
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ  ИЗГРАДЊА МОСТА НА РЕЦИ ТОВАРНИЦИ, НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ
Л1013а 

Број јавне набавке за 2015 годину: ЈН  број 1.3.21

Отворени поступак 

Рок за достављање понуда: закључно са 15.04.2015. године до 12,00 часова.

Датум отварања понуда: 15.04.2015. године у 13,00 часова.

Краљево, март 2015. године
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 36000 Краљево,   Ул. Хајдук Вељкова бр. 61,   мат. бр. 17001841,   ПИБ 101258220,  т. р.   840-538641-31
      Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net



На основу члана  32.   и  61.  Закона  о  јавним набавкама   („Службени гласник РС“,  бр.
124/2012),  (у  даљем  тексту:  Закон),  члана  2.  Правилника  о  обавезним  елементима
конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке  број 575/1 од 24.02.2015.године и Решења  о образовању Комисије за јавну
набавку  број  575/2 од 24.02.2015. године   припремљена је 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за отворени поступак јавне набавке  изградња моста на реци Товарници, на општинском
путу Л1013а

Број јавне набавке за 2015. годину: ЈН 1.3.21

Процењена вредност јавне набавке  без ПДВ-а износи 5.833.333,00 динара

Конкурсна документација садржи укупно 110 страна:

С А Д Р Ж А Ј 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ  У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ

АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА
 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ   ЗА ОТКЛАЊАЊЕ

ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН
 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА И

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
 МОДЕЛ УГОВОРА
 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
 КОЛИЧИНА  И  ОПИС  РАДОВА,  КВАЛИТЕТ  РАДОВА  И  ТЕХНИЧКЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Наручилац: Јавно  предузеће Дирекција за планирање и изградњу "Краљево",  Ул. Хајдук
Вељкова бр. 61

 
1. Врста наручиоца: Јавно предузеће  - локална самоуправа

2. Скраћени назив: ЈП Дирекција за планирање и изградњу "Краљево"

3.  Облик својине: државна  својина

4. Седиште и адреса: Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, Краљево

5. Шифра претежне делатности:  71.11.

6. Матични број: 17001841

7. ПИБ:  101258220

8. Текући рачун: 840-538641-31 УЈП Краљево
 
9. Тел/факс : 036  312-019 /  036 312-061
 
10. Законски заступник: директор Ненад Нерић,дипл.инж.грађ.

2. Врста поступка: отворени поступак

3. Предмет јавне набавке: Изградња моста на реци Товарници, на општинском путу Л1013а
4. Циљ поступка:  поступак  јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној

набавци

5. Контакт: у току радне недеље (понедељак – петак) од 07.00 h до 14.30 h
            Горан Мареновић, дипл.инж.грађ. 
            e-mail goran.marenovic@direkcijakv.net
            e-mail javne.nabavke@direkcijakv.net 

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 Опис предметне набавке: Изградња моста на реци Товарници, на општинском путу
Л1013а

 Ознака и  назив из  општег  речника набавке:  45221000  -  радови  на  изградњи
мостова и тунела, окана и подземних железница
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3.   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство  понуђачима  како  да  сачине  понуду  садржи  захтеве  наручиоца  у  погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

1.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена
Понуда мора  бити сачињена на српском  језику.  Страни  подносилац понуде  може  за

доказе  из  Упутства  како  се  доказује  испуњеност  услова  из  чл.  75.  Закона  и  конкурсне
документације, доставити оригинале или фотокопије на матерњем језику, праћене овереним
преводом на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
1.2. Подношење понуде 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са  Законом о јавним набавкама,
("Службени гласник РС" број 124/2012), подзаконским актима, позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом.

Понуђач понуду  подноси непосредно или путем поште у затвореној кутији или коверти,
затворену на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може закључити да се
отвара први пут.

Понуда се подноси у року од  35  (тридесетпет) дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки. Позив је објављен 11.03.2015.године.

Рок за подношење понуда је 15.04.2015. године до 12 часова.
Понуде  доставити  на  адресу  наручиоца:  ЈП  Дирекција  за  планирање  и  изградњу

"Краљево", 36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, са назнаком: “Понуда за јавну набавку
изградња моста на реци Товарници,  на општинском путу Л1013а, број  ЈН 1.3.21 – НЕ
ОТВАРАТИ”    

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, број факса и телефона.
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.
           3.3 Пријем понуда

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која  је  примљена  по  истеку  дана  и  сата  до  којег  се  понуде  могу  подносити,  сматраће  се
неблаговременом.  Све  неблаговремене понуде ће неотворене бити враћене понуђачима са
назнаком да су поднете неблаговремено.

3.4 Отварање понуда
Јавно  отварање  понуда  обавиће  се  на  напред  наведеној  адреси  наручиоца  дана

15.04.2015. године са почетком у 13 часова.
3.5 Варијанте понуде
Није дозвољено подношење понуде с варијантама.
3.6 Важење понуде
Понуда важи 60 дана од дана отварања.
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  понуда  не  може  мењати

понуду.
3.7 Измене, допуне и опозив 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  ЈП  Дирекција  за

планирање и изградњу „Краљево“, 36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку  изградња моста на реци Товарници, на општинском

путу Л1013а, број  ЈН 1.3.21 – не отварати“ или
„Допуна понуде за  јавну набавку  изградња моста на реци Товарници, на општинском

путу Л1013а, број  ЈН 1.3.21 – не отварати“ или
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„Опозив понуде за јавну набавку  изградња моста на реци Товарници, на општинском
путу Л1013а, број  ЈН 1.3.21 – не отварати“ или

„Измена  и  допуна  понуде  за  јавну  набавку  изградња  моста  на  реци  Товарници,  на
општинском путу Л1013а, број  ЈН 1.3.21 – 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.

3.8 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 супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

У обрасцу понуде (поглавље 4), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да  ли  подноси  понуду  самостално,  или  као  заједничку  понуду,  или  подноси  понуду  са
подизвођачем.

3.9 Учешће подизвођача
Уколико  понуђач  поднесе  понуду  са  подизвођачем,  дужан  је  да  у  обрасцу  понуде

(поглавље  4) наведе да  ће  извршење  набавке делимично  поверити  подизвођачу,  проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може бити већи од 50%), као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико  уговор  о  јавној  набавци  буде  закључен  између  наручиоца  и  понуђача  који
подноси  понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен  и у уговору о јавној набавци.

Понуђач  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. 

3.10 Подношење заједничке понуде
Понуду може поднети група понуђача,  у  ком случају саставни део заједничке понуде

мора бити споразум којим се понуђачи међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 4) 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,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун ,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора, 
- 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.
3.11 Начин, рок и услови плаћања
Плаћање ће се вршити авансно и по испостављању привремених и окончане ситуације,

у року од 10 дана од пријема.
3.12 Рок и начин извођења радова
Извођач радова је дужан да у року од 90 календарских дана изведе радове на изградњи

моста на реци Товарници, на општинском путу Л1013а.
3.13. Гарантни рок:
Гарантни рок је 2 године од дана примопредаје радова.
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3.14.  Валута  и  начин  на  који  мора  да  буде  наведена  и  изражена  цена  у   
понуди
Цена  мора  да  буде  исказана  у  динарима  са  и  без  пореза  на  додату  вредност,  са

урачунатим свим трошковима  које  понуђач  има у реализацији предметне јавне набавке, с тим
да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска понуда, наручилац ће поступити у складу са

чланом 92. Закона.
3.15. Средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Изјава банаке у вези банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и за отклањање

грешака у гарантном року, из одељка  6 и 7 конкурсне документације, банке  понуђачима морају
дати  са датумом, потписом и печатом у тексту  из конкурсне документације, на обрасцу банке
или обрасцу  из конкурсне документације.

Понуђач  чија  је  понуда  изабрана  као  најповољнија  дужан  је  да  достави  банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања у тренутку закључења уговора, односно најкасније  пре
уплате аванса а банкарска  гаранција за  отклањање грешака у гарантном року  доставља се  у
тренутку примопредаје предмета уговора .

Банкарска  гаранција  мора  бити  поднета  у  складу  са  чл.  13.  и  14.  Правилника  о
обавезним  елементима  конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 29/2013).

3.15.  Подаци  о  државном  органу  или  организацији,  органу  или  служби
територијалне аутономије  или локалне самоуправе  где  се могу благовремено добити
исправни  подаци  о  пореским  обавезама,  заштити  животне  средине,  заштити  при
запошљавању,  условима  рада  и  сл.  а  који  су везани  за  извршење  уговора  о  јавној
набавци.
 Подаци  о  пореским  обавезама  се  могу  добити  у  Пореској  управи  Министарства
финансија и привреде.

Подаци  о  заштити  животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту  животне
средине  и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.

3.16. Начин означавања поверљивих података из понуде
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 понуди, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега
мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“,  а  испод поменуте ознаке потпис  овлашћеног  лица
понуђача. 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 и рангирање понуде. Наручилац ће чувати
као  пословну  тајну  име  понуђача,  као  и  поднете  понуде,  до  истека  рока  предвиђеног  за
отварање понуда. 

3.17. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Захтев за  додатним информацијама и појашњењима у вези са  припремањем понуде

заинтересовано лице може тражити у писаном облику најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење  понуда, само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 07.00
часова до 14.30 часова, са назнаком – захтев за додатним информацијем или појашњењима
конкурсне документације, ЈН број 1.3.21 – изградња моста на реци Товарници, на општинском
путу  Л1013а,  путем  факса  036  –  312-061,  путем  електронске  поште  на  e-mail  адресу
javne.nabavke@direkcijakv.net или путем поште на адресу Улица Хајдук Вељкова бр. 61. 36000
Краљво.

Уколико  је  понуђач  благовремено  захтевао  додатне  информације  и  појашњење
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конкурсне документације, наручилац ће му  у року од 3 дана од дана пријема захтева  послати
одговор у писаном облику  и истовремено ту  информацију објавити  на Порталу јавних набавки
и на својој Интернет страници.

Комуникација  у  вези  са  додатном информацијом  и  појашњењима  врши  се  на  начин
одређен чланом 20.

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде
телефоном није дозвољено.

3.18. Измене и допуне конкурсне документације
Наручилац задражава право да током рока за достављање понуда измени или допуни

конкурсну  документацију.  Све  измене  и  допуне  наручилац  ће  објавити  на  Порталу  јавних
набавки.

Свака  измена  или  допуна  конкурсне  документације  представљаће  саставни  део
конкурсне документације и биће објављана на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана  пре
истека рока за достављање понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.

3.19.  Додатна  објашњења од  понуђача  после  отварања  понуда  и  контрола  код
понуђача односно његовог подизвођача.

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, као и да
изврши исправке рачунских грешака, у свему како је предвиђено чланом 93.Закона.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је потребно извршити
контролу ( увид ) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.

Понуђачи су обавезни да на захтев наручиоца у току разматрања понуда, пруже додатна
објашњења,  односно  поднесу  тражена  документа,  при  чему  није  дозвољена  било  каква
промена која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом.

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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.
3.20. Критеријум за оцењивање и  доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “Најнижа понуђена

цена”.
Критеријум  на  основу  кога  ће  наручилац извршити  доделу  уговора у  ситуацији  када

постоје  две  понуде са  истом понуђеном ценом  као  најповољнија  ће бити  изабрана понуда
понуђача који је раније поднео понуду.

3.21.Битни недостаци понуде – разлози за одбијање понуда
Наручилац  ће  разматрати  само оне  понуде  које  су  благовремене  и  које  испуњавају

услове из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, односно
понуде које садрже битне недостатке из члана 106.Закона.

3.22. Обустава поступка
Наручилац  ће  обуставити  поступак  јавне  набавке  уколико  нису  испуњени  услови  за

доделу уговора, или из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време
покретања  поступка  јавне  набавке  и  који  онемогућавају  да  се  започети  поступак  оконча,
односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком, због чега се неће
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.

3.23.  Коришћење  патента  и  одговорност  за  повреду  заштићених  праве
интелектуалне својине трећих лица

Накнаду  за  коришћење  патента  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених  права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

3.24. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе
на списку негативних референци
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Понуђач  који  се  налази  на  списку  негативних  референци  који  води  Управа  за  јавне
набавке, у складу са чл. 83. Закона, а који има  негативну референцу за предмет набавке  који
није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор,
дужан је  да у тренутку  закључења уговора преда наручиоцу банкарску  гаранцију за  добро
извршење  посла,  као  средство  за  добро  извршење  посла,  која  ће  бити  са  клаузулом:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са  роком важности који је 30 (тридесет)
дана   дужи од истека рока за  коначно извршење посла.  Ако се  за  време трајања уговора
промене  рокови  за  извршење  уговорне  обавезе  важност  банкарске  гаранције  за  добро
извршење посла мора да се продужи.

3.25. Обавезе понуђача по чл. 74. ст. 2 и 75. ст. 2. ЗЈН
Понуђач, подизвођачи и сви чланови групе су дужни да у понуди изричито наведу да су

поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине. Образац изјаве дат је у конкурсној документацији.

3.26. Обавештење о роковима и начину  подношења захтева за заштиту права са
упутством о  уплати  таксе из члана 156. Закона

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  Републичкој  комисији,  а  предаје  наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев  за  заштиту  права се  доставља  непосредно,  електронском поштом на  e-mail  адресу
javne.nabavke@direkcijakv.net факсом  на  број  036-312-061  или  препорученом  пошиљком  са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом
захтеву  за  заштиту  права  наручилац  обавештава  све  учеснике  у  поступку  јавне  набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 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. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда. 

Након 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 пријема одлуке. 

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 понуда, 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.

Подносилац захтева  је  дужан да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати  таксу  у
износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуде
на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 ______(зависи
од општине где се уплаћује), сврха уплате: Републичка административна такса  са назнаком
јавне набавке на коју  се односи (број  или друга  ознака конкретне јавне набавке),  корисник:
буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи  80.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је  додељен уговор није   већа од 80.000.000
динара, односно такса износи  0,1% понуђене цене понуђача којем је додељен уговор  ако је та
вредност већа од  80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке  или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или
обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке
(коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није
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већа од  80.000.000 динара, односно такса износи  0,1% процењене вредности јавне набавке
ако је та вредност већа  од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
3.25. 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.

3.26. Обилазак  локације
Обилазак локације може се извршити  у времену од 10,00 до 13,00 часова сваког радног

дана. Особа за  контакт Горан Мареновић,дипл.инж.грађ., телефон 064/6406216.
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4.   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за отворени поступак јавне набавке  изградња мост на реци Товарници, на
општинском путу Л1013а

број  ЈН 1.3.21

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача
Адреса понуђача
Шифра делатности
e-mail
Телефон
Телефакс
Матични број 
Порески број ПИБ
Назив банке и број рачуна
Лице за контакт
Лице овлашћено за потписивање уговора

Да су наведени подаци  тачни, тврди

Датум,__________ Потпис

Печат:
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Понуду дајем:(заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б)и В):

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески број ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач
Део  предмета  набавке  који  ће  извршити
подизвођач
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Назив банке и број рачуна
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
1. Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески број ПИБ
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Назив банке и број рачуна
2. Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески број ПИБ
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Назив банке и број рачуна

Напомена: 
1. Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у

табели, табелу копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике;
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П О Н У Д А

   
 Понуђач:

Понуда  бр.:

У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да  изградњу моста на
реци  Товарници,  на  општинском  путу  Л1013а, у  отвореном  поступку  ЈН  број  1.3.21
извршимо под следећим условима:

Укупна цена са свим позицијама (без ПДВ-а)

Припадајући ПДВ у висини 20%

Укупна цена са свим позицијама (са ПДВ-ом)

     ____________________________

     ____________________________

     ____________________________

Рок и начин плаћања
 

30% аванса  а остатак по испостављању 
привремених и окончане ситуације

Рок извођења 90 календарских дана од дана увођења у 
посао

  Гарантни рок 2 године од дана примопредаје радова

Рок важења понуде
   
  60 дана од дана отварања понуде

Датум:
   

Потпис:

Понуђач                                              П е ч а т:                                 Подизвођач

Образац понуде се попуњава, оверава печатом  и потпистује чиме се потврђује да су тачни
подаци  који су у истом наведени.
 -  Уколико  група  понуђача  подноси  заједничку  понуду,  образац  понуде  потписује  и
печатом оверава овлашћени члан групе који за то има писмено овлашћење осталих чланова
групе, које овлашћење се обавезно прилаже понуди;

-  Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  образац  понуде  потписују  и
оверавају печатом и понуђач и подизвођач.
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5.     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
          УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ TИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Редни
број

           Услови                                      Докази

1 Да је регистрован код надлежног 
органа,  односно  уписан  у  одговарајући
регистар 
(члан 75 став 1. тачка 1) Закона;

Правно лице: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда
Предузетник:Извод  из  регистра  Агенције
за привредне регистре  
или   интернет  страници  на  којој  су
тражени подаци јавно доступни

2 Да  понуђач  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;
(члан 75 став 1. тачка 2) Закона;

За правна лица:  
- Извод из казнене евиденције, односно 
уверење Основног суда  на чијем  подручју
се налази седиште  домаћег правног лица,
односно  седиште представништва  или 
огранка  страног правног лица,  којим се 
потврђује да правно лице  није осуђивано 
за кривична дела против привреде, 
кривична дела  против   животне средине, 
кривично дело  примања  или давања 
мита, кривично дело преваре;
- 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
- Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а којим се потврђује да  законски 
заступник понуђача  није осуђиван за 
кривично дело  против привреде, кривично
дела против животне средине,  кривично 
дело примања или давање 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 нека 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 
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месту рођења или према месту  
пребивалишта;
или  интернет страница на којој су 
тражени подаци јавно доступни

3 Да  му  није  изречена  мера  забране
обављања делатности која је на снази у
време  објављивања  позива  за
подношење понуде;
(члан 75 став 1. тачка 3) Закона;

Правна лица: 
- потврде Привредног и Прекршајног суда 
да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или  потврда 
Агенције за привредне регистре  да код 
тог органа  није регистровано, да му  је  
као привредном друштву  изречена мера 
забране  обављања делатности  која је на 
снази  у време  објаве позива за 
подношење понуда;
Предузетници:
- потврда Прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања 
делатности,  или  потврда Агенције за 
привредне регистре  да код тог  органа  
није регистровано, да му је  као 
привредном субјекту  изречена мера 
забране обављања делатности,  која је на 
снази у време објаве позива за 
подношење понуда;
Физичка лица:
- потврда Прекршајног суда   да му није 
изречена мера  забране обављања 
одређених послова 
или  интернет страница на којој су 
тражени подаци јавно доступни

4 Да је измирио доспеле порезе, доприносе
и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са
прописима Републике Србије или стране
државе  када  има  седиште  на  њеној
територији;
(члан 75 став 1. тачка 4) Закона;

Правно лице,предузетник,физичко лице:
- уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе  и доприносе  и 
- уверење  надлежне  локалне самоуправе
да је измирио  доспеле обавезе  по основу
изворних локалних јавних прихода или 
потврду  Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у  поступку  приватизације
или  интернет страница на којој су 
тражени подаци јавно доступни

5 Понуђач је дужан да при састављању 
понуде  изричито наведе да је  поштовао 
обавезе  које произилазе из   важећих 
прописа  о заштити на раду,  
запошљавању и  условима рада,  заштити
животне средине, као  и да гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине 
(члан 75. став 2. Закона)

Потписан и оверен обазац изјаве. 
(Одељак  9  конкурсне документације - 
Образац)

 

6 Додатни услов:
-  да   располаже неопходним 
финансијским и пословним капацитетом:
а) да је понуђач у последње 3 године   

а)  Извештај  о  бонитету  за  јавне набавке
БОН-ЈН Агенције за привредне регистре 
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остварио укупан приход од најмање 
20.000.000,00 динара по години.

