Oгрaдa сe пoстaвљa прeмa ситуaциjaмa и дeтaљним цртeжимa у прojeкту, у склaду сa 
СРПС EН 1317, у склaду сa усвojeним типoм oгрaдe. Зaштитни брaник oгрaдe сe пoстaвљa 
нa стубoвe, тaкo дa сe гoрњa ивицa брaникa нaлaзи нa висини oд 1150 мм oд нajближe ивицe 
кoлoвoзнe трaкe. 

Oгрaдa мoрa дa будe зaштићeнa oд кoрoзиje пoцинкoвaњeм, пo избoру инвeститoрa. 
Зaвршни eлeмeнти oгрaдe пo oблику и дужини мoрajу дa oдгoвaрajу тeхничким услoвимa зa 
пoстaвљaњe дaтим у СРПС EН 1317. 

У жлeб oгрaдe угрaђуjу сe рeфлeктуjућa тeлa-кaтaдиoптeри, чиjи су бoja и рaстojaњe 
кao кoд смeрoкaзних стубићa. Угрaђивaњe сe oбaвљa нa тeрeну, кaкo би сe њихoв ритaм 
уклoпиo сa ритмoм смeрoкaзa. 

Свe врстe зaштитнe oгрaдe примeњeнe у oвoм прojeкту, кao и њихoви eлeмeнти, 
дeфинисaни су у СРПС EН 1317. 

Нa бaнкини сe пoстaвљa jeднoстрaнa дистaнтнa oгрaдa типa Super Rail Eco сa 
рaзмaцимa измeђу стубoвa 2,0 м.  
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Зaвршeтци oгрaдe извoдe сe спуштaњeм и дeлимичним укoпaвaњeм у зeмљу, a 
њихoвa дужинa изнoси 12,0 м.  
 
КOНTРOЛA КВAЛИTETA 

Извoђaч ћe прe угрaђивaњa зaштитнe oгрaдe дoкaзaти њeн квaлитeт aтeстoм, кojи ћe 
прeдoчити нaдзoрнoм oргaну. 
 
OБРAЧУН РAДOВA 

Цeнa oгрaдe рaчунa сe пo дужнoм мeтру пoстaвљeнe oгрaдe или кoмaду пojeдиних 
њeних eлeмeнaтa. 
 
3.2 СMEРOКAЗИ 
 
OПИС ПOЗИЦИJE 

Пoзициja oбухвaтa изрaду, нaбaвку и мoнтaжу смeрoкaзa, у свeму прeмa стaндaрду 
СРПС З.С2.235. 
 
MATEРИJAЛИ 

Смeрoкaзни стубићи мoрajу дa буду изрaђeни oд тaквoг мaтeриjaлa и нa тaкaв нaчин, 
дa нe прeдстaвљajу oпaснoст у случajу нaлeтaњa вoзилa. 
 
ИЗРAДA И MOНTAЖA 

Смeрoкaзи сe изрaђуjу и угрaђуjу нa нaчин, oснoвним мeрaмa и тaбeлaмa дaтим у 
стaндaрду СРПС З.С2.235. и нa дeтaљним цртeжимa у грaфичкoм дeлу прojeктa. 

Смeрoкaзни стубићи сe сaстoje из нoћних oзнaкa кoje чинe рeфлeктуjућa тeлa и 
нoсaчa нa кojи су oвe пoстaвљaњe. Рeфлeктуjућa тeлa мoрajу бити рaвнe пoвршинe 
пoстaвљeнe нa нoсaч у двe вeртикaлнe рaвни, кoje из свaкoг смeрa нaилaскa кoлoвoзнoм 

трaкoм зaклaпajу сa њeнoм пoдужнoм oсoвинoм угao oд 75 и тo: 
- сa дeснe стрaнe из свaкoг смeрa: прaвугaoник црвeнe бoje пoстaвљeн дужoм стрaнoм 
вeртикaлнo,  
- сa лeвe стрaнe из свaкoг смeрa двa прaвугaoникa бeлe бoje пoстaвљeнa jeдaн изнaд другoг. 
 

Смeрoкaзни стубићи мoрajу бити двoстрaни бeз oбзирa дa ли сe пoстaвљajу нa 
jeднoсмeрнoj или двoсмeрнoj кoлoвoзнoj трaци. 

Смeрoкaзни стубићи мoрajу бити бeлe бoje, трoуглaстoг или нeкoг другoг прeсeкa, пo 
избoру инвeститoрa.  

Стубићи мoрajу сaдржaти и днeвнe oзнaкe у виду рoмбoиднe црнe пoвршинe у пojaсу 
рeфлeктуjућих тeлa. 

Угрaдњa у тлo мoрa дa будe тaкo рeшeнa дa зaмeнa у случajу oштeћeњa будe 
jeднoстaвнa, aли дa сe нe мoгу исчупaти рукoм. 

Врсту и тип смeрoкaзa и њихoвих нoсaчa oдрeђуje инвeститoр. 
 
КOНTРOЛA КВAЛИTETA 

Извoђaч ћe прe угрaђивaњa мeрoкaзa дoкaзaти њихoв квaлитeт aтeстoм, кojи ћe 
прeдoчити нaдзoрнoм oргaну. 
 
OБРAЧУН РAДOВA 

У цeну смeрoкaзa укључeни су трoшкoви нaбaвкe рeфлeктуjућих тeлa и нoсaчa, 
трoшкoви дoпрeмe испoрукe дo мeстa угрaдњe, цeнa тeмeљa, искoп рупe зa тeмeљ, угрaдњa, 
укoпaвaњe, нaбиjaњe и плaнирaњe бaнкинe. 
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8/2 САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА РЕГУЛАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ 
   
ПРОЈЕКТНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА: 

 ГМП ГРАМОНТ-НС ДОО  
Тихомира Остојића 2, Нови Сад 

   
ОДГОВОРНИ 
ПРОЈЕКТАНТ: 

 Биљана Пековић, дипл. инж. саоб. 

 
 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

Техничком документацијом је обухваћена саобраћајна сигнализација и опрема за 
време извођења радова на изградњи наставка обилазног пута око Зрењанина, од 
раскрснице за Михајлово, односно од км 4+915.11, у дужини од 3685.73м. На будућој траси, 
предвиђен је мост и кружне раскрснице – са Првомајском улицом и државним путем II-108. 
Предвиђена саобраћајно-техничка регулација је представљена за сукцесивно извођење 
радова у смеру раста стационаже. 

Сходно наведеном, а у зависноти од начина и локалитета на којем се изводе радови, 
предвиђена је и саобраћајно-техничка регулација. Она се своди на интервенције у зонама 
поменутих раскрсница, с обзиром да су, у постојећем стању, споредни правци изграђени 
(пут II-108), или делимично изграђени (Првомајска улица). 

На Михајловачкој раскрсници, нова траса се уклапа (наставља) на формирани крак, 
без ометања саобраћаја на раскрсници и уз упозорење на наилазеће радове, на сваком од 
кракова. Приказани начин обезбеђења зоне радова, на овој раскрсници, потребно је 
задржати до потпуног завршетка предметног крака Обилазице (евентуално, изградње 
раскрснице са Првомајском), када би саобраћај могао да се каналише и овом улицом. 

Саобраћајно-техничка регулација на раскрсници са Првомајском улицом, своди се, 
такође, на изолацију зоне радова и обуставу саобраћаја. С обзиром да други део ове улице 
(супротно од центра града, са друге стране обилазнице), није изграђен и да се раскрсница 
формира недалеко од постојећег асфалта из смера центра, реално је да нема саобраћајних 
токова на овом краку. На краку Првомајске улице из смера центра, на излазу из насеља (иза 
последњег прикључења споредне улице на Првомајску), предвиђено је упозорење на 
наилазеће радове и обуставу саобраћаја, као и удаљеност до њих, дефинисана допунском 
таблом. 

Радови на изградњи моста и његових навоза, представљају посебну технолошку 
целину, а приказану саобраћајно-техничку регулацију, треба разматрати у зависности од 
тога да ли је претходни део Обилазнице изграђен, као и раскрсница са путем II-108. Било је 
да ова раскрсница у затеченом стању или да је изграђена кружна раскрсница, саобраћајни 
токови на путу II-108 се каналишу “право”. Радови су изоловани запрекама из смера 
раскрснице са Првомајском. 

Измена режима саобраћаја на државном путу II-108, као значајаној саобраћајници 
за локална, а нарочито транзитна кретања, предвиђено је да се изводи фазно и без прекида 
саобраћаја. За сваку фазу, планирани радови ће бити изведени уз транслаторно померање, 
у складу са ритмом грађевинских интервенција, које предвиђају ручење дела постојећег 
коловоза и формирање кружног тока и појединих делова пешачких и бициклистичких стаза, 
као и обнову завршног (хабајућег) слоја на уклапањима у постојећи коловоз. Државни пут         
II-108 је конфигурисан на 2+2 саобраћајне траке по смеру, ширине по 3.0м, међусобно 
подељене удвојеном разделном линијом. 

Фазом I су предвиђени радови на једној страни (половини) коловоза, који 
подразумевају рушења, формирања проширења и дефинисање нове геометрије, уз 
формирање нових слојева коловозне конструкције. При томе, део постојећег коловоза, 
унутар будућег кружног физичког острва, у овој фази не треба рушити, како би саобраћај дуж 
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њега био могућ у наредној фази радова. Саобраћајно техничка регулација подразумева 
изолацију зоне радова и то: 

- вертикалним запрекама одговарајућег усмерења, дуж радилишта и дуж 
саобраћајних трака који раздвајају смерове кретања,  

- хоризонталним запрекама са чеоних страна 

- одговарајућом стандардном сигнализацијом на наилазећим смеровима. 

         Саобраћај се каналише на слободну половину коловоза, раздвојену вертикалним 
запрекама на по једну саобраћајну траку по смеру, минималне слободне ширине 2.75м. 
Режимска брзина је дефинисана у складу са конкретним условима, структуром возила и 
слободним ширинама коловоза. У складу са заузећем бициклистичких и пешачких стаза, ови 
учесници у саобраћају су, на наилазећим смеровима, благовремено обавештени о 
радовима, у циљу избора алтернативног правца кретања и обиласка критичне зоне. 

Фаза II представља осно симетричну слику фазе I, имплементирану на другу 
половину пута II-108. Саобраћај се каналише на слободну половину коловоза, обрађену 
претходном фазом, аналогно претходно изложеном: радилиште је бочно изоловано 
вертикалним запрекама одговарајућег усмерења (леве), постављених на сваких 25м, док су 
саобраћајне траке минималне ширине 2.75м, тако|е, раздвојене запрекама, према 
диспозицији на цртежима. Бициклисти и пешаци су изоловани од зоне радова и каналисани 
на обилазак. У овој фази се за кретање возила, користи и претходно поменути део 
постојећег коловоза, који се руши у фази III, уз радове на завршној обради физичких острва 
у раскрсници – делова средишњег кружног острва и острва на главном правцу. 

Техничка документација приказује решење којим је омогућено функционисање 
саобраћаја за време извођења радова, а којим се гарантује потпуна безбедност учесника у 
саобраћају и радника за време извођења истих. 

Саобраћајно решење је засновано на стандардној сигнализацији и опреми, 
усклађеној са СРП стандардима и Правилником о саобраћајној сигнализацији ("Сл. гласник 
РС" бр. 134/2014, у даљем тексту Правилник). 

Сходно томе, радови су подељени на просторно и временски раздвојене фазе, 
детерминисане технологијом и техником извођења радова и једнозначно обезбеђени 
саобраћајном сигнализацијом.  

Графичким прилогом и спецификацијом је представљена привремена саобраћајна 
сигнализација за сваку целину (раскрсницу) понаособ, док је предрачуном обрачуната, по 
тренутно важећим тржишним ценама нове сигнализације.  

За све време трајања радова, мора се обезбедити стално дежурство овлашћеног и 
обученог радника, који има задатак да чува постављену саобраћајну сигнализацију и 
опрему, врши замену и допуну оштећене, као и надзор над радом трептача. Уколико дође до 
значајних непредвиђених промена саобраћајних услова, могуће су евентуалне корекције уз 
стручну консултацију овлашћеног надзора или пројектанта. 

Важно је напоменути да су саобраћајна сигнализација и опрема пројектовани и 
прилагођени карактеристикама саобраћајног тока, контролисаној долазној брзини, као и 
технологији извођења радова. Стационаже знакова постављених на покретна постоља су 
одређене релативно, у односу на почетак зоне радова, на сваком од смерова. 

Иако је саобраћајна сигнализација предвиђена техничком документацијом привременог 
карактера, она у свему мора да задовољи захтеве које претпоставља ранг саобраћајнице. 
Стога, она је стандардних димензија, које на терену обезбеђују добру уочљивост. Саобраћајни 
знакови одговарају диманзијама саобраћајних знакова за државне путеве II реда: троугаони 
страница 900 мм, кру`ни Ø600, квадратни страница 600 мм и допунке табле димензија које 
одговарају знаку уз који се поставља. Израда и наЧин постављања мора бити у складу са 
важећим Правилником, односно СРП стандардима. 

Саобраћајни знакови и опрема која се користи за означавање предметног градилишта 
мора имати ретрорефлектујућа својства класе II. Осим тога, предвиђено је и инсталисање 
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трепћућих светала у континуалном режиму рада, типа и начина рада, прилагођеног 
конкретним условима и локалитету постављања. Ови светлосни извори, са једностраном 
емисијом светлости, морају поседовати фото-сензор, који исте искључује у условима добре 
дневне видљивости. Трепћућа светла морају бити укључена непрекидно, у условима смањене 
видљивости (магла, ноћ и др.) за све време трајања измењеног режима саобраћаја. 
Предвиђена светла пречника 180мм, одговарају стандардном типу ТS-1 и ТS-3, треба да се 
примењују у складу са дефинисаним ситуционим плановима, усклађеним са Правилником. 

Као и за сталну саобраћајну сигнализацију, у поступку поруџбине привремене 
вертикалне саобраћајне сигнализације, извођачи радова дужни су да за сваки саобраћајни 
знак произвођачу саобраћајне сигнализације и опреме доставе следеће податке: 

 шифру знака утврђену Правилником о саобраћајној сигнализацији, 

 податке о категорији и броју државног пута поред кога се исти поставља, 

 локацију саобраћајног знака (унутар насељеног места, ван насељеног места), 

 податке о материјалу за израду симбола саобраћајног знака: 

 поцинковани челични лим са повијеном ивицом (скраћено ПЧЛПИ), 

 алуминијумски лим (скраћено АЛ), 

 алуминијумски лим ојачан обујмицом (скраћено АЛО), 

 алуминијумски лим са повијеном ивицом (скраћено АЛПИ). 
Образац за поруџбину вертикалне саобраћајне сигнализације се код изво|ађа чува као 

трајна документација и део грађевинског дневника. 

Посебна пажња се мора посветити стабилности постављене привремене саобраћајне 
сигнализације и опреме, како не би долазило до њеног дислоцирања или рушења под 
налетима ветра или услед проласка возила. Стубови вертикалних запрека и појединих 
знакова означених на ситуацији, морају бити постављени на тешким постољима, како их 
возила приликом кретања не би оборила или одбацила са предвиђеног места за време 
извођења радова. 

Саобраћајну сигнализацију и опрему поставља Извођач радова, уз обавезу да је 
одржава. По завршетку радова потребно је да Извођач изврши уклањање привремене 
сигнализације и опреме и доведе вертикалну и сигнализацију и ознаке на коловозу у стање 
које је претходило изменама садржаним у овом делу техничке документације, односно, 
прилагоди новонасталој ситуацији након завршетка радова.  

Графички део техничке документације садржи и потребне детаље за димензије, 
изглед и постављање саобраћајне сигнализације, односно саобраћајно-техничке опреме на 
терену. 

Извођач радова је дужан да постави привремену саобраћајну сигнализацију, у складу 
са пројектом, на који је добијена сагласност надлежног Министрарства, те да о изменама 
режима саобраћаја обавести надлежни орган МУП-а Републике Србије, надлежни 
саобраћајно-инспекцијски орган и јавност путем средстава јавних информисања.  

 

TEХНИЧКИ УСЛOВИ ЗA ИЗРAДУ,  НAБAВКУ И ПOСTAВЉAЊE  
ПРИВРEMEНE СAOБРAЋAJНE СИГНAЛИЗAЦИJE И 

      СAOБРAЋAJНO–TEХНИЧКE OПРEME ПУTA 

 
Елементи саобраћајне сигнализације и опреме, обухваћени овим пројектом су: 

 
1 ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
2 ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 

 
Технички услови за израду, набавку и монтажу, односно извођење појединих 

елемената сигнализације објашњени су кроз позиције ових радова: 
Елементи сигнализације наручују се на основу спецификација у пројекту. 
Поједини елеменат израђују се на основу спецификација и детаља у пројекту. 
Поједини елементи сигнализације постављају се односно изводе на основу 

ситуационих планова, попречних профила и других цртежа у пројекту, као и на основу 
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Правилника о саобраћајној сигнализацији ("Сл гласник РС" бр. 85/2017, у даљем тексту 
Правилник) и Српским стандардима. 

 
1. ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
1.1  СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ 
 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Позиција обухвата израду, набавку и монтажу стандардних саобраћајних знакова 
(знаци који се у свему израђују према детаљним цртежима у СРП стандардима, под 
називима, шифром и са изгледом у складу са Правилником). 
Стандардни саобраћајни знаци обухватају: 
1.1.1 Знаке опасности 
1.1.2 Знаке изричитих наредби 
1.1.3 Знаке обавештења 
 
МАТЕРИЈАЛИ 

Стандардни знакови се израђују од материјала и на начин прописан : 

- СРПС ЕН 12899,  

- Правилником о саобраћајној сигнализацији, 

- Техничким упутством о примени материјала при изради саобраћајних знакова на 
државним путевима РС (број БС-02/2013),  

- Техничким упутством о примени подлоге знака при изради саобраћајних знакова на 
државним путевима РС (број БС-03/2013) и  

- Техничким упутством о начину испитивања и поступку оцењивања усаглашености 
саобраћајних знакова са захтевима стандарда на државним путевима РС (број БС-
05/2010). 

Стандардни саобраћајни знаци израђују се од следећих материјала: 

 поцинковани челични лим са повијеном ивицом (скраћено PČLI), 

 алуминијумски лим (скраћено АL), 

 алуминијумски лим ојачан обујмицом (скраћено АLО), 

 алуминијумски лим са повијеном ивицом (скраћено АLPI). 

 
Лице знака, са свим симболима, словима и бројкама, мора имати рефлектујућа својства 
прописана чланом 14. Правилника, и то:  

1) нa aутoпуту, oд мaтeриjaлa нajмaњe  клaсe 2, aкo нe пoстojи jaвнa рaсвeтa; oд 
мaтeриjaлa клaсe 3, изрaђуjу сe знaкoви oбaвeштeњa зa вoђeњe сaoбрaћaja, aкo пoстojи 
jaвнa рaсвeтa. Знaкoви oбaвeштeњa зa вoђeњe сaoбрaћaja, кojи сe пoстaвљajу нa 
пoртaлимa, изрaђуjу сe oд мaтeриjaлa клaсe 3  

2) нa мoтoпуту, oд мaтeриjaлa нajмaњe клaсe 2 изрaђуjу сe знaкoви кojи сe пoстaвљajу 
пoрeд кoлoвoзa. Oд мaтeриjaлa клaсe 3, изрaђуjу сe знaкoви кojи сe пoстaвљajу нa 
пoртaлимa 

3) нa oстaлим држaвним и oпштинским путeвимa, знaкoви сe изрaђуjу oд мaтeриjaлa клaсe 
II, и 

4) нa улицaмa oд мaтeриjaлa клaсe 1.  
Изузетци од наведеног, дефинисани су Правилником. 
У области вертикалне сигнализације у Србији се примењује стандард СРПС ЕН 12899-1, 

који специфицира захтеве за сталне саобраћајне знакове, а који се односе на материјале за 
израду подлоге саобраћајног знака. Њиме су прописани захтеви за мимимумом затезне 
чврстоће, који материјал знака мора поседовати, као и захтев да мора бити израђен од 
алуминијума или поцинкованог челичног лима. На државним путевима, саобраћајни знакови 
морају бити израђени од алуминијумског лима са повијеним ивицама, а алтернативно, у 
екструдираном алуминијумском профилу (Техничко упутство о примени подлоге знака при 
изради саобраћајних знакова на државним путевима РС, са обавезном применом број БС-03 
(Београд 2013.). 
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За производњу стандардних саобраћајних знакова, дозвољена је примена 
алуминијумских материјала са затезном чврстоћом од мин 155 Н/мм за саобраћајне знаке са 
повијеним ивицама и у екструдираном алуминијумском профилу (обујмици).  

При изради подлоге, морају се употребљавати алуминијумски материјали, који су у 
складу са DIN EN 573-1 и 573-2, односно материјали са следећим ознакама : 

- ЕN АW 52 51 Х24/Х34 
- ЕN АW 30 05 Х22/Х49 
- ЕN АW 57 54 Х22/Х34/Х42 

За израду делова склопова знака и екструдираних елемената, морају се употребљавати 
алуминијумски материјали који су у складу са DIN EN 573-3, односно, материјали са 
следећим ознакама : 

- ЕN АW 60 60 Т4/Т66 
- ЕN АW 60 05 А/Т 6 

Лице знака, са свим симболима, словима и бројкама, мора имати рефлектујућа својства 
рефлексије прописане Правилником о саобраћајној сигнализацији и Техничким упутством о 
примени материјала при изради саобраћајних знакова на државним путевима РС, са 
обавезном применом број БС-02 – Табела 1.1, 1.2 и 2 (Београд 2013.). 
 

ИЗРАДА И МОНТАЖА 
Димензије стандардних саобраћајних знакова су у функцији њиховог облика и ранга 

саобраћајнице на којој се налазе. На предметним раскрсницама се морају поставити знаци 
следећих димензија: троугаони страница 90 цм, округли пречника 60 цм, квадратни страница 
60 цм, правоугаони страница 60 x 90 цм и допунске табле димензија усклађених са знаком уз 
који се поставља. 

Стандардни знакови се у свему израђују према детаљима цртежа у Српским 
стандардима (СРПС З.С2. од бр. 301 до 309), под називима, шифром и са изгледом из 
Правилника. У поступку израде саобраћајних знакова, произвођачи истих су дужни да се 
придржавају одредби Техничког упутства о примени материјала при изради саобраћајних 
знакова на државним путевима РС, са обавезном применом број БС-02 – Табела 1.1, 1.2 и 2 
(Београд 2013.) и Техничког упутства о примени подлоге знака при изради саобраћајних 
знакова на државним путевима РС, са обавезном применом број БС-03 – (Београд 2013.), 
усвојеним од стране ЈП "Путеви Србије", Београд.  

На лицу знака не сме бити никакво учвршћење (завртњи, закивци и сл.), које би 
ометало читљивост и рефлексију знака, како при дневном светлу, тако и при осветљењу од 
фарова аутомобила. 

Полеђина знака укључујући све елементе за причвршћивање на носач, морају бити 
заштићени бојом у тамно-сивом тону у складу са RAL 7043, минималне дебљине наноса 12 
µм (у складу са ЕN 13523-1). 

У поступку поруџбине вертикалне саобраћајне сигнализације, извођачи радова на 
одржавању државних путева дужни су да за сваки саобраћајни знак произвођачу 
саобраћајне сигнализације и опреме доставе следеће податке: 

 шифру знака утврђену Правилником о саобраћајној сигнализацији, 

 податке о категорији и броју државног пута поред кога се исти поставља, 

 локацију саобраћајног знака (унутар насељеног места, ван насељеног места), 

 податке о материјалу за израду симбола саобраћајног знака: 

 поцинковани челични лим са повијеном ивицом (скраћено PČLPI), 

 алуминијумски лим (скраћено АL), 

 алуминијумски лим ојачан обујмицом (скраћено АLО), 

 алуминијумски лим са повијеном ивицом (скраћено АLPI). 
 

Саобраћајни знакови се постављају с десне стране пута поред коловоза, у смеру 
кретања возила.  

Ако на месту на коме се поставља саобраћајни знак постоји могућност да га учесници у 
саобраћају неће правовремено уочити, саобраћајни знак се поставља и на супротној, левој 
страни пута поред коловоза. 

Саобраћајни знакови се могу поставити на запреке које су постављене на путу.  
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Саобраћајни знакови се постављају на начин да не ометају кретање учесника у 
саобраћају. 

Саобраћајни знакови се постављају на стуб поред коловоза или изузетно на стуб јавне 
расвете.  

Саобраћајни знакови се постављају на стуб поред коловоза на начин да је учесницима у 
саобраћају омогућена уочљивост сваког знака у целости. 

На заједничком стубу се не сме поставити више од два саобраћајна знака по смеру 
кретања, са или без допунске табле по знаку. 

Изузетци од наведеног, дефинисани су Правилником.  
Саобраћајни знак према стандарду СРПС ЕН 12899 мора да најмање испуњава:  
1) фактор сигурности за оптерећење класе (PAF1);  
2) притисак ветра класе (W5); 
3) динамички притисак снега класе (DSL1); 
4) највећу привремену дефлексију класе (ТDB4).  
Знаци се причвршћују на једностубни носач од цеви помоћу обујмица стављених на 

полеђину знака. 
Знаци морају бити обезбеђени од окретања и смицања уметањем пластичне манжетне 

између обујмице и стуба (осим ако је носач знака пластифициран). 
Знаци се постављају тако да њихова раван одступа по хоризонтали за 3-50 у поље од 
нормале на осу пута. 

Произвођач је дужан да на полеђини знака испише шифру знака по Правилнику, са 
евентуалним садржајем (бројчаним или натписним) у загради; уколико се знак ставља у 
непровидни омот, обавеза важи и за омот. 

Произвођач је обавезан да испоручи знаке у заштитном омоту, на коме мора да буде 
исписана шифра знака. 

У поступку израде и испоруке вертикалне саобраћајне сигнализације, произвођачи су 
дужни да за исту гарантују: 

 да је иста произведена и испоручена у свему у складу са достављеним поруџбеницама, 

 да у случају евентуалних нејасноћа у достављеним поруџбеницама затражи додатна 
појашњења од стране поручиоца, 

 да иста по питању облика, димензије, квалитета материјала за израду симбола и шелни 
саобраћајног знака и квалитета ретрорефлектујућег материјала у свему одговара 
Правилнику о саобраћајној сигнализацији, Стандардима Републике Србије и Техничком 
упутству за спровођење одредаба Правилника о саобраћајној сигнализацији са 
обавезујућом применом. 

 
Положај знака у попречном профилу дефинише се техничком документацијом на 

посебном графичком прилогу.  
Саобраћајни знакови, са површином која не прелази 1.1м2, морају се израђивати из 

једног дела. Саобраћајне знакове чија површина прелази 1.1м2, дозвољено је радити из 
делова, уз неопходно конструктивно ојачање са задње стране знака. 

Знакови који се израђују са повијеним ивицама, морају имати двоструко савијене 
ивице. Минимална дубина савијеног дела је 15мм. У зонама углова, саобраћајни знакови не 
смеју имати оштре ивице, односно, морају бити савијени целим својим обимом. 

Екструдирани алуминијумски профил мора обезбедити непомичност уметнуте 
алуминијумске плоче.  

Екструдирани алуминијумски профил у зони спајања не сме да има преклоп, односно, 
дозвољен је зазор од максимално 1.0мм. Екструдирани алуминијумски профил је широк 
минимално 30мм. 