7 Додатни услов:
- да располаже неопходним кадровским 
капацитетом:
(да има стално запосленог једног 
инжењера, одговорног извођача радова за
редове на изградњи предметног моста са 
лиценцом: 410 или 411 или 412 или 413 
или 414 или 415 или 418.
(члан 76. став 2. Закона)

- Фотокопија Образац М-1
- Фотокопија лиценце и потврда  
 Инжењерске   коморе Србије да је  
лиценца важећа

 

Напомена:
- У случају да понуду подноси група понуђача, докази под тачком од 1 - 4 достављају се за
сваког учесника групе, док остале услове испуњавају заједно; 
Услов из члана 75. став  1. тачка 5 дужан  је  да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено   извршење дела набавке  за који  је неопходна испуњеност тог услова.
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, докази од 1 - 4 достављају се и
за подизвођача, а доказ из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
- Докази под тачкама 2. и 4. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;
- Докази  под  тачком 3.  морају бити  издати након  објављивања  позива  за  подношење
понуда на Порталу јавних набавки;
- Докази се достављају у неовереним копијама, а наручилац задржава право да може пре
доношења одлуке о додели уговора,  захтевати од понуђача,  чија је понуда  на основу
извештаја Комисије оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену
копију свих  или појединих доказа.

Понуђачи који  су регистровани у регистру који  води Агенција за  привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенција 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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља  у
изворном електронском облику.
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 судокументи
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.

Други докази и обрасци које понуђач мора да попуни и достави:

- Образац понуде; 
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- Образац изјаве о независној понуди;
- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. ст. 2 ЗЈН;
- Образац  изјаве  да  прихвата  услове  из  позива  за  подношење  понуде  и  конкурсне

документације;
- Споразум којим се понуђачи из групе  међусобно  и  према наручиоцу обавезују   на

извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача - потписан и оверен
од стране свих понуђача из групе понуђача;

- Образац изјаве  у вези банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и отклањање
грешака у гарантном року;

- Попуњен, оверен и потписан модел уговора;
- Образац структуре понуђене цене;
- Друге  доказе  које  је    наручилац  захтевао   конкурсном документацијом   и  изјаве

понуђача ;

Докази које понуђачи не морају да доставе:
- Доказ под тач. 1.(извод из АПР-јавно доступан на интернет страници АПР);
- Образац трошкова припреме понуде.
- Лице уписано у Регистар понуђача  није дужно да приликом подношења понуде доказује

испуњеност обавезних услова  већ  навођења   у понуди интернет странице на којој су
тражени подаци јавно доступни.

16/110



6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ  У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ     
АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

 за јавну набавку изградња моста на реци Товарници, на општинском путу Л1013а

Изјављујемо
(За: ЈП Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево" из  Краљева)

Да ћемо понуђачу ____________________________________________ уколико  у

отвореном поступку  јавне набавке  изградња моста на реци Товарници, на општинском путу

Л1013а,  њему буде одлуком додељен уговор издати неопозиву, безусловну и плативу, на „први

позив“  банкарску гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања  у висини од  30% од   вредности

уговора са ПДВ-ом  и иста ће трајати до коначног извршења посла  односно правдања аванса.

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за јавну

набавку  број 1.3.21.

Датум, Потпис

Печат

_________________________________________________________________
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде образац  потписује и оверава члан групе  понуђача
који  је  у достављеном споразуму одређен за достављање средстава обезбеђења
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ  У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊА   
   ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

 за јавну набавку  изградња моста на реци Товарници, на општинском путу Л1013а

Изјављујемо
(За: ЈП Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево" из  Краљева)

Да ћемо понуђачу ____________________________________________ уколико  у

отвореном поступку  јавне набавке  изградња моста на реци Товарници, на општинском путу

Л1013а  њему буде одлуком додељен уговор издати неопозиву, безусловну и плативу, на „први

позив“  банкарску  гаранцију  за  отклањање  грешака  у  гарантном  року  у  висини  од  5%  од

вредности уговора  и иста ће трајати  5 дана дуже од  дана истека гарантног рока .

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за јавну

набавку  број 1.3.21

Датум, Потпис

Печат

_________________________________________________________________
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде образац  потписује и оверава члан групе  понуђача
који  је  у достављеном споразуму одређен за достављање средстава обезбеђења
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8.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу чл. 26.  и 61.  став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/12) понуђач

__________________________________________________________________________ 
(навести назив понуђача)

даје следећу 

И З Ј А В У

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  ПОТВРЂУЈЕМ  да  сам  понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима,  за   јавну
набавку изградња моста на реци Товарници,на општинском путу Л1013а у отвореном поступку
ЈН број 1.3.21

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП                    _______________________ 

________________________________________________________________
Напомена: 
Уколико понуду подноси  група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког  понуђача из групе   понуђача и оверена печатом.
(Образац фотокопирати)
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9.    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА                           
             ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН

 

На  основу  чл.  75  став  2.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени гласник  РС“  бр.  124/12),
понуђач

________________________________________________________________ 
(Навести назив понуђача)

 даје следећу 

И З Ј А В У

 Изричито наводим да  сам  поштовао  обавезе које  произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да
сам  ималац права  интелектуалне  својине,  за  јавну  набавку  извођење радова  на  изградњи
моста на реци Товарници,на општинском путу Л1013а , у отвореном поступку  ЈН број 1.3.21

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП                    _______________________ 

_______________________________________________________________________
Напомена: 
Образац попуњава понуђач, сви  подизвођачи а уколико понуду подноси  група понуђача, изјава
мора  бити потписана  од стране  овлашћеног  лица  сваког   понуђача из  групе   понуђача и
оверена печатом. 
(Образац фотокопирати)
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10.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА И
        КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

за  јавну  набавку  извођење  радова  на  изградњи  изградњи  моста  на  реци  Товарници,на
општинском путу Л1013а, у отвореном поступку  ЈН број 1.3.21

даје 

И З Ј А В У

да  подношењем  понуде  у  потпуности  прихвата  услове  из  позива  за  подношење  понуда
објављеног на Порталу јавних набавки и све услове наведене у конкурсној документацији под
којима подноси своју понуду.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити
контрадикторан овим условима . 

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП                          _______________________ 

_______________________________________________________________________
Напомена: 
Уколико понуду подноси  група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког  понуђача из групе   понуђача и оверена печатом.
(Образац фотокопирати)
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11.       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За јавну набавку извођење радова на изградњи моста на реци Товарници,на општинском
путу Л1013а , у отвореном поступку  ЈН број 1.3.21

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде које се састоје од
трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкова прибављања средстава обезбеђења.

Ред.
бр.

                 Врста трошкова     Износ трошкова

1
2
3
4
                                       Укупно динара:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца  накнаду трошкова.

Ако  поступак  јавне  набавке  буде  обустављен  из  разлога  који  су  на  страни
наручиоца,  наручилац  је,  сходно  члану 88.  став 3.  ЗЈН,  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.

Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у фактуре и
друге релевантне доказе. 

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен,потписан од стране
овлашћеног лица понуђача и печатом оверен образац  трошкова, припреме понуде, сматраће
се да је понуђач доставити захтев за накнаду трошкова.

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП             _______________________ 
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12.   МОДЕЛ УГОВОРА

Модел  уговора понуђач је дужан да попуни, потпише  и печатом овери

МОДЕЛ УГОВОРА
о  изградњи моста на реци Товарници, на општинском путу Л1013а

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

ЈП Дирекције за планирање и изградњу „Краљево“, Улица Хајдук Вељкова бр. 61 (у 
даљем тексту: Наручилац), ПИБ 101258220, матични број 17001841, коју заступа директор 
Ненад Нерић, дипл.инж.грађ, са једне стране 
и 
 ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични 
број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту:
Извођач), које заступа ___________________________, са друге стране.

и са понуђачима из групе понуђача: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Извршилац наступа  са подизвођачем/подизвођачима:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

На основу прихваћене понуде Извођача  број _______, од______ дана _______2015. године  и
Одлуке   о  додели  уговора   број  :  _______од  _______2015.  године  ,  а  након  спроведеног
отвореног поступка  јавне набавке број 1.3.21 по  позиву   за подношење  понуда објављеног на
Порталу  јавних набавки  дана 11.03.2015. године  уговорне стране закључују овај уговор .

Члан 1.

 Наручилац  уступа,  а  извођач  радова  прихвата  обавезу  да  као  најповољнији
понуђач изабран у отвореном поступку јавне набавке изведе радове на изградњи моста на реци
Товарници,на општинском путу Л1013а,  ЈН 1.3.21.

Извођењем радова  из става  1.  овог  члана   обухваћени  су  сви  радови  према
предмеру  и  предрачуну  радова,  конкурсној  документацији  инвеститора,  понуди  извођача
радова и пројектној документацији.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе у свему
према  предмеру  и  предрачуну  радова,  техничкој  документацији,  техничким  прописима,
нормативима  и  стандардима  који  важе  за  уговорену  врсту  посла,  условима  из  конкурсне
документације инвеститора, прихваћеној понуди извођача радова и условима из овог уговора.

Члан 3.

  На  основу  прихваћене  понуде  извођача  радова  уговарачи  утврђују  да  укупна
вредност  радова,  са  припадајућим  порезом,  на  изградњи  моста  преко  реке  Товарнице  на
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општинском путу л1013а, износи _________________ динара.
Јединичне цене уговорених радова, квалитет, обим, врста и структура радова, као

и други услови извођења радова утврђени су техничком документацијом и понудом извођача
радова  бр.____________ од______.2015. године.

Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног посла и могу се
мењати само услед наступања околности наведених у члану 9. овог уговора.

Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на основу
стварно изведених и  у  грађевинској  књизи исказаних  количина радова уз примену фиксних
јединичних цена.

У укупну вредност радова из става 1 овог члана урачунати су сви евентуални
порези и  доприноси који  прате ову инвестицију.  Уколико,  у  току  извођења радова,  дође до
промене пореских обавеза услед мера прописаних од стране државних органа, извођач радова
има право да за тај износ коригује уговорену цену, о чему ће се закључити посебан анекс уз
овај уговор.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да:
- пре почетка радова извођачу радова покаже локацију на којој ће бити извођени

радови и преда техничку документацију за извођење радова. 
-  обезбеди средства за уредно финансирање уговорених радова и да извршава

обавезу плаћања у складу са уговором,
-   врши  надзор  над  извођењем  радова  из  овог  уговора  преко  овлашћених

надзорних органа,
-  изврши технички пријем радова по њиховом завршетку.

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да:
- у тренутку закључења уговора, односно пре уплате аванса, достави  наручиоцу

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 30% од  вредности уговора са
ПДВ-ом,  

-  у  тренутку  примопредаје  предмета  уговора  достави  банкарску  гаранцију  за
отклањање грешака  у гарантном  року у висини од 5% од вредности уговора,

- поступа по примедбама и захтевима инвеститора по основу извршеног надзора
и да у том циљу у сваком конкретном случају одклони уочене недостатке и о томе писаним
путем обавести инвеститора,

- на градилишту уредно води градилишну документацију-грађевински дневник и
грађевинску књигу и да устроји књигу инспекције,

-  о свом трошку ангажује овлашћену геодетску организацију, обележи објекат и
континуирано геодетски прати све радове,

- о свом трошку обезбеди  градилишне прикључке струје, воде и др. евентуално
потребне инфраструктурне прикључке, као и локацију за ускладиштење материјала, опреме и
механизације.

Члан 6.

Извођач се  обавезује  да у тренутку закључења уговора, односно,  пре  уплате
аванса  достави наручиоцу  банкарску гаранцију  за повраћај авансног плаћања  која ће бити са
клаузулама: неопозива,  безусловна и платива на први позив, у висни од 30% од вредности
уговора са ПДВ-ом  и која мора трајати најкраће до правдања аванса.

Извођач  се  обавезује  да у  тренутку  примопредаје  предмета  уговора  достави
наручиоцу  банкарску  гаранцију  за   отклањање  грешака  у  гарантном року која  ће  бити   са
клаузулама: неопозива, безусловна и платива на први позив,   у висни од 5% од вредности
уговора и која ће трајати 5 дана дуже од дана истека гарантног рока.
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Члан 7.
  

   Наручилц ће плаћање извршити 30% авансно, а остатак на основу привремених
ситуација и коначне ситуације по завршетку посла, у року од 10 дана по пријему ситуације.

Аванс  ће  се  правдати  сразмерним  умањењем  износа  за  исплату  сваке
испостављене ситуације. 

Ситуација се оверава и плаћа уколико нема примедби на изведене радове, а у
противном неспорни део ситуације се исплаћује, а спорни расправља између уговарача у року
од 15 дана по пријему ситуације код инвеститора.

Окончана ситуација мора износити минимум 10% вредности радова и не може
бити плаћена пре успешно завршеног техничког пријема објекта.

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да комплетне уговорене радове изведе у року од 90
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
  Датум  увођења  у  посао  констатују  овлашћени  представници  уговорача  када
наручилац упути посебно обавештење извођачу што се констатује у грађевинском дневнику и
од тога дана рачунају се сви рокови из овог уговора.

Члан 9.

 Извођач радова има право на продужење уговореног рока само у случају ако је у
уговореном року био спречен да изводи радове због наступања ванредних догађаја који се могу
окарактерисати као виша сила или мере државних органа и који се нису могли предвидети у
време закључивања уговора, али само под условом да су те околности од утицаја на извођење
радова. 

У случају из става 1. овог члана рок за извођење радова продужава се за онолико
времена колико су трајале околности због којих радови нису могли да се изводе, о чему ће се
закључити анекс уговора.

Уколико околности из става 1. овог члана наступе по истеку уговореног рока за
извођење радова,  извођач нема право на  продужење  уговореног  рока и  других уговорених
услова извођења радова.

Члан 10.

Наручилац ће над извођењем радова по овом уговору вршити стални стручно-
технички  надзор  преко  овлашћених  надзорних  органа  одговарајуће  струке  и  на  тај  начин
контролисати извођење радова, рокове, употребљен материјал и опрему, квалитет радова и
све друге околности у складу са Законом о планирању и изградњи, конкурсном  документацијом
и овим уговором.

Наручилац ће  писаним  путем  обавестити  извођача  радова  о  именовању
надзорних органа у року од 5 дана по потписивању уговора.

Извођач  радова  ће  у  року  од  5  дана  по  потписивњу уговора  писаним  путем
одредити одговорне  руководиоце радова и о томе обавестити инвеститора.

Извођач радова је такође дужан да писаним путем обавести инвеститора о својим
подизвођачима у складу са конкурсном документацијом.

Члан 11.

За радове изведене по овом уговору извођач даје гаранцију у трајању од 2 године,
уколико за материјал и опрему нису прописани краћи или дужи рокови.

Гарантни рок тече од дана примопредаје радова.

Члан 12.

Извођач радова је обавезан да уговорене радове изведе у уговореном року.
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Ако  извођач  радова  неоправдано  закасни  са  извођењем  радова   или
неквалитетно изведе радове обавезан је да инвеститору плати уговорну казну у висини од 1‰
(један промил) од вредности уговорених радова за сваки дан неоправданог закашњења, с тим
да укупна казна може да износи највише 5% од вредности уговорених радова. 

Делимично извршење радова у уговореном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне.

Уговорна казна обрачунава се приликом коначном обрачуна изведених радова и
одбија од окончане ситуације.

Члан 13.

Наручилац може раскинути овај уговор у случају да извођач не изводи радове у
складу са важећим прописима или условима из конкурсне докуметнације и понуде или ако је
запао у доцњу са извођењем радова својом кривицом.

Члан 14.

Извођач може да раскине овај уговор ако наручилац не извршава своје уговорне
обавезе и ако наступе ванредне околности које извођач радова није могао да предвиди у време
закључења уговора, а од битног утицаја су на извршење његове обавезе.

Члан 15.

У случају раскида уговора уговарачи ће сачинити пресек стања изведених радова,
утврдити висину и начин измирења међусобних финансијских обавеза.

Члан 16.

Саставни део овог уговора су прописи и документација наведени у члану 2. овог
уговора,  као  и  сва  друга  документација  која  је  сачињена  ради  реализације  овог  уговора и
извођења радова.

Члан 17.

   Наручилац  и извођач ће евентуална спорна питања која настану из реализације
овог уговора решавати споразумно преко својих овлашћених  лица.

Ако до споразума не дође за решење спора уговарачи утврђују месну надлежност
Привредног суда у Краљеву.

Члан 18.

  У свему осталом што није  уређено овим уговором примењиваће се прописи о
облигационим  односима,  прописи  о  плаћању,  технички  и  други  прописи  који  се  односе  на
уговорену врсту посла.

Члан 19.

Уговор је сачињен у 6 примерака истоветног текста, од којих се по 3 примерка
налазе код обе уговорне стране.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА                 ЗА НАРУЧИОЦА
         ДИРЕКТОР                            ДИРЕКТОР 
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13.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
       СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Образац структуре цене

1.Трошкови материјала укупно ________________ динара без ПДВ-а
2. Трошкови радне снаге, механизације,  

превоза и специјалистичких услуга ________________ динара без ПДВ-а
3. Укупна цена (без ПДВ-а) ________________динара без ПДВ-а
4. Стопа ПДВ-а
5. Износ ПДВ-а на укупну цену ________________________ динара
6. Укупна цена (са ПДВ-ом) ________________ динара са ПДВ-ом

место: ______________                         М.П.                             потпис овлашћеног лица
датум:_______________

Напомена:
Образац структуре цене понуђач  мора да попуни,  овери печатом и потпише,  чиме  
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног понуђача 
из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене. 

1. Упутство како да се попуни образац структуре цене

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према  следећем упутству:

- Под тачком 1. уписују се трошкови материјала,
- Под тачком 2. уписују се трошкови радне снаге, механизације, превоза и    
    специјалистичких углуга.
- Под тачком 3. понуђачи уписију  укупну цену без ПДВ-а,
- Под тачком 4. уписије се стопа ПДВ-а за предметну јавну набавку ;
- Под тачком 5. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену;
- Под тачком 6. уписије се укупна цена са ПДВ-ом;
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14.  КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, КВАЛИТЕТ
                РАДОВА И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
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ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
за мост преко реке Товарнице

на локалном путу за Краљево-Драгосињци Л1013а КО Драгосињци

Река Товарница је десна притока Западне Мораве са површином слива од 20,3 км² и прихвата 
обронке планине Гоч. 

У току 2013 године урађен је пројекат регулисања корита ове реке који служи као основа за 
израду пројекта на км 5+914,74 (стационажа реке) а на локалном путу Краљево-Драгосињци.

На основу хидролошких и хидрауличких прорачуна на месту преласка локалног пута преко реке 
пројектом регулације одређен је отвор моста од 5.70.

Кота доње ивице конструкције је 205.31.
Пројектом моста предвиђена је плочаста конструкција од армираног бетона дебљине 30цм која се

ослања на бетонске армиране стубове. Извршена су димензионисања плоче и стубова према важећим 
стандардима и прописима.

Фундирање стубова предвиђено је на коти 240.91.
Ради утврђивања носивости тла извршена су геотехничка испитивања дата елаборатом о 

фундирању моста преко рекеТоварнице на путу Л1013а КО Драгосињци урађен у новембру 2014 године 
од “Геопројект-инжењеринг” из Ниша.

Карактеристике тла на месту фундирања су следеће:
-прашинаста нископластична глина браон боје
φ=25°20'
c=14,00 KN/m ²
γ=17,68 KN/m³
γ'=11,50 KN/m³
Пројектовани темељи су правоугаоног облика на коти 240.91 од армираног бетона МБ25.
Стубови су правоугаоног пресека ширине 6,56м и дебљине 50цм са крилима облика “анђеоско 

крило“ дебљине 30цм и вутама уз стубове. Марка бетона стубова и крила је МБ30, двоструко армираних.
Само корито реке на делу објекта калдрмисати крупним ломљеним каменом (дебљина слоја 

калдрме д=20цм на слоју песка) а остали део у дужини од 50м испод и изнад објекта обрадити у свему 
по пројекту регулације (ови радови улазе у пројекат регулације и нису третирани у овом пројекту).

Постојећи цевасти пропуст остаје на истом месту за време изградње моста, а након завршетка 
радова треба га уклонити.

Остатке старог моста треба уклонити пре почетка радова.
Пут испред и иза објекта треба обрадити у дужини од 40м испред објекта и 40м иза објекта, при 

чему је дата траса и нивелета истог. Количина радова и предрачун за овај део пута ушли су у предрачун 
моста.

Вредност радова по предрачуну 7.881.978,46 динара.
НАПОМЕНА:
Извођач је дужан да у складу са одредбама правилника о уређењу градилишта уради и елаборат о

уређењу градилишта који у себи садржи мере заштите на раду радника . мере сигурности објекта при 
грађењу , безбедности лица која се налазе на градилишту . заштити пролазника и околине.

У току извођења радова обавезно водити рачуна о примени важећих прописа, правилника и 
елабората, како у погледу заштите на раду тако и у погледу квалитета изведених радова.

Целокупан уграђени материјал мора да поседује атестну документацију.Обавеза извођача радова 
је да све проблеме на градилишту решава у договору са надзорним органом а према потреби да 
консултује и пројектанта.

При извођењу радова потребно је поштовати све прописе и стандарде као и
техничке услове за извођење радова.

Саставио:
Љубисав Цветковић, дипл.инж.грађ.
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
А  .    БЕТОНСКИ РАДОВИ
       Општи део

Ове техничке мере и услови односе се на све врсте бетона, за све бетонске и армирано бетонске елементе и
конструкције на путевима, цементне малтере и ињекционе смеше за ињектирање каблова.
 
У ту сврху дати су критеријуми квалитета и испитивања квалитета основних материјала за бетон, технилошки
услови  извођења и  одржавања конструкције  и  елемената  и  контрола  текуће  производње,  транспорта  и
уграђивања бетона,  пројектовања и  претходна  истраживања бетона,  као  и  контрола квалитета  свежих  и
очврслих бетона и упутства за обрачунаваје и преузимање радова с обзиром на квалитет.

       Оцена квалитета

Како је то уопштено одређено у тачки 1.2. ових техничких услова, за потврду вредности битних показатеља
појединих производних операција, или особина појединих материјала или производа, обавезни су критеријуми
вероватноће и статистике. 

         Категорије бетона

С обзиром на утврђивање састава бетона, према Правилнику БАБ-а/87 бетони се деле у две категорије Б-I и Б-
II. Бетони прве категорије (Б-I) могу се справљати без претходних испитивања до МБ 25.Минимална количина
цемента класе 35 за бетони прве категорије (Б-I)  (пластичне конзистенције)  у мешавини свежег бетона с
највећом фракцијом 16-32 мм не  сме бити мања од вредности датих у таблици:

МБ
(према СРПС-у)

Минимална
количина

цемента класе
35      (кг/м3)

10 220
15 (C 12/15) 260
20 (C 16/20) 300
25 (C 20/25) 350

За цементе класе 45 могу се смањити горње количине цемента за 10%, а за цементе класе 25 треба их
повећати за 10% .

Горње количине цемента морају се повећати за:
 10% - при фракцији 8-16 мм у мешавини
 20% - при фракцији 4-8 мм у мешавини
 10% - ако се уграђује бетон течне (житке) конзистенције.

Бетони прве категорије (Б-I) могу бити: МБ-10, 15, 20 и 25 (према СРПС-у MB10, C 12/15, C 16/20, C 20/25), и
могу се уграђивати само на градилишту на којем се справља и не сме се испоручивати другом извођачу радова,
без претходних испитивања свежег и очврслог бетона. Састави бетона друге категорије (Б-II) одређују се на
темељу претходних испитивања свежег и очврслог бетона с предвиђеним материјалима, за предвиђене услове
грађења и намене конструкције. Бетони и армирани бетони друге категорије (Б-II) за потребе израде елемената
и конструкција употребљавају се следеће марке бетона:

МБ-10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 ( према СРПС-у MB10, C 12/15, C 16/20, C 25/30, C30/37, C 35/45, C
40/50, C 45/55, C 50/60).

За армирани бетон не сме се употребити нижа марка од: МБ-15 (C 12/15). Гранулометријски састав агрегата за
производњу бетона прве категорије (Б-I)  без претходних испитивања и подручја гранулометријског састава
агрегата  за  производњу бетона прве категорије  (Б-I),  уз  обавезна  претходна  испитивања и  бетона  друге
категорије (Б-II) утврђен је СРПС-ом У.М1.05 7/84.
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Контрола квалитета бетона

Контрола квалитета бетона састоји се од контроле производње и контроле сагласности са условима пројекта
конструкције и пројекта бетона. Контролу производње бетона и контролу сагласности дужни су да обављају:
 произвођач бетона до момента предаје бетона извођачу бетонских радова;
 извођач бетонских радова од времена преузимања бетона до завршетка неговања уграђеног бетона. 

Произвођач бетона мора да контролише сваку класу бетона категорије Б-II произведену у бетонском погону која
задовољава СРПС У.М1.050, СРПС У.М1.051 и СРПС У.М1.052.;
 контрола  производње  и  контрола  сагласности  су  комплементарни  поступци  укупних  активности

осигурања квалитета извођења. Обично се производна контрола односи на контролу појединих фаза
процеса производње материјала и извођења радова, а доказана на контролу коначних својства. Прву
(контрола производње) обично проводе сами произвођачи материјала (цемента, сепарације, производни
погони адитива, и тд.) и извођачи радова (бетонски погони-фабрике бетона, бетонска производна места),
а  другу  (контрола  сагласности)  надлежни  спољни  органи  (надзор  инвеститора,  људи  овлашћене
институције за ту врсту делатности, лабораторије овлашћених институција, инспекцијске службе) које
одреди  инвеститор.  Обе  контроле  се  неминовно  делимично  преклапају.  Оптимално   се  морају
програмирати и организовати тако да се допуњују  и у доказној контроли користе и резултати производне
контроле. Код цемента, агрегата и адитива за бетон те су обавезе дефинисане наредбама о обавезном
атестирању квалитета, што за производњу бетона још није учињено;

 за бетон категорије Б-I обавезна је контрола сагласности са условима на месту уграђивања и контрола
најмање количине цемента у зависности од  захтеване марке бетона (визуелна контрола дозирања
цемента и тачности дозираних уређаја);

 за бетон категорије Б-II обавезна је контрола производње бетона и контрола сагласности са условима
квалитета на месту уградње;

 обе  контроле  морају  у  складу  са  новим  Правилником  бити  дефинисане  пројектом  конструкције  и
пројектом бетона.

Под класом бетона подразумева се бетон исте марке и са истим посебним својством како је то прописано
пројектом конструкције и пројектом бетона.

Произвођач бетона мора да испита саставне делове (агрегат, цемент,додатак) бетона,како је то приказано у
члану 39 новог БАБ-а/87.Произвођач бетона је при производњи бетона категорије Б-II дужан да испита чврстоћу
на притисак на узорку који се узима за сваку класу бетона, и то:
 сваки дан када се бетон уграђује: на сваких 50 м3 произведеног бетона, односно на сваких 75 мешавина,

узимајући у обзир већи број испитивања (узорака). Изузетно, ако су количине произведеног бетона у
периоду оцењивања чврстоће на притисак велике (више од 2000 м3), узорци за испитивање узимају се на
сваких 100 м3, односно 150 м3 мешавина. Укупан број испитивања за сваку класу бетона, која се у
раздобљу оцењивање производи у већим количинама (више од 1000 м3), не сме бити мањи од 30. Код
мањих количина бетона (мањи од 1000 м3) потребно је у раздобљу оцењивања за сваку врсту бетона
извршити најмање 10 испитивања;

 технички услови за производњу, испитивања и оцењивање квалитета бетона Б-II који се производи у
бетонском погону утврђује се СРПС-ом У.М1.051.

Испитивања водонепропустивости, отпорности против деловања смрзавања, хабања и отпорности на друге
штетне  утицаје  околине,  врше  се  према  деловима  датим  у  пројекту  бетона,  а  према  одговарајућим
југословенским стандардима. Узорке бетона за контролу производње узима произвођач бетона на бетонском
погону. Из исте мешавине узима се само један узорак свежег бетона из којег се израђују сва пробна тела
потребна за испитивање чврстоће и других  својства бетона.  Квалитет сваке врсте бетона треба оценити
одвојено, при чему ваља узети у обзир све резултате испитивања. Ако се оцењује марка бетона (МБ), бетон се
преузима по партијама у складу с програмом контроле према чл. 46 новог Правилника БАБ-а/87.

Врсте материјала и производња

Под појединим врстама материјала и производа подразумевају се одређени материјали и и производи из истог
извора и исте производње, односно једнаких називних карактеристика:
 код минералног агрегата одређује се као појединачни материјал свака фракција за себе (одвојено), а

такође и истоимене фракције,  уколико се разликују по материјалном саставу,  по месту производње
(налазишту), или према начину производње;

 код цемента узима се као поједина врста истоимени цемент који је произведен у једној истој фабрици
цемента под једнаким материјалним и производно-технилошким критеријумима и условима;
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 за додатке бетона и друге индустријске произведене материјале, важи исто као и за цементе;
 код бетона категорије Б-I и Б-II, поједине врсте се дефинишу примарно с обзиром на главне техничке

карактеристике. Врсте бетона распоређују се по маркама (МБ), и то под условом да бетони одговарају
захтевима пројекта и овим условима. Одвојено се обрађују бетони који су састављени од различитих
основних материјала, као и бетони из различитих производних извора.

Контрола производње бетона

Бетони категорије Б-I и Б-II морају се производити од претходно испитаних и визуелно контролисаних основних
материјала у  погонима за производњу бетона који  су  функционално пројектовани,  претходно испитани и
контролисани у току рада. Контрола производње бетона обухвата:
 испитивање производне способности бетона према СРПС У.М1.050,
 испитивање компонената бетона,
 испитивање свежег бетона и
 контролу уградње и неговања бетона. Контролу проводи произвођач бетона под контролом овлашћене

организације.

Под  погонима  за  производњу  бетона  подразумевају  се  комплетна  постројења,  која  укључују:  пријем,
депоновање и манипулацију основних материјала, справљање, манипулацију, транспорт и уграђивање свежег
бетона, као и негу уграђеног бетона. Изван погона за производњу бетона (фабрика бетона - бетонски погон)
погони за производњу минералног агрегата (сепарација) смањују се као самостални погони.

Квалитет бетона Б-II (свеж и очврсли)  контролише се на месту  производње (бетонски погон)  и контрола
сагласности (на месту уграђивања), док контрола квалитета Б-I на месту уграђивања (контрола сагласности) и
контрола најмање количине цемента коју врши извођач радова у присуству надзорног органа који и прима
партије бетона.

У бетонске погоне долазе, по правилу, само они основни материјали који одговарају захтеваним критеријумима
квалитета.  Произвођач  бетона  обавезно  мора  депоновање  и  манипулацију  у  бетонском  погону  тако  да
организује да може са сигурношћу искључити из употребе евентуалне дефектне партије основних материјала.

Уз контролна испитивања основних материјала за бетон улази и превентивна мера и визуелна контрола
особина свежег бетона у неуграђеном и уграђеном стању.

Претходна испитивања основних материјала обавља произвођач према тачки 1.2. ових техничких услова, а
употребу одобрава надзорни орган или представник инвеститора. 

Завршна оцена квалитета бетона

За бетон категорије Б-II мора се дати завршна оцена квалитета бетона која обухвата:
 документацију о преузимању бетона по партијама;
 мишљење о квалитету уграђеног бетона које се даје на основу визуелног прегледа конструкције, прегледа

документације о грађењу и верификације резултата из  евиденције текуће контроле производње са
резултатима контроле сагласности са условима квалитета. На основу завршне оцене квалитета бетона у
конструкцији,  доказује се сигурност и трајност конструкције,  или се тражи накнадни доказ квалитета
бетона посебним испитивањима.

Конструкције или објекти за које је то прописано или пројектом предвиђено, или за које инвеститор то одреди,
преузимају се пробним оптерећењем на основу измерених деформација и напрезања у конструкцији, као и на
основу осталих потребних података о квалитету материјала. Конструкције или објекти за које се на захтева
пробно оптерећење преузимају се по другим погодним важећим методама.

Пројектовање састава бетона

Састав бетона категорије Б-II мора да буде пројектован у складу са постојећим правилницима о техничким
мерама и условима за бетон и армирани бетон (чл. 28-30).

Руководиоц бетонског погона

Произвођач бетона је дужан да за сваки бетонски погон или за скуп бетонских погона постави одговорног
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стручно оспособљеног руководиоца за технологију бетона. Рад овог руководиоца мора бити искључиво везан за
технолошке проблеме бетонских погона. 

Основне компоненте бетона

Квалитет камених агрегата за бетон 

Камени агрегат

Општи назив за несепарисани или из више сепарисаних фракција компоновану мешавину зрнастог каменог
материјала који може бити природни агрегат,  производ дробљења камена, или производ предробљавања
природног агрегата. 

               Природни агрегат

Невезана стена настала механичком акумулацијом крупног и ситног материјала кретаног (транспортованог)
енергијом воде. Њена главна особеност је заобљеност фрагмената гранулата.

Несапарисани природни (природна мешавина) агрегата

Природни агрегат из кога нису издвајана зрна по крупноћи фракцијама. То је природна мешавина онаква добија
експлоатацијом из лежишта. Као синоним, користи се и израз "природна мешавина песка и шљунка". 

Камен

Мањи или већи комад чврсте стене одвојен из њене природне средине природним или вештачким путем.

Сепарисани камени агрегат

Агрегат раздељен у фракције у сепарационом постројењу може бити:
 сепарисани природни агрегат
 сепарисани дробљени агрегат
 сепарисани мешани агрегат

Сепарисани природни агрегат

Природни агрегат раздељен у фракције у сепарационом постројењу.

Сепарисани дробљени камени агрегат

Дробљени камен произведен дробљењем и раздељен у фракције у сепарационом постројењу.

Сепарисани мешани камени агрегат

Фракције каменог агрегата у којима су помешани сепарисани дробљени камени агрегат и сепарисани природни
агрегат. 