Велики саобраћајни знакови могу бити израђивани из делова. Сваки појединачни 
основни део не може бити мање висине/ширине од 1000мм. На спојевима делова, дозвољен 
је прекид слике (фолије) од максимално 1.5мм. 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

Произвођач мора поседовати атест за све материјале који се користе приликом 
израде стандардних саобраћајних знакова. Контрола квалитета се обавља у складу са 
Правилником и Техничким уптствима BS-02/2013, BS-03/2013 и BS 05/2010. 
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ОБРАЧУН РАДОВА 

У цену стандардног саобраћајног знака укључена је испорука и допрема до места 
постављања, сви елементи за причвршћавање на носач (појачање, обујмице, завртњи 
манжетне и др.), монтажа знака на уграђени носач, као и контрола квалитета према СРПС 
ЕН 12899 и Правилнику о саобраћајној сигнализацији (Сл. гласник РС бр 85/2017) и 
Техничким упутствима BS-02/2013, BS-03/2013 и BS 05/2010. 
 
 
1.2 НОСАЧИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА 
 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Позиција обухвата израду, набавку и уградњу носача саобраћајних знакова: 
    - једностубних цевних носача 
  
МАТЕРИЈАЛИ 

Стубни, цевни и решеткасти носачи израђују се од челичне вучене цеви једноличног 
пресека и дебљине, зависно од броја, врсте и квадратуре знакова који се постављају на 
носач. 
 
ИЗРАДА И МОНТАЖА 

Носачи појединачно постављених саобраћајних знакова, носачи километарских и 
полукилометарских ознака, спољашњи пречник цеви не сме бити мањи од 50 мм, док носачи 
предвиђени за постављање више знакова морају имати спољашњи пречник од најмање 60 
мм. Једностубни цевни носач мора бити обезбеђен од окретања пречкама у темељу. 

Стубови се постављају на бетонске темеље, префабриковане или изливене на лицу 
места, минималне марке МБ 15. 

Димензије темеља морају да су одређене и према дејству ветра, с обзиром на 
величину и број знакова на носачу. 

Дужина (висина) носача одређује се из детаља положаја знакова, а према величини и 
броју знакова на њима, потребне дубине темеља и изабраног начина причвршћавања 
знакова на носач. Продужење, односно скраћење због косине терена, установљава извођач 
на терену или из пројекта. 

Једностубни цевни носач мора бити обезбеђен од окретања пречкама у темељу. 
Носачи морају бити заштићени од корозије заштитном бојом од вештачких смола или 

пластификовањем без бојења, у тамносивом тону. 
Са горње стране стуба носач мора бити заштићен од кише, тј. затворен пластичним 

чепом или заварен. 
Носачи морају бити прорачунати и према дејству ветра у зони у којој се налази пут на 

коме се знак поставља.   
Саобраћајни знакови ван насеља постављају се на висини од 1,2 м до 1,4 м.  

Изузетно од става 1. овог члана, на висини од 0,8 м постављају се знакови: I-35 
(приближавање прелазу пута преко железничке пруге са браницима или полубраницима), III-
95 (број међународног пута), III-96 (број аутопута), III-97 (број пута),III-98 (километража пута), 
III-59 (број серпентине) иIII-82.1 (табла за означавање излаза). Уколико се знак III-82.1 (табла 
за означавање излаза) поставља заједно са индикатором врха површине раздвајања токова, 
поставља се изнад њега. 

Изузетно од става 1. овог члана, на висини од 1,4 м постављају се знакови: II-45 
(обавезно обилажење с десне стране), II-45.1 (обавезно обилажење с леве стране) и II-45.3 
(обилажење са обе стране).  

Изузетно од става 1. овог члана, на висини од 0,5 м постављају се знакови: III-84 и III-
84.1 (табла за означавање врха разделног острва).  
Саобраћајни знакови у насељу, ван пешачких површина постављају се на висини од 1,4 м до 
1,8 м, а на пешачким површинама на висини од 2,2 м до 2,4 м. 

Саобраћајни знакови изнад коловоза постављају се на висини од 4,5 м до 5,5 м, осим 
знака II-21 (забрана саобраћаја за возила чија укупна висина прелази одређену висину) који 
се поставља на висину одређену његовим значењем према ситуацији на терену.  
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Знакови којима се означава зона радова постављају се на висини из ст. 1. и 5. овог члана. 
Висина се рачуна од површине пута до доње ивице саобраћајног знака, односно до доње 
ивице допунске табле, ако се допунска табла поставља уз саобраћајни знак. Висина и 
положај саобраћајног знака морају да буду такви да не угрожавају кретање пешака, да их 
пешаци и возачи не заклањају, нити да се знакови међусобно заклањају. 

Растојање између ивице коловоза и најистуреније ивице саобраћајног знака који се 
поставља на путу, раскрсницама и у насељу, ван пешачких површина, износи од 0,75 м до 
1,5 м. Изузетно износи 0,5 м ако постоји заштитна ограда и ако саобраћајни профил садржи 
зауставне траке.  

Растојање између ивице коловоза и најистуреније ивице саобраћајног знака који се 
постављају на пешачким површинама износи од 0,30 м до 1,5 м. 

 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

Произвођач мора поседовати атест за све материјале који се користе приликом 
израде носача саобраћајних знакова.  
 
ОБРАЧУН РАДОВА 

У цену једностубних и вишестубних носача укључена је испорука и довоз на место 
уградње, припрема терена и израде темеља, постављање и нивелирање, цена прибора за 
везе између елемената носача, пречки у темељу,  затрпавање рупа, набијање и планирање 
банкине, као и цена заптивача против кише као и контрола квалитета употребљених 
материјала. 

Цена решеткастих носача обухвата испоруку и довоз на место уградње, припрему 
терена и израду темеља, прибор за повезивање појединих елемената, постављање и 
нивелирање, затрпавање рупа, набијање и планирање банкине, као и цена заптивача против 
кише као и контрола квалитета употребљених материјала, с тим да се обрачун спроводи на 
основу површине саобраћајног знака који се поставља на ову врсту носача. 
 
 
2 ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ  
 
2.1   ЗАПРЕКЕ И БРАНИЦИ 
 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Позиција обухвата израду, набавку и монтажу хоризонталних и вертикалних запрека.  
 
МАТЕРИЈАЛИ 

Хоризонталне и вертикалне запреке се израђују од пластичних материјала, 
алуминијума, поцинкованог челичног лима. Постоље запрека се израђује од масивних 
пластичних материјала, гуме, бетона или метала. 
 
ИЗРАДА И МОНТАЖА 

Усмеравајући и чеони браници, хоризонталне и вертикалне запреке се постављају 
према ситуацијама и детаљним цртежима у пројекту.  

Хоризонталне запреке се постављају дуж градилишта или привремене препреке на 
страни дуж које се одвија саобраћај, на местима где се јављају денивелације или се налази 
тешка механизација, опрема или депонија. Постављају се на висини од 1,0 м.   
ширина табле хоризонталне запреке износи 0,25 м а дужина 1,0 до 3,0 м. 

Ове запреке су пресвучене рефлектујућом фолијом црвено-беле боје, ширине 25 цм, 
под углом од 90 степени у односу на хоризонталу. 

Вертикалне запреке се користе за обележавање места на којима је потребно 
извршити скретање саобраћаја као и за обележавање ивице градилишта у подужном смеру.  
Пресвучене су рефлектујућом фолијом црвено-беле боје, ширине 25 цм, под углом од 45º. 
Постављају се на међусобном растојању 5-25 метара. 

Димензије су (25-30) x (100-120) цм, а постављају се тако да им је доња ивица на 30 
цм изнад површине коловоза. 
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На саобраћајницама са брзином кретања до 80 км/х постављају се вертикалне 
запреке димензије 25 x 100 цм, док се на саобраћајницама са брзинама преко 80 км/х 
постављају вертикалне запреке димензије 30 x 120 цм. 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

Извођач ће пре постављања усмеравајућих браника, хоризонталних и вертикалних 
запрека доказати њен квалитет атестом, који ће предочити надзорном органу. 
 
ОБРАЧУН РАДОВА 

Цена запрека се рачуна по комаду. 
 
2.2      ТРЕПЋУЋА СВЕТЛА 
 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Позиција обухвата израду, набавку и монтажу трепћућих светала у континуалном и 
режиму рада типа ТS-1 и ТS-3. 
 
МАТЕРИЈАЛИ 

Светлосни знакови морају да буду израђени од таквог материјала и на такав начин, 
да обезбеде поуздано функционисање и у најнеповољнијим временским и климатским 
условима, уз поседовање фото-сензора, који исте искључује у условима добре дневне 
видљивости. 
 
ИЗРАДА И МОНТАЖА 

Трепћућа светла типа ТS-1 раде у континуалном режиму и пречника су 180мм. 
Трепћућа светла типа ТS-1 имају једнострану емисију светлости и израђују се у 
одговарајућој технологији. Трепћућа светла типа ТS-1 морају поседовати фото-сензор који 
исте искључује у условима добре дневне видљивости. Трепћућа светла типа ТS-1 се 
постављају на чеоне, вертикалне и хоризонталне запреке. 

Трепћућа светла ТS-3 раде у континуалном режиму и пречника су 180мм. 
Трепћућа светла типа ТS-3 се користе за вођење саобраћаја у зонама радова и 

постављају се на сваку од пет узастопно постављених вертикалних запрека и израђују се у 
одговарајућој технологији. У циљу спречавања заслепљивања возача, трепћућа светла типа 
ТС-3 морају поседовати фото-сензор који смањује интензитет рада светала у ноћним 
условима. Управљачка јединица мора да омогући даљи рад система у случају престанка 
рада било којег појединачног светла. Смер паљења трепћућих светала у светлостном току 
мора бити једнак смеру кретања возила.  
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

Извођач ће пре инсталирања светлосних сигнала доказати њихов квалитет атестом, 
који ће предочити надзорном органу. 
 
ОБРАЧУН РАДОВА 

У цену светлосних знакова укључени су трошкови њихове набавке, трошкови 
допреме и испоруке до места уградње, инсталација и подешавање уређаја. 

 
Опште напомене 

Начин извођања елемената саобраћајне сигнализације и опреме пута као и њихов 
квалитет   дефинисани су Српским стандардима или пројектом саобраћајне сигнализације 
или посебним упутствима произвођача сигнализације и опреме. 

Пре  почетка  радова  извођач  треба  Надзорном  органу  да  поднесе  на сагласност 
следећу документацију: 

 
• Списак материјала с техничком документацијом; 
• Упутства за употребу и одржавање; 
• Потврде произвођача за употребљене материјале; 
• Атест произвођача за све елементе саобраћајне сигнализације и опреме пута. 
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Прописи и стандарди 
• Закон о  безбедности саобраћаја на путевима (Сл. Гласник РС, бр.41/09,53/10 i 

101/11); 
• Закон о путевима(Сл.гласник Р.Србије,101/05 и 123/07);          
• Правилник о саобраћајној сигнализацији (Сл. гласник Р. Србије бр. 26/10); 
СРПС З.С2.300 Саобраћајни знакови на путевима-технички услови. 
СРПС З.С2.301- 309/1 Саобраћајни знакови на путевима. Графичко представљање. 
СРПС 2.32.317-318 Саобраћајни знакови на путевима. Графичко представљање 
СРПС З.С2.320-321 Саобраћајни знакови на путевима. Графичко представљање. 
СРПС З.С2.320-321 Саобраћајни знакови на путевима. Облик и мера. 
СРПС З.С2.313-316/1 Саобраћајни знакови на путевима. Облик и мера. 
СРПС З.С2.319 Саобраћајни знакови на путевима. Облик и мера. 
СРПС З.С2.322-323 Саобраћајни знакови на путевима. Облик и мере. 
СРПС З.С2.600 Саобраћајни знакови на путевима. Боје засаобраћајне знакове. 
СРПС У.С4.201-204 Писмо за саобраћајне знаке. Облик и величина. 
СРПС З.С2.150 Браници и полубраници. Облик и мере. 
СРПС У.С4.201 Класификације, термини и дефиниције 
СРПС У.С4.235 Смерокази 
СРПС З.С2.236 Опрема за усмеравање. Вертикално обележавање. 
СРПС У.С4.320 Знакови обавештења. Километража пута. Графичко представљање. 

 
Стандардни саобраћајни знакови  

 
Опис 

Позиција обухвата израду, набавку, транспорт и монтажу стандардних саобраћајних  
знакова (знаци који се у свему израђују према детаљним цртежима и Српским стандардима, 
под називима, шифром и са изгледом у складу са Правилником о саобраћајним знаковима 
на путевима). Сви саобраћајни знакови, ознаке и опрема који су предвиђени пројектом треба 
да буду рефлектујући. 
 
Подела 

Саобраћајни знакови се деле на: 
- знакове опасности, 
- знакове изричитих наредби, 
- знакове обавештења и 
- допунске табле. 

 
Облик   саобраћајних   знакова    дефинисан   је СРПС З.С2.300тачка  2.  Димензије   

саобраћајних знакова зависе од значаја и реда пута и на овом путу ће се користити 
саобраћајни знакови следећих димензија: 

- знакови опасности: дужина странице равностраног троугла је 60 cm, 
- знакови изричитих наредби: пречник круга је 40 cm, 
- знакови обавештења: пречник круга је 40 cm , страница квадрата износи 40 cm, 

димензије правоугаоника износе 40x60 cm  и 
- допунскетабле40x15, 60x25. 

 
Материјали 

Саобраћајни знакови и табле могу бити израђене од челичног или алуминијског лима, 
под условом да је обезбеђена неопходна чврстоћа, постојаност и трајност знака при 
различитим атмосферским условима. У СРПС З.С2.300дефинисани су конструкцијски 
захтеви (тачка 8.), трајност саобраћајног знака (тачка 10.) и квалитет и врста боје 
знакова(тачка З.) 

Употреба ретрорефлектујућих материјала за израду лица саобраћајног знака зависи 
од категорије пута и то: 

- На државним путевима првог реда, од материјала класе 3; 
- На државним путевима другог реда, општинским путевима и на главним 

градским саобраћајницама од материјала класе 2, и  
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- На улицама од материјала класе 1. 
 

Изузетно: 
- На државним путевима првог реда, од материјала класе 2 се изражују знакови 

уз објекте на путу; 
- На државним путевима другог реда, општинским путевима и на главним 

градским саобраћајницама од материјала класе 3 израђује се знак: II-2, II-1, I-
35, I-36, III-63, III-63.1, III-63.2, III-63.3, знакови обавештења за обележавање 
препрека на путу и зони радова, и знакови у зони школа; 

- На улицама од материјала класеII изђују се знак II-2, II-1 и прелаз преко пруге у 
нивоу са или без рампе. 

 
Квалитет 

Полеђина знака, укључујући евентуална ојачања као и све елементе за 
причвршћивање, мора бити заштићена бојом од вештачких смола, у тамно-сивом тону. На 
полеђини знака и у пратећој документацији треба да се изврши одговарајуће обележавање а 
према СРПС З.С2.300тачка 7 и заштићена средством отпорним на атмосферске утицаје.  

Током транспорта, саобраћајни знаци морају бити обезбеђени од оштећења. Пре 
уградње (постављања) на терену исправност знакова се мора констатовати од стране 
Надзора. Знаци морају да испуне захтеве у погледу отпорности на механичке утицаје и да 
после деловања на њих, не дође до разарања и самоодвијања причвршћених делова. 
 
Извођење 

Набавка и постављање саобраћајних знакова по врсти и димензијама врши се у 
свему према пројекту. Начин и места постављања елемената саобраћајне сигнализације и 
опреме приказани су на ситуационим плановима у складу са важећим Правилником о 
саобраћајним знацима на путевима. Уколико се током извођења радова на некој 
микролокацији установи потреба за променом положаја знака она се мора посебно 
евидентирати у пројектној документацији (пројекат изведеног стања). 

Положај знака у попречном профилу подразумева да је минимално растојање 
најистуренијег дела знака 30 cm од ивице коловоза, а стуб носач је највише 2.00 m удаљен 
од ивице коловоза. Висина постављања саобраћајних знакова изван насеља је минимум 
1.20 cm од хоризонталне површине до најниже ивице постављеног знака а максимум је 1.40 
m. Знакови којима се означавају привремени радови и сл. могу да буду постављени на 
постоља и уздигнути најмање 30 cm изнад тла. Постављени саобраћајни знакови морају 
бити обезбеђени од окретања и смицања око или дуж носача. Знаци се постављају тако да 
њихова раван одступа од хоризонтале за 3°-5° у поље од нормале на осу посматране 
саобраћајнице или неке друге саобраћајне површине како би се избегла интензивна 
рефлексија и смањио контраст симбола знака и позадине која је осветљена. 

Уколико се на један стуб постављају два знака, они морају бити истих димензија. 
Детаљ вешања тих знакова дат је у прилогу документације, а дат је и детаљ монтаже знака 
на самостални стуб носач. Знаци се причвршћују на начин приказан у посебном детаљу 
графичког дела пројекта или према упутству произвођача. 
 
Контрола квалитета 

Произвођач мора поседовати атест за све материјале који се користе приликом 
израде стандардних саобраћајних знакова. Контрола квалитета се обавља у складу са 
СРПС З.С2.300 

 
Мерење и плаћање 

Број уграђених саобраћајних знакова се евидентира кроз грађевинску књигу према 
погодбеној спецификацији. 
 

Плаћа се 1 комад уграђеног саобраћајног знака према спецификацији из грађевинске 
књиге и према погодбеној појединачној цени. 
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Стубни цевни носачи 
 
Опис 

Знаци се причвршћују на једностубни носач од цеви помоћу обујмица стављених на 
полеђину знака. Дужине стубова се одређују из ситуација и детаља положаја знакова, а 
према величини и броју знакова на њима, потребне дубине у темељу и изабраног начина 
причвршћивања знака на стуб. 
 
Материјали 

Стубни цевни носач израђен је од челичне бешавне цеви константног пресека у 
зависности од врсте и броја знакова на њему. Са горње стране стуб мора бити заштићен од 
кише, тј затворен пластичним чепом или заварен. 

Стубови морају бити заштићени од корозије тамно сивом бојом отпорном на 
атмосферске утицаје нанете машинским путем, без накнадног ручног наношења, или 
пластифицирањем без бојења, у тамно сивом тону. 
 
Извођење 

Стубови се постављају у бетонске префабриковане темеље МБ 20 или темеље 
изливене на лицу места са бетоном марке МБ 20, облика зарубњене пирамиде. Стуб мора 
бити обезбеђен од окретањапречкама анкерованим у бетонски темељ. Димензије темеља 
морају бити одређене и према дејству ветраобзиром на величину и број знакова на стубу. 
Димензије темеља, односно челичних стопа, као и дубина њиховог укопавања, морају бити 
одређене и према дејству ветра, обзиром на величину и број знакова на носачу (обично 
према стандарду произвођача знакова). Прорачун мора да обухвати и дејство ветра на датој 
локацији знака. 
 
Контрола квалитета 

Сви материјали морају задовољавати услове за одређену трајност и квалитет, а за 
сваки материјал извођач мора обезбедити атест. Контрола квалитета употребљених 
материјала и извединих радова се спроводи према СРПС У.С2.240. За све радове гаратни 
рок мора износити најмање 12 месеци. 

Произвођач мора поседовати атест за све материјале који се користе приликом 
израде стандардних саобраћајних знакова. Контрола квалитета се обавља у складу са 
СРПС З. С2.300. 
 
Мерење и плаћање 

Радови на извођењу хоризонталне сигнализације обрачунавају се по квадратном метру 
(m2) обојене површине,по комаду ознаке и по дужном метру. Цена обухвата размеравање на 
терену, чишћење и одмашћивање коловоза, бојење и контролу квалитета употребље-них 
материјала и извединих радова према СРПС С2.240. 

 

8/3 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПЛОВНОГ ПУТА 
  

Технички извештај с описом решења за обележавање пловног пута 

 
Поред неколико раскрсница које се налазе на траси будуће обилазнице око 

Зрењанина, постоји и новоформирани објекат – мост преко Бегеја. С обзиром да се 
изградњом моста преко реке Бегеј битно мењају услови на пловном путу, потребно је 
извршити адекватно обележавање габарита моста као новог елемента на пловном путу 
преко реке Бегеј. Пројектант се држао смерница које прописује Закон о пловидби и лукама 
на унутрашњим водама (Службени гласник РС бр.73/10), где су дате одреднице да препреке 
на пловном путу морају бити одговарајућим знацима обележене, како за дневне и ноћне 
услове пловидбе тако и за потребе пловидбе у условима смањене видљивости. 

У условима за израду техничке документације дефинисано је да је: 
- минимална ширина пловидбеног отвора не може бити мања од 30 м 
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- минимално растојање између доње ивице мостовске конструкције и апсолутне коте 
високог пловидбеног нивоа (НВПН) 6,0 м (при чему је НВПН за реку Бегеј 77.14 м). 

На основу задатих пројектних услова усвојено је да је ширина пловидбеног отвора 
30,0 м. Кота доње ивице мостовске конструкције је 83.14 м нм. 

Обележавање пловидбеног пута је посебно дато за : 
- дневну пловидбу, а посебно за 
- ноћну пловидбу. 

 
Обележавање пловидбеног отвора за дневну пловидбу треба извршити на 

следећи начин: 
- 4 знака типа А.10 ( Забрањено пловити изван означеног простора ), по два са 

узводне и два са низводне стране, 
- 2 знака типа Д.1а ( Препоручени отвор моста (у оба правца ), по један са 

узводне и низводне стране. 
Обележавање пловног пута за ноћну пловидбу треба извршити на следећи 

начин: 
- 2 знака типа Д.1б (Препоручени отвор моста (у оба правца)), по један са 

узводне и низводне стране изнад табле знака Д.1а – стално жуто светло; 
- 4 светлосна рефлектора за осветљавање табли знакова типа А.10. 
 
Ознаке треба поставити на доњу ивицу главног распона мостовске конструкције, уз 

услов да не смањују висину пловидбеног отвора. Пловидба самоходних пловила, 
потискиваних и тегљених састава кроз пловидбене отворе мостова захтева посебну пажњу и 
опрезност заповедника због сужења пловног пута и пловидбе у непосредној близини сталне 
препреке. Из тог разлога пловидбени отвори морају бити јасно обележени. 

Сви знаци морају испуњавати своју функцију и у току ноћне пловидбе, те у ту сврху 
морају бити и прописно осветљени. 

 
Техничке карактеристике ознака 
 

Основни знаци за обележавање пловидбеног отвора моста морају да буду видљиви и 
ноћу,тј. морају бити осветљени и непрекидно одржавани у исправном стању, што је обавеза 
власника моста. У циљу повећања поузданости и смањења потребе за честим одржавањем 
система обележавања пловидбеног отвора моста, као извор светлости користе се светиљке 
са ЛЕД извором светла. Овај извор светла се одликује великом видљивошћу, дугим веком 
експлоатације и најважније отпорношћу на вибрације, које су код конвенционалних решења 
осветљења сигнализације на мосту често биле основни узрок отказа. 
 

Табле знакова типа Д.1а и А.10 се израђују од алуминијумског лима 
димензија1000x1000x3мм према приложеним детаљним цртежима. Ознаке на 
алуминијумској табли израђују се од рефлектујуће фолије СЦОТЦХ 3М у одговарајућој боји. 
 

Табле знакова типа А.10 се осветљавају са по једним светлосним рефлектором са 
ЛЕД извором беле боје који је еквивалент метал-халогеном рефлектору минималне снаге од 
250W, углом светлости од 60-90º, са аутоматским укључивањем када падне мрак, који је 
постављен на зглобни конзолни носач који омогућава једноставно сервисирање у току 
експлоатације. 
 

Знаци типа Д.1б израђују се од стандардне семафорске ЛЕД лантерне жуте боје, без 
графике, пречника 300 мм, са димензијама приказаним на слици бр. 1. Лантерне треба да се 
аутоматски укључе када падне мрак и емитују стално жуто светло. На овај начин је 
обезбеђено прописано ноћно обележавање овим знаком, па за разлику од знакова типа 
А.10, није потребно постављати светлосне рефлекторе за осветљавање табли знакова. Знак 
типа Д.1б поставља се поред табле знака типа Д.1а на начин приказан на слици бр. 2. 
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Слика 1. Стандардна семафорска ЛЕД лантерна жуте боје 
 
 

 
 

Слика 2. Детаљ постављања знака Д.1б 

Плаћање 

Јединична цена обухвата набавку, транспорт , све припремне радове са свим 
потребним радом и материјалом , као и сав други рад, алат и материјал неопходан за 
извођење радова на овим позицијама. 

Обрачун по kom постављене позиције. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 76. Закона 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) 

5) Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, 
која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. 
Закона, и то:  

 
1) Да располаже потребним кадровским капацитетима (чл. 76. ст.2 Закона); 

2) Да располаже потребним техничким капацитетима – техничка опремљеност 
у погледу опреме и механизације (чл. 76. ст.2 Закона); 

3) Да испуњава захтевани пословни капацитет (чл. 76. ст.2 Закона); 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке 
који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни сваки понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 

2.   Упутство како се доказује испуњеност услова 

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

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењeосновног суда на чијем подручју се налази седиште 



страна 161 од 250 
 

ФМ 740.07.1                 Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

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 неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка 
лица:Извод из казнене евиденције, односно 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 не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Важеће решења надлежног 
министарства да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за извођење радова 
на саобраћајницама државних путева I и II реда, путним објектима и саобраћајним 
прикључцима на ове путеве и граничним прелазима (И132Г1). 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац 
изјаве, дат је у поглављу XII).Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, 
Изјавe морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом. 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровских капацитета – Доказ: 
Важеће личне лиценце 410; 412; 415; 450; 470 и 471. Уз наведене личне лиценце, 
обавезно се прилажу (иза сваке приложене лиценце) копије потврда Инжењерске 
коморе Србије, као и докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је 
код понуђача запослен – фотокопија М обрасца, односно за носиоца лиценце који 
није запослен код Понуђача: фотокопије уговора о радном ангажовању који су 
закључени у складу са одредбама Закона о раду. 

 
2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу техничког капацитета (опреме): 

Понуђач мора да располаже опремом за извођење следећих радова:  
- геодетски радови 
- земљани радови 
- бетонски  и монтерски радови 
- асфалтни радови 
- електрорадови 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 

 Асфалтна база капацитета мин. 80 t/h...........................................................1 јединица 

 Финишер минималне радне ширине 3-6 m....................................................1 јединица 
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 Глодалица за асфалт ширине 1.000mm – 2.000mm  
са самоутоварном траком...............................................................................1 јединица  

 Самоходни вибројеж........................................................................................1 јединица 

 Челични  виброваљак  преко 10t................................................................... 1 јединица 

 Гумени виброваљци преко 10t........................................................................1 јединица 

 Комбиновани ваљак преко 10t........................................................................1 јединица 

 Компресор.........................................................................................................2 јединице 

 Машина за сечење асфалта...........................................................................1 јединица 

 Багер на пнеуматицима...................................................................................1 јединица 

 Багер гусеничар...............................................................................................1 јединица 

 Комбинована машина......................................................................................1 јединица 

 Камион кипер мин. носивости 12t и макс. носивости 26t............................10 јединица 

 Аутомешалица за бетон до 5m3.....................................................................1 јединица 

 Булдозер...........................................................................................................1 јединица 

 Грејдер..............................................................................................................1 јединица 

 Утоваривач ......................................................................................................1 јединица 

 Унимог са плочама...........................................................................................1 јединица 

 Виброплоча мин 600kg....................................................................................1 јединица 

 Цистерна за воду.............................................................................................1 јединица 

 Цистерна  са дистрибутером  емулзије..........................................................1 јединица 

 Машине и опрема за израду бушених шипова...............................................1 комплет 

 Агрегат за струју...............................................................................................2 јединице 

 Бетонска база минималног капацитета 80m3/h.............................................1 јединица 

 Аутомиксер за бетон .......................................................................................6 јединица 

 Пумпа за бетон.................................................................................................2 јединице 

 Пумпа за црпљење воде.................................................................................1 јединица 

 Аутодизалица мин. носивости 120t................................................................1 јединица 

 Геодетска опрема (теодолит или ТС, нивелир).............................................1 комплет 
 

Доказ: 
 У прилогу доставити доказе о власништу – извод из пописних листа, копије 
саобраћаних дозвола (ишчитане на читачу дозвола) за возила и опрему код којих постоји 
законска обавеза регистрације, доказе о закупу или лизингу – угoвори или уговори о 
куповини (прихватљиви су и предуговори). 
 Максимална транспортна даљина између предложене асфалтне базе и 
градилишта је до 80km, а максимална транспортна даљина између предложене 
бетонске базе и градилишта је до 60 km и морају бити у власништву понуђача (доказ: 
пописне листе уз изјаву да имовина није отуђена) или закупу понуђача (уговор о закупу). 
 Попунити образац бр. 1 у оквиру овог Поглавља. 