Фракција каменог агрегата

Мешавина зрна каменог агрегата ограничена доњом називном величином (д) и горњом називном величином (Д)
зрна. 

Укупни састав агрегата за бетон

Мешавина више фракција агрегата.

Највеће зрно

Величина отвора стандардног сита кроз који пролазе сва зрна каменог агрегата.

Надмерна зрна
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Зрна фракције каменог агрегата која остају на ситу отвора горње називне величине (Д).

Подмерна зрна

Зрна фракције каменог агрегата која пролазе кроз отворе сита доње називне величине (д).

Песак (ситан камени агрегат)

Ситни камени агрегат тј. фракције каменог агрегата са зрнима која пролазе кроз стандардно лабораторијско
сито са отворима 4 мм. Издвајају се три категорије песка према највећем зрну: 
 крупан песак називне величине фракције 4/0;
 средњи песак називне величине фракције 2/0
 ситан песак називне величине фракције 1/0 мм.

У зависности од тога да ли је добијен сепарисањем природног агрегата или дробљеног камена,може имати
назив природни песак или дробљени песак. 

Крупни агрегат

Фракције природног агрегата са зрнима која пролазе кроз стандардно лабораторијско сито 63 мм,а остају на
стандардном  лабораторијском  ситу  са  отворима  4  мм.Може  да  садржи  и  предробљена  зрна  природног
агрегата,али само до степена да више од 50% површине сваког зрна остане заобљеног облика.

Природни агрегат (природна мешавина)

Природни агрегат,који служи као полазна компонента за производњу сепарисаног природног агрегата мора да
се састоји од чврстих - механички отпорних, свежих и према деловању атмосферилија отпорних облутака
(валутица). Површине облутака морају бити чисте, без било какавих скрама које би спречавале добру (интимну)
везу са цементним везивом.

Њихов облик треба да је што приближнији лопти. Петрографски и минерални састав морају бити повољни и сви
потенцијално  штетни  састојци  по  физичко-механичка  својства  и  временску  трајност  бетона  или  његових
компонената (арматура) дефинисани квалитативно и квантитативно.

Употребљивост природне мешавине за производњу фракција природног агрегата мора бити доказана кроз
испитивања одређених својства и са условима квалитета .

Ситне честице

Честице које пролазе кроз пролазе кроз стандардно лабораторијско сито отвора 0,09 мм односно отвора 0,063
мм.

Прашинасте честице

Честице од 0,005 мм до 0,09 мм односно од 0,005 до 0,063 мм.

Глиновите честице

Честице мање од 0,005 мм.

Основна сировина

Камен, који служи као полазна компонента (сировина) за производњу сепарисаног дробљеног каменог агрегата
мора бити повољног минералног састава, свеж и добре механичке отпорности. Мора бити отпоран према
деловању атмосферилија. По особеностима склопа (структура и текстура), мора бити такав да омогућава
добијање чврстих и обликом повољних фрагмената (зрна). Петрографском анализом морају бити дефинисани
сви  састојци  потенцијално  штетни  по  временску  трајност  бетона  и  његових  компоненти  (арматура).
Употребљивост  камена  за  производњу  сепарисаног  дробљеног  каменог  агрегата  мора  бити  доказана
испитивањем одређених својства и са условима квалитета дефинисаним у табели .

Фракције каменог агрегата,
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Фракције каменог  агрегата,било да су производ сепарисања природног  агрегата,  или дробљеног камена,,
морају бити произведене технилошки одговарајућим поступцима (прање, дробљење, просејавање), како би се
добио камени агрегат потребног квалитета. Употребљивост сепарисаног агрегата по фракцијама (било да је од
природног или дробљеног агрегата), морају бити доказане кроз испитивања одређених својстава и са условима
квалитета дефинисаним у табели .

Гранулометријски састав

Зрна агрегата треба да буду што више кубичан или сферичан.

За припремање бетона обавезно се употребљава фракционисан агрегат опран или испрашен и то ситан од 0 до
4 мм и крупан од 4 до 125 мм. 

За конструкцијске бетоне користе се фракције по правилу и то:  0-4,4-8,8-16,16-32,32-63 и 63-125 и међу
фракције:0-1,0-2, 1-4,2-4,8-11,11-16,16-22,22-32,32-45 и 45-63 мм према СРПС Б.Б3.100 и Б.Б2.010. 

При одређивању састава зрна минералног агрегата, вредности за пречнике односе се на сејања кроз квадратне
отворе.

Гранулометријски састав ситног агрегата (0-4 мм) треба да буде у следећим границама (према СРПС Б.Б2.010)

сито (мм) 0.125 0.25 0.50 1.0 2.0 4.0 8.0
пролаз  кроз
сито

 (% мас) 2 до 13 8 до 30 20 до 50 40 до 80 65 до 100 90 до 100 100

У зависности од потребе или значаја расположивих материјала, може се извршити раздвајање у две фракције
(на пример 0-1 мм и 1-4 мм или 0-2 мм и 2-4 мм), тако да мешавина те две фракције у одређеном односу
одговара утврђеним границама. Таква деоба долази у обзир када није могуће производити фракције песка са
задовољавајућом равномерношћу састава гранулације, што се установљава испитивањима и то са аспекта
постизања захтеваног степена равномерности састава свежег бетона и његове уградљивости и обрад љивости
употребљаваном механизацијом (W/Ц-фактор, доза цемента, конзистенција). Ситан агрегат сме да има највише
45% остатка између било која два узастопна сита. Модул зрнавости ситног агрегата мора да буде у границама
2.3 до 3.60. Модул зрнавости представља збир остатка на стандардним лабораторијским ситима отвора: 0.125;
0.25; 0.5; 1; 2; 4 и 8 подељено са 100.

Пречник максималног зрна агрегата за конструкцијски бетон не сме да буде већи од 1/3 најмање димензије
елемената који се бетонира и не сме да је већи од најмањег слободног размака између шипки арматуре у
хоризонталном  реду и  1/4  до 1/3  удаљености  најближих  станица  оплате.  При  одређивању  максималног
пречника зрна агрегата узима се у обзир ефекат оплате и арматуре по Фаурyу.

Укупни  састав  гранулације  агрегата  за  бетон  Б-I и  Б-II категорије,  као  опште  смернице  са  одређеним
максималним пречницима зрна, преузете су, односно третиране су вредности граничних кривих и према СРПС
У.М1.057/84.  Принципијелно  је  потребно  одредити  укупан  састав  гранулације  агрегата  на  основу
експерименталних испитивања бетона  (претходних проба),  у  смислу приближавања оптимума складности
техничких и економских решења, и то с обзиром на услове производње, манипулације и уграђивања свежег
бетона и с обзиром на максимално могуће искоришћење расположивих материјала, а за постизање критеријума
квалитета очврслог бетона.

Под  саставом  зрнавости  подразумевају  се  апсолутна  запреминска  учешћа  појединих  скупова  зрна.
Експериментално дотеране и усвојене криве укупног састава зрнавости не смеју бити накнадно исправљене,
односно мењане без посебних доказних испитивања.

Претходна испитивања минералног агрегата

За  производњу бетона сме  да  буде употребљен  само  претходно испитан  минерални  агрегат.  Претходна
испитивања морају се извршити по одредбама тачке 1.2. општих техничких услова, тачки 5.2.1. ових техничких
услова.

Број узорака и начин њиховог узимања мора поуздано репродуковати квалитет агрегата и степен хомогености
квалитета према СРПС Б.Б0.001/85. Претходна испитивања потребно је извршити за сваку врсту минералног
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агрегата посебно. Под врстом минералног агрегата сматра се различитост геолошких извора, као и различитост
локација и начина припреме. Рок важења атеста за претходна испитивања камена и агрегата мора да буде у
складу са важећим законским прописима.

Контрола испитивања минералног агрегата

За сваку поједину врсту минералног агрегата мора бити извршено, у читавом раздобљу његове производње,
односно  коришћења  за  објекте  пројекта,  најмање  онолико  контролних  испитивања  по  свим  ставкама
спецификације у тачки 5.2.1., уколико има промена у минералошком саставу.

             Материјални биланс минералног агрегата

Произвођач бетона мора у посебном елаборату да докаже могућност поузданог снабдевања бетонских погона
минералним агрегатом.  У склопу контроле агрегата и производње бетонског  погона  укључен  је  и текући
минерални биланс, који обрађује усклађивања потрошње и производње агрегата. То усклађивање мора бити
издвојено у смислу постизања оптималних технолошких решења.

             Цемент

Врсте цемента, услови квалитета, услови манипулације, претходна и контролна испитивања. 

Врсте цемента према СРПС

За извођење бетонски радова употребиће се портланд-цемент класе квалитета 25, 35С, 35Б, 45С, 45Б, и 55;
портланд-цементи са додацима пуцолана до 20% и 15% код преднапрегнутог бетона; портланд-цементи с
додацима згуре или мешаног додатка до 30% класе 35 и 45, а према врсти и намени објекта. За конструкције и
елементе од преднапрегнутог бетона може се употребити цемент на бази портланд-цементог клинкера са
највише 15% додатака топионичке згуре. Ови цементи треба да одговарају захтевима датим у тачкама 5.2.2. 3.1.
ових техничких услова.

Пуцолански  и  металушки  цемент  могу  се  употребљавати  за  стабилизацију  земљаних  радова  и  морају
одговарати условима квалитета ових техничких услова.

Увозни цемент може се употребити за справљање бетона само ако је за такав цемент издат атест (потврда о
квалитету) од југословенске радне организације регистроване за делатност у коју спада испитивање цемента и
издавање таквог атеста. 

         Врсте цемента изван СРПС и специјални цемент

За посебне бетонске радове употребљаваће се портланд-цемент одговарајућег састава, са додатком и без
додатка, као и неки други типови цемента. Који ће се од ових цемента употребити, зависи од врсте објекта и
намене, од услова којима је објекат изложен у експлоатацији, те, према томе, избор цемента треба да буде
посебан случај за сваки већи или значајнији објекат, што треба утврдити на основу претходних испитивања
цемента и бетона. Овим претходним испитивањима претходе испитивања тла и подземних вода, што има
утицаја на избор цемента.

Специјални цемент за коловозне конструкције и објекте

Специјални цемент за коловозе конструкције и објекте је портланд-цемент претходно утврђеног минералошког
састава, или овај цемент са одабраном врстом и количином додатка згуре из високе пећи или пуцолана. Ови
цементи треба да одговарају условима датим  тачкама  ових техничких услова.

Цемент високих раних чврстоћа - брзоотврдњавајући портланд-цемент

За објекте где се захтевају високе ране чврсотће употребиће се брзоотврдњавајући портланд-цемент. Овај
цемент може се добити од клинкера одређеног минералошког  састава, односно клинкера који има висок
садржај Ц3С и финијом мељавом, а треба да одговара условима датим под тач Ц3А, а одговарају условима
датим  тачкама  ових техничких услова .

Сулфатноотпорни цемент

Сулфатноотпорни цемент и сулфатноотпорни портлан-цемент с додатком згуре или пуцолана користиће се за
објекте који ће за време експлоатације бити изложени дејству агресивних сулфатних јона. Ови цементи се
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добијају од клинкера одређеног минералошког састава.

Манипулативни критеријуми:

Превоз и ускладиштење цемента,  као и руковање цементом у фазама од добављача до улаза у процес
припреме свеже бетонске мешавине.

Превоз цемента

Свака врста цемента добавља се у ринфузном стању са силос-камионима и силос-вагонима и у врећама с
камионима и вагонима. Бели портланд-цемент и суперсулфатни цемент добављају се у бетонске  погоне
обавезно у врећама. 

Силос-камиони и силос-вагони за ринфузни превоз цемента морају се херметички затварати и при преузимању
цемента  забломбирати  до  препумпавања у  силос.  Ова  средства  не  могу  се  користити  за  превоз  дугих
материјала. Цемент се сме пунити у транспортне силосе само уколико су они потпуно суви.Силос-камиони и
силос-вагони морају бити опремљени справом за препумпавање цемента у силосе на градилишту.

Цемент у врећама превози се обавезно на покривеним камионима, односно у затвореним вагонима. Дно
камиона односно вагона,мора да буде потпуно суво.Вреће се утоварују и претоварују само на покривеном
простору,тако да је искључена свака могућност влажења. Сав цемент који је оштећен влагом или на други начин
мора се одмах уклонити са градилишта.

Свака  пошиљка  цемента  мора  да  буде  документована  пропратним  листом  произвођача  с  наведеном
спецификацијом:

- врста и класа цемента,
- извор - произвођач цемента,
- датум производње,
- датум отпреме,
- количина цемента.

Поред тога, мора бити приложен сертификат с подацима испитивања, прописаним у тачки 5.2.2.6.2.

Ускладиштење цемента

За ускладиштење цемента бетонски погон мора да буде отпремљен квалитетно и квантитетно одговарајућим
силосима за пријем ринфузно допремљеног цемента и складишним простором за цемент у врећама.

Цемент се у бетонском погону мора чувати посебно по врстама и употребљавати за справљање бетона према
редоследу пријема на градилишту.Силоси у бетонском погону морају бити заштићени од атмосферских утицаја,
опремљени подестом и прибором за узимање узорака, с могућношћу узимања узорака по целој висини силоса,
као и прибором за мерење количине цемента у силосу. Силоси морају бити опремљени справама за пражњење
евентуалних неодговарајућих пошиљки цемента. Силоси су споља обојени светлим бојама. Силоси за цемент у
бетонском погону морају да имају капацитет потребана за 3-дневну производњу бетона, а најмање 3 јединице.
Од тих јединица из једне се црпе цемент за производњу бетона, једне јединица се пуни, а трећа је у контроли.
Евентуална четврта јединица, или следећа јединица служи као резерва за случај неблаговремене набавке и за
случај неодговарајућег квалитета цемента.

У истом силосу смеју се ускладиштити цементи једне врсте и једне класе из исте творнице. Цементи исте врсте
и класе различитих произвођача смеју да се ускладиште у истом силосу само ако се претходно докаже да су
међусобно компатибилни,те њихово мешање нема штетних утицаја на својства и уједначеност произведеног
бетона,  што се доказује упоредним испитивањем. Скалдишта за цемент морају бити грађена тако да је,
независно од временских услова, осигурано суво ускладиштење цемента у врећама.

Мора бити омогућен сигуран начин одвајања појединачних различитих врста цемента у складишту.Цементи,у
принципу,смеју бити ускладиштени најдуже 3 месеца, с једнократним месечним прелагањем, осим специјалних
цемената који захтевају бржу употребу, и то:

- брзоотврдњавајући цемент   најдуже          1 месец
- суперсулфатни цемент        најдуже          14 дана

Претходна испитивања цемента
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За производњу бетона употребљавају се само претходно испитани цементи. Претходна испитивања обавља
овлашћена институција.

Претходна испитивања потребно је извршити за сваку врсту цемента посебно. Под врстом цемента сматра се
различита  ознака,  односно  назив  цемента  и различити  извор.  Претходна  испитивања обавиће  се према
спецификацији која је за сваку врсту цемента прописана посебно у табели 6.

Рокови за претходна испитивања цемента

Према Правилнику БАБ/87 (Сл. лист СФРЈ 11/87), обавезно је обезбедити атест о претходном испитивању
цемента за сваку врсту, и то до 2000 тона потрошње месечно 1 атест, од 2000 до 5000 тона потрошње месечно 2
атеста, а преко 5000 тона потрошње месечно 3 атеста.Уколико произвођач бетона захтева употребу цемента
југословенских произвођача без атеста о претходном испитивању,надзорни орган ће дозволити употребу тек
када  установи  да  задовољавају  основне  особине  цемента:  стандардна  конзистенција,  време  везивања,
сталност запремине и финоћа млива. Надзорни орган уноси одобрење у дневник изградње и даје рок у коме је
произвођач бетона обавезан да обезбеди атест о претходном испитивању. Најдужи рок може бити 35 дана.

Примена става првог обавезна је код употребе цемента за бетонске коловозе и бетоне мостова. За остале
бетоне надзорни орган може да захтева мању учесталост обезбеђивању атеста, с тим да се свака пошиљка
цемента испита пре употребе по особинама из става другог ове тачке и уколико резултати задовоље, да
надзорни орган одобри употребу цемента. 
Овај став се не односи на цементе из увоза, за које је обавезна примена става првог ове тачке.

При узимању узорака обавезно је  сачинити  записник и прикључити га уз  атест.  Узимање узорака СРПС
Б.Ц1.012/96.

Текућа испитивања цемента

- текућа испитивања у оквиру бетонског погона,
- сертификат добављача о испитивању цемента,

Текућа контрола испитивања у оквиру бетонског погона

Текућа контрола испитивања у оквиру бетонског погона обавља лабораторија произвођача бетона. Испитивања
се врше на узорцима узетим из транспортног возила или из силоса, при сваком препумпавању једнократног
довоза цемента у ринфузном стању. Узорци цемента који се употребљавају у мањој количини (специјални
цементи) и долазе у бетонски погон у врећама узимају се од сваке пошиљке.

Узорци из ринфузне набавке и из набавке у врећама узимају се за једнократно мерење и укупно испитивање,
појединачно и ођедном, у количини која је потребна за извођење испитивања,што значи да се испитивања не
изводе на узорцима за постизање одређених степена просечног стања.

Текућа контрола испитивања за све врсте цемента из табеле 6. ових техничких услова су обавезна у у обиму
како следи:
 цемент који се употребљава за бетонске коловозе и бетон мостова испитује се сваког дана када се

изводе бетонски радови, што је у складу са Правилником БАБ/87 (Сл.лист СФРЈ, бр. 11/87, члан 11);
 код цемента који се употребљава за остале бетонске радове испитује се свака пошиљка.

Контролним испитивањем у оба случаја треба утврдити следеће:
 стандардну конзистенцију СРПС Б.Ц8.023
 време везивања СРПС Б.Ц8.023
 сталност запремине кувањем колачића 3 сата               СРПС Б.Ц8.023
 финоћа млива-остатак на ситу од 0.09 мм               СРПС Б.Ц8.023

Сертификат набављача о испитивању цемента

Произвођач бетона је дужан да прибави надзорном органу за сваку пошиљку цемента сертификат испитивања
о квалитету цемента. Сертификат мора да садржи резултате испитивања према СРПС стандардима, као и
остала испитивања дата овим техничким условима. Сертификат мора бити опремљен ознаком и извором
цемента, датумом производње и набавке, врстом и бројем транспортног средства, количином цемента, печатом
и потписом набављача, односно од њега овлашћеног заступника.
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Чување узорака цемента

Произвођач  бетона  је  дужан  да  за  сваку  врсту  и  класу  цемента  узме  и  чува  узорке  према  важећем
југословенском стандарду за узимање узорака цемента. Један тако узети узорак цемента може да се односи на
највише 250 тона примљеног односно употребљеног цемента.

Узорци цемента морају се узети одмах, а најкасније у току једне недеље од тренутка испоруке. У лабораторији
произвођача бетона чувају се узети узорци цемента до примопредаје завршних објеката, с тим да за све време
не буде доведена у питање постојаност квалитета узорака цемента.

Узорци се узимају у присуству надзорног органа или лица задуженог за то и морају да буду запечаћени.

Вода за справљање свежег бетона

Вода за справљање бетона не сме да показује неповољан утицај на везивање и очвршћавање цемента. Обична
вода за пиће (из водовода) може се сматрати погодном за справљање бетона; ако је вода хлорисана, извршити
комплетно испитивање. Отпадне воде из индустрије и воде из мочваре, са садржајем штетних састојака који
изазивају поремећаје у нормалном везивању и очвршћавању цемента, сматрају се неупотребљивим.

Вода  из  река  и  језера,  тј.  подземне  воде,  смеју  се  употребити  тек  пошто  стручна  радна  организација,
регистрована за делатност у коју спада испитивање квалитета воде, изда задовољавајуће атесте.

. Услови квалитета воде

Вода не сме да садржи уља, масти нафтне производе и шећер. Њихово присуство одређује се визуелним
путем, а присуство шећера квалитативном хемијском анализом.

Квалитет воде испитује институт овлашћен за давање атеста, а према методама испитивања које прописује
југословени стандард У.М1.058/85.

Рок важности атеста по претходном испитивању је једна грађевинска сезона.

Текућа контрола испитивања од стране лабораторије произвођача бетона обавља се према потреби.
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Додаци бетона

Под називом "додаци бетона" подразумевају се хемијске материје које се пре или за време мешања додају
бетону  у  веома  малим  количинама  ради  постизања  одређених  особина  свежег  или  очврслог  бетона,
дефинисаних СРПС У.М1.034/96. 

За справљање бетона могу се користити само додаци за које је атестом потврђено да имају декларисана
својства и да се њиховом употребом не слабе основна својства бетона и да не изазивају корозију арматуре.
(Обавезно је атестирање према "Сл. листу СФРЈ" бр. 34/85.)

Атест издаје стручна радна организација регистрована за делатност у коју спада испитивање квалитета тих
додатака.

Произвођач бетона треба пре употребе бетона с додацима да испита његове квалитете и да то потврди атестом
од стручне радне организације у чију делатност спада испитивање таквог бетона.

Произвођач бетона мора да захтева упутства произвођача о начину употребе и дужан је да се њих придржава.
Произвођач бетона набавља надзорном органу сертификат о квалитету за сваку пошиљку сваке врсте додатка. 

Сертификат  мора  да  садржи  резултате  испитивања карактеристичних  особина  с  обзиром  на  намењену
употребу, нештетности за бетон, ознаку и порекло додатка, датум производње, количину и датуму испоруке, као
и печат и потпис. Сертификат подноси произвођач, односно његов овлашћени заступник. 

Произвођач  додатка  мора  за  сваки  додатак  посебно  дефинисати  с  којим  се  врстама  цемента  може
употребљавати. Избор врсте додатка потврђује надзорни орган за сваки случај посебно.

Класификација додатка бетона

Додаци бетона разврстани су у следеће основне групе:
 пластификатори,
 аеранти,
 успоривачи везивања,
 убрзивачи везивања,
 убрзивачи процеса очвршћавања,
 заптивачи,
 додаци за бетонирање при ниским температурама.

Додаци бетону могу имати комбиновани утицај на својства бетона. У том случају, у називу припадајуће групе
долази на прво место његова основна карактеристика која има највећи утицај на својства бетона.

Захтеви за квалитет бетона

Критеријуми квалитета

Општи део

За све бетонске радове у оквиру грађења (осим за евентуално посебно дате услове), мора бити примењена
технологија  пластфикованог,  густог  компактног  и  технички водонепропустивог  бетона,  који је  за  одређене
потребе вештачки микро-аериран или капиларно згушћаван. За извођење се може употребити само бетон за
који  је  претходним  испитивањем  или  посебним  захтевима  утврђено  да  испуњавају  предвиђене  услове
квалитета. Бетон се уграђује само механичким путем. Бетон за бетонске коловозе мора да одговара захтев има
СРПС У.Е3.020/88.

Састав бетона класе Б II

Састав бетона класе Б-II, с обзиром на његове особине у свежем и чврстом стању, одређује се рачунски и
експериментално. 

      Особине бетона

У пројектима, тражене марке и друге особине бетона (МБ) важе за старост бетона од 28 дана и односе се на
деструктивне чврстоће у калупе уграђених коцки, са страницом од 20 цм до маx величине зрна 63 мм,које се
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негује при најмање 95%-тној влази при температури 20 + - 4 Ц. Квалитет бетон одређује се пројектом на основу
техничких услова извођења бетонских радова,као и услова тих констукција и елемената у току експлоатације.
Бетон, без обзира на то у коју се сврху употребљава, мора у пројекту да носи поред ознаке марке бетона (МБ) и
посебне особине уколико се изводе објекти посебних намена. Пројектом се може предвидети да бетон, поред
ознаке из става 2, има и ознаке других својства као што су: водонепропустљивост, отпорност на мраз, отпорност
на мраз и соли, отпорност на хемијске утицаје и отпорност на хабање.

Доказивање марке бетона

Свака 3 месеца мора се, у сврху доказивања марке бетона, за сваку врсту бетона извршити статистичка обрада
свих резултата испитивања чврстоће на притисак, груписаних по партијама за протекла 3 месеца. Статистичка
обрада резултата испитивања садржи израчунавање карактеристичне чврстоће бетона: Фк. Карактеристична
чврстоћа притисака је она вредност испод које се може очекивати највише 10% свих чврстоћа испитаног бетона,
при чему је број узорака н >= 30,мора бити испуњен услов:

Фк = Фкм - 1.28 С       где је
Фк   - карактеристична чврстоћа притисака у МПа
Фкм  - средња вредност чврстоћа притисака свих резултата испитивања у МПа
С    - стандардно квадратно одступање у МПа, одређено према члану 46 новог Правилника БАБ/87

(стандардна девијација).

Произвођач бетона је при производњи бетона категорије Б-II дужан да испита чврстоћу притисака према СРПС-
у  на узорку који се узима за сваку врсту бетона, и то сваки дан кад се бетон производи, или на сваких 50 м3

произведеног  бетона, односно на сваких  75 мешавина, узимајући у обзир већ добивени број испитивања.
Изузетно, ако су количине произведеног бетона у периоду оцењивања велике (више од 2000 м3), онда се узорци
за испитивање узимају за сваких 100 м3, односно на сваких 150 мешавина. Укупан број испитивања за сваку
класу бетона, која се у раздобљу оцењивања производи у већим количинама (више од 1000 м3), износи највише
30. Код мањих количина бетона потребно је у раздобљу оцењивања извршити за сваку врсту бетона најмање
10  испитивања.  Резултати  испитивања чврстоће  при  притиску  бетона  оцењују  се  према  пропису  СРПС
У.М1.051.

Програм контроле марке бетона

Марка бетона (МБ) оцењује се по партијама, у складу са програмом контроле према једном од критеријума како
је дато у члану 46 новог Правилника о техничким нормативима за бетон и армирани бетон ("Сл. лист СФРЈ",бр.
11 од 23.02.87.г.). 

Остали захтеви 

С обзиром на разноврсне услове основних (властитих) и корисних оптерећења конструкције, односно објекта,
бетон мора бити састављен и уграђен према критеријумима за постизање и других меродавних техничких
особина, које су условљене вредностима В/Ц фактора свежег бетона, које не сме прећи одређене граничне
вредности, постизањем захтеваног сте пена уградљивости и водонепропустљивости очврслог бетона, који се
одређује према СРПС У.М1.015.

. В/Ц фактор за бетоне без посебних захтева

За бетоне за које у пројекту или техничким условима нема посебних захтева, треба употребити само онолико
воде колико је неопходно да се, с обзиром на услове уграђивања, бетон добро збије, с тим да важи критеријум
да не смеју бити справљени и уграђивани са В/Ц фактором не већим од 0.60.

. В/Ц фактор за бетоне отпорне на мраз и водонепропусне бетоне

За бетоне од којих се према спецификацији или у техничким условима захтева, или се с обзиром на теренске
услове,накнадно  укаже  потреба  да  морају  осигуравати  отпорност  против  смрзавања и  одмрзавања  или
водонепропустљивост, важи критеријум да максимална вреднос В/Ц - фактор не сме бити већа од 0.50.У случају
да се  покаже  потреба  за  вишим  В/Ц-фактором,због  потреба  уграђивања,  треба  се послужити  посебним
технолошким поступцима, као што је додавање пластификатора,микроаерирање, капиларно згушћавање или
други  одговарајући  поступци.  Ти  бетони  морају  бити  водонепропусни,  према  Правилнику  о  техничким
нормативима за бетонски коловоз (СРПС У.Е3.020/88).
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. Испитивање отпорности бетона према дејству мраза

Отпорност бетона према дејству мраза испитује се по поступку из СРПС У.М1.016/93. Марке отпорности бетона
према дејству мраза су М-50, М-100, М-150 и М-200, где бројке означавају највећи број циклуса наизменичног
смрзавања код устаљене температуре -20 Ц у току 4х и крављења у води температуре +20 Ц у току 4х. Тела
која се испитују морају имати облик коцке, дужине странице 150 или 200 мм, или су узорци цилиндричног
облика који су извађени из готовог  објекта димензије 150/150 мм. Број  узорака,  број  цикл уса и поступак
испитивања треба да буду усаглашени са захтевима из наведеног СРПС, у зависности од захтеване марке
(МБ). Код претходног испитивања отпорности бетона према дејству мраза, потребно је извршити испитивање
агрегата, воде, цемента и евентуалних додатака бетону према захтевима одговарајућих СРПС, Правилника о
техничким  нормативима  за  бетон  и  армирани  бетон  и  Правилника  о  техничким  мерама  и  условима  за
преднапрегнути бетон.  У претходном поступку  потребно је добити рецептуру за бетон који треба да буде
отпоран на мраз, од одговарајуће институције регистроване за ту врсту послова. У пројектима треба посебно
нагласити  оне  елементе  конструкције  код  којих  се  захтева  и  отпорност  бетона  према  дејству  мраза.У
одговарајућим прилозима пројекта,треба  навести чврстоће при притиску  -  марке  бетона,  врсте  челика  и
арматуре и евентуално одговарајућу марку отпорности бетона према дејству мраза или мраза и соли. При
испитивању отпорности бетона на дејство мраза, чврстоћа при притиск у смрзнутих бетонских тела мора да
износи најмање 75% од чврстоће коју имају несмрзнута тела евентуалне старости (еталон).

Четири дана пре почетка испитивања, сва тела се стављају у воду температуре 20'Ц+2, која треба да је најмање
2 цм изнад горње површине тела.

Обавезна испитивања у претходном поступку  отпорности бетона на дејство мраза морају се обавити код
бетонских коловоза, распонских мосних конструкција и ригола, као и код осталих бетонских објеката, уколико се
за бетонске радове, односно за справљање бетона, употребљавају нестандардни минерални агрегати (сви
шљункови са присуством рожнаца, све вулканске стене са садржајем стакла, доломити и сл.), уз учешће ситних
честица од 0.02 мм.

Наведена испитивања у претходном поступку обављају се за бетоне конструкција и елемената код оних путних
деоница где је присутан процес смрзавања и крављења од 0 до 20'Ц, затим, ако је број циклуса смрзавања и
крављења годишње преко 10, нарочито у срединама где има воде и агресивних материја (у ваздуху, води, тлу и
при зимском одржавању пута), где пројектант о тим условима мора да води рачуна при изради пројекта.

Обавезна контролна  испитивања постојаности бетонских  тела  (кернова)  на дејство мраза врше се и код
бетонског коловоза. Уколико у минералном агрегату за бетонске радове (ово се не односи на бетонске коловозе
и траке, распонске конструкције мостова, риголе и калоте тунела) има мање учешћа честица ситнијих од 0.02 до
2.5 мм, није потребно испитиван је на дејство мраза, а уколико има више од 2.5% али не више од 4%, да би се
минерални агрегат одобрио за употребу наведених бетонских радова, мора се доказати постојаност на дејство
мраза тих бетонских конструкција и елемената под већ описаном поступку.

Испитивање отпорности бетона на мраз и соли

Отпорност бетона на мраз и соли испитује се према СРПС-у У.М1.055. Минимални критwеријум је да мора бити
отпоран
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Бетон изложен агресивном дејству воде или тла

Бетон који се изводи у средини изложеној агресивном дејству воде или тла, треба да у свему по квалитету
одговара захтевима из Правилника о техничким мерама и условима за пројектовање и извођења бетонских и
армиранобетонских конструкција у срединама изложеним агресивном дејству воде и тла (СРПС У. М1.014 и
Правилник БАБ/87).

Степен агресивности воде и тла на бетон

Степен агресивности воде и тла на бетон одређује се хемијским испитивањем воде и тла у стручној радној
организацији регистрованој за ту делатност. Дејство воде на објекат може да буде под притиском од 15 атм и с
једностраним хидростатским притиском, са градијентом притиска већим од 5, што је критеријум да ли је објекат
под притиском воде или не.

             Узорковање воде

Узорке воде која се шаље на испитивање, треба узимати при температури воде од  00C до +250C. Уколико
температура воде при узимању узорака није у наведенима границама, ово треба посебно нагласити.

Показатељи агресивног дејства воде и тла

Показатељи агресивног дејства воде и тла, прописани Правилником наведеним у тачки 5.3.1.9., односе се на
бетон справљен од портланд-цемента,  с додатком пуцолана или згуре, односно од специјалног портланд-
цемента који после 28 дана очвршћавања под нормалним условима има прописану водонепропусност.

Основни облици агресивног дејства воде на бетон су:

3) општа  киселинска  агресивност,  која  се  одређује  концентрацијом  киселина,  односно  величином  пХ
вредности;

4) угљено-кисела агресивност која се одређује концентрацијом слободне угљене киселине, при чему се
узима у обзир садржај калцијума, хлорида и сулфата, као и карбонатна тврдоћа;

5) излуживање, које се одређује величином хидрокарбонатне алкалности;
6) сулфатна агресивност, која се одређује концентрацијом сулфата, при чему се узима у обзир садржај

хлорида;
7) магнезијумска агресивност, која се одређује концентрацијом јона магнезијума зависно од садржаја јона

сулфата;
8) амонијумска агресивност, која се одређује садржајем јона амонијума;
9) алкална агресивност која се одређује концентрацијом алкалија.

Бетон изложен агресивном дејству воде и тла

Бетон изложен агресивном дејству воде и тла справља се са одговарајућим цементом и агрегатом, с тим да
након  28  дана  нормалног  очвршћавања  има  водонепропусност  која  одговара  следећем  коефицијенту
филтрације 8.10 цм/сец К=26.10 цм/сец. 

Водонепропусност  се  испитује  у  стручној  радној  организацији  регистрованој  за  делатност  испитивања
материјала и конструкција, према СРПС У.М1.015/98, а врши се на цилиндрима пречника 15 цм, висине 15 цм
или плоче дим.20x20x15 цм који се 8 часова излажу дејству воде под притиском 1 атм, а затим 8 часова излажу
дејству воде под притиском 2 атм.

Марке водонепропустљивости бетона су: Б-2, Б-4, Б-6, Б-8, Б-12, при чему бројеве 2, 4, 6, 8 и 12 означавају
притиске  у  Барима,  које  бетон  (бетонска  тела)  мора  да  задовољи  према  одредбама  стандарда  СРПС
У.М1.015/98. 

На основу датих показатеља агресивности воде и тла, бира се цемент којим се обезбеђује трајност бетона. У
случају да је средина веома агресивна треба предвидети мере заштите бетона у виду премаза. Минимална
количина цемента на 1 м3 готовог бетона је 350 килограма.

Уколико агрегат који се користи за бетон, изложен алкалном агресивном дејству воде и тла, садржи аморфног
силицијума  (опал,  калцедон,  черт),  мора  се  обавезно  испитати  његова  потенцијална  алкално-силикатна
реакција,према СРПС Б.Б8.056/87. Уколико је бетон изложен повремено или сталном контакту са водом или
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влажним тлом, а справљен је са цементом високог садржаја алкалија (На2О + К2О), обавезно треба испитати
потенцијално  алкално-силикатну  (СРПС  Б.Б8.056)  и  потенцијално  алкално-карбонатну  (АСТМ  Ц-586)
реактивност.

За справљање бетона изложеног агресивном дејству воде и тла треба усвојити минимално потребну количину
воде за добијање потребне чврстоће, уградљивости и водонепропусности, а одређује се експерименталним
путем. 

Свеже  уграђени  бетон  и  префабриковани  елементи  у  агресивној  средини  при  нормалним  условима
очвршћавања не смеју доћи у додир с водом у периоду од најмање 14 дана од дана уграђивања, а најмање 21
дан ако се за бетон користе пуцолански цементи. 

Код армираног бетона у агресивној средини минимална дебљина заштитног слоја арматуре треба да је 5.0 цм, с
тим да површина буде што затворенија, без оштрих ивица, тј. са заобљењем минималног радијуса 5.0 цм. 