 
3) Посебан услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословног капацитета –Доказ: 

Потврде наручилаца да је понуђач у току 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 или текућој 
години реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 500.000.000,00 динара 
без пореза на додату вредност (модел обрасца потврде дат је на крају овог 
Поглавља) од чега : 

- уговорe у укупној вредности од најмање 200.000.000,00 динара без пореза на додату 
вредност, а који се односе на извођење радова на изградњи мостова на јавним 
путевима распона не мањег од 30m и  

- уговорe у укупној вредности од најмање 300.000.000,00 динара без пореза на додату 
вредност, а који се односе на извођење радова на изградњи или реконструкцији или 
периодичном одржавању државних путева I и II реда. 

Попунити образац бр. 2 у оквиру овог Поглавља. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана 
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а услов 
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из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за сваког члана групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 
доказ за услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача.   

Подизвођачи не могу допуњавати потребне кадровске, пословне и техничке 
капацитете за понуђача. 

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 је понуда на основу извештаја за јавну набавку 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 доказе из претходног става, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар 
понуђача Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, уколико је 
регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 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 прописани начин. 
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Образац бр. 1 

 
СПИСАК ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБНУ МИНИМАЛНУ ТЕХНИЧКУ ОПРЕМЉЕНОСТ 

 

Ред. 
бр. 

Врста и тип Количина 

 
Облик 

поседовања 

Инвентарни 
или редни  
број   из 
пописне 

листе 

 
 

Напомена 

1 
Асфалтна база капацитета мин. 
80 t/h 

1 
јединица 

   

2 
Финишер минималне радне 
ширине 3 - 6 m 

1 
јединица 

   

3 

Глодалица за асфалт ширине 
1.000mm – 2.000mm  
са самоутоварном траком 

1 
јединица 

   

4 Самоходни  вибројеж 
1 

јединица 
   

5 Челични  виброваљак  преко 10t 
1 

јединица 
   

6 Гумени виброваљак преко 10t 
1 

јединица 
   

7 Комбиновани ваљак преко 10t 
1 

јединица 
   

8 Компресор 
2 

јединице 
   

9 Машина за сечење асфалта 
1 

јединица 
   

10 Багер на пнеуматицима 
1 

јединица 
   

11 Багер гусеничар 
1 

јединица 
   

12 Комбинована машина 
1 

јединица 
   

13 Камион кипер од 12t – 26t 
10 

јединица 
   

14 Аутомешалица за бетон до 5m3 
1 

јединица 
   

15 Булдозер 
1 

јединица 
   

16 Грејдер 
1 

јединица 
   

17 Утоваривач 
1 

јединица 
   

18 Унимог са плочама 
1 

јединица 
   

19 Виброплоча мин 600kg 
1 

јединица 
   

20 Цистерна за воду 
1 

јединица 
   

21 
Цистерна  са дистрибутером  
емулзије 

1 
јединица 

   

22 
Машина и опрема за израду 
бушених шипова  

1 
комплет 

   

23 Агрегат за струју 
2 

јединице 
   

24 
Бетонска база минималног 
капацитета 80m3/h 

1 
јединица 

   

25 Аутомиксер за бетон  
6 

јединица 
   

26 Пумпа за бетон 
2 

јединице 
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НАПОМЕНА: У прилогу доставити доказе о власништу – извод из пописних листа, копије 
саобраћаних дозвола (ишчитане на читачу дозвола) за возила и опрему код којих постоји 
законска обавеза регистрације, доказе о закупу или лизингу – угoвори или уговори о 
куповини (прихватљиви су и предуговори). 
 
 
 

 
У _______________ дана _________ 2018.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 Пумпа за црпљење воде 
1 

јединица 
   

28 Аутодизалица мин носивости 120t 
1 

јединица 
   

29 
Геодетска опрема (теодолит или 
ТС, нивелир) 

1 
комплет 
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ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

 
 

_____________________________________  
   Назив наручиоца  
 
_____________________________________  
Адреса  
 
Овим потврђујемо да је понуђач 
 
____________________________________________________  
 
из _______________________________, 

 
______________________________________________________________________________ 

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; в) овлашћени члан) 
 
за потребе Наручиоца 
 
 _____________________________________________________________ ,  

 
квалитетно и у Уговореном року извео радове 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

(навести назив уговора и врсту радова) 
 
у вредности од укупно ________________________________ динара без ПДВ-а,  

а на основу Уговора број  _________________ од _________________ године.  

чија је реализација окончана ___________ године.  
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може 
користити.  
 
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе 
наведени подаци тачни.  
 
Контакт особа Наручиоца: ___________________________________, телефон: ___________  
 

Потпис овлашћеног лица __________________________  
 
 

М.П. 
 
 
 
 
Напомена: 
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су 
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу 
Потврде. 
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Образац бр. 2 
 

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА 
 

Р
е

д
н

и
 

б
р

. Назив уговора 
(навести назив објекта,  

деоницу пута и ознаку пута)  

Година 
завршетка 

реализације 
уговора 

Наручилац 
Вредност 

(динара без 
ПДВ-а) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а. 

 
Напомена: Понуђач је обавезан да достави потврде (модел обрасца дат је на претходној 
страници) наручилаца о реализованим уговорима који су напред наведени. 

 
  
У _______________ дана _________ 2018.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 

М.П. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику.Сви обрасци, изјаве и документа који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 
страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног 
судског тумача. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 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.  

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. 
Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, 

Булевар краља Александра број 282, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова – 
Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две 
кружне раскрнице и изградњом моста преко канала Бегеј ЈН бр. 47/2018 – НЕ 
ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до петка 29. јуна 2018. године до 09,30 часова. 

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему 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 понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

 Попуњени, потписани и оверени обрасци бр. 1 и 2; 

 Попуњен, потписан и оверен образац понуде; 

 Попуњен, потписан и оверен модел Уговора; 

 Попуњен, потписан и оверен Предмер и предрачун; 

 Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди; 

 Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 
Закона о јавним набавкама; 

 Попуњену, потписану и оверену Изјаву понуђача о посети локације и 

 Попуњена, потписана и оверена Изјава о прибаљању полиса осигурања 
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 матерјалном и кривичном одговорношћу 
(Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона),који морају 
бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 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), наведено треба дефинисати 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. Споразум потписују и 
оверавају сви чланови групе понуђача. 
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3.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 29. јуна 2018. године у 10,00 
часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 
282 у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети 
писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда. 

Одлука о додели Уговора биће донета у року од 20 дана од дана отварања понуда. 

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: Јавно предузеће 
«ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра број 282,са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова – Изградња дела обилазног пута око 
Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом 
моста преко канала Бегеј ЈН бр. 47/2018 – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња дела обилазног пута око 
Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом 
моста преко канала Бегеј ЈН бр. 47/2018 – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Изградња дела обилазног пута око 
Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом 
моста преко канала Бегеј ЈН бр. 47/2018 – НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња дела обилазног 
пута око Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и 
изградњом моста преко канала Бегеј ЈН бр. 47/2018 – НЕ ОТВАРАТИ”. 

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 може да поднесе само једну понуду. 
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. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду 
са подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 30%,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.  

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. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

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. 

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. тачке 1) и 2) Закона и то: 

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду 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 Уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока, услова плаћања 
Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне – ситуације плати Извођачу 

у року којине може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног 
пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012).  

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача.  

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Минимални гарантни рок за изведене радове износи 3 (три) године рачунајући 

од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о садржини и начину вршења 
техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању 
подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и 
минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015 и 
29/2016), другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. 
 
9.3. Захтев у погледу рока извршења  

Понуђени рок за завршетак свих уговорених радове не може бити дужи од 320 
календарских дана од дана увођења у посао. 

 
9.4. 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. 
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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, с тим да 
ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Јединична цена 
за сваку ставку радова или укупно Уговорена цена је продајна цена у којој су укалкулисани 
сви трошкови за рад, материјал, транспорт, државне обавезе, акцизе, порезе и таксе, 
доходак, добит, припремне радове, режију, осигурање, испитивање и доказивање квалитета, 
трошкови заштите и осигурања саобраћаја и учесника у саобраћају на постојећем путу у 
време изградње и сви други издаци Извођача за потпуно довршење Уговорених радова 
према условима техничке документације, техничких и других прописа, Уговора и осталих 
докумената који и су саставни део Уговора. 

Цена Понуде је фиксна. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона. 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде и то банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и плативу на 
први позив, са роком трајања не краћим од рока важења понуде у висини од 5% од 
понуђене цене без ПДВ-а (модел обрасца банкарске гаранције за озбиљност понуде дат је 
на крају овог Поглавља). Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења Уговора, 
преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје 
се у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 
(шездесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла (модел обрасца банкарске 
гаранције за добро извршење посла дат је на крају овог Поглавља). Ако се за време трајања 
Уговора промене рокови за извршење Уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 
добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за 
добро извршење посла у случају да понуђач не извршава 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. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 

Изабрани понуђач може у складу са условима Уговора да најкасније на дан 
примопредаје радова, преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном периоду, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном периоду издаје се у висини од 
5% од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) 
дана дужи од истека гарантног периода (модел обрасца банкарске гаранције за отклањање 
недостатака у гарантном периоду посла дат је на крају овог Поглавља). Наручилац ће 
уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду у случају да 
понуђач у року који буде одређен од стране Наручиоца, не изврши обавезу отклањања 
недостатака који се појаве након примопредаје радова односно у гарантном року. Поднета 
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

13. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 
понуди. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 
„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се 
поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз 
понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде 
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Подаци који морају бити јавни и подаци који морају бити доступни другим понуђачима 
у складу са Законом о јавним набавкама не могу се означити са „ПОВЕРЉИВО", односно и 
ако буду тако означени сматраће се јавним подацима. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 
начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума за оцену и рангирање понуде. 

14.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може сваког радног дана до 14,00 часова, у писаном облику 
путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: javnenabavke@putevi-
srbije.rs или непосредно предајом на писарници наручиоца, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде. Уколико захтев буде примљен након 14,00 часова, сматраће 
се да је примљен првог наредног радног дана. 

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави 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. 47/2018. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 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 чланом 
20. Закона. 

15. 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 (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
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понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

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.  

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа укупна 
понуђена цена“. 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 
Уколико две или више понуда имају једнаке укупне понуђене цене, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова. У 
случају истог понуђеног рока за завршетак радова, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио нижу укупну цену за извођење радова на изградњи  
саобраћајнице. 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. 
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације). 

19. 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. 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама 
Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом на e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs факсом на број: 011/30-40-617 или 
препорученом пошиљком са повратницом. Уколико захтев буде примљен након 14,00 
часова, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана. Захтев за заштиту 
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року 
од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 
63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио.  

mailto:javnenabavke@putevi-srbije.rs
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Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 
ће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели Уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 
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 за подношење захтева из претходних ставова, 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 оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев  за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона о јавним набавкама. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 120.000,00 динара ако је процењена вредност јавне набавке није већа од 
120.000.000,00 динара, уколико оспорава врсту поступка јавне набавке, садржину позива за 
подношење позива, односно садржину конкурсне документације или друге радње наручиоца 
предузете пре истека рока за подношење понуда. Уколико се захтев за заштиту права 
подноси након отварања понуда, висина таксе се одређује према процењеној вредности 
јавне набавке, па ако та вредност не прелази износ од 120.000.000,00 динара такса износи 
120.000,00 динара, а ако та вредност прелази 120.000.000,00 динара такса износи 0,1% 
процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихавтиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона, која садржи следеће 

елементе: 
1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе односно налог за пренос средстава реализован, 
као и датум извршења налога;  

3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
4) број рачуна: 840-30678845-06; 
5) шифра плаћања: 153 или 253; 
6) позив на број: унети податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 
7) сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
8) корисник: буџет Републике Србије; 
9) назив уплатиоца односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 
10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе неведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС – Управе за трезор, 
потписана и оверана печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе неведене под тачком 1. осим оних наведених под 1) и 10), за 
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор. 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. за подносиоце захтева 
за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен Уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона. 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. 
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ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

(меморандум банке) 

Корисник гаранције: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 
        Булевар краља Александра 282, 11000 Београд 
        РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
  
Обавештени смо да је __________________________(у даљем тексту Понуђач) одговарајући 
на Ваш позив за јавну набавку у отвореном поступку: 

 

Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84 
са две кружне раскрнице и изградњом моста преко канала Бегеј 

 
намерава да Вам достави понуду број:______________________од ___________датум. 
 
На захтев Понуђача, ми____________________________(назив банке - гаранта) овим 
неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо ЈП «Путеви Србије» исплатити, на први позив, 
без приговора и одлагања, износ од ___________________________ динара 
(словима_________________________________________________ динара) /унети износ 
од 5% понуђене цене без ПДВ-а/, уз писану изјаву ЈП «Путеви Србије» којом се констатује 
да је : 
 

1. Понуђач: 

 Одустао од понуде или изменио своју понуду у периоду важења понуде или 

 Одбио да достави тражено разјашњење своје понуде или 

 Одбио да изврши дозвољену исправку грешке у понуди или 
 

2. Изабрани понуђач: 

 Одустао од иницијално датих услова и прихваћених обавеза у понуди или 

 Одбио да потпише Уговор из било којих разлога  

 Није доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла 

Захтевза плаћање и изјава ЈП «Путеви Србије» морају бити достављени нама (назив банке 
и адреса) и морају бити потписани од стране овлашћених лица за заступање Корисника и у 
циљу потврде аутентичности достављени са приложеном копијом „ОП“ обрасца – овереног 
потписа лица овлашћених за заступање или прослеђени преко пословне банке Корисника 
која треба да потврди аутентичност потписа овлашћених лица за заступање Корисника на 
захтеву за плаћање и изјави. 

Ова гаранција важи до дана ________________ (унети рок не краћи од рока важења 
понуде) када престаје да важи у целини и аутоматски, без обзира да ли је овај документ 
враћен нама или не. У складу са тим сваки оригинал захтева за плаћање праћен наведеним 
документима, мора да стигне на нашу адресу пре или најкасније до наведеног датума до 
краја радног времена. 

Рок важења Гаранције се може продужити након писаног захтева Понуђача, под условом да 
нам је такав захтев достављен пре истека рока важења Гаранције. 

Ова Гаранција је издата директно Вама и није преносива. 

Овај документ треба да нам се врати одмах пошто гаранција постане непотребна или када 
истекне њен рок важности. 

На ову гаранцију примењује се материјално право Републике Србије, а у случају спора биће 
надлежан Привредни суд у Београду. 

 
Банка Гарант:                                                         Датум и место издавања: 
.................................................     .............................................. 
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ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

(меморандум банке) 
 
Назив и седиште банке која издаје гаранцију:........................................................... 
 
Датум:....................................... 

 
ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА БР............................. 

 
Уговор бр............................................ 

 
Назив Уговора:  

 

Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84 
са две кружне раскрнице и изградњом моста преко канала Бегеj  

 
Назив и адреса корисника гаранције: Јавно предузеће «Путеви Србије», 11000 Београд, 
Булевар краља Александра 282, (који се Уговором дефинише као Наручилац, у даљем 
тексту Корисник) 

Oбзиром да се ________________________________________________________ [уписати 
назив и адресу Понуђача] (у даљем тексту: Извођач) обавезао, да по Уговору бр. 
_________________________ [уписати број Уговора] од _____________________[уписати 
датум Уговора] изведе радове на изградњи дела обилазног пута око Зрењанина од км 
4+915.11 до км 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом моста преко канала Бегеј, (у 
даљем тексту: Уговор) и обзиром да сте ви условили у поменутом Уговору да Извођач треба 
да вам достави безусловну и наплативу на први позив Банкарску гаранцију издату од 
реномиране банке у износу који је тамо наведен као средство обезбеђења испуњења 
уговорних обавеза Извођача у складу са Уговором, и обзиром да смо ми пристали да 
Извођачу издамо такву Банкарску гаранцију: 
 
Овим потврђујемо да смо Гарант и да према вама, у име Извођача, сносимо обавезу до 
укупног износа од [уписати износ Гаранције] [уписати износ словима], који је платив у врсти 
и односу валута у којима је платива Уговрена ценаи обавезујемо се да по пријему вашег 
првог писаног позива, без примедби и спора, исплатимо било који износ или износе који нису 
већи од [уписати износ гаранције], као што је горе наведено, без потребе да доказујете или 
дајете основе или разлоге за ваш позив и износ наведен у њему. 

Овим се одричемо неопходности да наведено дуговање потражујете од Извођача пре него 
што нама доставите такав позив. 

Ми даље прихватамо да нас никаква промена или допуна или друга измена услова Уговора 
или Услуга које треба тиме пружити или било којих уговорних докумената која могу бити 
сачињена између вас и Извођача неће ни на који начин ослободити од било које обавезе по 
овој Гаранцији, и ми се овим одричемо потребе да нас обавестите о свакој таквој промени, 
допуни или измени. 

Ова Гаранција је издата директно вама и није преносива. 

Сваки позив за плаћање мора да нам се достави до [уписати датум 60 дана након датума 
истека рока за извршење посла] (датум истека), када ова Гаранција престаје да важи и 
враћа се нама. 

На ову гаранцију примењује се материјално право Републике Србије, а у случају спора биће 
надлежан Привредни суд у Београду. 

Потписи и печати овлашћених лица         ........................................................................ 
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ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 
У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ 

(меморандум банке) 
 

 
Назив и седиште банке која издаје гаранцију:........................................................... 
 
Датум:....................................... 
 

ГАРАНЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА  У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 бр.......................................... 

 
Уговор бр........................................ 

 
Назив Уговора:  

 

Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84 
са две кружне раскрнице и изградњом моста преко канала Бегеј  

 
Назив и адреса корисника гаранције: Јавно предузеће «Путеви Србије», 11000 Београд, 
Булевар краља Александра 282, (који се Уговором дефинише као Наручилац, у даљем 
тексту Корисник) 

Oбзиром да се [уписати назив и адресу Извођача радова] (у даљем тексту: Извођач) 
обавезао, да по Уговору бр [уписати број Уговора] од [уписати датум Уговора] изведе 
радове  на изградњи дела обилазног пута око Зрењанина од км 4+915.11 до км 8+600.84, са 
две кружне раскрнице и изградњом моста преко канала Бегеј,  (у даљем тексту: Уговор) и 
обзиром да сте ви условили у поменутом Уговору да Извођач треба да вам достави 
Банкарску гаранцију издату од реномиране банке на износ од 5% од вредности изведених 
радова(без ПДВ-а), која је утврђена Примопредајом радова и која је у Уговору наведена као 
средство обезбеђење за отклањање недостатака у Гарантном периоду, овим потврђујемо да 
смо ми Гарант и да према Вама, у име Извођача, сносимо обавезу до укупног износа од 
[уписати износ Гаранције] без ПДВ-а [уписати износ словима] и обавезујемо се да по 
пријему вашег првог писменог позива, без примедби и спора, исплатимо било који износ или 
износе који нису већи од  [уписати износ гаранције], без потребе да доказујете или дајете 
основе или разлоге за ваш позив и износ наведен у њему. 

Овим се одричемо неопходности да наведено дуговање потражујете од Извођача пре него 
што нама доставите такав позив. 

Ми даље прихватамо да нас никаква промена или допуна или друга измена услова Уговора 
или радова које треба тиме извести или било којих уговорних докумената која могу бити 
сачињена између Вас и Извођача неће ни на који начин ослободити од било које обавезе по 
овој Гаранцији, и ми се овим одричемо потребе да нас обавестите о свакој таквој промени, 
допуни или измени. 
 
Сваки позив за плаћање мора да нам се достави до  [уписати датум 5 дана дужи од 
Уговореног гарантног рока] (датум истека), када ова Гаранција престаје да важи и враћа се 
нама. 
 
Банка Гарант:                                                         Датум и место издавања: 

 
.................................................     .............................................. 
          (Печат и потпис)   
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________________ од ___________ 2018. године, за јавну 
набавку радова – Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од km 4+915.11 до km 
8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом моста преко канала Бегеј ЈН бр. 47/2018. 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Врста правног лица: 
микро – мало – средње – велико  
физичко лице 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 

1) 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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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе 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 особе 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. 
 
 

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 
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2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, 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. 
 

5) НАША ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДЕЛА 

ОБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО ЗРЕЊАНИНА ОД km 4+915.11 ДО km 8+600.84, СА 

ДВЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ И ИЗГРАДЊОМ МОСТА ПРЕКО КАНАЛА 

БЕГЕЈ ГЛАСИ: 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок завршетка уговорених радова (не дужи од 
320 календарских дана од дана увођења у 
посао) 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда) 
 

 

 
 

 
У _______________ дана _________ 2018.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 

М.П. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
      
Београд, Булевар краља Александра 282 

VI Број: 

Датум: 
 

У Г О В О Р 
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 
 
Закључен између уговорних страна: 
 

1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра 

број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код 

„АИК БАНКЕ“ Београд, телефон 011/30-40-701,које заступа в.д. директора Зоран 

Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац), 

 
2. ______________________________________________, _______________, ул. 

________________________ број ____, матични број _________________, ПИБ 

_________________, број рачуна _________________, отворен код 

__________________________, које заступа ______________________________ 

(у даљем тексту Добављач) 

 
Чланови групе понуђача: 

 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 
Подизвођачи: 

 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 
 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење 

понуда за јавну набавку радова –  Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од 

km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом моста преко 

канала Бегеј,спровео отворени поступак јавне набавке радова; 

 да је Добављач дана ____________ 2018. године, доставио понуду број 

_________________, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора; 
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 да је Наручилац у складу са чл. 108.Закона о јавним набавкама, на основу Понуде 

Добављача и Одлуке о додели уговора бр. ______________ од 

_______________2018. године, изабрао Добављача за закључење Уговора о јавној 

набавци. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 

Наручилац уступа, а Добављач прихвата и обавезује се да изведe радове на 
изградњи дела обилазног пута око Зрењанина од км 4+915.11 до км 8+600.84, са две кружне 
раскрнице и изградњом моста преко канала Бегеј , на основу прихваћене понуде Добављача 
број _________________ од ___________2018. године, у свему према Закону о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Закону о јавним путевима 
(„Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), техничкој документацији и 
Конкурсној документацији која је саставни део овог Уговора. 
 
 
ВРЕДНОСТ РАДОВА 

Члан 3. 
 

Уговорену цену чине: 

 цена радова из чл. 2. овог Уговора са свим пратећим трошковима, без пореза на 

додату вредност, у укупном износу од ________________________ динара 

 порез на додату вредност у износу од ________________________ динара 

 Укупна уговорена цена износи ______________________________ динара 

(словима: ______________________________________________________________ динара) 
 

Наручилац може у складу са одредбама чл. 115. ст. 1. Закона о јавним набавкама, 
након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 
обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 
5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања 
уговора не може да буде већа од вредности из чл. 39. ст. 1. Закона о јавним набавкама 
односно од 5.000.000,00 динара без пореза на додату вредност. 
 

 
Члан 4. 

 
Уговорена цена је формирана на основу јединичних цена из Понуде. Понуђене 

јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 
 
 
ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 
 

Наручилац плаћа Добављачу изведене радове на основу достављених ситуација на 
рачун наведен у овом Уговору. Начин и услови испостављања ситуација за наплату 
дефинисани су одредбама чл. 4.4, 4.5 и 4.10 ОУУ и ПУУ. 
 
 
РОК 

Члан 6. 
 

Рок за завршетак Радова је дефинисан одредбама чл. 1.1 (31) ОУУ и ПУУ. 
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Члан 7. 
 

Ако Извођач, својом кривицом, не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним 
чланом 6. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу, новчани износ на име казне, који се 
утврђује на начин дефинисан у оквиру чл. 4.7 ОУУ и ПУУ. Уколико је укупан износ обрачунат 
по овом основу већи од 10% Уговорне цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано 
раскинути Уговор. 

Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз прву наредну привремену 
ситуацију, док укупни износ примењених уговорних казни Уговорне стране утврђују у 
поступку Примопредаје радова. 
 
 
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 8. 
 

Добављач се обавезује да радове из члана 2. овог Уговора: 

 Изврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 
72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“ бр. 
101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и другим важећим законима, прописима и 
стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање 
професионалних правила своје струке; 

 Изврши у складу са одредбама Услова уговора и захтевима из Конкурсне 
документације; 

 Изврши у роковима утврђеним чланом 6. овог Уговора; 

 Да у року од 14 дана од дана закључења уговора достави Програм радова у свему 
према одредбама чл. 2.1 ОУУ и ПУУ; 

 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави решење о именовању 
Одговорног извођача радова који је наведен у Понуди; 

 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави Гаранцију за добро извршење 
посла издату у складу са одредбама Конкурсне документације. 

 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 9. 
 

Наручилац ће преко Стручног надзора вршити контролу реализације Уговора и 
сарађиваће преко својих представника са Добављачем око свих питања релевантних за 
успешну реализацију Уговора.  
 
 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 
 

Уговорне стране су сагласне да су следећа документа саставни део овог Уговора: 

 Општи услови уговора (ОУУ) 

 Посебни услови уговора (ПУУ) 

 Техничка документација, 

 Спецификације из Конкурсне документације, 

 Предмер и предрачун радова, 

 Понуда добављача број _________________ од ___________ 2018. године. 
 

Приоритет у тумачењу делова Уговора дефинисан је клаузулом 1.4 ОУУ. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 
Београду. 

Члан 12. 
 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица свих уговорних страна. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 

Члан 13. 
 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 6 (шест) 
примерака за Наручиоца, а 2 (два) за Добављача. 
 
 

ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» 
в.д. директора 

 
 

________________________________ 

ДОБАВЉАЧ 
директор 

 
 

________________________________ 
Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. У случају да изабрани. 
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ОПШТИ УСЛОВИ УГОВОРА 

 

ОПШТЕ 

1.1 Дефиниције Осим уколико није другачије наведено, следећи изрази, који се 
користе у Уговору имају наведено значење: 

1) „Закон“ подразумева законе, подзаконске акте и друге 
обавезујуће прописе који су на снази у Републици Србији; 

2) „Уговор“ је уговор између Наручиоца и Добављача за 
извршење, завршетак и одржавање Радова. Састоји се из 
документације наведене у чл. 1.4 Општих услова Уговора; 

3) „Наручилац“ је Јавно предузеће „Путеви Србије“ (ЈППС) које 
је у својству Наручиоца закључило Уговор за извршење 
Радова са Добављачем; 

4) „Добављач“ је понуђач чија је понуда за извршење Радова 
прихваћена од стране Наручиоца; 

5) „Понуда“ је попуњена документација из Конкурсне 
документације достављена Наручиоцу од стране 
Добављача; 

6) „Уговорна страна“ је Наручилац, односно Добављач, у 
зависности од контекста, а „Уговорне стране“ су Наручилац 
и Добављач; 

7) „Радови“ су све оно што се Уговором захтева од Добављача 
да изгради, монтира и преда Наручиоцу, како је то 
дефинисано у Посебним условима Уговора; 

8) „Уговорна цена“ је прихваћена уговорна цена која је дата у 
Одлуци о додели уговора која обухвата радове неопходне 
за корекцију недостатака и након тога усаглашена у складу 
са одредбама из Уговора; 

9) „Предмер и предрачун радова“ означава комплетан предмер 
и предрачун радова са ценама и чини саставни део Понуде; 

10) „Техничка документација“ означава скуп свих пројеката, на 
основу којих се изводе уговорени Радови, а на основу које је 
Наручилац обезбедио Дозволу за извођење радова; 

11) „Пројектант“ је правно лице које је израдило Техничку 
документацију за Радове који су предмет Уговора; 

12) „Спецификације“ значе спецификације Радова обухваћених 
Уговором и све измене и допуне одобрене од стране 
Руководиоца пројекта. 

13) „Овлашћени представници“ су лица именовано у Посебним 
условима Уговора која представљају уговорне стране на 
реализацији Уговора; 

14) „Представник наручиоца“ је лице на које је Овлашћени 
представник Наручиоца пренео поједина овлашћења на 
управљању Уговором, о чему је Добављач писаним путем 
обавештенм; 

15) „Стручни надзор" је лице које у име Наручиоца обавља 
послове дефинисане чл. 1.7 Општих услова уговора; 
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16) „ОУУ“ су Општи услови Уговора; 

17) „ПУУ“ су Посебни услови Уговора којима се Општи услови 
Уговора мењају, односно допуњују; 

18) „Заједничко наступање“ је удружено наступање групе 
понуђача из заједничке понуде у својству Добављача на 
извођењу Радова; 

19) „Водећи партнер“ је члан групе понуђача у оквиру 
Заједничког наступања који је овлашћен од стране свих 
учесника у заједничкој понуди да у њихово име остварује 
сва права и обавезе према Наручиоцу, у складу са 
достављеним Споразумом, сачињенин у складу са 
одредбама чл. 81. ст. 4. Закона о јавним набавкама, 
прихваћеним од Наручиоца; 

20) „Члан заједничког наступања“ је члан групе понуђача -  
Добављача који удружено наступа на извршењу Уговора, и 
које је заједнички и појединачно солидарно одговорно у вези 
са свим уговорним обавезама према Наручиоцу; 

21) „Подизвођач“ је правно лице које има уговор са Добављачем 
за извођење дела Радова из овог Уговора, одобрен од 
Наручиоца. Укупна подуговорена вредност дела Радова које 
изводе сви подизвођачи не може бити већи од 30% уговорне 
цене; 

22) „Вишкови радова“ су позитивна одступања количина 
изведених радова у односу на уговорене количине радова; 

23) „Мањкови радова“ су негативна одступања количина 
изведених радова у односу на уговорене количине радова; 

24) „Непредвиђени радови“ су они радови који уговором нису 
обухваћени, а који се морају извести ради испуњења 
Уговора о извођењу радова; 

25) „Накнадни радови“ су они радови који нису уговорени и нису 
нужни за испуњење уговора, а Наручилац захтева да се 
изведу; 

26) „Потврда о отклоњеним недостацима“ је потврда коју издаје 
Стручни надзор након отклањања недостатака од стране 
Добављача; 

27) „Ситуација“ је захтев за плаћање којим Добављач тражи од 
Наручиоца плаћање изведених Радова; 

28) „Окончана ситуација" је сутација коју Добављач испоставља 
након завршетка гарантног периода, односно издавања 
потврде од стране представника Наручиоца и Стручног 
надзора о отклоњеним недостацим у гарантном периоду.  

29) „Датум почетка радова“ је дат у Посебним условима 
Уговора. То је најкаснији датум када Добављач мора да 
започне са извођењем Радова. Он се не мора подударати 
са датумом преузимања градилишта у посед; 

30) „Писмо о почетку радова" је допис којим Наручилац 
обавештава Добављача да је испунио услове за 
отпочињање Радова дефинисане у Посебним условима 
Уговора; 

31) „Рок за завршетак радова“ је датум до којег је планирано да 
Добављач заврши Радове. Рок за завршетак радова је 
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дефинисан у Посебним условима Уговора. Рок за 
завршетак радова може да буде измењен искључиво од 
стране Наручиоца издавањем одобрења за продужетак 
радова или издавањем налога за убрзање радова; 

32) „Датум завршетка радова“ је датум завршетка Радова 
оверен од стране Стручног надзора у складу са чл. 5.1 ОУУ; 

33) „Потврда о завршетку радова“ је допис којим Стручни 
надзор потврђује да је Добављач извршио све радове по 
Уговору; 

34) „Примопредаја радова“ је активност која се спроводи након 
завршених радова и издавања позитивног мишљења 
Комисије за технички преглед објекта, током које се врши 
Обрачунски преглед изведених радова на начин описан у 
оквиру чл. 5.4 ОУУ; 

35) „Технички преглед објекта“ је активност која се спроводи у 
складу са Законом о планирању и изградњи од стране 
Комисије за технички преглед на начин дефинисан чл. 5.3 
ОУУ; 

36) „Гарантни период" (период одговорности за недостатке) је 
период дефинисан чл. 3.3. и 5.5 ОУУ; 

37) „Недостатак“ значи било који део Радова који није извршен у 
складу са Уговором; 

38) „Коначна примопредаја радова“ је активност која се 
спроводи након истека Гарантног периода којом се 
завршавају уговорне обавезе Уговорних страна; 

39) „Потврда о добром извршењу посла" је допис који 
Наручилац издаје на крају гарантног периода и окончања 
Коначне примопредаје радова; 

40) „Радни цртежи" обухватају прорачуне, цртеже, детаље и 
остале податке које Добављач доставља Стручном надзору 
или који су одобрени од Стручног надзора, а који се користе 
за извршење Уговора; 

41) „Геомеханички извештаји“ представљају извештаје који 
садрже чињенице и тумачења истражних геомеханичких 
радова на градилишту; 

42) „Постројење“ је било који саставни део Радова који има 
механичку, електро, хемијску или биолошку функцију. 

43) „Опрема“ означава машине и возила Добављача 
привремено допремљене на градилиште за потребе 
извођења Радова; 

44) „Материјали“ су све набавке материјала у току реализације 
Уговора, укључујући потрошну робу, које Добављач користи 
за уградњу у Радове; 

45) „Градилиште“ је простор на коме се изводе Радови, односно 
простор који се користи за потребе извођења Радова.  

46) „Привремени радови“ су радови које пројектује, гради, 
монтира и уклања Добављач, а који су неопходни за 
извођење Радова; 

47) „Дани“ значе календарске дане; 

48) „Месеци“ значе календарске месеце; 
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49) „Писаним путем“ или „писано“ означава документ који је 
исписан руком, писаћом машином, одштампан или 
електронски израђен и који резултује трајним чувањем. 

1.2 Закон уговора На Уговор, његова значења и интерпретације и на односе између 
уговорних страна се примењују закони Републике Србије. 

1.3 Језик уговора Језик уговора је српски језик. 

1.4 Тумачења При тумачењу ових Општих Услова Уговора, једнина такође значи 
множину, мушки род такође значи женски и средњи род и 
обрнуто. Наслови немају значаја. Речи имају своје нормално 
значење које им је респективно дато у оквиру језика Уговора осим 
ако то није другачије посебно дефинисано. 

Документи који чини Уговор тумаче се према следећем редоследу 
приоритета: 

(1) Уговор о извођењу радова, 
(2) Понуда, 
(3) Посебни Услови Уговора, 
(4) Општи Услови Уговора, 
(5) Спецификације, 
(6) Техничка документација (Цртежи), 
(7) Предмер и предрачун радова, 
(8) сва остала документа наведена у Посебним условима 

Уговора која чине саставни део Уговора. 

Представник Наручиоца даје упутства којима се разјашњавају 
питања у вези са овим условима Уговора. 

1.5 Одлуке 
Представника 
Наручиоца 

Осим уколико није другачије дефинисано у Посебним условима 
уговора, Представник Наручиоца одлучује о уговорним питањима 
између Наручиоца и Добављача у име Наручиоца. 

1.6 Пренос 
овлашћења 
 
 

Наручилац може да пренесе било које од својих овлашћења у 
вези са Уговором на друга лица, односно да повуче било које 
овлашћење и дужан је да о томе обавести Добављача. 

1.7 Стручни 
надзор  
 

Стручни надзор је лице именовано од стране Наручиоца које 
врши стални стручни надзор над извођењем Радова. 

Стручни надзор се врши по прописима који регулишу вршење 
стручног надзора и посебним захтевима Наручиоца у погледу 
испуњења уговорних обавеза Добављача, управља и 
администрира уговором о грађењу, и обавља друге послове које 
му додели Наручилац у вези са Уговором. Вршење стручног 
надзора састоји се нарочито од контроле: 

• поштовања рокова извођења радова, 
• утрошка средстава, 
• извођења радова према техничкој документацији (на 

градилишту и у радионици), 
• примене прописа, стандарда и техничких норматива 
• количина и квалитета изведених радова, 
• квалитета материјала који се уграђују (укључујући и 

контролу на месту производње). 
• поштовања примене прописаних мера безбедности и 

заштите на раду, безбедности на градилишту и заштити 
животне средине. 

 
1.8 Комуникација Комуникација између уговорних страна је правоснажна једино ако 

је у писаном облику. Обавештења су пуноважна једино ако су 
достављена на адресу друге уговорне стране дефинисану у 
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Посебним условима уговора. 

Уговорне стране могу да промене адресу за комуникацију 
достављањем нове адресе писаним путем на адресу друге стране 
дефинисану у Посебним условима уговора. 

1.9 Остали 
извођачи 

Добављач сарађује и дели градилиште са другим извођачима 
радова, јавним институцијама, комуналним службама и 
Наручиоцем. Програм за друге извођаче радова Добављачу 
доставља Стручни надзор. Добављач обезбеђује средства и 
услуге које су потребне другим извођачима, како је то описано у 
Програму. Наручилац може изменити Програм за друге извођаче, 
при чему о свакој таквој измени обавештава Добављача. 

1.10 Особље и 
опрема 

Добављач је дужан да у року од 7 дана од дана потписивања 
уговора именује Одговорног извођача радова који је наведен у 
Понуди Добављача. 

Добављач ангажује кључно особље и опрему који су приказани у 
његовој Понуди за извршење радова и друго особље и опрему 
који су одобрени од стране Наручиоца. Наручилац одобрава 
предлог замене кључног особља само уколико су квалификације 
и способности новог особља једнаке или боље од оних које је 
поседовало особље представљено у оквиру Понуде. 

Уколико Стручни надзор уз сагласност Наручиоца затражи од 
Добављача да уклони лице које је члан или део тима особља 
Добављача, уз образложење, Добављач обезбеђује да то лице 
напусти градилиште у року од седам дана и да неће имати даље 
везе са радовима из Уговора. 

1.11 Ризици 
Добављача и 
Наручиоца 

Наручилац сноси ризике које овај Уговор дефинише као ризике 
Наручиоца, а Добављач сноси ризике које овај Уговор дефинише 
као ризике Добављача. 

1.12 Ризици 
Наручиоца 

Од Датума почетка радова до издавања Потврде о отклоњеним 
недостацима, следеће представља ризике Наручиоца: 

(а) Ризик од личне повреде, смрти или губитка или 
оштећења имовине (искључујући радове, постројења, 
материјале и опрему), који су настали услед 

(1) коришћења или запоседања градилишта 
Радовима или у сврху Радова, а неминовна су 
последица Радова или 

(2) немара, кршења законских обавеза или 
непоштовања правних обавеза Наручиоца или 
било ког лица запосленог код Наручиоца и/или 
ангажованог уговором од стране Наручиоца, 
изузев Добављача. 

(б) Ризик од оштећења Радова, постројења, материјала и 
опреме у обиму који је резултат пропуста Наручиоца 
или пројекта Наручиоца, или као последица рата или 
радиоактивне контаминације која директно угрожава 
земљу у којој се радови изводе. 

Од Датума завршетка уговора до издавања Потврде о 
отклоњеним недостацима, ризици за губитак или оштећење 
Радова, постројења и материјала су ризици Наручиоца осим 
губитака и оштећења због 

(а) недостатка који је постојао на датум завршетка радова, 

(б) догађаја који је настао пре датума завршетка радова, 
који сам по себи није био ризик Наручиоца или 
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(ц) активности Добављача на градилишту након датума 
завршетка радова. 

 

1.13 Ризици 
Добављача 

Од Датума почетка радова до издавања Потврде о отклоњеним 
недостацима, ризици за личне повреде, смрт, губитак или 
оштећења имовине (укључујући, али се не ограничавајући на, 
Радове, постројења, материјале и опрему) који нису ризици 
Наручиоца су ризици Добављача. 

1.14 Осигурање Добављач обезбеђује, у заједничко име Наручиоца и Добављача, 
покриће осигурањем са трајањем дефинисаним тачком 1.22 
Спецификација и на суму и са одбицима дефинисаним у 
Посебним условима уговора, за следеће догађаје који 
представљају ризике Извођача: 

(а) губитак или оштећење Радова, постројења и 
материјала; 

(б) губитак или оштећење опреме; 

(ц) губитак или оштећење имовине (осим Радова, 
постројења, материјала и опреме) везане за Уговор; 

(д) одоговорност према трећим лицима  

(е) инвалидитет, смрт услед незгоде и природну смрт 
особља ангажованог на Уговору укључујући и особље 
Подизвођача, Надзора и Инвеститора. 

Полисе и потврде за осигурање Добављач доставља Наручиоцу 
на одобрење пре Датума почетка радова. Сва та осигурања 
обезбеђују да надокнаде буду наплативе у врсти и односу валута 
сходно захтеву за надокнаду за направљене губитке или штете. 

Уколико Добављач не обезбеди тражене полисе и потврде, 
Наручилац може прибавити осигурање које је Добављач требало 
да обезбеди и надокнадити плаћене премије из других плаћања 
према Добављачу или, уколико плаћања нису доспела, плаћање 
премија сматра се дугом. 

Измене услова осигурања не могу да се изврше без претходног 
одобрења Наручиоца. 

Обе уговорне стране морају се придржавати свих услова из 
полиса осигурања. 
 

1.15 Подаци о 
Градилишту 

Сматра се да је Добављач проучио све податке о Градилишту и 
Радовима наведене у Посебним условима Уговора, као и све 
додатне расположиве информације у вези са тим. Интерпретација 
тих података је одговорност Добављача. 

1.16 Извођење 
радова 

Добављач изводи Радове у складу са Спецификацијама, 
Техничком документацијом и радним цртежима. 

Добављач започиње извођење Радова на Дан почетка радова. 
Радове изводи у складу са Програмом који је доставио, и који је 
ажуриран уз одобрење Стручног надзора и сагласност 
Представника Наручиоца, а завршава их до Рока за завршетак 
радова. 

1.17 Одобрење 
Стручног надзора 

Добављач Стручном надзору доставља на одобрење 
спецификације и цртеже којима се приказују предложени 
Привремени радови. 

Добављач је одговоран за израду пројекта Привремених радова. 

Одобрење Стручног надзора не мења одговорност Добављача за 
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пројектовање Привремених радова. 

Добављач прибавља одобрења од трећих лица на пројекат 
Привремених радова, где је то потребно. 

Сви цртежи које припреми Добављач за извођење привремених и 
сталних Радова захтевају претходно одобрење Стручног надзора 
пре њихове примене. 

1.18 Безбедност Добављач је одговоран за безбедност током трајања свих 
активности на градилишту. 

1.19 Откриће Све што се неочекивано открије на градилишту, а од историјског 
је или другог значаја или је велике вредности, власништво је 
Републике Србије. Добављач одмах прекида радове на тој 
локацији и обавештава Представника Наручиоца и Стручни 
надзор о таквим открићима и спроводи упутства Стручног надзора 
и Представника Наручиоца како да се у тој ситуацији понаша. 
 

1.20 Запоседање 
градилишта 

Добављач запоседа Градилиште након пријема Писма о почетку 
радова и испуњења свих услова прописаних важећом законском 
регулативом и овим Уговором у року дефинисаном у Посебним 
условима Уговора. 

Уколико Добаљачу није омогућено запоседање Градилишта због 
пропуста Наручиоца, Добављач ће имати право на разумну 
накнаду доказаних трошкова који настану као последица овог 
пропуста. 

1.21 Приступ 
градилишту 

Добављач дозвољава Стручном надзору и свим лицима 
овлашћеним од Наручиоца приступ Градилишту и било којој 
локацији на којој се изводе или постоји намера да се изведу 
радови везани за Уговор. 
 

1.22 Упутства, 
инспекције и ревизије 
 

Добављач извршава сва упутства Стручног надзора која су у 
складу са релевантним законима Републике Србије. 

Добављач ће омогућити приступ градилишту и увид у градилишну 
документацију инспекцијској служби надлежног министарства. 

 

ПРАЋЕЊЕ ДИНАМИКЕ ИЗВОЂЕЊА 

2.1 Програм 
радова 

У року дефинисаном у Посебним условима Уговора, Добављач 
доставља Представнику Наручиоца и Стручном надзору на 
одобрење Програм радова који приказује методе, организацију, 
редослед и динамику извршења свих активности везаних за 
Радове. 

Програм радова мора да садржи све битне активности, датуме, 
ресурсе (материјал, радна снага и механизација), учинке и друге 
податке важне за праћење динамике напредовања Радова. 
Добављач је такође дужан да у оквиру Програма радова 
дефинише рокове завршетка појединих технолошких целина 
(међурокове). 
 
Ажурирани Програм радова је Програм који показује стварно 
напредовање радова на свакој активности у односу на Програм 
радова, као и утицај постигнутог напретка на динамику 
преосталих радова, укључујући све промене у даљем редоследу 
активности. 

Добављач доставља Стручном надзору на одобрење ажурирани 
Програм радова у интервалима који нису дужи од периода 
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дефинисаног у Посебним условима Уговора. Уколико Добављач 
не достави ажурирани Програм у овом року, Стручни надзор ће 
трајно задржати суму дефинисану у Посебним условима 
Уговора од следеће ситуације.  

Одобрење Програма од стране Стручног надзора не мења 
обавезе Добављача.  

Добављач ревидује Програм радова/Ажурирани Програм радова у 
складу са примедбама Стручног надзора и тако исправљен 
Програм доставља Стручном надзору поново на салгасност. 
Уколико Добављач не достави ревидован Програм/Ажурирани 
Програм радова у року који одреди Стручни надзор, Стручни 
надзор ће трајно задржати суму дефинисану у Посебним 
условима Уговора од следеће ситуације. 

Ажурирани Програм радова/ревидован Програм обавезно 
приказује и утицај извршених измена и догађаја за надокнаду. 
 

2.2 Продужетак 
рока за завршетак 
радова 

Наручилац продужава рок за завршетак радова уколико се појаве 
догађаји ван разумне контроле Добављача, који онемогућују 
завршетак радова до рока за завршетак радова без преузимања 
мера за убрзање преосталих радова од стране Добављача, које 
могу имати за последицу стварање додатних трошкова за 
Добављача. 

Образложени захтев Добављача за продужење рока за завршетак 
Радова мора садржати сагласност Стручног надзора. 

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити циљани рок 
за завршетак радова у року од 21 дана од дана када је Добављач 
Наручиоцу доставио захтев о процени утицаја догађаја за 
надокнаду на измену уз достављање комплетних пратећих 
информација. Уколико Добављач пропусти да достави 
благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу 
решавања овог кашњења, кашњење изазвано овим пропустом се 
неће разматрати приликом одређивања новог циљаног рока за 
завршетак радова. 
 

2.3 Одлагања 
према налогу 
Наручиоца 

Наручилац може дати налог Добављачу за одлагање почетка или 
напредовања биле које активности на Радовима. 

2.4 Састанци 
Уговорних страна 

Непосредно након потписивања Уговора, Наручилац сазива  
Иницијални састанак представника свих учесника у реализацији 
Уговора, на коме ће се установити линије комуникације, 
међурокови за испуњење уговорних обавеза, форме докумената и 
све друго од интереса за реализацију Уговора. 
 
Стручни надзор и Добављач одржавају редовне састанке током 
реализације Уговора. Сврха састанака је преглед планова 
преосталих Радова и разматрање свих питања која су покренута у 
складу са процедуром благовременог обавештавања. Присуство 
Представника наручиоца састанку може тражити и Стручни 
надзор и Добављач.  
 
Стручни надзор води записник са састанака и доставља копије 
свима који су присуствовали састанку, укључујући и Наручиоца. О 
обавези предузимања активности уговорних страна одлучује 
Наручилац преко својих представника било на састанку или након 
састанка, што се доставља писаним путем свима који су 
присуствовали састанку. 

2.5 Благовремено Добављач упозорава Стручни надзор у најранијој могућој фази о 
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обавештење будућим специфичним догађајима или околностима који могу 
угрозити квалитет радова, повећати уговорну цену или изазвати 
кашњење извођења Радова. Стручни надзор може тражити од 
Добављача да достави процену очекиваних утицаја будућих 
догађаја или околности на Уговорну цену и рок завршетка 
Уговора, уколико таква процена није достављена уз обавештење 
или је непотпуна. Процену/допуну процене доставља Добављач у 
најкраћем могућем року. 

Добављач сарађује са Стручним надзором у припреми и 
разматрању предлога за избегавање или умањење утицаја таквих 
догађаја или околности, које треба да спроведу сви који су 
укључени у радове, и извршава било коју инструкцију Стручног 
надзора која из ових околности проистекне. 

2.6  Извештај о 
напредовању радова 

Добављач припрема месечне извештаје о напредовању Радова. 
Након овере месечних извештаја од стране Стручног надзора, 
Добављач исте доставља Представнику наручиоца у четири 
штампана примерака и једном електронском примерку. Први 
извештај обухвата период од датума закључења Уговора до краја 
првог календарског месеца након Датума почетка Радова. 
Месечни извештај одобрен од Стручног надзора Добављач 
доставља Наручиоцу најкасније у року датом у Посебним 
условима Уговора.  
 
Сваки извештај теба да обухвати: 

(a) Кооресподенцију са надлежним институцијама и 
осталим учесницима на пројекту; 

(b) Списак пројектне документације по којој се изводе 
радови; 

(c) Графиконе и детаљне описе напредовања радова 
укључујући и финансијску реализацију; 

(d) Ангажовање Добављачевог особља, опреме и 
механизације на градилишту; 

(e) Списак докумената о квалитетету материјала (атести); 
(f) Резултати снимања и испитивања изведених радова; 
(g) Податке о безбедности, укључујући детаље о било 

којим опасним инцидентима и активностима које се 
односе на аспекте животне средине и односа са 
јавношћу;   

(h) Упоређења стварног и планираног напредовања, са 
детаљима свих догађаја или  околности које би могле 
да угрозе завршетак у складу са Уговором, и мере које 
се усвајају (или треба да се усвоје) да би се 
превазишла кашњења; 

(i) Планиране активности у наредном месецу; 
(j) Прогнозу о потребној динамици прилива финансијких 

средстава за сваки наредни месец до завршетка 
Радова; 

(k) преглед налога за измену; 
(l) преглед захтева за потраживање достављених до 

краја периода извештавања; 
(m) Фотографије које показују стање израде и 

напредовања Радова на Градилишту. 
 

Уколико Добављач не достави извештај у року и на начин 
дефинисан одредбама овог члана, Стручни надзор ће трајно 
задржати суму дефинисану у Посебним условима Уговора од 
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следеће ситуације. 
 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 

3.1 Идентификација 
недостатака 

Стручни надзор врши контролу рада Добављача и обавештава 
Добављача о свим недостацима које је утврдио. Таква провера не 
утиче на обавезе Добављача. Стручни надзор може издати налог 
Добављачу да истражи недостатке и да открије и испита све 
радове за које Стручни надзор сматра да могу имати недостатке. 

Недостатке које Струлни надзор утврди на Радовима од Датума 
почетка радова до Датума завршетка радова, Добављач мора да 
отклони о сопственом трошку у року који одреди Стручни надзор. 
Уколико Добављач не отклони недостатке у прописаном року, 
Стручни надзор ће трајно задржати износ дефинисан у Посебним 
условима Уговора од следеће ситуације. 

3.2 Додатна 
испитивања 

Уколико Стручни надзор уз сагласност Представника Наручиоца 
изда налог Добављачу да изврши испитивање које није одређено 
Спецификацијама како би проверио да ли Радови имају 
недостатке и испитивање покаже да су недостаци постоје, 
Добављач сноси трошкове испитивања и узорковања без права 
надокнаде. Уколико не постоји недостатак, трошкови таквих 
испитивања представљају догађај за надокнаду. 

3.3 Отклањање 
недостатака у 
гарантном периоду 

Наручилац обавештава Добављача током и пре истека Гарантног 
периода дефинисаног чл. 5.5 ОУУ, о свим утврђеним уоченим 
недостацима. 

Сваки пут када се изда обавештење о недостацима у Гарантном 
периоду, Добављач отклања недостатке у року дефинисаном у 
обавештењу Наручиоца. 

Наручилац може да продужи Гарантни период за време које је 
потребно да се недостаци отклоне. 

3.4 Неотклоњени 
недостаци 

Уколико Добављач не отклони недостатке у року дефинисаном у 
обавештењу Наручиоца, Наручилац врши процену трошкова за 
отклањање недостатака и за тај износ умањује плаћање 
Добављачу. 

 
 

КОНТРОЛА ТРОШКОВА 

4.1 Уговорна цена Предмер и предрачун радова, на основу којег је утврђена 
Уговорна цена, садржи све ставке и позиције са јединичним 
ценама за Радове које изводи Добављач по Уговору. Добављачу 
се плаћа стварно изведена и верификована количина по 
уговореној јединичној цени за сваку појединачну ставку/позицију 
из Предмера и предрачуна радова. 

4.2 Промене 
Уговорне цене 

Промене количина извршених радова у односу на количине из 
Предмера и предрачуна (вишкови и мањкови радова) не утиче на 
промену јединичних цена. 

Промена изведених количина утиче на промену Уговорне цене. 
Уколико је промена количина последица вишкова или мањкова 
радова, Добављачу се плаћа стварно извршена количина радова 
по уговореним јединичним ценама. Уколико наступи потреба за 
извођењем непредвиђених радова и Добављач их изврши, биће 
му плаћена правична надокнада. 

У случају вишкова радова и непредвиђених радова, Стручни 
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надзор верификује њихову оправданост, као и све елементе 
образложеног потпуног захтева Добављача. 

На захтев Стручног надзора, Добављач доставља детаљну 
анализу свих цена из Предмера и предрачуна радова. 

4.3 Предвиђања 
токова новца 

У оквиру Програма радова и Ажурираног програма радова 
Добављач доставља пројекцију токова новца на Уговору. 

4.4 Привремене 
Ситуације 

Добављач испоставља привремене ситуације за плаћање у 
форми коју прописује Наручилац у договореном броју примерака. 
Привремену Ситуацију за плаћање потписују Одговорни извођач 
радова, Стручни надзор и Наручилац. 

Вредност извршених радова утврђује Стручни надзор у складу са 
Уговором. 

Стручни надзор може да искључи било коју позицију одобрену у 
претходним ситуацијама или умањи било коју претходно 
одобрену износ на основу касније добијених информација. 

4.5 Плаћања  Наручилац плаћа Добављачу износ одобрен у ситуацији на начин 
утврђен чл. 4.4 ОУУ у законском року на рачун Добављача 
наведен у Посебним условима Уговора и ситуацији. Законски 
рок за исплату почиње да тече од датума овере ситуације од 
стране Овлашћеног представника Наручиоца. 

У износ за исплату обрачунава се одбитак за повраћај аванса 
сходно чл. 4.10 ОУУ и одбитак по основу гарантног депозита 
(задржани износи) сходно чл. 4.6 ОУУ. 

Сва плаћања се врше у динарима. 

Позиције радова за које нису уписани износи или јединичне цене 
у Предмеру и предрачуну радова се не плаћају посебно од стране 
Наручиоца и сматра се да су трошкови њихове реализације 
покривени другим износима и јединичним ценама у Уговору. 

4.6 Гарантни 
депозит 

а) Наручилац задржава од сваког плаћања према Добављачу 
пропорционални износ дат у Посебним условима Уговора до 
завршетка комплетних Радова. 