У пројекту бетона или у инвестиционо-техничкој документацији за објекте чији се поједини делови налазе у
агресивној средини морају се дати подаци о агресивности воде и тла, врсти усвојеног цемента, агрегата и В/Ц-
фактора, о нези бетона, степену водонепропусности, начину обезбеђења водонепропусности, допунској мери
заштите, начину контроле квалитета изведених радова и другом, у свему према Правилнику БАБ-а/87 .
 

Упијање воде

Упијање воде бетона коловозне конструкције и бетона за преднапрегнуте конструкције сме да износи највише
1.3% од масе бетона.

Садржај честица мањих од 0.25 мм

Укупна количина цемента и зрна агрегата ситнијих од 0.25 мм за бетон категорије Б-II не може бити мања од
вредности приказаних у таблици 

Највећа фракција агрегата (мм)  Најмања укупна количина цемента и честица од 0.25 мм (кг/м3 бетона)

4 8                          500
8         16                        425 
16       32                         350 
32       63                         300

Захтеви при производњи бетона

. Пројектовање бетона класе Б-II и бетона за транспорт 

Опште

Пре почетка производње бетона класе Б-II и транспортних бетона, потребно је да овлашћена институција,
рачунски и експериментално, пројектује њихов састав, при чему треба водити рачуна о одређеним особинама
основних компоненти које ће се употребљавати за производњу бетона. Ваља водити рачуна о могућности
уграђивања, која је пре свега, одређена степеном конзистенције и максималним пречником зрна агрегата.

           Испитивања у вези с пројектовањем

Испитивања у вези с пројектовањем потребно је почети у року који омогућује добијање потребних резултата о
карактеристикама бетона који ће се уградити, с тим да, поред доказа о квалитету бетона при његовој старости
од 28 дана, мора постојати и доказ о квалитету бетона за старост бетона при којој се конструкције и елементи
преднапрежу, и то на узорцима који се чувају у истом услову у којима се налази и конструкција и елементи.
Поред обавезног доказа о квалитету бетона при старости од 28 дана, није о бавезно, али се може уколико је то
потребно, спровести и доказивање квалитета бетона након 7 и 90 дана.

 Рецептура за пројектовану бетонску мешавину 

Рецептура за пројектовану бетонску мешавину садржи:
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6. уверење о испитивању агрегата,
7. уверење о испитивању везива,
8. уверење о испитивању воде,
9. уверење о испитивању додатака бетону,
10. пројектовану гранулометријску криву минералне мешавине,
11. анализу водоцементног фактора, као и пројектовану конзистенцију бетона,
12. учешће минералног агрегата, појединих фракција, цемента, додатка и воде за 1 м3 бетона,
13. учешће минералног агрегата, појединих фракција, цемента, додатка и воде за један мешунг, у зависности

од капацитета мешалице,
14. резултате испитивања справљених коцки за сваку захтевану МБ, укључујући и остала испитивања бетона

ако се то захтева пројектом,
15. контролу мерних инструмената на бетонском погону (мешалици), односно контролу вага и водомера;

обавља се према СРПС У.М1.050, усвајање мешавине за 1 мешунг на мешалици, и то за: 
 цемент,
 воду,
 агрегат: 

гранулометријски састав, 
дозажа по фракцијама, 
честице од 0.09 мм у фракцији и 
честице од 0.063 мм у фракцији агрегата,

 конзистенција бетона.    
               

Монтажа елемената

Монтажа префабрикованих бетонских елемената, као и распонских носача конструкције врши се сагласно
пројекту  монтаже.  Сходно  поглављу  9.  СРПС  У.Е3.050  пројекат  монтаже  за  префабриковане  носаче
конструкције мора садржати још и следеће делове:
     а/. технички опис и услове монтаже,
     б/. временски план монтаже,
     ц/. пројекат скеле са статичким прорачуном и цртежима,
     д/. списак опреме и уређаја за монтажу са дефинисаним техничким и другим карактеристикама,
     е/. елаборат о мерама заштите на раду.
Пројекат монтаже мора да одобри надзорни орган.  Преднапрегнути носачи у једном распону морају бити
приближно  исте  старости.  Разлика  у  старости  суседних  носача  не  сме  да  прелази  14  дана.  Период
складиштења преднапрегнутих носача не сме да прелази 3 месеца до дана бетонирања коловозне плоче,
односно делова попречних носача бетонираних са монтажним носачем. Уколико динамика извођења предвиђа
дуже лагеровање носача од три месеца, њихово утезање не сме се извршити одмах по бетонирању, него
најраније три месеца пре уграђивања. Машине и опрема које треба да раде на завршним радовима на мосту не
смеју да изазову сувишна оптерећења или оштећења било ког дела конструкције. Извођач радова сноси пуну
одговорност за беспрекоран рад свих машина и опреме у свим фазама градње.

.
                Квалитет бетона готових елемената

Квалитет бетона  префабрикованих  бетонских  елемената  мора  да испуњава  захтеве  прописа  за  бетон  и
армирани бетон, прописа за преднапрегнути бетон и СРПС У.Е3.050,као и допунске услове ако су прописани
пројектом.

Дозвољена одступања код готових префабрикованих елемената:
- за елементе парапета и остале монтажне бетонске елементе према тачки 7.30. СРПС У.Е30.050 за степен
тачности 1.
- код димензија попречног носача не више од 5 мм
- за остале дужинске мере не више од 9 мм
- за одступање вертикалних страница од вертикале до 6 мм
- за одступање од правца не више од 10 мм

                      Контрола квалитета

Фабрика-погон за префабрикацију бетонских елемената мора да буде опремљена лабораторијом, сагласно
СРПС У.М1.052 за контролу производње коју обавља произвођач према СРПС У.М1.051 и СРПС У.Е3.050.

Произвођач префабрикованих бетонских елемената обавезан је да контролише саставне делове бетона, бетон
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и готове бетонске елементе према програму контроле.

Приликом производње префабрикованих елемената на градилишту или на полигону,  произвођач мора да
обезбеди контролу квалитета у градилишној лабораторији.

Производња и  контрола  квалитета префабрикованих  бетонских  елемената  мора  да буде  усаглашена  са
одредбама СРПС У.Е3.050 и одредбама ових Техничких услова.

                Бетонски погони-технички услови
 
               Технички услови за опрему бетонских погона

               Услови за бетонски погон

Бетонски погони морају бити пројектовани и опремљени тако да могу својим начином и обимом поседовати
функционалну способност производње бетона категорије Б-II како то предвиђа СРПС У.М1.050/87.

Производна способност бетонског погона је способност тачног дозирања компонената бетонских мешавина,
хомогенизовања бетонских мешавина и мешања предвиђеног броја шаржи у јединици времена.За производњу
бетона категорије Б-II, користе се уређаји који испуњавају услове утврђене прописом о СРПС У.М1.050/87.
Бетонски  погони  морају  бити  опремљени  свим  могућим  сигурносним  инструментима  и  затварачима  и
осигуравају тачан рад свих инструмената и искључују било какве грешке и сметње при дозирању основни х
материјала (компоненти), као и при мешању и манипулисању бетона.

Дозатори за дозирање појединих компоненти бетона морају имати атесте од стране овлашћене институције,
чији је рок трајања једна грађ. сезона (атест о баждарењу вага).

             Тачност дозирања

Поједини основни материјали морају се дозирати одвојено и тежински.Тачност дозирања цемента, воде за
мешање  и  додатка  мора  износити  најмање  +  -  1%,  а  појединих  фракција  агрегата  +  -  3%.Мора  бити
загарантована потпуна сигурност против промене номиналног дозирања од стране неовлашћених особа.

. Манипулација свежим бетоном

Пражњење бетонских мешалица, даље манипулисање и депоновање свежег бетона у бетонском погону мора
бити тако урађено да је искључена сегрегација, сушење, загрејавање или хлађење и да бетон није изложен
падавинама.

Контрола дозирања

У бетонским погонима мора бити осигурана могућност брзе компарације планираног и стварно дозираног
основног материјала појединим дозираним инструментима.

Номиналне вредности за свако дозирање морају бити означене на видљивом месту.
Дозирање додатака бетону

Бетонски погони обавезно су опремљени уређајем за истовремено дозирање најмање два текућа додатка
бетону.Мора бити осигурана могућност дозирања разређених додатак, и то индиректно с водом за мешање.

                 Технички услови

Технички услови за производњу, испитивање и оцењивање квалитета бетона категорије Б-II који се производи у
бетонском погону, и то до момента испоруке бетонске мешавине кориснику (извођачу) у транспортно средство
(миксер),утврђује се СРПС У.М1.051/87. Одредбе овог стандарда примењују се и за транспортне бетоне без
обзира на то које су категорије.
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                Лабораторијска опрема

Лабораторија при бетонском погону (обавеза произвођача свежег бетона) која се бави испитивањем основних
материјала,својствима свежег и очврслог бетона (преко бетонских тела) категорије Б-II, према СРПС У.М1.051,
мора имати минималну лабораторијску опрему утврђену СРПС У.М1.052/87.

            Текућа контрола производње, манипулације и транспорта свежег бетона

Припремање узорака

Полазећи од услова да у фази манипулације и транспортовања свежег бетона до фазе уграђивања мора бити
спречена свака накнадна промена његовог састава, односно његових својства, тежиште спровођења контроле
може  бити  у  спровођењу  испитивања  на  узорцима  свежег  бетона  који  су  узети  у  бетонским  погонима
непосредно после справљања бетона (на месту производње бетона).

Одређен број од укупног броја појединих испитивања по партијама бетона, потребно је извршити на узорцима
бетона који су узимани на месту уграђивања, непосредно пре везивања. Број тих испитивања треба одредити с
обзиром на  резултате испитивања,  уређаје и  систем за манипулацију  и транспорт бетона,  на могућност
наступања утицаја на промену квалитета и хомогености свежег бетона.

      Одређен број од укупног броја појединих испитивања потребно је извршити на узорцима бетона који су
узимани на месту уграђивања, непосредно пре везивања (контрола сагласности). Број тих испитивања треба
одредити с  обзиром на резултате испитивања,  уређаје и систем за манипулацију  и трнспорт бетона,  на
могућност наступања утицаја на промену квалитета и хомогености свежег бетона, а према утврђеном пројекту
бетона код већих објеката.

Поједине узорке за испитивање треба узимати према случајном избору (једанпут на појединим местима).
Уколико се врши испитивање односно мерење за више показатеља (нпр. конзистенција, температура, садржај
микропора), она се проводе паралелно на једанпут узетом узорку из исте шарже бетона за сваку врсту и марку
бетона. Величина узетог узорка мора да одговара тим испитивањима. При подели узетог бетона на количине,
које су потребне за испитивање појединих показатеља, целокупни узорак узет из исте ша рже потребно је добро
хомогенизовати. Узорци који су узимани у бетонским погоним (на месту производње) морају се односити на
одређену мешавину, врсту и марку бетона.

Спецификација спровођења текуће контроле свежег бетона

Дају се критеријуми за минималан укупан број резултата мерења, за оцену вредности појединих показатеља и
за максималне количине бетона за које се мора извршити испитивање и критеријуми за величину узорака и
метода мерења према БАБ-у/87 (члан 43-44).При одређивању укупног  броја испитивања, увек мора бити
испуњен услов који одређује већи број испитивања.
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Конзистенција свежег бетона

Конзистенција свежег бетона испитује се сваког дана једанпут, када се бетонира, и то за сваку марку (МБ)
бетона према БАБ-у/87 (члан 40) на месту производње, а по потреби и на месту уграђивања.

Потребни степен конзистенције, који зависи од средства уграђивања, треба одредити при пројектовању бетона
и при пробном уграђивању. Уколико конзистенција није одређена пројектом, по правилу мора се употребити
бетон  влажне  конзистенције.  Величине  девијације  зависне  су  од  састава  бетона,  нарочито  од  степена
конзистенције и од метода мерења које морају бити одређене при пројектовању бетона, или пројектовању
бетона за веће објекте, или на основу експеримената.

Најмања величина узорака треба да одговара методи мерења.По правилу, конзистенцију бетона треба испитати
помоћу мере слегања (Абрамсов конус).  По одобрењу надзорног органа или лица задуженог за контролу
квалитета бетона.Конзистенција бетона може се испитати и помоћу мере распростирања (СРПС У.М8.052),
одређивати конзистенцију бетона помоћу Ве-бе апарата или помоћу слегања вибрирањем.

На месту производње бетона (на бетонском погону),или на месту уграђивања по потреби или захтеву надзорног
органа,одредити време везивања бетонских мешавина (код марки бетона које се изводе) методом мерења
отпора при утискивању игле по стандарду СРПС У.М1.019/81.

Припремање узорака у калупима и њихово испитивање на поједина својства 
очврслог бетона

Под узорцима у калупима подразумевамо различите узорке који су припремљени уграђивањем свежег бетона у
калупе (коцке, греде, призме, ваљке), за сваку врсту и марку бетона.Свежи бетон се узима према систему
узорака у бетонском погону непосредно након справљања (на месту производње), или на месту уграђивања
(контрола сагласности),  уколико се то посебно захтева. Чување узорака је лабораторијско,  под одређеним
условима.Испитивања узорака бетона из калуп а саставни су део текуће контроле производње и манипулације
и обавеза је произвођача бетона по БАБ-у/87 (чл. 43), до предаје извођачу, а од момента пријема свежег бетона,
тренспорта и уграђивања обавеза извођача (БАБ/87 чл.44).

Свежи бетон за припремање узорака у калупима узима се истовремено са узимањем узорака за испитивање
свежег бетона по партијама, тако да се бетон који се уграђује у калупе означава свим ознакама из подтачки
течке 5.5.2.

. Врсте испитивања

. Врсте испитивања узорака уграђних у калупе.

Лабораторија произвођача бетона узима појединачне узорке свежег бетона по партијама и припрема узорака у
калупима према посебном раније израђеном детаљном програму,пројекту бетона, али тако да буду равномерно
распоређени по целој количини бетона чије се карактеристике доказују.Код одређних врсти бетона испитују се
узорци уграђени у калупе у погледу следећих својстава:

Чврстоће коцке дим. 20x20x20 цм на притисак при старости бетона од 28 дана.

-испитивање се  у  свему  обавља према  Правилнику  БАБ/87  (члан  46).  Да  би  се  контролисао  квалитет
произведеног бетона, мора се изводити испитивање бетонских тела свакодневно кад се производи бетон од
сваке врсте и марке бетона која се одређеног дана употребљава. Марка бетона(МБ) оцењује се по партијама, у
скалду са програмом контроле према једном од утврђених критеријум (БАБ/87, члан 46).

Испитивање затезне чврстоће на савијање (у специјалним случајевима чврстоће на затезање) призми 10x10x40
цм , или цепањем цилиндра 15x30 цм или коцки.

-ово испитивање односи се на бетонске коловозе и врши се једно испитивање на 500 м готовог коловоза, или
како је пројектом предвиђено, или према СРПС У.Е3.020/88 (чл. 8).

Код бетонских коловоза на епруветама цилиндричног облика (керновима) изводњених из готовог коловоза, мин.
на сваких 500 м или када је предвиђено пројектом, треба извршити још и следећа контролна испитивања:

11. чврстоћа на притисак и минимална затезна чврстоћа
12. водонепропустљивост,према СПРС У.М1.015/98,
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13. упијање воде бетона,према СРПС Б.Б8.010/81,
14. отпорност бетона према хабању брушењем, према СРПС Б.Б8.015/84,
15. отпорност према мразу и соли,према СРПС У.М1.055/84,
16. испитивање  постојаности  бетона  на  мраз,према  СРПС  У.М1.016/77,с  падом  чврстоће  и  губитком

запреминске тежине,у свему према тачки 5.3.1.8.ових техничких услова.

Признавање марки бетона нижих од захтеваних пројектом или предрачуном у надлежности је инвеститора,с тим
што  је  извођач  обавезан  да  доставља инвеститору  документован  захтев  укључујући  стручна  мишљења
пројектанта  и  регистроване  институције  за  ту  сврху,као  и  надзорног  органа.За  комплексно  разматрање,а
зависно од конструкције,извођач је дужан да уз документацију достави и комплетна испитивања бетонских тела
(кернова) из спорне конструкције,а у свему према тачки 5.3.1.8. ових техничких услова. 

Запреминска тежина бетона одређује се на свим узорцима, пре намењених испитивања за одређено својство.

Сва мерења узорака уграђених у калупе обавља инвеститор преко ангажоване лабораторије за ту врсту
делатности,као  контролна  или  оријентациона  мерења,или  преко  извођачке  лабораторије  уз  присуство
надзорног органа ,или на други начин како инвеститор одлучи.

Испитивање постигнутог квалитета очврслог бетона и преузимање
објекта или делова објекта

Опште 

бетона контролише се и установљава "деструктивним" и "недеструктивним" начином испитивања калупних
узорака и директним испитивањима и мерењима на објектима, односно оценом постигнуте марке бетона по
партијама под БАБ-у/87 (чл.46),или према:СРПС У.М1.048/85,СРПС У.М1.041/98 ).

Испитивања се морају организовати и спроводити, а њихови резултати оцењивати према одлукама тачке 1.2. и
1.3. општих техничких услова и према свим критеријумима који су дати у овим техничким условима и важећем
Правилнику БАБ/87.

Испитивање калупних узорака проводи се према спецификацији из тачке 5.4.3.2. ових техничких услова.

Испитивање узорака који су извађени из објекта и непосредна испитивања и мерења на објектима врше се и
одређују према посебном програму који одобри надзорни орган,  уколико у овим условима није другачије
одређено, односно према важећем Правилнику БАБ/87.

Са места која надзорни орган одреди на објектима за вађење ваљка или за "недеструктивна" испитивања, са
објекта и делова објекта која надзорни орган одреди за испитивања пробним оптерећењем, извођач мора да
одстрани  све  материјале  и  предмете,  који  омогућују  узимање  узорака  и  спровођење  испитивања  и
мерења.Извођач не сме да онемогућава узимање узорака и спровођење испитивања и мерења на објектима.

Сва дефектна места на бетону објекта, или на деловима објекта, као и отступање од пројекта, извођач мора на
одговарајући начин да санира, односно да усклади са захтевима пројекта у смислу општих услова, али уз
претходну сагласност инвеститора и пројектанта.

Преузимање бетона у објектима

Квалитет бетона у  објектима начелно се оцењује на основу резултата испитивања калупних  узорака,  по
партијама  за  сваку  марку  бетона,  израђиваних  за  време  производње према  тачки  5.5.3.  с  обзиром  на
критеријуме квалитета за поједине карактеристике према пројектима и овим техничким условима, односно БАБ-
а/87.

На основу било којих индиција о сумњи и резултатима испитивања постигнутог квалитета бетона, односно
конструкције, потребно је резултате испитивања допунити резултатима осталих испитивања на објектима или
деловима објекта.

За конструкције или објекте за које је то прописано, обавља се испитивање и са пробним оптерећењем или
другим начином како одреди пројектант односно инвеститор.

Пријем објеката или делова објекта обавља се на основу стварно извршених радова у оквиру пројекта и
испитивањима доказних квалитета бетона и саставних компоненти који се захтевају пројектом и овим техничким
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условима, односно на основу Правилника БАБ-а/87, као и пробних испитивања објекта или делова објекта.

Уз  централно  справљање  бетона  и  његов  транспорт  савременим  средствима,  ауто-мешалицама  или
агитаторима, на градилишту спровести по могућству транспорт бетона цевним водовима односно пумпом.
Применом "пумпаног" бетона потребно је остварити континуитет извођења бетонских радова.

У  циљу  елиминисања  сегрегације  у  бетону,  као  и  да  би  се  рад  на  "пумпању"  олакшао,применити
адитиве,додатке бетону-суперпластификаторе.Њихов је задатак да повећају пластичност,што се манифестује у
виду повећања клизања (флуидификације) бетона.

Примена "пумпаног" бетона захтева преоријентацију рада на градилишту. Нужно је строго спровести временско
планирање рада (путем циклограма) и пуну координацију између снабдевања (дотура) и уграђивања бетона.

Завршна оцена квалитета бетона у конструкцији

За бетон категорије Б-II мора се дати завршна оцена квалитета бетона, која обухвата:
 документацију о преузимању бетона по партијама
 мишљење о квалитету уграђеног бетона, које се даје на основу визуелног прегледа конструкција,

прегледа документације  о  грађењу  и  верификације резултата из  евиденције текуће  контроле
производње са резултатима контроле сагласности са условима квалитета.

На основу завршне оцене квалитета бетона у констрикцији, доказује се сигурност и трајност конструкције или се
тражи накнадни доказ квалитета бетона.Завршну оцену квалитета бетона даје надзорни орган или институција
коју одреди инвеститор на бази расположива документације и прегледа конструкције и елемената.

Одржавање објекта

Бетонске и армиранобетонске конструкције морају се одржати у стању пројектом предвиђене сигурности и
функционалности.  Ако се конструкција оштети морају се предузети потребне мере заштите,  укључујући и мере
санације. 
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6.4. В Е Ћ И   О Б Ј Е К Т И
ПРЕКО ОД 5 m ОТВОРА

Предмер и предрачун обухватају радове по врстама и то:

1. 6.4.5.1. - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
2. 6.4.5.2. - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3. 6.4.5.3. - СКЕЛЕ И ОПЛАТЕ
4. 6.4.5.4. - РАДОВИ ОД КАМЕНА
5. 6.4.5.5. - РАДОВИ ОД БЕТОНА
6. 6.4.5.6. - РАДОВИ ОД МЕТАЛА
7. 6.4.5.8. - ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ
8. 6.4.5.9. - ПОСЕБНИ РАДОВИ
9.             - НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
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6.4.5.1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

6.4.5.1.8. УКЛАЊАЊЕ ДЕЛОВА/ЕЛЕМЕНАТА САОБРАЋАЈНОГ ПРОФИЛА

Пре  почетка радова на уклањању делова саобраћајног профила  извођач радова је  дужан да  обави
претходне геодетске радове који су везани за потребна обележавања, као и да контролним мерењем
провери дате податке и елементе из ситуационог и нивелационог плана.

1.8.1. УКЛАЊАЊЕ ЗАСТОРА СА КОЛОВОЗА

Врста рада:
Уклањање постојећег коловозног застора од асфалтног бетона, као и хидроизолације и бетона заштите
уколико  су  исти  изведени  у  пуној  изведеној  дебљини  са  површинама  које  су  пројектом  одређене,
укључујући чишћење површина и одвоз шута на депонију.

Извршење радова:
Пре скидања застора са целе ширине коловоза, уклонити ивичњаке на начин како је то дато у тачки
1.8.3. ових услова.
За уклањање коловозног застора користити само утовариваче са пнеуматицима и то са глатким бридом
кашике.
Уклањање вршити о виших ка нижим тачкама, како у подужном тако и у попречном правцу, да би се
обезбедило барем делимично одводњавање уколико дође до атмосферских непогода у току извођења
радова.
Обзиром на познате карактеристике основних уграђених материјала најповољнији термин за уклањање
асфалтних застора је перио са температуром ваздуха 200 С.
Депоновање шута на конструкцији није дозвољено, а одвоз вршити са дела коловоза на коме застор није
уклоњен.
Приликом рада на уклањању асфалтног застора водити рачуна да не дође до оштећења површинских
слојева бетона  конструкције.  Поправке  оштећених заштитних  слојева бетона,  које  су  настале услед
непажње, морају се санирати са материјалима и на начин како то одреди надзор и то на терет извођача.

Мерење и плаћање:
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени, која је дата за  m2 коловозне
површине, утврдиће се на основу мера датих у пројекту када се застор уклања у пуном профилу.

1.8.2. УКЛАЊАЊЕ ЗАСТОРА ОД ЛИВЕНОГ АСФАЛТА СА ПЕШАЧКИХ СТАЗА

Врста рада:
Уклањање  постојећег  застора  са  стаза  од  ливеног/ваљаног  асфалта  у  пуној  изведеној  дебљини  са
површинама које су одређене пројектом, чишћење површине и одвоз шута на депонију.

Извршење радова:
Уклањање вршити ручно или машинским путем прикладним алатима и опремом.
Уколико се користе утоварне лопате исте морају бити само са глатким бридом на кашики.
Депоновање шута на конструкцији није дозвољено, а одвоз вршити са дела коловоза на коме застор није
уклоњен.
Приликом радова на уклањању застора водити рачуна да не дође до оштећења подконструкције тј. цеви
кроз које се проводе каблови. Сва оштећења која су настала услед непажње морају се отклонити  са
материјалима и на начин како то одреди надзор, а трошкови падају на терет извођача радова.

Мерење и плаћање:
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени, која је дата за m2 површине са које
је уклоњен застор, утврдиће се на основу мера датих у пројекту када се застор уклања у пуном профилу,
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односно на основу снимљеног стања за уклањање са делова профила.

1.8.3. УКЛАЊАЊЕ ИВИЧЊАКА

Врста рада:
Уклањање постојећих бетонских ивичњака, димензија датих у пројекту, са одвожењем на депонију.

Извршење радова:
Уклањање ивичњака извршити водећи рачуна да се избегне оштећење суседних елемената конструкције.

Марење и плаћање:
Количина  која  ће  се  платити  извођачу  по уговореној  јединичној  цени,  која  је  дата  за  1m дужине
ивичњака која се уклања, утврдиће се на основу мера датих у пројекту, када се ивичњаци уклањају на
целом објекту.

1.8.4. УКЛАЊАЊЕ АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ГРЕДИЦЕ ИСПОД ОГРАДЕ

Као позиција 1.8.5.

1.8.5 УКЛАЊАЊЕ АРМИРАНО БЕТОНСКИХ МОНТАЖНИХ ВЕНАЦА

Врста рада:
Уклањање постојећих венаца од армираног бетона, у овиму како је дато у пројекту, чишћење површина
у зони интервенција и одвоз шута на депонију.

Извршење радова,
Уклањање вршити ручно или машинским путем, прикладним алатима и опремом при чему водити рачуна
да се постојећа накерна арматура из конзола не оштети. Уколико се за уклањање користе пикхамери,
завршне делове уобраду површина извршити ручно, а потом обавити преглед изведених радова.
Сав шут са објекта, као и део који је пао, сакупити и транспортовати до одређених депонија.

Мерење и плаћање:
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени, која је дата на  1m дужине венца,
односно  1  m3 гредице, који се уклањају, утврдиће се на основу мера датих у пројекту, када се уклањају
на целом објекту.

1.8.6. УКЛАЊАЊЕ БЕТОНА ИСПУНЕ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ

Врста рада:
Уклањање  постојеће  подконструкције  на  стазама  и  то:  бетона  испуне  заједно  са  цевима  које  су
коришћене  за  вођење  каблова,  односно  за  олакшање,  у  обиму  како  је  дато  у  пројекту,  чишћење
површина у зони интервенција и одвоз шута на депонију.

Извршење радова:
Пре почечтка радова на уклањању делова подконструкције  корисници каблова (уколико постоје) су
дужни да преко надзора писмено обавесте извођача радова да су каблови уклоњени, као и да за случај
привременог измештања истих упозна извођача са новим положајем каблова.
Са  додирних  површина  одстранити  застор  малтер  или  бетон,  површину  очистити,  шут  одвести  на
депонију, а потом обавити преглед и утврдити евентуални овим радова на санацији.

Мерење и плаћање:
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени која је дата за  1m3 бетонске испуне
која се уклања, утврдиће се на основу мера датих у пројекту, када се испуна уклања у целом профилу,
односно на основу снимљеног стања.
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1.8.7. УКЛАЊАЊЕ ОГРАДЕ ОД ЧЕЛИЧНИХ ПРОФИЛА НА ПЕШАЧКИМ СТАЗАМА

Врста рада:
Уклањање постојече одбојне ограде са рукохватом и ограде од профилисаних челичних елемената на
ревизионој и пешачкој стази, са подручја и у овиму како је пројектом одређено, укључујући одвоз и
складиштење на депонију коју одреди надзор.

Извршење радова:
Код  оштећења челичне ограде,  која  није  предвиђена  за поновну уградњу,  дозвољава  се  одсецање
стубића и  хоризонталних  веза.  Комаде који  су  прилагођени за  транспорт,  одложити на  привремену
депонију ради одвоза на отпад.
Код уклањања одбојне ограде у целини,  издвојити исправне делове, стубиће, плашт, амортизационе
подлошке, ради поновне уградње, а оштећене посебно депоновати ради одвоза на отпад.

Мерење и плаћање:
Количина која  ће  се  платити  извођачу  по уговореној  јединичној  цени која  је  дата за  1m дужине,
уклоњене пешачке и одбојне ограде, утврдиће се на основу мера датих у пројекту, односно на основу
снимљеног стања.

1.8.8. УКЛАЊАЊЕ ДИЛАТАЦИОНИХ СПОЈНИЦА СА КОЛОВОЗА И ПЕШАЧКИХ СТАЗА

Врста рада:
Уклањање свих  постојечих дилатациониј  спојница,  изнад средњих и обалних стубова, са коловоза и
пешачких стаза, укључујући чишћење и одвоз на депонију коју одреди надзор.

Извршење радова:
Пажљиво извршити уклањање да се не оштети околна арматура и бетон.

Мерење и плаћање:
Количина  која  ће  се  платити  извођачу  по уговореној  јединичној  цени  која  је  дата  за  1m дужине,
уклоњене  дилатације,  утврдиће  се  на основу мера  датих  у  пројекту,  односно на  основу снимљеног
стања.

6.4.5.1.9. УКЛАЊАЊЕ ДЕЛОВА РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ОБАЛНИХ СТУБОВА

1.9.1. УКЛАЊАЊЕ ДЕЛОВА АБ КОЛОВОЗНЕ ПЛОЧЕ У ЗОНАМА КОНТИНУИРАЊА

Врста рада:
Уклањање делова армирано бетонске коловозне плоче у обиму како је то дато у пројекту, чишћење
површина у зони интервенције и одвоз шута на депонију.

Извршење радова:
Уклањање делова армирано бетонске плоче и  монтажних носача у зонама постојећих дилатационих
спојница, изнад свих средњих стубова у обиму како је дато у пројекту.
Уклањање се врши да би се извршило континуирање на местима постојећих дилатационих прекида.

Уклањање вршити ручно или машински путем, прикладним алатима и опремом, при чему водити рачуна
дасе постојећа арматура не оштети. Уколико се за уклањање користе пикхамери,  завршне делове и
обраду површина извршити ручно, а потом извршити преглед изведених радова.
Водити рачуна да при извршењу радова по овој таљчки, не дође до оштећења лежишта, Сав шут са
објекта, као и део који је пао, сакупити и транспортовати до одређених депонија.

Мерење и плаћање:
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Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени, која је дата за 1m3 бетона који се
уклања, утврдиће се на основу мера датих у пројекту, када се испуна уклања у целом профилу, односно
на основу снимљеног стања код делимичног уклањања.

1.9.2. УКЛАЊАЊЕ АБ БОЧНЕ МАСКЕ НА ОБАЛНИМ СТУБОВИМА

Према мерама датим у пројекту и тачки 1.9.1.

6.4.5.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

6.4.5.2.1. ИСКОП ТЕМЕЉА – опште одредбе

Рад по овој позицији састоји се од ископа земљаног/каменог материјала од коте терена до коте дна
темељне  јаме,  односно  тампона  или  изравнавајућег  слоја,  датог  пројектом,  при  чему  се  ивицама
темељне јаме сматрају ивице темеља у основи према пројекту. Транспорт у депонију или насип (уколико
је материјал за то погодан) сматра се саставним делом рада по овој позицији. Предмером се раздвајају
дубине ископа, и то: 0 - 2   m, 2 – 4  m, 4 – 6  m, 6 – 8  m и даље. Предмером се раздвајају категорије
земљишта и то:
10) категорија III и IV као једна,
11) категорија  V  и VI као друга;
За потребе ископа примењује се технологија  назначена у  пројекту, што подразумева везу  ископа и
пројектоване темељне конструкције, па се на основу тога раздвајају позиције ископа онако како је дато
овим Техничким условима и описима радова.

Мерење
За рад извршен према одговарајућој позицији описа и горњим одредбама, извођачу ће се платити по
уговореној јединичној цени број кубних метара ископаног самониклог тла, мерено од средње коте терена
на подручју основе темеља, односно елемента темеља. Шире ископани делови грешком извођача, као и
обурвани делови бокова темељних јама, неће се платити. Уколико извођач својом грешком ископа темељ
дубље од пројектоване коте, дужан је да простор између коте дна ископа и пројектоване коте испуни
материјалом  који  одреди  надзорни  орган.  За  посебне  попзиције  ископа  наведени  су  одговарајући
допунски захтеви.

Плаћање
За количину ископаног материјала, утврђену на описани начин, извођачу ће се платити по уговореној
јединичној цени која представља пуну накнаду за сав рад на ископу, заједно са материјалом и радом на
осигурању и разупирању темељне јаме, са црпењем воде и транспортом ископаног материјала у
депонију коју одреди надзорни орган или у насип пута, уколико је ископани материјал према оцени
надзорног органа за то употребљив. За посебне позиције ископа наведени су одговарајући допунски
захтеви.

6.4.5.2.1.1. ИСКОП ТЕМЕЉА ВАН СТАЛНИХ ИЛИ ДУБОКИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА

Обим и садржај рада
Рад по овој позицији односи се на ископ темеља у оним случајевима када се ископ може обавити у
отвореној јами без примене прибоја,  загата, бунара, сандука или кесона. За заштиту бокова темељне
јаме користи се разупирање.

Извођење радова
Пре почетка ископа извођач је дужан да обележи и осигура обележавање ивица темељне јаме на неки
од уобичајених начина. Обележене ивице темељне јаме прима надзорни орган,  после чега се може
приступити ископу. У зависности од дубине ископа према пројекту и врсте материјала у коме ће се
обављати ископ, извођач је дужан да одабере одговарајући начин подграде и разупирања темељне јаме.
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
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разупирање темељне јаме. За ископ се користе погодне машине и алати, укључујући и пнеуматичке
чекиће.
О евентуалном минирању стенске масе одлука се мора донети пре почетка ископа на бази врсте и
састава стенских маса према геоистражној бушотини. За случај минирања,  мора се урадити пројекат
минирања  и  осигурања  темењне  јаме  и  околних  објеката  и  већ  извршених  радова,  на  који  даје
сагласност  надзорни орган  на основу мишљења пројектне организације.  По постизању пројектоване
коте, дно темељне јаме мора се изравнати тако да потпуно одговара пројектованом стању. У случају да
то није могуће ископ треба извршити до нешто веће дубине (10-30 cm) на критичним местима и добијени
међупростор, до коте дна темеља треба испунити бетоном МВ15. Уграђивање бетона у случају присуства
воде обавити под водом, поштујући поступак бетонирања помоћу левка. Уколико овакав изравнавајући
бетонски слој није пројектом предвиђен, неравно дно темељне јаме неће се изравнавати на овај начин.
Ископ ће се обавити тако да највиша тачка дна јаме одговара пројектованој коти дна темеља, а вишак
простора испуниће се бетоном приликом бетонирања темељне стопе. У случају да је стопа армирана у
доњој зони, примениће се  поступак израде изравнавајућег слоја како је описано. Изравнавајући слој или
бетон стопе плаћају се извођачу посебно, као и ископ до стварне дубине, али само ако допродубљења
темељне јаме испод пројектоване коте темеља није дошло грешком извођача. Током ископа потребно је
пратити  смењивање  слојева  тла  и  поредити  их  са  геолошким  профилом.  У  случају  одступања  од
геолошког  профила  датог  у  пројектној  документацији,  неопходно  је  на то  упозорити пројектанта  и
затражити његово мишљење о даљим мерама. У случају просторних и техничких могућности извођач
може уз сагласност надзорног органа извршити ископ темељне јаме на тај начин што ће изоставити
подграду и разупираче и применити механизацији  већег капацитета уз копање “на шкарпу”.  У том
случају ископ на најниже делове темељне контрукције тракастих, многоугаоних или округлих стопа треба
извести  у  оквиру  димензија  основе,  према  раније  датом  опису,  а  укупна  количина  ископа  која  се
извођачу признаје не обухвата више ископане делове, као што је раније наглашено.