Након издавања Потврде о завршетку радова од стране Стручног 
надзора у складу са чл. 5.1 ОУУ, половина укупне задржане суме 
(гарантног депозита) се враћа Добављачу, а друга половина 
након истека Гарантног периода и издавања потврде од 
Наручиоца да су сви недостаци о којима је Добављач био 
обавештен од Наручиоца отклоњени пре краја овог периода. 
Добављач може уз предходну сагласност Наручиоца заменити 
другу половину гарантног депозита Банкарском гаранцијом за 
отклањање недостатака у гарантном периоду наплативом на први 
позив. 

б) Гаранција за отклањање недостатака у гарантном периоду 
доставља се Наручиоцу не касније од рока дефинисаног у 
Посебним условима Уговора и мора бити издата од пословне 
банке прихватљиве за Наручиоца. Гаранција за отклањање 
недостатака у гарантном периоду важи 5 (пет) дана дуже од 
истека гарантног периода. Форма Гаранције за отклањање 
недостатака у гарантном периоду мора бити идентична форми 
датој у оквиру Конкурсне документације. Уколико се гарантни 
период продужи као последица отклањања недостатака у 
гарантном периоду од стране Добављача, важност банкарске 
Гаранције за отклањање недостатака у гарантном периоду мора 
бити продужена у складу са тим продуженим периодом. Уколико 
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важност ове гаранције не буде продужена 15 дана пре њеног 
истека, Наручилац стиче право на њену наплату. 

4.7 Пенали 
(Уговорне казне) за 
кашњење 

Наручилац наплаћује Добављачу пенале (уговорне казне), 
исказане кроз дневни износ наведен у Посебним условима 
Уговора, за сваки дан кашњења завршетка радова у односу на 
рок за завршетак радова. Укупна сума уговорних казни не сме 
прећи износ дефинисан у Посебним условима Уговора.  

Наручилац обавештава Добавњача о датуму од којег почињу да 
се обрачунавају пенали и умањује плаћања Добављачу за износ 
пенала кроз сваку наредну ситуацију. Плаћање уговорних каѕни 
не ослобађа Добављача обавезе извршавања уговорених 
Радова. 

Уколико је продужен рок за завршетак радова након наплате 
пенала, Стручни надзор исправља сва прекомерна плаћања 
пенала од стране Добављача усаглашавањем следеће ситуације. 

4.8 Гаранција за 
добро извршење 
посла 

Гаранција за добро извршење посла доставља се Наручиоцу не 
касније од рока дефинисаног у Посебним условима Уговора и 
мора бити издата на износ дефинисан у Посебним условима 
Уговора, од пословне банке прихватљиве за Наручиоца. 
Гаранција за добро извршење посла важи 60 (шездесет) дана 
дуже од рока за завршетак радова. Форма Гаранције за добро 
извршење посла мора бити идентична форми датој у оквиру 
Конкурсне документације.  

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење 
Уговора, Добављач је дужан да продужи важност банкарске 
Гаранције за добро извршење посла. Наручилац има право да 
наплати гаранцију уколико Добављач не одржава важност исте, 
односно уколико важност гаранције не продужи 15 дана пре 
њеног истека. 

4.9 Трошкови 
поправки 

Губитак или оштећење Радова или материјала који представљају 
уграђени део у Радове од Датума почетка Радова до краја 
Гарантног периода су одговорност Добављача и биће отклоњени 
од стране и о трошку Добављача уколико су губици или штете 
настали као резултат чињења или нечињења Добављача. 

 
ЗАВРШЕТАК УГОВОРА 

5.1 Завршетак 
радова 

Када заврши Радове, Добављач о томе писаним путем 
обавештава Стручни надзор. Стручни надзор након прегледа 
радова у року од 14 дана издаје Потврду о завршетку радова или 
даје Добављачу Налог за отклањање недостатака. По отклањању 
недостатака, Добављач о томе обавештава Стручни надзор, који 
након поновљеног прегледа и утврђивања да су недостаци 
отклоњени, издаје Потврду о завршетку радова. 

5.2 Пројекат 
изведеног објекта 

Пројекат изведеног објекта и упутства за рад и одржавање (ако су 
упутства захтевана), Добављач доставља у року наведеном 
Посебним условима Уговора. 

Уколико Добављач не достави Пројекат изведеног објекта и 
упутства у року или за њих не добије одобрење Стручног надзора, 
Стручни надзор трајно задржава износ дефинисан Посебним 
условима Уговора од доспелих плаћања Добављачу. 

5.3 Технички 
преглед објекта 

Технички преглед објекта је обавеза према одредбама Закона о 
планирању и изградњи. Организација и трошкови Tехничког 
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прегледа радова су обавеза Наручиоца. Добављач и Стручни 
надзор су обавезни да учествују у Техничком прегледу и у 
потпуности сарађују са Комисијом за технички преглед. 

Након спроведеног Техничког прегледа, Добављач је у обавези да 
поступи по свим примедбама Комисије за технички преглед 
објекта. Евентуални трошкови који проистекну из налога Комисије 
за технички преглед, а нису последица неквалитетно изведених 
радова, односно непоштовања Техничке документације од стране 
Добављача, падају на терет Наручиоца. 

Прибављање позитивног мишљења Комисије за технички преглед 
објекта на изведене Радове, односно записника о техничком 
прегледу објекта са констатацијом да је објекат подобан за 
употребу, је предуслов за вршење примопредаје у складу са чл. 
5.4 ОУУ и ПУУ. 

5.4 Примопредаја Наручилац преузима Градилиште и Радове у року наведеном у 
Посебним условима Уговора од датума издавања позивитног 
мишљења Комисије за технички преглед објекта на изведене 
Радове. У поступку примопредаје Стручни надзор и Добављач 
врше обрачун изведених радова при чему се констатују количине, 
квалитет и вредност изведених радова. Стручни надзор и 
Добављач потписују Записник о примопредаји најкасније до 
датума примопредаје. Датум примопредаје представља почетак 
Гарантног периода. 

5.5 Гарантни 
период 

Гарантни период је период који почиње датумом примопредаје 
радова, а његово трајање је дефинисано у Посебним условима 
Уоговора. 

5.6 Коначна 
примопредаја 

По истеку Гарантног периода, Добављач упућује Наручиоцу 
захтев за Коначну примопредају радова. Записник о коначној 
примопредаји радова потписују Добављач и Наручилац. Саставни 
део Коначне примопредаје је: (а) Коначни обрачун радова који 
садржи рекапитулацију изведених количина радова, вредност 
наплаћених ситуација и основне податке о уговору и (б) Окончана 
ситуација. 

Коначна примопредаја је последња активност на Уговору и по 
потписивању Записника о коначној примопредаји престају 
уговорне обавезе Уговарача. 

5.7 Потврда о 
добром извршењу 
посла 

Потврду о добром извршењу посла издаје Наручилац Добављачу 
по истеку гарантног периода, под условом: 

a) Да су до коначне примопредаје решена на задовољавајући 
начин сва евентуална спорна и нерешена питања између 
уговорних страна; 

b) Да су сви недостаци, евидентирани у току гарантног 
периода отклоњени на задовољавајући начин; 

c) Да је комисија за технички преглед објекта дала позитивно 
мишљење и да је за објекат издата употребна дозвола. 

d) Да је Добављач испоставио Окончану ситуацију одобрену 
од стране Стручног надзора и Наручиоца. 

5.8 Раскид Уговора И Наручилац и Добављач могу да раскину Уговор уколико друга 
уговорна страна својим чињењем или нечињењем проузрокује 
суштинско кршење одредби Уговора. 

Суштинско кршење Уговора обухвата, али се не ограничава на 
следеће случајеве: 

(а) када Добављач обустави радове на 30 дана, а 
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обустављање радова није приказано у актуелном Програму 
радова, нити је одобрено од стране Стручног надзора; 

(б) када Наручилац изда налог Добављачу за одлагање 
напредовања Радова и налог не повуче у року од 30 дана; 

(в) када Добављач банкротира или оде у ликвидацију која није 
изведена у циљу реструктуирања или спајања; 

(г) када Наручилац не изврши плаћање Добављачу по основу 
верификованих ситуација у року од 100 дана од датума овере од 
Стране Наручиоца; 

(д) када Стручни надзор достави Добављачу обавештење да 
неотклањање одређеног недостатка представља суштинско 
кршење Уговора, а Добављач не изврши његово отклањање у 
року који је одредио Стручни надзор; 

(ђ) када Добављач не одржава важност банкарских гаранција 
захтеваних Уговором на начин прописан Уговором; 

(е) када Добављач касни са завршетком радова за број дана 
за који се плаћа максимални износ уговорних казни како је то 
дефинисано у чл. 4.7 ОУУ и ПУУ; 

(ж) уколико динамика извођења радова од стране Добављача 
одступа за више од 2 месеца од динамике дефинисане у 
Програму радова у складу са чл. 2.1 ОУУ, 

Када било која Уговорна страна достави другој Уговорној страни 
обавештење о кршењу Уговора из разлога другачијих од 
наведених у овом члану (а-ж) уз образложење, Уговорне стране 
споразумно доносе одлуку о томе да ли је кршење Уговора 
суштинско или не. Уколико Уговорне стране не могу да се по том 
питању споразумеју, примењују се одредбе чл. 6.2 ОУУ. 

Уколико је Уговор раскинут, Добављач тренутно обуставља 
радове, обезбеђује и осигурава градилиште и напушта 
градилиште у најкраћем могућем року. 

5.9 Плаћања након 
раскида Уговора 

Уколико је Уговор раскинут због суштинског кршења Уговора од 
стране Добављача, Стручни надзор издаје потврду на вредност 
изведених радова и наручених материјала умањену за проценат 
наведен у Посебним условима Уговора који се обрачунава на 
вредност незавршених радова,. Након датума обавештења о 
раскиду Уговора, осим већ обрачунатих трајних одбитака, 
додатне уговорне казне се не обрачунавају. Уколико укупни износ 
дуга према Наручиоцу прелази сва плаћања према Добављачу, 
разлика се сматра дугом који се плаћа Наручиоцу. 

Уколико је Уговор раскинут на захтев Наручиоца или због 
суштинског кршења Уговора од стране Наручиоца, Стручни 
надзор издаје потврду на вредност извршених радова, наручених 
материјала, реалних трошкова одношења опреме, као и трошкове 
Добављача везане за заштиту и обезбеђење Радова. 

5.10 Власништво Сви материјали на градилишту, постројења, опрема, привремени 
радови и Радови се сматрају власништвом Наручиоца уколико је 
Уговор раскинут због неизвршења обавеза Добављача. 

5.11 Ослобађање 
од извршења обавеза 

Уколико је онемогућено извршење Уговора услед избијања рата 
или било ког другог догађаја који је у потпуности изван контроле 
Наручиоца или Добављача, Наручилац издаје потврду да је даље 
извршење Уговора немогуће. Добављач обезбеђује градилиште и 
зауставља радове што је могуће пре након добијања ове потврде. 
Добављач се плаћа за све радове које је извршио пре пријема 
поврде и за све радове које је извршио након пријема потврде за 
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које је постојала обавеза да их изврши. 

 
СПОРАЗУМНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

6.1 Споразумно 
решавање спора 

Уговорне стране су сагласне да је избегавање или рано 
разрешење свих спорних питања од кључне важности за 
реализацију Уговора. Уговорне стране ће настојати да сва 
евентуално спорна питања у вези са реализацијом Уговора или 
тумачењем истог реше споразумно. У том циљу, Уговорне стране 
могу да траже коришћење услуга других стручних особа или тела 
која су заједнички одабрале. 

6.2 Решавање 
спорова 

За решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду. 
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ УГОВОРА 
 

Број члана 

ОУУ 
Измене и допуне Општих Услова Уговора 

1.1 (7) Радови обухватају: 
 

 Радове на изградњи моста по позицијама радова наведеним у 
приложеном предмеру радова.  

 Радове на изградњи дела обилазног пута око Зрењанина од km 
4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице по 
позицијама радова наведеним у приложеном предмеру радова.  

 Измештање трасе водоводне мреже са заштитом фекалне 
канализације на кружној  раскрсници са државним путем IБ-12 и 
државним путем IIA-108 (стара ознака M-7) 

 Електроенергетске инсталације 

 Заштиту телекомуникационих инсталација 

 Заштиту гасовода  на кружној  раскрсници са државним путем 
IБ-12 и државним путем IIA-108 (стара ознака M-7) 

 Собраћајна сигнализација.  

 Саобраћајно техничка регулација за време извођења радова. 

 Саобраћајна сигнализација – обележавање пловног пута 
 

и све остале активности које је потребно спровести да би објекат био 
изграђен и пуштен у употребу у складу са Техничком документацијом, 
грађевиснком дозволом и важећим релевантним прописима Републике 
Србије. 

1.1 (13) Овлашћени представници Уговорних страна су: 
 
За Наручиоца:   Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инж. 

Извршни директор Сектора за одржавање 
државних путева I и II реда 

 
За Добављача:  ________________________________  

 _________________________________ 

1.1 (29) Датум почетка радова је 7 дана од датума Писма о почетку радова.. 

1.1 (30) Наручилац издаје Писмо о почетку радова Добављачу након што 

Добављач достави Наручиоцу и Наручилац прихвати следеће: 

 Гаранцију за добро извршење посла у складу са одредбама чл. 

4.8 ОУУ и ПУУ, 

 Решење о именовању Одговорног извођача радова у складу са 

законом и одредбама овог Уговора, 

 Полисе осигурања са доказом о плаћеним премијама у складу са 

одредбама чл. 1.14 ОУУ и ПУУ, 

 Програм радова одобрен од Стручног надзора у складу са 

одредбама чл. 2.1 ОУУ и ПУУ. 

Добављач не може ући у посед Градилишта пре издавања Писма о 
почетку радова у складу са одредбама чл. 1.20 ОУУ и ПУУ. Сва 
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кашњења у погледу испуњења горе наведених обавеза падају на терет 
Добављача. 
 
Наручилац је у обавези да у року од 7 дана од дана потписивања 
Уговора достави Добављачу и Стручном надзору примерак техничке 
документације по којој се изводе Радови. 

1.1 (31) Рок за завршетак радова je _____________ календарских дана од дана 

увођења у посао. 

1.8 Адресе уговорних страна: 

 

Наручилац: Јавно предузеће „Путеви Србије“ 

За: Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инж. 
 Извршни директор Сектора за одржавање државних                                    

путева I и II реда 

Адреса:  Булевар краља Александра 282, 11000 Београд 

Телефон: +381 11 30 40 644 

Е-маил: zoran.stojisavljevic@putevi-srbije.rs 

 

Добављача:  ________________________________  

За:  ________________________________  

Адреса:   ________________________________  

Телефон:  ________________________________  

Е-маил:  ________________________________  

1.14 - Радови, постројења, материјали, осигурање остале имовине у 

вези са Уговором (осим Радова, постројења, Материјала и 

Механизације) се осигуравају на износ не мањи од Уговорене 

цене наведене у Писму о прихватању понуде  

- Минимални износ за осигурање опреме и механизације је 

400.000.000,00 РСД 

- Осигурање од одговорности према трећим лицима (TPL) – 

висина обештећења по случају је 100,000,000.00 РСД. без 

ограничења броја штетних догађаја, са лимитом у агрегату 

300.000.000,00 РСД.  

- Минимална покрића за осигурање особља је: 

o Инвалидитет услед незгоде – 1.200.000,00 РСД 

o Смрт услед незгоде -600.000,00 РСД 

o Природна смрт – 600.000,00 РСД 

Максимално учешће осигураника у штети је: 

- Радови, Постројења, Материјали 1.200.000,00 РСД 

- Опрема и Механизација 600.000,00 РСД 

- Остала имовина у вези са уговором (осим Радова, постројења, 

Материјала и Механизације) – 120.000,00 РСД 

Извођач ће полису осигурања и доказе о реосигурању и о уплати 

премија доставити пре почетка радова Стручном надзору на 

сагласност. 



страна 203 од 250 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

1.15 Подаци о градилишту дати су у „Пројекату за извођење радова на 
изградњи дела обилазног пута око Зрењанина од км 4+915.11 до км 
8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом моста преко канала 
Бегеј. 

1.20 Датум запоседања градилишта је: 7 дана од датума Писма о почетку 

радова.. 

Наручилац уводи у посед Добављача Писмом о почетку радова, по 

испуњењу следећих обавеза: 

Добављач у року од 7 дана од дана потписивања Уговора доставља 
Наручиоцу: 

 Решење о именовању Одговорног извођача радова наведеног у 

Понуди; 

 Гаранцију за добро извршење посла у складу са Клаузулом 4.8 

О.У.У. и П.У.У.; 

 Програм радова у складу са Клаузулом 2.1 О.У.У. и П.У.У.; 

 Полисе осигурања у складу са Клаузулом 1.14 О.У.У. и П.У.У.; 

 
Добављач у року од 14 дана од дана потписивања Уговора доставља 

Наручиоцу: 

 Програм радова у складу са Клаузулом 2.1 О.У.У. и П.У.У.; 

 
Наручилац је у обавези да у року од 7 дана од дана потписивања 
Уговора достави Добављачу и Стручном надзору примерак техничке 
документације. 
 

Извођач може физички отпочети радове након испуњења ових обавеза 

и пријема Писма о почетку радова. 

2.1 Рок за доставу Програма радова: 14 дана од датума закључења 
Уговора. 

Период у коме се врши ажурирање програма: календарски месец. 

Износ који се трајно задржава за кашњење у достави ажурираног 
Програма радова и ревидованог Програма радова и ревидованог 
Ажурираног програма радова: 50.000 дин. дневно (педесетхиљада 
динара). 

2.6 Добављач доставља Извештај о напредовању радова уроку 10 дана 

од последњег дана периода на који се односи. 
 
Износ који се трајно задржава за кашњење у достави ажурираног 
Програма радова је 10.000 дин. дневно (десетхиљада динара). 

3.1 Износ који се трајно задржава за непоступање по налогу и у роковима 
које пропише Стручни надзор: 25.000 РСД дневно (двадесетпетхиљада 
динара). Трајни одбитак се обрачунава до датума извршења налога 
Стручног надзора. 

4.5 Рачун пословне банке Добављача на који се врши уплата по основу 
испостављених и одобрених ситуација: 

Назив банке _________________________ 

Адреса банке ________________________ 
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Број рачуна __________________________ 

4.6 а) Пропорционални износ који се задржава је: 5 (пет) процената. 

Уколико Добављач одлучи да гарантни депозит замени са банкарском 

гаранцијом „на захтев“, Добављач је обавезан да користи образац у 

форми која је приложена у Конкурсној документацији. Гаранцију издаје 

банка која је прихватљива за Наручиоца. 

б) Гаранција за отклањање недостатака у гарантном периоду издаје се 
на данПримопредаје радовау висини од 5% од укупне вредности 
изведених радова без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана 
дужи од истека гарантног периода.. 

4.7 Уговорни пенали за целокупне радове износе 0.1% коначне уговорне 
цене по дану. Максимални износ казнених пенала за целокупне радове 
је 10% укупне Уговорне цене. 

4.8 Гаранција за добро извршење посла издаје се у року од 7 дана од 
датума закључења Уговора у висини од 10% од укупне вредности 
Уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи 
од истека рока за коначно извршење посла. 

5.2 Рок до ког се захтева достављање Пројекта изведеног објекта је 14 
дана након издавања Потврде о завршетку радова од стране Стручног 
надзора. Пројекат изведеног објекта обухвата све измене изведене на 
објекту у односу на Техничку документацију на основу које су Радови 
извођени. 
 
Износ који ће бити задржан у случају недостављања Пројекта 
изведеног објекта до захтеваног датума је 50.000 дин. 
(педесетхиљададинара) дневно. 

5.4 Рок за преузимање Градилишта и Радова: 14 дана. 

5.5 Период за отклањање недостатака (гарантни педиод) је 3 (три) године 
рачунајући од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о 
садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, саставу 
комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности 
објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и 
употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте 
објеката („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015 и 29/2016), другачије одређено. 

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова, али 
који не може бити краћи од гарантног рока за тај део конструкције.  

5.9 Проценат који се примењује за обрачун вредност незавршених радова: 
10% (десет процената). 
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VIII  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
 

 2/1     КОНСТРУКЦИЈА (ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО БЕГЕЈА 
 
Рб. 

Опис позиције ЈМ 
кол. 

радова 
јединична 

цена 
укупно  

без ПДВ-а 

  Појектованим радовима није обухваћено: 
1. израда прилазних насипа, кегли моста и 
коловозне конструкције изнад прелазне 
плоче 
2. каналета на косинама насипа 
НАПОМЕНА: 
Сви радови на изради средњих стубова 
предвиђени су при радном водостају 74.40         

  1.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         
1 

Припрема и одржавање привременог пута до 
градилишта ширине 3 m и дужине до 500 m. 
Обрачун по m¹. m1 500,00     

2 Организација и припрема градилишта. ком. 1     
3 Геодетско обележавање осовине моста. ком. 1     

  
      укупно   

  2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         
4 Израда привременог платоа од земљаног 

материјала уз обале Бегеја са којег ће се 
вршити израда бушених шипова као и побијања 
заштитног челичног прибоја. У цену улази 
ископ земље из позајмишта са градилишта, 
насипање и набијање завршног слоја. 
Уклањање платоа обрачунато у другим 
позицијама. 
(9,6+13,23)*21=479,43 m3 479,43     

5 Набавка, транспорт и насипање камене 
ситнежи у слоју до 15 cm преко платоа. 
(6,8+13,0)*16,8=332,64 m2 332,64     

6 Машински ископ бушењем за шипове средњих 
стубова под заштитом челичних колона. Ценом 
обухватити све радње и алате потребне за 
ископ кроз песковито-глиновито тло (према 
геотехничком елаборату). 
Плаћа се 1 m извршеног ископа пречника 1,20 
m, све спремно за уграђивање арматуре шипа 
и за бетонирање шипа Ø120 cm. Шипови се 
изводе са привременог платоа (насипа) на коти 
74.90 (0,5 m вишљег од водостаја 74.40) 
2*8*25,9=414,4 m1 414,40     

7 Машински ископ бушењем за шипове обалних 
стубова под заштитом челичних колона. Ценом 
обухватити све радње и алате потребне за 
ископ кроз песковито-глиновито тло (према 
геотехничком елаборату).Плаћа се 1 m 
извршеног ископа пречника 1,20 m, све 
спремно за уграђивање арматуре шипа и за 
бетонирање шипа Ø120 
cm.2*(29,4+30,4)=119,60 m1 119,60     
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8 Набавка, постављање и побијање прибоја од 
челичних талпи правоугаоног облика, мин. 
отпорног момента W=745 cm³ (Larssen 601; 78 
kg/m²). Талпе су дужине 7 m и побијају се са 
привременог платоа (насипа) у дубину 6,5 m. У 
цену улази сва потребна опрема и алат за 
побијање, везна средства као и постављање 
рама вођица који се монтира на платоу. Рам 
вођица је уједно и носач ослонац (рам) прибоја 
који остаје при врху те у цену улази и сав 
потребан рад на његовом причвршћивању као 
и све потребне разупoре. У цену улази и 
шуперисање талпи. Подводно сечење талпи, 
утовар и транспорт посебно се обрачунавају. 
Дужина талпи је 7 m. 
Обрачун челичних прибоја је по m². 
2*(6,7+12,7)*7*2=543,20 m2 543,20     

9 Машински ископ земље из прибоја са обaле 
Бегеја уз присуство воде. Дубина ископа је 3,2 
m све до пројектованe коте горње стране 
бетонског тампона (чепа). 
6,7*10,3*3,2*2=441,66 m3 441,66     

10 Ископ земље из прибоја у дубини до 1 m (до 
пројектоване коте доње стране бетонског 
тампона). Копање се врши између шипова, 
шипова и прибоја подводним усисним багером. 
6,7*10,3*1*2=138,02 

m3 138,02     
11 Подводно чишћење контактне површине 

прибоја и челичних плаштева шипова са 
бетонским тампоном. Контактна површина је 1 
m. Чишћење изводе гњурци воденим млазом. 
(6,7*10,3*1+2*0,6*3,14*1*6)*2=183,24 

m2 183,24     
12 Црпљење воде из прибоја. 

10,3*6,7*3,5*2=483,07 
m3 483,07     

13 Ископ земље машинским путем за темеље 
јармова код крајњих стубова и ископ насипа за 
шљунчани клин. 

m3 101,40     
14 Израда тампона од шљунка испод наглавних 

греда и израда шљунчаног клина. Обрачун по 
m³ уграђеног и набијеног тампона и клина. 
(1,85*0,1*11,4 + 2,61*10,8)*2=60,59 m3 60,59     

15 Ископ земљаног материјала на левом обалном 
појасу Бегеја ради профилисања терена 
заједно са утоваром и транспорта земље на 
депонију коју одреди инвеститор. 
Профилисање терена се обавља узводно и 
низводно 30 m. 
42,21*30*2=2.532,60 m3 2.532,60     

16 Насипање десне обале Бегеја, узводно и 
низводно по 30 m, земљаним материјалом 
ради формирања корита. Материјал узети из 
ископа на левој обали или из позајмишта које 
одреди инвеститор.24*30*2=1.440 

m3 1.440,00     
17 Подводни ископ корита Бегеја и уклањање 

привременог платоа. Ископ извршити узводно и 
низводно по 30 m. 
64,68*30*2=3.880,80 m3 3.880,80     
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18 Хумузирање обала Бегеја у висини до нових 
кегли и по косинама корита до коте радне воде 
Бегеја (74.4). Висина хумуса је 20 cm, а у цену 
улази и затрављење. 

m2 1.900,00     
  

      укупно   
  3. БЕТОНСКИ РАДОВИ         
  Следеће важи за све позиције: 

- мешање бетона мора бити машинским 
путем, а набијање вибрирањем 
- арматура и каблови се плаћају посебно 
- у цену је урачуната оплата, све потребне 
скеле као и нега бетона. 

        
19 Набавка и уградња свеже бетонске масе МБ40 

(са најмање 400 kg цемента) у бушотину шипа 
1.200 mm, заштићену челичном колоном, 
контракторским поступком. Ценом обухваћен 
потребан рад, материјал и транспорт до места 
уградње. У цену улазе сечење челичних 
заштитних цеви и крајцовање шипова до 
пројектоване коте. 
Плаћа се по 1 m¹ (1,13 m³/m¹) уграђеног бетона 
у шип. 
У речним шиповима су предвиђене заштитне 
челичне цеви пречника d=1.100 mm и дебљине 
d=6 mm и оне се посебно обрачунавају. 
(29,4+30,4)*2+22,6*8*2=481,2 

m1 481,20     
20 Бетонирање тампонског слоја у прибоју 

подводним бетоном МБ40 дебљине 1m. 
10,3*6,7*1*2=138,02 

m3 138,02     
21 Бетонирање армиранобетонских темељних 

плоча изнад шипова средњих (речних) стубова 
бетоном МБ40. Није потребна оплата. 
6,7*12,7*1,5*2=255,27 

m3 255,27     
22 Бетонирање армиранобетонских речних 

стубова заједно са везном гредом у врху 
бетоном МБ40, В6, М-100.  
2*((24,61+23,4)*1+9,51*1,3)=120,75 

m3 120,75     
23 Бетонирање округлих стубова пречника 1.200 

mm у продужетку шипова на крајњим 
стубовима бетоном МБ40. 
1,13*(3+2)*2=11,30 

m3 11,30     
24 Бетонирање армиранобетонских наглавних 

греда и крилних зидова крајњих стубова 
бетоном МБ35, В6, М-100.греда: 
1,85*1*11,44=21,16парапет: 
0,35*2,18*11,44=8,73кратки ел: 
0,25*0,375*10,65=1,00конзола крила: 
0,4*3,15*2=2,52крило: 6,47*0,3=3,88маска: 
0,18*0,3*2=0,11укупно=37,98*2=75,96 m3 75,96     

25 Бетонирање квадера ситнозрним бетоном 
МБ35. У цену улази и израда и постављање 
оплате. Пре израде потребно је висински 
одредити висине испод сваког носача. 
0,6*0,6*0,6*2=0,43 

m3 0,43     
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26 Израда, транспорт и монтажа носача у крајњим 
пољима моста од преднапрегнутог бетона 
МБ45. Носачи су дужине L=28,25 m и тежине по 
једном комаду G=48,6t. Носачи се монтирају на 
сувом. 
за 1 носач 
0,90*(0,8+0,3)+1*0,95+(1+0,556)*0,5*2+0,556*16,
75+ (0,556+1,124)*0,5*6+1,124*1,45+0,2=19,68 
УКУПНО: 19,68*6*2=236,15 m3 236,15     

27 Израда, транспорт и монтажа носача у 
средњим пољима моста (изнад реке) од 
преднапрегнутог бетона МБ45. Носачи су 
дужине L=45,5 m и тежине по једном комаду 
G=83,4t. Носачи се монтирају изнад реке. 
за 1 носач 
0,85*0,3*2+1,124*1,45*2+(1,124+0,672)*0,5*6*2+ 
(0,672+0,617)*0,5*4*2+0,617*22=33,28 
УКУПНО 33,28*6=199,65 m3 199,65     

28 Бетонирање армираним бетоном попречних 
носача изнад лежишних греда крајњих стубова 
и изнад средњих стубова бетоном МБ45. 
Бетонирање је обрачунато до доње ивице 
коловозне плоче. За ове радове није потребна 
посебна скела јер на крајњим стубовима 
постоји лежишна греда, а на средњим 
привремени јармови. Бетонирање се може 
вршити са обала. 
(11,22*2*0,5+8,17*2*0,3*2)*2 + 
(1,41*1,21*0,5+1,41*0,16*0,6*5)*2=45,11 m3 45,11     

29 Бетонирање армираним бетоном попречних 
носача у средњем и крајњим отворима моста 
бетоном МБ45. Бетонирање је обрачунато до 
доње ивице коловозне плоче. Потребне висеће 
скеле. 
(2,67*5+0,23*2)*0,3*4=16,57 

m3 16,57     
30 Бетонирање коловозне плоче на лицу места 

бетоном МБ45. Дебљина плоче d=20 cm. За 
плочу је потребна само бочна оплата и 
затварање простора од 1 cm између фланши 
носача. У цену обавезно укључити материјал и 
рад за негу бетона. 
11,5*(2*28+46+2*0,6)*0,2=237,36 

m3 237,36     
31 Израда и монтажа армиранобетонских 

монтажних маски (венаца) од бетона МБ30, М-
150, М+С=0. Димензије висине 75 cm и 
дебљине 6 cm.110,40*2=220,80 

m1 220,80     
32 Набавка и постављање префабрикованих 

бетонских ивичњака марке бетона МБ40 и 
отпорности на мразу мин. М-150. У цену улази 
и заливање фуга цементним малтером 1:3. 
Обрачун по m¹ постављеног ивичњака. 
110,40*2=220,8 

m1 220,80     
33 Бетонирање пешачких стаза на лицу места 

бетоном МБ30, М-150, М+С=1 без оплате.  
Просечна дебљина стазе d=20 cm. 
 У цену обавезно укључити материјал и рад за 
негу бетона. 
(0,17+0,23)/2*110,40*2=44,16 

m3 44,16     
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34 Настављање (спајање) заваривањем простим 
преклапањем са двоструким заваривањем 
подужне арматуре главних носача на местима 
средњих стубова. Обрачун за један комад 
наставка са укупном дужином варова по 
наставку од 15 cm.  
50*6*2=600 

ком. 600,00     
35 Набавка, монтирање и утезање каблова за 

преднапрезање система SPB, заједно са 
котвама, плочама, конусима и цевима, као и 
инјектирањем. За сав рад и материјал плаћа се 
по kg уграђених каблова за преднапрезање. 

kg 
26.557,0

0     
36 Бетонирање прелазних плоча бетоном МБ30. 

11,6*3,5*0,25*2=20,30 
m3 20,30      

37 Бетонирање носача (кратки елемент) три стуба 
јавне расвете на лицу места, бетоном МБ30, М-
150, М+С=1 са оплатом. Обрачуната просечна 
дебљина испуста d=34 cm. Обрачуната је и 
уградња бужира пречника 50 mm у бетонски 
испуст, за провлачење електроинсталација од 
ревизионог шахта до стуба расвете. 
Обрачун по m³ уграђеног бетона. 
(0,45*0,51*0,34)*3=0,078*3=0,23 

m3 0,23     
38 Бетонирање темеља облоге кегли 

неармираним бетоном МБ30. 
0,6*0,8*11,5*2=11,04 m3 11,04     

39 Бетонирање армиранобетонског степеништа на 
крајевима моста (на косинама насипа) бетоном 
МБ30. У цену улази сва потребна арматура са 
мин. 60 kg/m³ бетона и израда темеља. 
Обрачун по m³ уграђеног бетона. Изводи се 
укупно два степеништа. 
8,0*2=16,0 

m3 16,00      
40 Набавка и уградња челичног плашта на горњи 

део арматурног коша шипова средњих стубова 
као и за наставак шипова. Спољашни пречник 
плашта је 1,10 m, дебљина 5 mm, док му је 
дужина 3 m. 
Обрачун по kg уграђеног материјала. 
(1,1*3,14*3*0,005*7.850)*12=4.880,50 kg 4.880,50     

41 Арматура за све елементе моста.B500 
(RA400/500) kg 

187.533,0
0     

42 Мрежаста арматура 

kg 1.064,60     
  

      укупно   
  4. ОСТАЛИ РАДОВИ         

43 Набавка, монтажа и демонтажа привремених 
хидрауличних преса за придржавање 
монтажних носача L=28 m код крајњих стубова. 
На сваком стубном месту је потребно шест 
преса минималне носивости по једном месту 
(носачу) од 20t. Пресе се постављају на 
избетониране лежишне греде, а простор за 
смештај преса је маx 20 cm. 
6*2=12 ком. 12,00     



страна 210 од 250 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

44 Набавка, монтажа и демонтажа јарма за 
привремено придржавање монтажних носача 
L=28 m код средњих стубова. На сваком јарму 
(стубном месту) је потребно шест ослонаца 
минималне носивости по једном месту (носачу) 
од 50t. 
Висина јарма износи 10,40 m. Јармови се 
ослањају на армиранобетонску темељну стопу. 
Обрачун по једном комаду постављеног јарма. ком. 2,00     

45 Набавка, монтажа и демонтажа јарма за 
привремено придржавање монтажних носача 
L=45,5 m код средњих стубова. На сваком 
јарму (стубном месту) је потребно шест 
ослонаца минималне носивости по једном 
месту (носачу) од 80t. Висина јарма износи 10,4 
m. Јармови се ослањају на армиранобетонску 
темељну стопу. 
Обрачун по једном комаду постављеног јарма. ком. 2,00     

46 Набавка и постављање еластомерних Nal-B 
лежишта 250x400x103 покретних само у 
подужном правцу. У цену улази и подливање 
лежишта бетоном за подливање мин. МБ40. За 
једно лежиште је потребно 0.072 m³ бетона. 
Плаћа се по комаду постављеног и подливеног 
лежишта. 
6*2=12 ком. 12,00     

47 Набавка и монтажа дилатационе направе на 
мосту МТ70. 
(2*1,88+7,7)*2=22,92 

m1 22,92     
48 Набавка и постављање мостовских равних 

сливника заједно са вертикалним одводима 
L=2,2 m. У цену улазе сви потребни носачи и 
шелне. 
Плаћа се по комаду постављеног сливника. 

ком. 4,00     
49 Радови на заштити котви каблова К-5 (испод 

коловозне плоче) поклопцима од лима 
дебљине 5 mm у завареној изведби и 
инјектирању простора са цементном 
емулзијом. Обрачун је по једном пару 
постављене и инјектиране заштите. У цену се 
укључује:лим 5 mm са АКЗ ... 14 kgбушење 
рупа у бетону Ø8 mm, L=90 mm ... 8 
комзавртњеви са спољним навојем и ел. 
прстеном М8x120 ... 8 комИнјектирање 
цементном смесом ... 10 dm³ ком. 12,00     

50 Премазивање чела носача на стубовима бр. 1 
и бр. 2 заштитним премазом SikaGard. m² 12,00     

51 Окапница од L профила 100x50x10. У цену 
улазе сви потребни анкери као и АКЗ 
категорија корозивности S4 са фарбањем са 
епокси-полиуретанским системом.  
11,48*2=22,96 

m' 22,96     
52 Набавка и извођење хидроизолације на 

коловозу и пешачким стазама моста и 
прилазних конструкција од SBS-са битуменском 
траком. 
((1,6+0,18)*2+8,8)*110,4=1.364,54 m2 1.364,54     

53 Постављање PVC цеви пречника 110 mm у 
пешачке стазе за пролаз инсталација. 
110,4*3*2=662,4 

m1 662,40     



страна 211 од 250 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

54 Израда ревизионих шахтова 40x40 cm на 
пешачким стазама. 
Обрачун по комаду обухвата: 
Уградња рама и поклопца шахта од ливеног 
гвожђа 40x40 cm.  
Постављање унутрашње оплате шахта. 
Облагање зидова шахта хидроизолацијом 
2x(0,15x0,40) m² = 0,12 m² 
Уградња PVC цеви пречника 50 mm, дужине 50 
cm. 
Израда слоја мршавог бетона d=5 cm. 
(0,4x0,4x0,05)m³=0,08m³ 
Бетон за израду шахта је обрађен у 
бетонирању пешачких стаза. 

ком. 3,00     
55 Набавка и уграђивање МОСТОВСКЕ челичне 

заштитне ограде тип Super Rail Х2-W4 према 
детаљу из пројекта, укључујући заштиту по 
постуку врућег цинковања те сидрење у бетон 
пешачке стазе. Ограда је са надвишењем и 
рукохватом.  
Стубови су на растојању 1,33 m. 
110,4*2=220,8 m1 220,80      

56 Набавка материјала, израда и монтажа ограде 
пешачке стазе на мосту и пешачким стазама на 
косинама насипа на крајевима моста. У цену 
улази и АКЗ категорија корозивности S4 са 
фарбањем са епокси-полиуретанским 
системом. Тежина ограде 21 kg/m¹ 
мост ... 220,4 m 
степениште ... 2*10 m=20 m 

m1 240,40     
57 Асфалтирање коловозног застора моста 

асфалт бетоном АБ11 дебљине 6 
cm.7,7*110,4=850,08 m2 850,08      

58 Израда тврдо ливеног асфалта дебљине d=2 
cm на пешачким стазама. У цену улазе 
постављање фуга ширина 2 cm дуж ивичњака, 
парапета ограде као и попречних фуга на 
сваких 4 m. 
1,65*110,4*2=364,32 m2 364,32      

59 Набавка и постављање битуменских заптивних 
трака пре асфалтирања коловоза. Траке се 
постављају на доњем делу ивичњака и око 
сливника. 
110,4*2=220,8 m1 220,80     

60 Израда, транспорт и монтажа бетонских плоча 
дебљине мин. 10 cm за облогу кегли испод 
моста. У цену улази и насипање слоја шљунка 
дебљине 10 cm, израда темеља на бочним 
странама и у врху од бетона МБ30. Темељи у 
дну су посебно обрачунати. 
11,44*8*2=183,04 

m2 183,04     
61 Подводно сечење Larssen талпи дебљине лима 

до 10 mm. Обрачун по метру дужном исечене 
талпе и утоварене на камион. 
(12,7+6,7)*2=38,8 

m1 38,80     
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62 Пробно оптерећење моста. Цена обухвата 
припрему, рад на објекту, обраду резултата и 
извештаја. Мост је систем континуалца на три 
отвора.  
L=(28+46+28) m 
Плаћа се паушално. 

пауш 1,00     
63 Пројектански надзор. 

Плаћа се паушално. пауш 1,00     
 64  Пројекат изведеног објекта пауш 1,00  

 
  

65 Ангажовање акредитованае лабораторије за 
захтевана текућа испитивања  пауш 1,00   

        укупно    
    

 УКУПНО 2/1:   

 
 

2/2 САОБРАЋАЈНИЦА 

 

Деоница 1 
  

oд: 4+915,11    

 

од км 4+915.11(уклапање у раскрсницу за Михајлово)  
до км 7+107.13 (почетак кружне раскрснице са улицом 
Првомајском) 

до: 7+107,13   

 

дужина: 2+192,02   

       Р.  
бр. 

Шиф. 
поз. 

Опис позиције Ј.М. количина цена 
укупно  

без ПДВ-а 

  1)  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
   

  

1 1.1 Обележавање трасе пре почетка радова км  2,20     

2 1.36 

Профилисање коловоза глодалицом за 
асфалт, д=6цм. Цена обухвата: рад 
глодалице, аутоцистерне за воду и 
компресора на скидању асфалта, превоз 
скинутог материјала до 10 км и рад 
радника на обезбеђењу саобраћаја 

м2 160,00     

3 1.37 
Исецање ивица асфалтног коловоза 
д=6цм машином за сечење асфалта 

м1  25,00     

4 1.4  Израда пројекта изведеног објекта км 2,2     

          
Свега 

(1): 
  

  2)  ДОЊИ СТРОЈ         

5 2.11 
Машински ископ и утовар хумуса са 
превозом вишка материјала  до 5 км,  
дпросечно=50-60 цм. 

        

     - на обилазници м3 20 500,00     

6 2.12 
Машински ископ земље III и IV категорије 
у широком откопу, са машинским 
утоваром и превозом до 5км 

        

     - на обилазници м3 1 950,00     

7 2.18 

Ископ земље за путне јаркове 
ровокопачем 80% и ручно 20% са 
пребацивањем земље на страну или на 
банкину, утоваром и превозом до 5 км. 

м3 2 200,00     
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8 2.20 
Обрада подтла. Цена обухвата: 
сабијање подтла вибро јежом уз 
евентуално квашење 

        

     - на обилазници м2 32 330,00     

9 2.21 

Уређење постељице - планума доњег 
строја. Цена обухвата: грубо и фино 
планирање грејдером, сабијање ваљком 
и квашење, у материјалу II и IV 
категорије 

        

     - на обилазници м2 20 915,00     

10 2.22 Израда насипа од песка.         

     - на обилазници, дмин=50 цм м3 24 800,00     

11 2.24 

Хумузирање косина хумусом у слоју 
д=20 цм ископаним на лицу места и 
затрављивањем. Цена обухвата: 
разастирање и планирање хумуса 
машински са ручном поправком и 
затрављивање са набавком семена и 
квашењем 

        

     - на обилазници м2 17 050,00     

          
Свега 

(2): 
  

  4)  ГОРЊИ СТРОЈ         

12 4.2 

Уграђивање тампона од дробљеног 
каменог агрегата 0-60 мм према 
техничком опису, са набавком и 
превозом материјала 

        

    
а) Дробљени камени агрегат  
    0-63 мм 

        

     - на обилазници, д=30 цм м3 6 025,00     

    
б) Дробљени камени агрегат  
    0-31.5 мм 

        

     - на обилазници, д=15 цм м3 2 790,00     

          
Свега 

(4): 
  

  5)  АСФАЛТНИ РАДОВИ 
   

  

13 5.1 

Справљање и машинско уграђивање 
асфалтних слојева, са набавком и 
превозом агрегата до асфалтне базе, и 
транспортом асфалтне мешавине до 
места уграђивања. Асфалтни слој може 
се полагати на подлогу која је сува и није 
смрзнута. Пре почетка радова подлога 
мора да је добро опрана, очишћена 
челичним четкама и издувана 
компресором. 

        

    
а) Израда горњег битуменизираног 
носивог  слоја (БНС) 

        

    
 - на обилазници - БНС 32с А, 
 д=10 цм , (површина 17 160.00 м2) 

т 4 119,00     

    
б) Израда хабајућег слоја асфалтбетона 
(АБ) 

        

    
 - на обилазници - АБ 16с, д=6 цм 
(површина 17 072.00 м2) 

т 2 561,00     

          
Свега 

(5): 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
    

 
      

 

Деоница 1 
  

од: 4+915,11    

 

од км 4+915.11( уклапање у раскрсницу за Михајлово)  до км 7+107.13 
( почетак кружне раскрснице са улицом Првомајска) 

до: 7+107,13   

 
дужина: 2+192,02   

 
     

  

 

1)  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

 

2)  ДОЊИ СТРОЈ         

 

4)  ГОРЊИ СТРОЈ         

 

5)  АСФАЛТНИ РАДОВИ         

 
   Укупно ДЕОНИЦА 1:   

 
      

 

Деоница 2: 
  

од:   

 кружна раскрсница са Првомајском улицом на км 7+151.49 

до:   

 
дужина:   

       
Р.  
бр. 

Шиф.  
поз. Опис позиције Ј.М. количина цена 

укупно  
без ПДВ-а 

  1)  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
   

  

1 1.1 Обележавање трасе пре почетка радова км  0,45     

2 1.33 

 Рушење асфалтног застора грејдером 
на уклапању у Првомајску улицу, дпрос.= 
10 цм, са машинским утоваром и  
одвозом материјала на депонију до 5 км 

м2 486,00     

3 1.35 

 Рушење подлоге коловоза грејдером, на 
уклапању у Првомајску улицу,  
дпрос.= 30 цм, са машинским утоваром и  
одвозом материјала на депонију до 5 км 

м2 486,00     

4  1.37 
Исецање ивица асфалтног коловоза 
д=6цм машином за сечење асфалта 

м1  20,00     

5 1.42  Израда пројекта изведеног објекта км 0,45     

          
Свега 

(1): 
  

  2)  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

6 2.11 
Машински Ископ и утовар хумуса са 
превозом вишка материјала  до 5.0 км, 
 дпросечно=50-60 цм. 

        

     - на обилазници и Првомајској улици м3 4 600,00     

7 2.12 
Машински ископ земље III и IV категорије 
у широком откопу, са машинским 
утоваром и превозом до 5км 

        

     - на обилазници и Првомајској улици м3  926,00     

8 2.18 

Ископ земље за путне јаркове 
ровокопачем 80% и ручно 20% са 
пребацивањем земље на страну или на 
банкину, утоваром и превозом до 5 км. 

м3  540,00     

9 2.20 
Обрада подтла. Цена обухвата: 
сабијање подтла вибро јежом уз 
евентуално квашење 

        

     - на обилазници и Првомајској улици м2 7 340,00     
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10 2.21 

Уређење постељице - планума доњег 
строја. Цена обухвата: грубо и фино 
планирање грејдером, сабијање ваљком 
и квашење, у материјалу II и IV 
категорије 

        

     - на коловозу м2 4 410,00     

    
 - на пешачким и бициклистичким 
стазама 

м2  610,00     

11 2.22 Израда насипа од песка.         

    
 - на обилазници и Првомајској улици, 
дмин=50 цм 

м3 6 160,00     

12 2.24 

Хумузирање косина хумусом у слоју 
д=20 цм ископаним на лицу места и 
затрављивањем. Цена обухвата: 
разастирање и планирање хумуса 
машински са ручном поправком и 
затрављивање са набавком семена и 
квашењем 

        

     - на обилазници и Првомајској улици м2 3 400,00     

          
Свега 

(2): 
  

  4)  ГОРЊИ СТРОЈ 
   

  

13 4.2 

Уграђивање тампона од дробљеног 
каменог агрегата 0-60 мм према 
техничком опису, са набавком и 
превозом материјала 

        

    а) Дробљени камени агрегат 0-63 мм         

    
 - на обилазници и Првомајској улици, 
д=30 цм 

м3 1 265,00     

    б) Дробљени камени агрегат 0-31.5 мм         

    
 - на коловозу и пешачким стазама,  
д=15 цм 

м3  650,00     

     - на бициклистичким стазама, д=20 цм м3  60,00     

14 4.9 Израда монтажних бетонских ивичњака.         

     - ивичњак 12/18 м1  767,00     

     - ивичњак 18/24 м1  250,00     

15 4.12 
Израда пешачких стаза и разделних 
острва од бехатон плоча д=6цм, на слоју 
фракције 4/8мм дебљине 4цм 

м2  337,00     

16 4.13 
Израда прелазног коловоза од камених 
коцки 10x10x10цм, на слоју песка 
дебљине 5цм 

м2  80,00     

          
Свега 

(4): 
  

  5)  АСФАЛТНИ РАДОВИ 
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17 5.1 

Справљање и машинско уграђивање 
асфалтних слојева, са набавком и 
превозом агрегата до асфалтне базе, и 
транспортом асфалтне мешавине до 
места уграђивања. Асфалтни слој може 
се полагати на подлогу која је сува и није 
смрзнута. Пре почетка радова подлога 
мора да је добро опрана, очишћена 
челичним четкама и издувана 
компресором. 

        

    
а) Израда горњег битуменизираног 
носивог  слоја (БНС) 

        

    
 - на коловозу БНС 32сА, д=10 цм 
(површина 3 100.00 м2) 

т  744,00     

    
 - на бициклистичким стазама БНХС 16, 
д=5 цм (површина 300.00 м2) 

т  36,00     

    
б) Израда хабајућег слоја асфалтбетона 
(АБ) 

        

    
 - на обилазници и Првомајској улици 
АБ16с, д=6 цм (површина 3089.00 м2) 

т  464,00     

          
Свега 

(5): 
  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
      

 

Деоница 2 
  

од:   

 кружна раскрсница са Првомајском улицом на км 7+151.49 

до:   

 

дужина:   

 
     

  

 

1)  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

 

2)  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

 

4)  ГОРЊИ СТРОЈ         

 

5)  АСФАЛТНИ РАДОВИ         

 
   

  Укупно    

 
 
 
 

 

Деоница 3: 
  

од: 7+197,11    

 

од км 7+197.11  
(крај кружне раскрснице са улицом Првомајском)  
до км 8+550.28  
( почетак кружне раскрснице са државним путем IБ12) 

до: 8+550,28   

 
дужина: 1+353,17   

       
Р.  
бр. 

Шиф.  
поз. Опис позиције Ј.М. количина цена 

укупно  
без ПДВ-а 

  1)  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
   

  

1 1.1 Обележавање трасе пре почетка радова км  1,40     

2 1.37 
Исецање ивица асфалтног коловоза 
д=6цм машином за сечење асфалта 

м1  10,00     

3 1.42  Израда пројекта изведеног објекта км 1,4     

          Свега (1):   
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  2)  ДОЊИ СТРОЈ         

4 2.11 
Машински Ископ и утовар хумуса са 
превозом вишка материјала  до 5.0 км, 
 дпросечно=60 цм. 

        

     - на обилазници м3 14 900,00     

5 2.12 
Машински ископ земље III и IV категорије 
у широком откопу, са машинским 
утоваром и превозом до 5км 

        

     - на обилазници м3  603,00     

6 2.18 

Ископ земље за путне јаркове 
ровокопачем 80% и ручно 20% са 
пребацивањем земље на страну или на 
банкину, утоваром и превозом  
до 5 км. 

м3  665,00     

7 2.20 
Обрада подтла. Цена обухвата: 
сабијање подтла вибро јежом уз 
евентуално квашење 

        

     - на обилазници м2 20 605,00     

8 2.21 

Уређење постељице - планума доњег 
строја. Цена обухвата: грубо и фино 
планирање грејдером, сабијање ваљком 
и квашење, у материјалу II и IV 
категорије 

        

     - на обилазници м2 11 916,00     

9 2.21 Израда насипа од песка.         

     - на обилазници, дмин=50 цм м3 21 076,00     

10 2.24 

Хумузирање косина хумусом у слоју 
д=20 цм ископаним на лицу места и 
затрављивањем. Цена обухвата: 
разастирање и планирање хумуса 
машински са ручном поправком и 
затрављивање са набавком семена и 
квашењем 

        

     - на обилазници м2 12 200,00     

          Свега (2):   

  4) ГОРЊИ СТРОЈ         

11 4.2 

Уграђивање тампона од дробљеног 
каменог агрегата 0-60 мм према 
техничком опису, са набавком и 
превозом материјала 

        

    а) Дробљени камени агрегат 0-63 мм         

     - на обилазници, д=30 цм м3 3 676,00     

    б) Дробљени камени агрегат 0-31.5 мм         

     - на обилазници, д=15 цм м3 1 707,00     

          Свега (4):   

  5) АСФАЛТНИ РАДОВИ 
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12 5.1 

Справљање и машинско уграђивање 
асфалтних слојева, са набавком и 
превозом агрегата до асфалтне базе, и 
транспортом асфалтне мешавине до 
места уграђивања. Асфалтни слој може 
се полагати на подлогу која је сува и није 
смрзнута. Пре почетка радова подлога 
мора да је добро опрана, очишћена 
челичним четкама и издувана 
компресором. 

        

    
а) Израда горњег битуменизираног 
носивог  слоја (БНС) 

        

    
 - на обилазници - БНС 32с А, д=10 цм 
(површина 10 550.00 м2) 

т 2 532,00     

    
б) Израда хабајућег слоја асфалтбетона 
(АБ) 

        

    
 - на обилазници - АБ 16с, д=6 цм 
(површина 9 640.00 м2) 

т 1 446,00     

          Свега (5):   

   
    

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

Деоница 3: 
  

од: 7+197,11    

 

од км 7+197.11 (крај кружне раскрснице са улицом 
Првомајском) до км 8+550.28 ( почетак кружне раскрснице 
са државним путем IБ12) 

до: 8+550,28   

 

дужина: 1+353,17   

 
     

  

 

1) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

 

2) ДОЊИ СТРОЈ         

 

4) ГОРЊИ СТРОЈ         

 

5) АСФАЛТНИ РАДОВИ         

 
   

 

Укупно:   

 

 
 
 

     

 

Деоница 4 : 
  

од:   

 
кружна раскрсница обилазног пута са државним путем IБ реда 
број 12 (државни пут II реда број 108 (М-7)) на км 8+599.71  

до:   

 
дужина:   

       
Р.  
бр. 

Шиф. 
поз. 

Опис позиције Ј.М. количина цена 
укупно  

без ПДВ-а 

  1)  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
   

  

1 1,1 
Обележавање трасе пре почетка 
радова 

км  0,28     

2 1.7 
Обарање стабала са вађењем пањева 
булдозером и остављањем на страну 
ван путног појаса, пресека преко 50 цм 

ком.  4,00     

3 1.33 
 Рушење асфалтног застора грејдером, 
са машинским утоваром и  одвозом 
материјала на депонију до 5 км 

        

    
 - на државном путу II реда број 108  
(М-7), дпрос.=20 цм 

м2 1 910,00     

    
 - на бициклистичкој стази,  
   дпрос.=10 цм 

м2 176,00     
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4 1.35 

 Рушење подлоге коловоза грејдером, 
на бициклистичкој стази, дпрос.= 20цм, 
са машинским утоваром и  одвозом 
материјала на депонију до 5 км 

м2 176,00     

5 1,37 
Исецање ивица асфалтног коловоза 
д=6цм машином за сечење асфалта 

м1  25,00     

6 1.41 Висинско регулисање шахт поклопаца ком.  1,00     

7 1.42  Израда пројекта изведеног објекта км 0,28     

          Свега (1):   

  2)  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

8 2.11 
Машински ископ и утовар хумуса са 
превозом вишка материјала  до 5.0 км, 
 дпросечно=20 цм. 

        

     - на обилазници и државном путу м3  650,00     

9 2.12 

Машински ископ земље III и IV 
категорије у широком откопу, са 
машинским утоваром и превозом до 
5км 

        

     - на обилазници и државном путу м3  400,00     

10 2.18 

Ископ земље за путне јаркове 
ровокопачем 80% и ручно 20% са 
пребацивањем земље на страну или 
на банкину, утоваром и превозом  
до 5 км. 

м3  18,00     

11 2.20 
Обрада подтла. Цена обухвата: 
сабијање подтла вибро јежом уз 
евентуално квашење 

        

     - на обилазници и државном путу м2 4 435,00     

12 2.21 

Уређење постељице - планума доњег 
строја. Цена обухвата: грубо и фино 
планирање грејдером, сабијање 
ваљком и квашење, у материјалу II и IV 
категорије 

        

     - на коловозу м2 4 050,00     

    
 - на пешачким и бициклистичким  
   стазама 

м2  600,00     

13 2.22 Израда насипа од песка.         

    
 - на обилазници и државном путу, 
   дмин=50 цм 

м3 4 470,00     

14 2.24 

Хумузирање косина хумусом у слоју 
д=20 цм ископаним на лицу места и 
затрављивањем. Цена обухвата: 
разастирање и планирање хумуса 
машински са ручном поправком и 
затрављивање са набавком семена и 
квашењем 

        

     - на обилазници и државном путу м2 2 350,00     

          Свега (2):   

  4) ГОРЊИ СТРОЈ 
   

  

15 4.2 

Уграђивање тампона од дробљеног 
каменог агрегата 0-60 мм према 
техничком опису, са набавком и 
превозом материјала 

        

    а) Дробљени камени агрегат 0-63 мм         
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 - на обилазници и државном путу,  
   д=30 цм 

м3  980,00     

    б) Дробљени камени агрегат 0-31.5 мм         

    
 - на коловозу и пешачким стазама, 
   д=15 цм 

м3  620,00     

     - на бициклистичким стазама, д=20 цм м3  70,00     

16 4.9 
Израда монтажних бетонских 
ивичњака. 

        

     - ивичњак 12/18 м1  465,00     

     - ивичњак 18/24 м1  167,00     

17 4.12 
Израда пешачких стаза и разделних 
острва од бехатон плоча д=6цм, на 
слоју фракције 4/8мм дебљине 4цм 

м2  350,00     

          Свега (4):   

  5) АСФАЛТНИ РАДОВИ 
   

  

18 5.1 

Справљање и машинско уграђивање 
асфалтних слојева, са набавком и 
превозом агрегата до асфалтне базе, и 
транспортом асфалтне мешавине до 
места уграђивања. Асфалтни слој 
може се полагати на подлогу која је 
сува и није смрзнута. Пре почетка 
радова подлога мора да је добро 
опрана, очишћена челичним четкама и 
издувана компресором. 

        

    
а) Израда горњег битуменизираног 
носивог  слоја (БНС) 

        

    
 - на коловозу БНС 32сА, д=10 цм 
(површина 3 550.00 м2) 

т  852,00     

    
 - на бициклистичким стазама БНХС 16, 
д=5 цм (површина 342.00 м2) 

т  42,00     

    
б) Израда хабајућег слоја 
асфалтбетона (АБ) 

        

    
 - на обилазници и државном путу 
АБ16с, д=6 цм (површина 3 374.00 м2) 

т  507,00     

          Свега (5):   

 
 

 
     

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

Деоница 4: 
  

од:   

 кружна раскрсница обилазног пута са државним путем IБ реда 
број 12 (државни пут II реда број 108 (М-7)) на км 8+599.71  

до:   

 

дужина:   

 
     

  

 

1) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

 

2) ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

 

4) ГОРЊИ СТРОЈ         

 

5) АСФАЛТНИ РАДОВИ         

 

6) ИЗРАДА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ       

 

            

 
   

Укупно:     
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2/2  РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ 
 

1 
Деоница обилазног пута од км 4+915.11 (уклапање у 
раскрсницу за Михајлово) до км 7+107.13 (почетак 
кружне раскрснице са улицом Првомајском) 

 

2 Кружна раскрсница са улицом Првомајском  

3 

Деоница обилазног пута од км 7+197.11 (крај кружне 
раскрснице са улицом Првомајском) до км 8+550.28 
(почетак кружне раскрснице са државним путем  
IБ реда број 12 (стара ознака М-7) 

 

4 
Кружна раскрсница са државним путем IБ реда број 12 
(стара ознака М-7) 

 

УКУПНО 2/2:  
 

 
 
 

  

    3.   ИЗМЕШТАЊЕ TRAСE ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ СА ЗАШТИТОМ ФЕКАЛНЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА КРУЖНОЈ РАСКРСНИЦИ ОБИЛАЗНИЦЕ И  

 ДРЖАВНОГ ПУТА  IБ 12  
  

Поз 
бр 

Опис позиције 
Јед. 
мере 

Количина  Јед. цена 
укупно  

без ПДВ-а 

I ПРЕТХОДНИ  РАДОВИ         

1. Пре почетка радова на ископу потребно је 
обележити трасу новог водовода, са свим 
потребним елементима, места нових шахти у 
односу на будући коловоз и стазе. Обрачун је 
паушално за готов посао. пауш. 1,00     

2. 
Сечење асфалта моторном тестером за 
ископ рова - два реза, са разбијањем, 
утоваром и одвозом шута на депонију, до 10 
км удаљености. Обрачун је по м1 рова.  м' 40,00     

3. 
Ручни ископ шлицева за проналажење 
инсталација до дубине од 2,0 м, са 
одбацивањем земље у страну. Обрачун је по 
м3 ископа у самониклом стању. м3 10,00     

   УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ   

II  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

1. 
КОМБИНОВАНИ МАШИНСКО- РУЧНИ 
ИСКОП         

  

Комбиновани машинско ручни ископ рова за 
полагање водоводне цеви PE ND225 по 
предходно обележеној траси, и ископ за нове 
шахте у земљишту III категорије.  Ископани 
материјал се делом директно утовара у 
возило, а делом одлаже поред рова 
(пробрана земља за затрпавање). Ако се при 
ископу наиђе на друге инсталације и објекте 
извођач је дужан да изврши њихово 
обезбеђење, а на том делу је обавезан ручни м3 645,00     
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ископ. Позиција обухвата постављање 
подграде, ручно планирање дна рова,  
црпљење евентуалне подземне воде, 
обезбеђење рова знацима упозорења, 
заштитном оградом ради заштите 
незапослених лица на градилишту, 
одржавање рова, као и све друге трошкове 
безбедности на раду. ширина рова је 0,8м, а 
просечна дубина до 2,0 метара, осим код 
укрштања са саобраћајницом где је до 3,0 м. 
Обрачун је по м3 ископа у самониклом стању. 

2. 
РУЧНИ ИСКОП ЗЕМЉЕ  

        

  

Ручни ископ земље III категорије за нове 
водоводнешахте. Позиција обухвата ручни 
ископ у рову до 2 м дубине постављање 
подграде, ручно планирање дна рова,  
црпљење евентуалне подземне воде, 
обезбеђење рова знацима упозорења, 
заштитном оградом ради заштите 
незапослених лица на градилишту, 
одрЖавање рова, као и све друге трошкове 
безбедности на раду. Обрачун је по м3 
ископаног материјала у самониклом стању. м3 10,00     

3. УГРАДЊА ПЕСКА         

  

Набавка,транспорт и уградња средњезрног 
песка испод, око и изнад цеви 10 цм. Песак 
око цеви подбијати ручно. Обрачун је по м3 
убаченог и збијеног песка. 

м3 145,00     

4. ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ШЉУНКОМ         

  

Набавка природног шљунка, транспорт и 
затрпавање рова на местима испод 
саобраћајница. Затрпавање извршити по 
завршеном убацивању песка и то у слојевима 
од по 30цм, са машинским набијањем, тако 
да сваки слој има минималну збијеност Мs 
>=30МPа. Обрачун је по м3 уграђеног 
шљунка у збијеном стању. 

м3 85,00     

5. 
ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ЗЕМЉОМ ИЗ ИСКОПА 

        

  

Затрпавање рова пробраном земљом из 
ископа . Затрпавање извршити по завршеном 
убацивању песка и то у слојевима са 
машинским набијањем. Обрачун је по м3 
уграђене земље у збијеном стању. 

м3 415,00     

6. ОДВОЗ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА         

  Одвоз материјала из ископа на депонију 
удаљену до 10 км, са истоваром и 
планирањем на самој депонији. Обрачун је по 
м3 превежене, истоварене и распланиране 
земље рачунато у самониклом стању рова. 

м3 240,00     

7. УГРАДЊА ШЉУНКА         

  Набавка, транспорт, насипање и набијање 
шљунка испод доњих плоча шахтова у слоју 
од 10 - 20цм, и око шахтова након њихове 
изградње. Обрачун је по м3 уграђеног 
шљунка у збијеном стању. 

м3 4,00     

  
  

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   
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III БЕТОНСКИ РАДОВИ         

1. БЕТОНИРАЊЕ ДОЊЕ ПЛОЧЕ 
ВОДОВОДНОГ  ШАХТА       

  

  Бетонирање доње плоче шахтова армираним 
бетоном МБ-30, д=20цм. Доњу плочу 
израдити са шупљинама за упијање 
евентуалне воде из инсталација. шупљине 
остварити шупљим бетонским блоковима. 
Обрачун је по м3 доње плоче. 

м3 2,50     

2. БЕТОНИРАЊЕ ЗИДОВА ВОДОВОДНОГ 
ШАХТА       

  Бетонирање зидова шахтова армираним 
водонепропусним бетоном МБ-30, д=20цм. У 
цену је урачуната и потребна оплата. 
Обрачун је по м3 уграђеног бетона. 

м3 7,20     

3. БЕТОНИРАЊЕ ГОРЊЕ ПЛОЧЕ ВОДОВОДНОГ 
ШАХТА     

  

  Бетонирање горње плоче шахтова 
армираним бетоном МБ-30, д=15цм. Горњу 
плочу израдити у свему према детаљу из 
пројекта. Бетон зашахтове мора бити 
водонепропусан. У цену је урачуната и 
оплата по контури плоче. Обрачун је по м3 
уграђеног бетона. м3 2,00     

4. САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ШАХТЕ       

  Набавка и уградња завршног армирано 
бетонског фабрички произведеног конусног 
прстена за санацију постојеће канализационе 
ревизионе шахте у кружној раскрсници. У цену 
улази демонтажа старог конусног прстена са 
поклопцем. ком 1,00     

5. ПОСТАВЉАЊЕ НИВЕЛАЦИОНОГ ПРСТЕНА 
        

  Набавка и уградња армирано бетонског 
фабрички произведеног нивелационог прстена 
са жљебом за уградњу LG поклопца на  
постојећојшахти у кружној раскрсници.  ком 1,00     

5. ИЗРАДА АНКЕРНИХ БЛОКОВА 
      

  

  Бетонирање анкерних блокова набијеним 
бетоном МБ-20, у шахтовима и код скретања 
цевовода. У цену је урачуната и оплата по 
контури анкера. Обрачун је по м3 уграђеног 
бетона. м3 5,00     

  
  

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ   

IV  АРМИРАЧКИ РАДОВИ         

1. ПОСТАВЉАЊЕ БЕТОНСКОГ ГВОЖЂА         

  Набавка,транспорт, чишћење, сечење, 
савијање, постављање и везивање бетонског 
гвожђа према спецификацији датој у плану 
арматуре. Арматура мора бити постављена по 
пројекту и чврсто повезана, а заштитни слој 
бетона обзбедити према статичком прорачуну 
и важећим прописима. Бетонирање сваке 
позиције може да почне тек када надзорни 
орган прегледа и записнички прими 
постављену арматуру. Обрачун је по кг 
уграђене арматуре. 

        

  GA 240/360 кг 100,00     

  MAR 500/560 кг 900,00     
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УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ   

            

V  МОНТЕРСКИ РАДОВИ ВОДОВОДНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА         

1. МОНТАЖА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ  ЦЕВИ         

  

Набавка, транспорт и уградња PE цеви NP 10 
бара. У цену улази и спајање цеви и PE 
фазонерије варењем. Обрачун је по м' 
уграђене цеви у ров према пројекту. 

        

  DN 225/10 м' 403,00     

2. 
МОНТАЖА ПЕ ФАЗОНСКИХ КОМАДА          

  

Набавка, транспорт и уградња полиетиленских 
фазонских комада према детаљима из 
пројекта, варењем. Обрачун је по комаду 
монтираног фазонског дела. 

        

  Туљак са слободном прирубницом DN 225 ком 4     

  PE колено 45° ком 4     

  PE колено 90° ком 5     

3. МОНТАЖА ФАЗОНСКИХ КОМАДА ОД 
ЛИВЕНОГ ГВОЖђА          

  

Набавка, транспорт и уградња фазонских 
комада  према детаљима из пројекта, заједно 
са заптивним спојним елементима: гумене 
заптивке, завртњи и навртке. Обрачун је по 
комаду монтираног фазонског дела. 

        

  
"Мulti-joint" полуспојница Е3050 GGG40  
тип "Е" Ǿ218-256 ком 2     

  
Пљоснати засун са гуменим клином за  
NP 16 DN 200 ком 6     

  
Пљоснати засун са гуменим клином за  
NP 16 DN 80 ком 2     

  Огранак са прирубницама DN 200/200 ком 2     

  Огранак са прирубницама DN 200/80 ком 2     

  N комад NP 16 DN 80 ком 2     

  Подземни хидрант ком 2     

  
 
Хидрантска капа ком 2     

  
 
LG шахт поклопац 60кг (50 кN) ком 2     

4. МОНТАЖА ЗАШТИТНИХ ЦЕВИ         
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Набавка, транспорт и уградња заштитни црних 
безшавних челичних цеви Ø406,4мм, д=5мм 
испод саобраћајница, кроз које се поставлају 
водоводне цеви PEHD100, ND225, NP10 бара. 
У цену улази антикорозиона заштита цеви 
споља и изнутра. АК заштитита подразумева 
чишћење површине цеви од корозије и других 
нечистоћа, наношење два слоја 
антикорозионог средства, и два премаза 
уљаном бојом. Обрачун је по метру 
постављених заштитних цеви. м' 75     

5. МОНТАЖА ПЕЊАЛИЦА         

  

Набавка, транспорт и уградња ливено 
гвоздених пењалица ЈУС М.Ј6.285 у зид 
водоводног шахта, испод поклоца. Обрачун по 
комаду. ком 12     

  
   

УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ ВОДОВОДА   

            

VI  МОНТЕРСКИ РАДОВИ КАНАЛИЗАЦИОНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА         

1. МОНТАЖА ПОКЛОПЦА         

  

Набавка,транспорт и уградња ливено 
гвозденог поклопца за зешко саобраћајно 
оптерећење, носивости 400 КN. Обрачун по 
комаду. ком 1,00     

2. МОНТАЖА ПЕЊАЛИЦА         

  

Набавка,транспорт и уградња ливено 
гвоздених пењалица ЈУС М.Ј6.285 у 
вертикални зид конусног дела шахта, испод 
поклоца. Обрачун по комаду. ком 3,00     

  
   

УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ ВОДОВОДА   

            

VII  ОСТАЛИ РАДОВИ НА ВОДОВОДНИМ 
ИНСТАЛАЦИЈАМА И ОБЈЕКТИМА 

        

2. ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ПРАЊЕ ЦЕВОВОДА         

  

Дезинфекција и прање уграђених делова 
цевовода према упутству надлежног 
водоводног предузећа, санитарне инспекције и 
надзорног органа, а према упутству из 
пројекта. Обрачун је по м' испране мреже. 

        

  DN 225мм м' 403,00     

3. СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА         

  

Пре затрпавања цевовода а после завршеног 
испирања извршити снимање цевовода а 
податке унети у катастар подземних 
инсталација и извршити пријаву катастарској 
управи, а доказ доставити Инвеститору.  

        

  Обрачун паушално.         

4. ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА         
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Израдити елаборат изведеног стања који 
садржи ситуацију трасе и подужни профил, са 
стационажама, то јест координате центара 
шахт поклпаца и коте дна цевовода, као и 
димензије и шему фазонерије сваке 
водоводне шахте уколико се разликује од 
пројектованог стања.  Обрачун паушално. 

        

  
УКУПНО ОСТАЛИ  РАДОВИ НА ВОДОВОД. ИНСТАЛАЦИЈАМА И ОБЈЕКТИМА   

      
VIII ЗАШТИТА КАНАЛИЗАЦИЈЕ         

1. ЗЕМQАНИ РАДОВИ         

1.1 Машински ископ у земљишту ИИИ категорије 
по траси постојеће фекалне канализације 
уширини од 1,5 метара, а до дубине од 0,5 
метара испод пројектоване постељице 
саобраћајнице над канализационим цевима. 
Ископана земља се директно утовара у 
возило.          

  
Обрачун је по м3 ископане земље у 
самониклом стању. м3 80,00     

1.2 Набијање дна ископаног рова вибро 
набијачем.         

  Обрачун по м2 збијене површине м' 160,00     

1.3 Набавка, транспорт и уградња природног 
шљунка у слоју од 10 цм, са набијањем, за 
тампон на кога се полажу фабрички 
произведене бетонске плоче.         

  
Обрачун је по м3 узрађеног природног шљунка 
у збијеном стању м3 16,00     

1.4 Набавка природног шљунка, транспорт и 
затрпавање рова након постављања 
заштитних бетонских плоча. Затрпавање 
извршити у једном слоју до коте постељице, са 
машинским набијањем, тако да минимална 
збијеност буде Мс >=30МПа. Обрачун је по м3 
уграђеног шљунка у збијеном стању. 

м3 48,00     

2. ЗАШТИТА БЕТОНСКИМ ПЛОЧАМА         

  Набавка, транспорт и монтажа готових 
армирано бетонских плоча МБ30, димензија 
Л=150цм, Б=100цм, х=16цм, тако да средина 
плоче буде изнад осовине цеви. У цену не 
улази двострана арматура Q283(д=5мм, 
размакшипки 100/100мм), са дистанцерима 
(обрачуната посебно у армирачким радовима). 
Обавезан заштитни слој бетона од дс=3цм. 

        

  Обрачун по метру постављене заштите м 72     

  
   

УКУПНО ЗАШТИТА КАНАЛИЗАЦИЈЕ   

      

      РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

  
 I ПРЕДХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 
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II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

III БЕТОНСКИ РАДОВИ 

IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

V МОНТЕРСКИ РАДОВИ ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА     

VI МОНТЕРСКИ РАДОВИ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА     

VII ОСТАЛИ РАДОВИ НА ВОДОВОДНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА   

VIII ЗАШТИТА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

                                                                                                       УКУПНО 3 : 

   
 

4. ЗА ИЗРАДУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА КРУЖНИХ РАСКРСНИЦА БР.6 И 7 НА 
ОБИЛАЗНОМ ПУТУ ОКО ГРАДА У ЗРЕЊАНИНУ 

Поз 
бр

  
Опис позиције Ј ЈМ. количина 

 
Јединична 

цена  

 
укупно  

без ПДВ-а 

1 Колчење трасе кабла. m 2600     

2 Колчење стубних места. ком 60     

3 Подбушивање пута у дужини од 14 м за 
ПВЦ цев фи 110 комплет са свим 
припремним и завршним грађевинским 
радњама. ком 6     

  Набавка и увлачење ПВЦ цеви фи 110 мм у 
подбушење испод коловоза. м 90     

4 Ископ рова  и полагање ПВЦ цеви фи 110 у 
постељици од песка коловозне конструкције 
на кружним раскрсницама м 190     

5 Рашчишћавање терена и ископ рова треће 
категорије димензије 0,4x0,8 м са 
одношењем вишка земље на место које  
одреди инвеститор и затрпавање рова 
након полагања кабла. Затрпавање вршити 
у слојевима од по 20 цм са набијањем. 

м 2600     

6 Ископ рова за темељ стуба спољне расвете   
димензије 1000x1000x1000 мм. Израда 
темеља од бетона са свим потребним 
елементима, анкерима,  сидреним вијцима, 
ПВЦ цеви фи 70 мм за улаз, излаз кабла и 
потребан број шаблона за центрирање 
сидрених вијака. ком 8     

7 Ископ рова за темељ стуба спољне расвете   
димензије 900x900x1000 мм. Израда 
темеља од бетона са свим потребним 
елементима, анкерима,  сидреним вијцима, 
ПВЦ цеви фи 70 мм за улаз, излаз кабла и 
потребан број шаблона за центрирање 
сидрених вијака. ком 52     

8 Набавка и монтажа поцинкованог конусног 
осмоугаоног Če стуба , цев фи 176/ (4) /  
фи 76 мм са анкер плочом д = 10 мм  
висине 12 м ,сличан типу VRS(8)-A –
AMIGA,са прикључном плочом RPO 4 са 
осигурачима FRA 10А и каблом PPОО-Y 
3x2.5 мм2 за повезивање прикључне плоче 
са светиљком. ком 8     
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9 Набавка и монтажа поцинкованог конусног 
осмоугаоног Че стуба , цев фи 176/ (4) /  
фи 76 мм са анкер плочом д = 10 мм  
висине 10 м ,сличан типу VRS(8)-А –
AMIGA,са прикључном плочом RPO 4 са 
осигурачима FRA 10 А и каблом PPОО-Y 
3x2.5 мм2 за повезивање прикључне плоче 
са светиљком. ком 52     

10 Набавка и монтажа поцинковане 
лире,дужине 2м,за врх стуба фи 76 мм са 
нагибом 10⁰ ,слична типу LR-I –AMIGA . 

ком 14     

11 Набавка винидур цеви фи 70мм/0,6 м. 
ком 120     

12 Испорука и уградња светиљке за јавно 
осветљење за натријумову сијалицу високог 
притиска снаге до 250 W,слична типу 
‘’ОNYX 2’’- Мinel Schreder .  ком 60     

13 Испорука и уградња натријумове сијалице 
високог притиска 250 W.  ком 60     

14 Испорука и полагање кабла PPОО-А 
4x50мм² од STS`Првомајска` до новог 
SSROJO 6 у унапред ископан ров, у слоју 
уситњене земље са по 10 цм испод и изнад 
кабла. Изнад кабла ставити "GAL" заштиту. 
Затрпавање вршити  у слојевим а од по 20 
цм са набијањем На 0,4 м од нивелете 
поставља се сигнална  трака. м 260     

15 Испорука и полагање кабла PPОО-А 
4x35мм² од STS  до новог SSRОЈО 7 у 
унапред ископан ров, у слоју уситњене 
земље са по 10 цм испод и изнад кабла. 
Изнад кабла ставити "GAL" заштиту. 
Затрпавање вршити  у слојевим а од по 20 
цм са набијањем На 0,4 м од нивелете 
поставља се сигнална  трака. м 80     

16 Испорука и полагање кабла PPОО-
4x16мм²+FeZn 25x4 мм у унапред ископан 
ров, у слоју уситњене земље са по 10 цм 
испод и изнад кабла. Изнад кабла ставити 
"GAL" заштиту . На  0,4 м од нивелете 
поставља се сигнална  трака. FeZn траку 
везати за сваки стуб на завртањ за 
уземљење. Одвајање траке вршити помоћу 
укрсног комада. м 2600     

17 Испорука и полагање кабла PPОО 4x16мм² 
у цев Ø110мм,испод коловоза и на мосту са 
увлачењем у стуб.  

м 160     

18 Испорука и полагање кабла P-Y 16мм² у цев 
Ø110мм,на мосту са увлачењем у стуб и 
повезивање на завртањ за уземљење.  м 70     

19 Набавка и уградња укрсног комада 
ЈУС.Н.Б4.936. ком 60     

20 Повезивање кабла на прикључну плочу, 
повезивање прикључне плоче са 
светиљком,по стубу. Све повезано и 
пуштено у функционалан рад. ком 60     
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21 Набавка и монтажа слободно стојећег 
ормана од полиестера SSRОЈО IP 
54,димензија 600x1000x320 са бетонским 
постољем, орман треба да има следећу 
опрему: 
- 1ком дигитални уклопник ЈО тип DVB 
2006-‘’DVB електро’’Ниш  
-2 ком изборна једнополна гребенаста 
преклопка 0,1,2 
-2 ком трополни контактор kaтегорије AC3, 
номиналне струје 32A 
-3 ком аутоматских осигураћа 50A 
,карактесистике C 
-6 ком аутоматских осигурача 32A , 
карактесистике C 
-12 ком аутоматских осигурача 16A , 
карактесистике C  
-ситан монтажни материјал (VS 
стезаљке,канали,шине за уземљење …), 
све монтирано на изолациону плочу, 
повезано  испитано и пуштено у 
функционалан рад. Oрман треба да има 
једнополну шему изведеног стања и да је 
уграђена атестирана опрема. ком 2     

22 Испорука и полагање кабла PPОО 5x4мм² у 
"сапа" цев Ø25мм,од стуба до ROSS поред 
стуба.  м 3     

23 Испорука и полагање кабла PPОО 3x2,5мм² 
у заштитну Че цев Ø6/4" и у "сапа" цев 
Ø21mm по конструкцији моста,од ROSS до 
рефлектора.  м 120     

24 Испорука и уградња металног 
пластифицираног ROSS у заштити IP54, 
димензија300x400,са опремом : 
-3 koм аутоматских осигурача 6A , 
карактесистике C         
-1 аутоматских осигурача 10A , 
карактесистике C    
-1ком сервисна надградна монофазна 
прикључница                                   
- ситан монтажни материјал (шине за ao,"0"i 
уземљење …),     све монтирано на 
изолациону плочу, повезано  испитано и 
пуштено у функционалан рад. Oрман треба 
да има једнополну шему изведеног стања и 
да је уграђена атестирана опрема. kom 1     

25 Геодетско снимање инсталације од стране 
овлашћене организације. 

м 2600     

26 Испитивање инсталација - атест. 

ком 60     

  СВЕГА 4 
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 5.  Заштита ТТ каблова 

    

 Обрачун за каблове на раскрсници на путу за Михајлово и на раскрсници са IБ12 

Рб. 
Опис позиције JM 

количина 
радова 

јединична 
цена 

укупно  
без ПДВ-а 

  I) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1 Припрема и организација градилишта ком    1,00     

  укупно I   

  II) ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

2 

Шлицовање  земљаног материјала ради откривања 
телекомуникационих инсталација. Дубина ископа 
до 1.7 м без подграда. Приликом ископа водити 
рачуна да се не оштете каблови. 
У цену улази сав рад, утовар и одвоз земље на 
депонију коју одреди инвеститор. Транспортна 
дужина до 5км.   
Обрачун за 3 кабла. 
  0.6x3x1.7x(3x2)=18.36м3 м3    18,36     

3 

Ручни ископ земљаног матерјала у кампадама од 
3м. ради откривања телекомуникационе 
инсталације. Дубина ископа до 1.7 м без подграда. 
Приликом ископа водити рачуна да се не оштете 
каблови. Након ископа, извршити планирање дна 
рова са тачношћу ±1,5 цм. 
У цену улази сав рад, утовар и одвоз земље на 
депонију.Транспортна дужина до 5км.   
Обрачун за 3 кабла. 
(2.3+0.7)x0.5x1.62x(78+85+17)=437.4м3   м3    437,40     

4 

Насипање и збијање тампонског слоја д=20цм 
испод АБ греда од  песковитог материјала. 
Насипање и набијање песковитог материјала око и 
изнад АБ греда у слојевима  до збијености 
Мs=30МPа. Набијање извршити водом. Јединична 
цена обухвата сав потребан рад, материјал, 
механизацију и транспорт потребног материјала.  
Обрачун по 1 м3  насутог  материјала за 3 АБ 
греде. 
((2.3+0.7)x0.5x1.62-
(0.322+0.05x0.5+2x0.0552xπ))x(78+85+17)=411.05м3 

м3    411,05     

  укупно II   

  III) БЕТОНСКИ РАДОВИ 

6 

Бетонирање тампона од мршавог бетона МБ30  
д=5цм испод АБ заштите инсталација. 
Обрачун за 3 заштитне АБ греде.  
0.5x0.05x(78+85+17)=4.5м3 м3    4,50     

7 

Бетонирање на лицу места заштитних греда 
армираним бетоном МБ 30. У цену уврстити 
монтажу и демонтажу потребне оплате.  
Обрачун за 3 заштитне АБ греде.  
(0.322-0.062xπ)x(78+85+17)=16.40м3 м3    16,40     

  укупно III   

  IV) АРМИРАЧКИ  РАДОВИ 

10 Арматура за све елементе  
B500 (RА 400/500) кг 

  1 
822,00     

  
укупно IV   
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V) ОСТАЛИ РАДОВИ 

11 

Набавка материјала, монтажа и демонтажа 
конструкције од дрвене грађе за привремено 
прихватање ТТ каблова. Дрвене греде 12x12 
дужине 6м и 3 м се постављају дуж ископа на свака 
3 метра. Греде се ослањају на дрвене ослонце 
12x12 положене уз ивицу ископа дужине 1м. 
Обрачун по м3 постављене и демонтиране грађе. 
Обрачун за 3 кабла. 
У цену уврстити.  
(6+3x1)x29x0.12x0.12 
(4+2x1)x7x0.12x0.12=4.36м3 м3    4,36     

12 

Набавка матерјала, монтажа и демонтажа 
вешаљки за прихват ТТ каблова.  Обрачун по 
једном ослоњеном месту. 
Обрачун за 3 кабла. 
У цену уврстити.  
- вешаљку од челика Ø 5 мм заједно са 
одговарајућим завртњевима 
- обујмицу од поцинкованог лима Ø 230мм 
27+29+7=63ком 

ком    63,00     

13 

Набавка, сечење и уградња заштитних PVC цеви 
Ø110мм и Ø125мм, за заштиту каблова приликом 
бетонирања. PVC цев Ø110 се уграђује читавом 
дужином каблова, а цев Ø 125 поставља читавом 
дужином али подужно пресечна на пола. 
У цену улази и сечење и спајање две цеви нитнама 
на сваких 0.5 м. 
Обрачун по м' цеви, за 3 кабла. 
Ø110:    (78+85+17)= 180м 
Ø125:    (78+85+17)/2=90м м1    270,00     

14 

Набавка и уградња додатних коругованих HDPE 
PVC цеви Ø110мм за заштиту каблова. Уграђују се 
по две PVC цеви Ø110 читавом дужином каблова. 
Обрачун по м' цеви, за 3 кабла. 
Ø110:    2x(78+85+17)= 360м 

м1    360,00     

15 Пројекат изведеног стања ком    3,00     

16 Пројектански надзор пауш    2,00     

                                                                                              укупно V   

  УКУПНО  (5)   
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6 Заштита гасовода РГ-01-03 
     

Рб. 
Опис позиције ЈМ 

количина 
радова 

јединична 
цена 

укупно  
без ПДВ-а 

  I) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1 Припрема и организација градилишта ком  1,00     

  укупно I   

  II) ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

2 

Шлицовање  земљаног матерјала ради 
откривања гасне инсталације. Дубина ископа 
до 1.7 м без подграда. Приликом ископа 
водити рачуна да се не оштети 
антикорозиона заштита цевовода. 
У цену улази сав рад, утовар и одвоз земље 
на депонију коју одреди инвеститор. 
Транспортна дужина до 5км.   
  0.6x3x1.7x2=6.12м3 м3  6,12     

3 

Ручни Ископ земљаног матерјала у 
кампадама од 4м. ради откривања гасне 
инсталације. Дубина ископа до 1.7 м без 
подграда. Приликом ископа водити рачуна да 
се не оштети антикорозиона заштита 
цевовода.Након ископа, извршити планирање 
дна рова са тачношћу ±1,5 цм. 
У цену улази сав рад, утовар и одвоз земље 
на депонију коју одреди инвеститор. 
Транспортна дужина до 5км.   
(1.4+3.4)x0.5x1.62x40=155.52м3   

м3  155,52     

4 

Насипање и збијање тампонског слоја 
д=15цм испод пропуста од  песковитог 
материјала, насипање песковитог матерјала 
испод и изнад гасне инсталације у бетонском 
пропусту. Набијање извршити 
водом.Јединична цена обухвата сав 
потребан рад, материјал, механизацију и 
транспорт потребног материјала.  
Обрачун по 1 м3  насутог  материјала. 
1.5x0.15x40.7+(0.7x0.82-0.03)x41.6= 
=31.79м3 м3  31,79     

5 

Насипање и збијање клина од шљунчаног 
материјала. Набијање извршити у слојевима 
до збијености Мс=30МПа.Јединична цена 
обухвата сав потребан рад, материјал, 
механизацију и транспорт потребног 
материјала.  
Обрачун по 1 м3  насутог  материјала. 
(1.58+3.4)x0.5x1.58x41.6 
-1x1.3x40=111.66м3 м3  111,66     

  
укупно II   

  III) БЕТОНСКИ РАДОВИ 

6 Бетонирање тампона од мршавог бетона 
МБ30  д=5цм испод доње плоче пропуста. 
1.6x0.05x40.6=3.25м3 м3  3,25     
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7 

Бетонирање на лицу места доње плоче и 
зидова армираним бетоном МБ 30. У цену 
уврстити монтажу и демонтажу потребне 
оплате. 1x3x0.15x40=18.0м3 м3  18,00     

8 

Израда , транспорт и монтажа горњих 
монтажних плоча пропуста армираним 
бетономМБ30. Отворе у плочи за анкере 
залити на лицу места. Запремина 
појединачне плоче је 0.3м3,дебљина 15цм 
док је тежина једне плоче 750кг. Монтира се 
укупно 20 плоча. 20.0x0.3=6.0м3 м3  6,00     

9 

Бетонирање ситнозрним бетоном МБ30 
отвора Ø 60мм око анкера на монтажним 
плочама. Обрачун по комаду заливеног 
анкера. 
4x20=80 ком ком  80,00     

  укупно III   

  IV) АРМИРАЧКИ  РАДОВИ 

10 Арматура за све елементе пропуста. 
B500 (RА 400/500) кг 2 477,00     

  укупно IV   

  V) ОСТАЛИ РАДОВИ 

11 

Набавка матерјала, монтажа и демонтажа 
конструкције од дрвене грађе за привремено 
прихватање гасне челичне цеви 
Ø219.1x5.56мм. Дрвене греде 12x12 дужине 5 
м се постављају дуж ископа на свака 4 метра. 
Греде се ослањају на дрвене ослонце 12x12 
положене уз ивицу ископа дужине 1м. 
Обрачун по једном ослоњеном месту. 
У цену уврстити.  
- вешаљку од челика носивости 300кг заједно 
са одговарајућим завртњевима 
- обујмицу од поцинкованог лима Ø 230мм 
- заштитну гуму око цеви 
-дрвена грађа 0.19м3 ком  11,00     

12 
Анти корозиона заштита оштећених делова 
цевовода према захтевима ЈП Србијагас. 
Количина је предпостављена. м2  2,80     

13 Пројекат изведеног објекта ком  1,00     

14 Пројектански надзор пауш  1,00     

  
укупно V   

  УКУПНО РАДОВИ Заштита гасовода РГ-01-03 (6)   
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8/1 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА 
 

 
Деоница обилазног пута од км 4+915.11 (уклапање у раскрсницу за Михајлово) 
до км 7+107.13 (почетак кружне раскрснице са улицом Првомајском) 

       

Рб. 
бр. 

Поз. 
Опис позиције 

JM 
количина јединична 

цена 
укупно  

без ПДВ-а 

  1 
ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ         

1 1.1 Стандардни саобраћајни знаци         

  

 
Троугаони страница 900 мм - класа III ком 1     

  

 

Кружни и осмоугаони  
пречника 600 мм - класа III ком 1     

  

 

Кружни и осмоугаони  
пречника 600 мм - класа II ком 4     

  

 
Квадратни страница 600 мм - класа III ком 1     

  

 

Правоугаони страница 300x1000 мм - 
класа II ком 1     

    

  1.2 Носачи саобраћајних знакова   

  

 
Једностубни цевни носачи Л=2.6м ком 2     

  

 
Једностубни цевни носачи Л=2.7м ком 2     

  

 
Једностубни цевни носачи Л=2.9м ком 4     

  

 
Једностубни цевни носачи Л=3.0м ком 2     

  

 
Једностубни цевни носачи Л=3.2м ком 2     

  

 
Једностубни цевни носачи Л=3.6м ком 2     

    

  

 
Решеткасти носачи саобраћајних знакова Р 60-30   

  

 
Решеткасти носачи Р 60-30 Л=4.9м ком 2     

  

 
Решеткасти носачи Р 60-30 Л=5.2м ком 4     

       

  1.3 
Знакови обавештења за вођење 
саобраћаја         

  
 Предраскрсне табле - класа II м2 53,76     

  
 

Путоказ димензија 1600 x 400 мм, висине 
слова Х=175мм - класа II ком 1     

  
 

Путоказ димензија 1600 x 650 мм, висине 
слова Х=175мм - класа II ком 4     

          Свега (1):   

       

  2 ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА КОЛОВОЗУ         

2 
2.1 Уздужне, попречне и остале ознаке - СРПС У. С4. 222 до 234 

  
Неиспрекидане и испрекидане ивичне 
линије д=0.15 м м2 609,00     
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Неиспрекидане и испрекидане разделне  
линије д=0.15 м м2 118,00     

  Зауставне линије  м2 26,00     

  Поља за усмеравање саобраћаја м2 25,00     

  Пешачки прелази м2 14,00     

  Прелази бициклистичке стазе м2 3,00     

        Свега (2):   

  3 ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ         

3 

3.1 Смерокази - СРПС З. С2. 235 

  Лиснати смерокази, х=90 цм ком 86,00     

        Свега (3):   

 
      

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
    

 

1 ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
   

 

2 ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА КОЛОВОЗУ 
   

 

3 ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 
   

    

Укупно:     

        
 

  
Кружна раскрсница са улицом Првомајском   

       

Рб 
бр. 
Поз 

Опис позиције 
ЈМ 

количина јединична 
цена 

укупно  
без ПДВ-а 

  1 ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ       

1 

1.1 Стандардни саобраћајни знаци         

 
Троугаони страница 900 мм - класаIII ком 4     

 
Троугаони страница 900 мм - класа II ком 2     

 

Кружни и осмоугаони  
пречника 600 мм - класа III ком 4     

 

Кружни и осмоугаони  
пречника 600 мм - класаII ком 27     

 

Квадратни страница 600 мм -  
класа III ком 4     

 

Правоугаони страница 300x1000 мм - 
класа III ком 4     

           

1.2 
Знакови обавештења за вођење 
саобраћаја         

 Предраскрсне табле - класа II м2 47,00     

 
Путоказ димензија 1600 x 400 мм, висине 
слова Х=175мм - класа II ком 1     
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Путоказ димензија 1600 x 650 мм, висине 
слова Х=175мм - класа II ком 2     

           

1.3 Носачи саобраћајних знакова   

 
Једностубни цевни носачи Л=2.6м ком 19     

 
Једностубни цевни носачи Л=2.7м ком 2     

 
Једностубни цевни носачи Л=2.9м ком 8     

 
Једностубни цевни носачи Л=3.0м ком 2     

 
Једностубни цевни носачи Л=3.2м ком 7     

 
          

 
Решеткасти носачи саобраћајних знакова Р 60-30   

 
Решеткасти носачи Р 60-30 Л=4.8м ком 2     

 
Решеткасти носачи Р 60-30 Л=5.0м ком 2     

 
Решеткасти носачи Р 60-30 Л=5.2м ком 4     

        Свега (1):   

  2 ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА КОЛОВОЗУ         

2 2.1 Уздужне, попречне и остале ознаке - СРПС У. С4. 222 до 234 

  
  

Неиспрекидане и испрекидане ивичне 
линије д=0.15 м м2 160,00     

  
  

Неиспрекидане и испрекидане разделне 
линије д=0.15 м м2 63,00     

  
  

Неиспрекидане и испрекидане разделне 
линије д=0.12 м м2 34,00     

  
  

Испрекидана разделна (1.0+1.0) линија, 
д=0.10 м, на бициклистичким стазама м2 5,00     

    Зауставне линије  м2 7,00     

    Поља за усмеравање саобраћаја м2 30,00     

  
  Пешачки прелази м2 50,00     

    Прелази бициклистичке стазе м2 9,00     

  
  

Стрелице х=1.6м за означавање смера 
кретања на бициклистичким стазама  
(12 комада) м2 2,52     

    Пиктограм бицикла м2 9,60     

          Свега (2):   

 
      

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
    

 
1 ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

  

_____________ 

 

2 ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА КОЛОВОЗУ 
  

_____________ 

    
Укупно:     
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Деоница обилазног пута од км 7+197.11 (крај кружне раскрснице са улицом 
      Првомајском) до км 8+550.28 (почетак кружне раскрснице са државним  

      путем IБ реда број 12 (стара ознака М-7) 
  

       
Рб. 

бр. 
Поз. 

Опис позиције JM количина 
јединична 

цена 
укупно  

без ПДВ-а 

  1 
ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ         

1 

1.1 Стандардни саобраћајни знаци         

 
Кружни пречника 600 мм - класа II ком 3     

           

1.2 Носачи саобраћајних знакова   

 
Једностубни цевни носачи Л=2.6м ком 2     

 
Једностубни цевни носачи Л=3.2м ком 1     

        Свега (1):   

  2 ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА КОЛОВОЗУ         

2 

2.1 Уздужне, попречне и остале ознаке - СРПС У. С4. 222 до 234 

  
Неиспрекидане и испрекидане ивичне 
линије д=0.15 м м2 268,50     

  
Неиспрекидане и испрекидане разделне 
линије д=0.15 м м2 53,00     

        Свега (2):   

  3 ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ         

3 

3.1 Смерокази - СРПС З. С2. 235 

  Лиснати смерокази, H=90 цм ком 46,00   

        Свега (3):   

       

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
    

1) ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
  

  

2) ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА КОЛОВОЗУ 
   

  

3) ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 
   

  

    
   Укупно:   

        
 

  

Кружна раскрсница са државним путем IБ реда број 12  
(стара ознака М-7) 

  

       

Рб. 
бр. 

Поз. 
Опис позиције 

JM 
количина јединична 

цена 
укупно  

без ПДВ-а 

  1 
ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ         
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1 

1.1 Стандардни саобраћајни знаци         

 
Троугаони страница 900 мм - класа III ком 3     

 

Кружни и осмоугаони пречника 600 мм - 
класа III ком 3     

 

Кружни и осмоугаони пречника 600 мм - 
класа II ком 15     

 
Квадратни страница 600 мм - класа III ком 3     

 

Правоугаони страница 300x1000 мм - 
класа III ком 3     

 

Правоугаони страница 800x1000 мм - 
класа II ком 2     

 

Правоугаони страница 2250x750 мм - 
класа II ком 2     

           

1.2 
Знакови обавештења за вођење 
саобраћаја         

 Предраскрсне табле - класа II м2 60,59     

 
Путоказ димензија 1600 x 650 мм, висине 
слова Х=175мм - класа II ком 3     

 
Путоказ димензија 1900 x 650 мм, висине 
слова Х=175мм - класа II ком 1     

           

1.3 Носачи саобраћајних знакова   

 
Једностубни цевни носачи Л=2.6м ком 12     

 
Једностубни цевни носачи Л=2.9м ком 9     

 
Једностубни цевни носачи Л=3.0м ком 4     

 
Једностубни цевни носачи Л=3.2м ком 9     

 
Једностубни цевни носачи Л=3.8м ком 3     

 
          

 
Решеткасти носачи саобраћајних знакова Р 60-30   

 
Решеткасти носачи Р 60-30 Л=4.8м ком 4     

 
Решеткасти носачи Р 60-30 Л=5.0м ком 2     

 
Решеткасти носачи Р 60-30 Л=5.1м ком 4     

        Свега (1):   

  2 ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА КОЛОВОЗУ         

2 

2.1 Уздужне, попречне и остале ознаке - СРПС У. С4. 222 до 234 

  
Неиспрекидане и испрекидане ивичне 
линије д=0.15 м м2 83,00     

  
Неиспрекидане и испрекидане разделне 
линије д=0.15 м м3 119,00     

  
Испрекидана разделна (1.0+1.0) линија, 
д=0.10м, на бициклистичким стазама м2 8,00     

  Зауставне линије  м2 7,00     

  Поља за усмеравање саобраћаја м2 15,00     

  Пешачки прелази м2 75,00     
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  Прелази бициклистичке стазе м2 12,00     

  

Стрелице х=1.6м за означавање смера 
кретања на бициклистичким стазама (20 
комада) м2 4,20     

  Пиктограм бицикла (10 комада) м2 8,00     

        Свега (2):   

  3 ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 

3 

3.1 Заштитна ограда 

  
Заштитна ограда типа H2 W4, са 
постављањем на банкини м 152,00     

  
Заштитна ограда типа H1 W5, са 
постављањем на банкини м 16,00     

  Прелазни елеменат - "флекстра", Л=12м ком 4     

  Коси завршетак ограде, Л=12м ком 4     

        Свега (3):   

 
      

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
    

 
1 ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

  

  

 
2 ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА КОЛОВОЗУ 

  

  

 
3 ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 

  

  

     

Укупно:   

        

8/1  РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА  
И ОПРЕМА 

 

1 
Деоница обилазног пута од км 4+915.11 (уклапање у 
раскрсницу за Михајлово) до км 7+107.13 (почетак 
кружне раскрснице са улицом Првомајском) 

 

2 Кружна раскрсница са улицом Првомајском  

3 

Деоница обилазног пута од км 7+197.11 (крај кружне 
раскрснице са улицом Првомајском) до км 8+550.28 
(почетак кружне раскрснице са државним путем  
IБ реда број 12 (стара ознака М-7) 

 

4 
Кружна раскрсница са државним путем IБ реда број 12 
(стара ознака М-7) 

 

УКУПНО 8/1:  
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8/2 СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА - 
(САОБРАЋАЈНО  ТЕХНИЧКА РЕГУЛАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ) 

 

Деоница обилазног пута од км 4+915.11 (уклапање у раскрсницу за Михајлово) до км 7+151.49 
(почетак кружне раскрснице са улицом Првомајском) 

Рб. 
бр. 

Поз. 
Опис позиције JM количина 

јединична 
цена 

укупно  
без ПДВ-а 

  1 
ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ         

1 

1.1 Стандардни саобраћајни знаци - класа II       

 Троугаони страница 900 мм ком 9     

 Правоугаонии страница 900x250 мм ком 2     

        Свега (1):   

  2 ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ       

2 

2.1 Запреке са стубовима и постољем 

 VII-2 (Једнострука запрека  3000 x 250 мм) ком 4 
 

  

     
 

    

2.2 Трепћуће светло 

  

Трепћуће светло типа TS-1 у 
континуалном режиму рада, пречника 
180мм  ком 4     

        Свега (2):   

              

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
    

 

1 ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

______________ 

 
2 ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 

  

______________ 

    
  Укупно:   

        

Кружна раскрсница на км 7+151.49 (раскрсница са улицом Првомајском) 

Рб. 
бр. 
поз. 

Опис позиције 

ЈМ 

количина јединична 
цена 

укупно  
без ПДВ-а 

  1 
ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ         

1 

1.1 Стандардни саобраћајни знаци - класа II     

 Троугаони страница 900 мм ком 4     

  Кружни пречника 600 мм ком 4     

 Правоугаони страница 600x250 мм ком 1     

        Свега (1):   
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  2 ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ       

2 

2.1 Запреке са стубовима и постољем 

 VII-2 (Једнострука запрека  3000 x 250 мм) ком 6 
 

  

     
 

    

2.2 Трепћуће светло 

  

Трепћуће светло типа ТS-1 у 
континуалном режиму рада, пречника 
180мм  ком 3     

        Свега (2):   

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
    

 

1 ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

  

 
2 ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 

  
  

     

Укупно:   

        
 

Мост преко канала Бегеј на стационажи канала 31+583.00 

Рб. 
бр. 

Поз. 
Опис позиције 

JM 
количина јединична 

цена 
укупно  

без ПДВ-а 

  1 
ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ         

1 

1.1 Стандардни саобраћајни знаци - класа II       

 Троугаони страница 900 мм ком 7     

  Кружни пречника 600 мм ком 5     

  Правоугаони страница 900x250мм ком 2     

        Свега (1):   

  2 ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ       

2 

2.1 Запреке са стубовима и постољем 

 
VII-2  
(Једнострука запрека  3000 x 250 мм) ком 4 

 
  

     
 

    

2.2 Трепћуће светло 

  

Трепћуће светло типа TS-1 у 
континуалном режиму рада, пречника 
180мм  ком 4     

        Свега (2):   

              

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
    

 

1 ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

  

 
2 ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 

  

  

    
   Укупно:   
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Кружна раскрсница на км 8+600.84 
 раскрсница са државним путем IБ реда број 12 (стара ознака М-7) - фаза I, II и III 

Рб 
бр. 
Поз 

Опис позиције JM количина 
јединична 

цена 
укупно  

без ПДВ-а 

  1 
ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ         

1 

1.1 Стандардни саобраћајни знаци - класа II       

 Троугаони страница 900 мм ком 9     

  Кружни пречника 600 мм ком 18     

 Кружни пречника 400 мм ком 31     

 Правоугаони страница 800x1200 мм ком 4     

 Правоугаони страница 900x250 мм ком 6     

            

1.2 Носачи саобраћајних знакова са покретним постољем 

  Јадностубни цевни носачи на покретном 
постољу, Л=2,0м ком 4     

  Јадностубни цевни носачи на покретном 
постољу, Л=2,3м ком 8     

  Јадностубни цевни носачи на покретном 
постољу, Л=2,4м ком 2     

  Јадностубни цевни носачи на покретном 
постољу, Л=2,9м ком 2     

        Свега (1):   

  2 ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ       

2 

2.1 Запреке са стубовима и постољем 

 

VII-2 (Једнострука запрека  1500 x 150 
мм) ком 2     

 
VII-2 (Једнострука запрека  3000 x 250 
мм) ком 7 

 
  

     
 

    

2.2 Вертикалне запреке са стубовима и постољем 

 VII-3.2 Вертикална запрека - лева ком 24     

 VII-3.1 Вертикална запрека - десна ком 28     

           

2.3 Трепћуће светло 

  

Трепћуће светло типа TS-1 у 
континуалном режиму рада, пречника 
180мм  ком 13     
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Трепћуће светло типа ТS-3 у 
континуалном режиму рада, пречника 
180мм  ком 10     

        Свега (2):   

  3 ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА КОЛОВОЗУ       

3 
3.1 

Неиспрекидана разделна линија, 
д=0,20м, жуте боје од апликативних 
материјала м 1 700,00     

        Свега (3):   

 
      

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
    

 

1 ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

  

 
2 ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 

  

  

 
3 ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА КОЛОВОЗУ 

  

  

   

    Укупно:   

        
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА СИГНАЛИЗАЦИЈА  
ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

1 
Деоница обилазног пута од км 4+915.11 (уклапање у раскрсницу за 
Михајлово) до км 7+151.49 (почетак кружне раскрснице са улицом 
Првомајском) 

 

2 
Кружна раскрсница на км 7+151.49 (раскрсница са улицом 
Првомајском) 

 

3 Мост преко канала Бегеј на стационажи канала 31+583.00  

4 
Кружна раскрсница на км 8+600.84 
 раскрсница са државним путем IБ реда број 12 (стара ознака М-7) - 
фаза I, II и III 

 

УКУПНО 8/2:  

 

8/3 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  
          ПЛОВНОГ ПУТА 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ   
ЗА  ПЛОВНИ ПУТ-ДНЕВНА ПЛОВИДБА 

 
Број 
поз. 

Врста 
саобраћајне 

сигнализације 

Шифра 
знака 

Количи
на 

(ком.) 

Јединична 
цена 

Укупно 
без ПДВ-а 

Изглед знака 
 

1. 
Набавка и 

монтажа знака 
препоручени 
отвор моста       

(у оба правца) 
 

Д.1а 2   
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2. 
Набавка и 

монтажа знака 
забрана пролаза 
изван означеног 

простора            
(у отвору моста) 

 

А.10 4   
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ   
ЗА  ПЛОВНИ ПУТ – НОЋНА ПЛОВИДБА 

 
Број 
поз. 

Врста 
саобраћајне 

сигнализације 

Шифра 
знака 

Количи
на 

(ком.) 

Јединична 
цена 

Укупно 
без ПДВ-а 

Изглед знака 
 

1. 
Набавка и 
монтажа 

семафорске ЛЕД 
лантерне жуте 

боје (у оба 
правца) 

 

Д.1б 2   

 

2. 
Набавка и 

монтажа знака 
забрана пролаза 
изван означеног 

простора           
(у отвору моста) 

 

Рефлектор 
за 

осветљење 
знакова А.10 

са 
конзолним 
носачем 

4   
 

 

Укупно 8/3 :  

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА  

2/1 КОНСТРУКЦИЈА (ИЗГРАДЊА МОСТА ПРЕКО   БЕГЕЈА )  

2/2 САОБРАЋАЈНИЦА  

3 

ИЗМЕШТАЊЕ TRAСE ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ СА ЗАШТИТОМ 
ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА КРУЖНОЈ РАСКРСНИЦИ 
ОБИЛАЗНИЦЕ И  ДРЖАВНОГ ПУТА  IБ 12  

 

4 
ИЗРАДА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА КРУЖНИХ РАСКРСНИЦА БР.6 
И 7 НА ОБИЛАЗНОМ ПУТУ ОКО ГРАДА У ЗРЕЊАНИНУ 

 

5 ЗАШТИТА TT КАБЛОВА  

6 ЗАШТИТА ГАСОВОДА РГ-01-03  

8/1 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА  

8/2 СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  
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8/3 
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  
ПЛОВНОГ ПУТА 

 

У К У П Н О:  

 

Напомена: Вредност радова исказана у пољу „УКУПНО“ се уноси у Поглавље VI, Образац 
понуде, као „Укупна цена без ПДВ-а“.  

 
 
У _______________ дана _________ 2018.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 

 
М.П. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________________ 
[навести 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 

 

 
 
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. 
 
 

 

 
У _______________ дана _________ 2018.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 

М.П. 
 
 
 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________, 
[навести назив понуђача], даје:  

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

    
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке радова – Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од km 
4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом моста преко канала 
Бегеј ЈН бр. 47/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
 

 
 
У _______________ дана _________ 2018.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 

М.П. 
 

 
 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ     ЧЛ. 75. СТ. 2. 
ЗАКОНА 

 
 

 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 
 
 

 
И З Ј А В У 

 
 

Понуђач ________________________________________________ [навести назив 
понуђача]у поступку јавне набавке радова – Изградња дела обилазног пута око 
Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом 
моста преко канала Бегеј ЈН бр. 47/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
 
 

 
У _______________ дана _________ 2018.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 

М.П. 
 
 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 
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XII   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 
 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо 
посетили локацију која је предмет јавне набавке радова – Изградња дела обилазног пута 
око Зрењанина од km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом 
моста преко канала Бегеј ЈН бр. 47/2018, односно да нисмо посетили локацију, али да смо 
на основу конкурсне документације, као и тражених додатних информације и појашњења 
заинтересованих лица, у довољној мери стекли увид у техничку документацију и све 
информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са 
свим условима за извођење радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било 
какве накнадне промене у цени.  

 

 

 
У _______________ дана _________ 2018.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 
са подизвођачем.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице 
овлашћеног члана групе понуђача.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



страна 250 од 250 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 47/2018 
 

 

 
 
 

XIII   ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСА ОСИГУРАЊА 
 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћемо, 
уколико у поступку набавке радова – Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од 
km 4+915.11 до km 8+600.84, са две кружне раскрнице и изградњом моста преко канала 
Бегеј ЈН бр. 47/2018, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо 
закључењу уговора о извошењу радова, у року од 7 дана од дана закључења уговора, 
доставити све потребне полисе осигурања на начин и период важења предвиђеним 
клазулом 1.14 Општих услова уговора у Поглављу VII. 

 

 
У _______________ дана _________ 2018.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 

М.П. 
 

 
 
 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 
са подизвођачем.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице 
овлашћеног члана групе понуђача. 
 

 
 

 