Мерење
Према одредбама тачке 6.4.5.2.1. ових Техничких услова и описа радова

Плаћање
Према одредбама тачке 6.4.5.2.1 ових Техничких услова и описа радова

6.4.5.2.1.2. ИСКОП РОВОВА И КАНАЛА ШИРИНЕ МАЊЕ ОД 1,5 м И ДУБИНЕ МАЊЕ ОД 2 м

Обим и садржај рада
Рад по овој позицији састоји се у ископу уских и релативно плитких ровова и канала, као што је ископ за
темеље кегле, што подразумева обезбеђење свих постројења, опреме и радне снаге и обављање свих
операција у вези са ископом, евентуалним црпљењем воде, заштитом темељне јаме од обрушавања и
транспортом у депонију.

Извођење радова
На деловима кегли које се облажу изводи се темељ према пројекту, односно изводи се ископ рова за
било коју другу потребу у вези са мостовском конструкцијом. Предвиђа се ископ ровокопачем или ручно,
уколико теренски услови не дозвољавају коришћење машине, што је извођач дужан да утврди увидом у
пројектну документацију. Извођач ће утврдити потребу за разупирањем темељне јаме у целини или у
деловима. Ископани материјал се одвози у депонију.

Мерење
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени је број м3 ископаног материјала
мерено на лицу места.

Плаћање
За количину утврђену на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
представља пуну накнаду за сав рад и материјал према обиму рада по овој позицији, што укључује и
евентуално разупирање и црпљење воде.

6.4.5.2.2. ЗАТРПАВАЊЕ ТЕМЕЉА СТУБОВА

6.4.5.2.2.1 ЗАТРПАВАЊЕ ТЕМЕЉА СТУБОВА

Обим и садржај радова
Рад по овој позицији састоји се у враћању ископаног материјала у простор преостао после ископа и
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извођења темељне конструкције и дела стуба који се налази у земљи.

Извођење радова
Материјал из ископа треба довести са места на коме је депонован и уграђивати га у простор изнаг и
поред темељних конструкција и дела стуба који се налази у тлу. По потреби ће се користити и материјал
из позајмишта. Материјал се наноси у слојевима дебљине око 30  cm и набија. Степен сабијања ваља
прилагодити потреби да после завршеног рада на затрпавању темеља не дође до накнадног слегања.
Пошто присуство воде онемогућава набијање, бира се такав материјал (камен, шљунак) који ће се под
дејством сопствене тежине и захваљујући односима димензија и облику оптимално сложити. Завршни
слој набијеног материјала треба испланирати и прилагодити околном терену. Због неизбежног слегања,
потребно је оставити надвишење од око 5 – 10  cm.

Мерење
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени јесте број  м3 уграђеног материјала.

Плаћање
За количину одређену на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
представља пуну накнаду за сву опрему, материјал и рад на утовару, транспорту, уграђивању и набијању
земљаног материјала, У случају коришења позајмишта, ископ из позајмишта платиће се посебно.

6.4.5.2.3. ИЗРАДА ШЉУНЧАНИХ КЛИНОВА

6.4.5.2.3.1. ИЗРАДА ШЉУНЧАНОГ КЛИНА ИСПОД ПРЕЛАЗНИХ ПЛОЧА ИЗА КРАЈЊИХ СТУБОВА

Обим и садржај радова
Рад по овој позицији се састоји у извођењу шљунчаног клина између крајњих стубова конструкције и
насипа, а испод армирано бетонских прелазних плоча.
Клинови уз објекат се изводе ради искључивања деформација коловоза на прелазу са насипа на објекат,
односно са објекта на насип.
Могућа су два случаја када се изводи шљунчани клин и то:
16. Изведена распонска конструкција;
У том случају нема ограничења у погледу извођења клина.
17. Распонска конструкција није изведена:

Потребно је преко надзорног органа и увидом у документацију утврдити да ли је стуб рачунат за
такву фазу  оптерећења.
Димензије  шљунчаног  клина  су  одређене  пројектом.  Да  би  се  оствариле  пројектоване  димензије
шљунчаних клинова потребно је извршити ископ у постојећој коловозној констукцији и насипу пута.

Извођење радова
На контакту са стубом земљани насип, насип постојећег пута и дограђени насип реконструисаног пута,
завршава се према детаљу из пројекта. Потребно је извршити ископ у насипу постојећег пута, према
детаљима из пројекта, а потом приступити извршењу клина. У правцу осовине пута (моста) пресек кроз
клин је трапезни, облика и димензија према детању у пројекту.
Материјал за клинове мора одговарати квалитету материјала који је прописан за доњу носиву подлогу
коловозне  конструкције.  Израду  клина  обавити  у  слојевима  до  мах  50cm.  Збијање  материјала  по
слојевима уз објекат се изводи на исти начин као и збијање тампонског слоја коловозне конструкције.
Минимална збијеност слојева на завршеном слоју је 70 Мра, а за ____ 0.50 m дубине опада за 10 Мра.
Израду  коловозне   конструкције  на  делу  клина  и  нешто  даље  радити  што  је  могуће  касније,  због
консолидације насипа и подтла.

Мерење
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени, која је дата за 1  м 3 потпуно
завршеног клина, утврдиће се на основу мера датих у пројекту.

Плаћање
За количину одређену на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
представља пуну надокнаду за набавку, транспорт и уграђивање материјала, коришћење опреме, као и
за сав рад на изради клина према пројекту.
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6.4.5.3. СКЕЛЕ И ОПЛАТЕ  

Обим и садржај радова
Радови обухваћени овим одељком техничких услова састоје се у обезбеђењу свих постројења, опреме,
материјала и радне снаге  и  у  извођењу свих  операција у  вези  са  израдом,  потребним темељењем,
монтажом и демонтажом скела и оплата везаних за извођење радова од бетона, и за друге споредне
радове на бетонским конструкцијама у складу са одредбама и условима уговора, и у пуној сагласности са
овим одељком техничких услова, цртежима и упутствима надзорног органа.

17. ПБАБ.87 “Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон”
(“Сл.лист СФРЈ” бр. 11/87)
18. ППБ “Правилник о техничким мерама и условима зе преднапрегнути бетон”
(“Сл.лист СФРЈ” бр. 51/71)
19. JUS U.C9.400 Дрвене скеле и пплате. Технички услови (1984)

Скеле и оплате изведене од различитих материјала (челик и дрво, бетон и дрво и сл.) пројектује се и
изводе  према  одредбама  стандарда  JUS  U.C9.400,  као  и  важећих  прописа  за  подручја  примењених
материјала и конструкција.

Планови за израду скела и оплата
Извођач је дужан да на основу података и услова из пројекта конструкције, као и података о темељењу
објекта, захтева у погледу одвијања саобраћаја и снимљеног стања, изради потребну документацију за
скеле и ослонце скола, као и за посебне оплате које намерава да употреби.
Документацију, израђену према одредбама  стандарда, извођач је дужан да достави надзорном органу,
на  одобрење,  али  то  одобрење  неће  ослободити  извођача  од  евентуалних  непогодности  усвојених
решења. Када се скела за делове конструкција поставља изнад путева на којима се обавља редован
саобраћај, морају се изнад пута на одговарајућем растојању од скеле, са обе стране, подићи рамови за
габарит. Рамови се морају израдити са слободним размаком, нешто мањим од габарита испод скеле. Сва
обележавања и осигурања везана за регулацију саобраћаја извођач је дужан да изведе о свом трошку, а
према условима надлежног органа управе, од кога и тражи сагласност за измену режима саобраћаја.

Извођење скела и оплата
Скеле и оплате морају бити тако конструисане и изведене да могу преузети оптерећења и утицаје који
настају у току извођења радова, без штетних слегања и деформација, и осигурати тачност предвиђену
пројектом.

Скеле
Скеле се морају извести тако да се обезбеде пројектовани нагиби конструкција приказани на цртежима,
водећи  рчауна  о  потребним  надвиђшењима  датим  у  пројекту,  или  захтевима  надзорног  органа,
скупљању, угибу распонских елемената скеле, гњечењу материјала и слегању јармова скеле. Слегање
скеле  мора  се  пратити  и  мерити  за  време  бетонирања.  Потребно  је  преузети  мере  да  се  омогући
поништавање неочекиваних слегања. Са бетонирањем се може започети по одобрењу надзорног органа
али тек пошто посебно формирана комисија извођача радова, дужна да провери димензије уграђених
елемената, квалитет израде, као и предузете мере заштите на раду прими конструкцију скеле.

Оплате
Оплате  бетонских  елемената  или  делова  конструкције  морају  обезбедити  да  се  облик  и  димензије
елемената  датина  цртежима  одржи  се  у  границама  дозвољених  прописаних  одступања.  Оплате  се
конструишу  од  материјала  и  на  начин  који  зависи  од  захтева  који  су  постављени  у  пројекту,
југословенском стандарду и одредбама ових техничких услова. Конструкција оплата мора бити таква да
се оне по отврдњавању бетона могу скинути без оштећења елемента. Сви носачи и греде употребљени
за подупирање оплата морају бити посебно крути, њихова конструкција се мора одредити на основу
угиба који не сме прелазити 1/1000 распона под пуним оптерећењем. Оплате морају бити што је могуће
више непропустљиве и морају се пре бетонирања добро навлажити са обе стране. За прермазивање
оплата и калупа могу се употребљавати само средства која не доводе до измене изгледа и боје бетона,
нити  делују  агресивно  на  свеж  или  очврсли  бетон  и  арматуру.  Уколико  пројектом  није  посебно
предвиђено, дуж углова оплате, да би се ивице бетонских елемената сачувале од оштећења приликом
скидања оплате, треба уградити лајсне троугластог пресека са катетама од 2  cm.  Жиче за утезање
оплате  морају  бити  провучене  кроз  пластичне  цевчице,  с  тим  што  њихов  распоред  на  видним
површинама мора бити правилан.
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Оплате темеља и унутрашњих површина 
За оплате темеља, јастука, унутрашњих површина бетонских елемената и делова конструкција који су у
контакту са земљом не постављају се никакви посебни захтеви у погледу избора типа оплате, односно
материјала, сем да морају бити испуњени основни захтеви наведени у овим условима.

Оплате видних површина 
Оплате спољних, видних површина бетонских елемената: средњи и крајњи стуботи, лежиште греде и
квадери, распонске конструкције, као и делови конструкција, уколико на цртежима није посебно дато,
морају бити глатке са ненаглашеним наставцима.

Оплате од метала
Услови  за  оплате:  у  погледу  конструкције,  равности,  укрућења,  правца,  обраде  углова,  уклањања,
поновне употребе, подмазивања и чишћења, важне и за оплате од метала, односно калупе. Метал који
се користи за оплате мора бити толике дебљине да оплата задржи свој облик. Спојке и друга средства за
спајање морају бити тако конструисане да круто спајају оплате и да омогуће уклањање тако да се бетон
не оштети. Мора се посебно водити рачуна о томе да се оплате од метала сачувају од рђе, масти или
другог страног материјала, који би довео до промене боје бетона.

Чишћење унутрашњости оплата
Где је унутрашњост дна оплате неприступачна, доње табле оплате морају се оставити слободне, тако да
се могу уклонити због чишћења непожељног материјала напосредно пре уграђивања бетона.

Пријем оплата
Пре почетка бетонирања сваког елемента, надзорни орган, на основу претходно извршене геодетске
контроле и контроле геометрије елемента који се бетонира, мора записнички да утврди да ли изграђена
оплата одговара у погледу:

*ситуационог положаја елемента и висинских кота,
*димензије елемената датих у пројекту,
*учвршћења и утезања оплате,
*чистоће оплате.

Уклањање скела и оплата
Скеле  испод  распонских  конструкција,  као  и  делови  конструкција  могу  се  уклонити  тек  пошто  је
постигнута  пројектом  тражена  марка  бетона,  односно  док  не  истекне  најмање  28  дана  од  дана
бетонирања. Тачан број дана и дозволу за опуштање скеле одредиће надзорни орган, што ће зависити
од  неге  бетона  и  просечне  температуре на градилишту  после  уграђивања  бетона,  као  и  резултата
контролних коцки узетих за време бетонирања и негованих под истим условима као и конструкција на
месту где су и узете. За преднапрегнуте конструкције важе напомене дате на цртежима. Скеле испод
свих распона морају се потпуно одвојити пре него што се поставе парапети, ограде и коловозни застор.
Оплате бетонских елемената скидају се по фазама, без потреса и удара, када бетон довољно очврсне.
Ако пројектом конструкције није друкчије одређено, за време скидања оплате важе одредбе члана 248,
Правилника БАБ 87.
Све оплате морају се уклонити, било да су изнад или испод терена или нивоа воде. Унутрашње оплате
шупљих стубова, носача и друго морају се уклонити ако су од материјала склоног труљењу, или ако би
на било који начин штетно утицали на конструкцију.

Плаћање
Радови обухваћени овим одељком техничких услова у описаном обиму морају бити обухваћени ценом
понуђеном  у  предрачуну  за  разне  позиције  плаћања  које  се  односе  на  бетонске  радове.  Неће  се
извршити никаква додатна накнада.

6.4.5.4. РАДОВИ ОД КАМЕНА

6.4.5.4.3.5. ОБЛАГАЊЕ КЕГЛИ – ОБЛАГАЊЕ НА ЗЕМЉАНИМ РАВНИМ И КРИВИМ ПОВРШИНАМА

Обим и садржај радова
Рад по овој позицији састоји се у облагању земљаних површина кегли или “пропуштеног” насипа, што
подразумева обезбеђење свих постројења, опреме, материјала и радне снаге и обављања свих операција
у вези са производњом, припремом површине и уграђивањем слоја шљунка на који се облога поставља.
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Материјал
За облагање се може  употребити камен или бетонске плоче димензија  према пројекту. Уколико се
пројектом  предвиђа  камен  за  облогу,  овај  мора  бити  свеж  (без  икаквих  знакова  неповољних
алтерационих процеса), чврст, постојан према деловању атмосферилија. Појединачни комади камена
било да је реч о ломљеном, дотераном ломљеном, цепном или тесаном камену, морају бити целовити, тј.
без  икаквих  макроскопски  видљивих  механичких  дисконтинуитета  (прслина)  Чврстоћа  камена  на
притисак не може бити мања од 80 Мра. Квалитет камена доказује се испитивањем према:

JUS B.B0.001 Природни агрегат и камен и узимање узорака
JUS B.B8.001 Испитивање постојаности природног камена на мразу
JUS B.B8.010 Одређивање воде коју упија природни камен
JUS B.B8.012 Испитивање чврстоће на притисак природног камена
JUS B.B8.013 Испитивање постојаности природног камена под утицајем атмосферилија

Извођење радова
Дебљина и врста облоге даје се пројектом. Површина која се облаже мора да има облик и нагибе дате
пројектом. Простор за облогу оставља се при изради насипа. Површина мора да буде добро збијена и
равна. Захтева се збијеност по стандардном Прокторовом опиту од 95%, а за случај израде насипа од
некохерентних  материјала  прописује  се  модул  стишљивости  MS  =  25  –  30  Mpa.  На  припремљену
постељицу  наноси  се  шљунчана  подлога  дебљине  10cm;  шљунака  мора  бити  чист,  без  органских
примеса, а у свему осталом да одговара захтевима за тампон. Преко подлоге слаже се припремљен
камен,  с  тим да  зидање почиње  од темеља  кегле.  Камен  се  слаже тако да  се  спојнице  изведу на
минималну ширину. Пошто се сложи камен, спојнице се испуњавају цементним малтером размере 1:3.
Пре уграђивања малтера потребно је  спојнице навлажити, а  после уграђивања интензивно влажити
малтер и заштити га од губитка влаге током везивања.

Мерење
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени је број m2 потпуно извршене облоге
на основу мерања које на лицу места обавља надзорни орган.

Плаћање
За количину утврђену на описани начин извођач ће се платити по уговореној  јединичној  цени која
представља пуну накнаду за сву коришћену опрему, уграђени материјал, као и за сав рад на изради
елемената облоге, транспорт и уграђивање, заједно са подлогом и спојницама.

6.4.5.5 РАДОВИ ОД БЕТОНА

6.4.5.5.4.1. НЕАРМИРАНИ БЕТОН

6.4.5.5.4.1.1. БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА ВАН СТАЛНИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА

Обим и садржај радова
Ова позиција обухвата израду делова темеља од неармираног бетона. Пројектом су предвиђене марка и
класа бетона.
Услови за бетон 
Услови које бетон за темеље мора да задовољи дати су тачком 5.10. и тачком 5. ових техничких описа.

Извођење радова
По извршеном ископу и припреми темељне јаме приступа се уграђивању бетона. Начин производње,
транспорта и уграђивања дат је у тачки 5. Бетон се уграђује у случајевима дебљине 20-30 цм, и набија
вибрационим набијачима према програму бетонирања. Пре почетка бетонирања извођач мора да стави
на  увид  надзорном  органу  опрему  за  уграђивање  и  набијање  да  је  у  његовом  присуству  испроба.
Извођач мора да располаже бар једним рерзервним вибратором за набијање бетона. Пречник “игле” и
фреквенција вибратора усаглашени су са дебљином набијеног слоја и  W/C  фактором свеже бетонске
масе.  Висина  до  које  ће  се  извршити  бетонирање  темеља  неармираним  бетоном  мора  се  унапред
означити на подгради темељне јаме или на неки други погодан начин. Нега бетона према одредбама
тачке 5. ових техничких услова.
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Мерење
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени јесте број м3 уграђеног бетона у
темељ у потпуној сагласности са горњим описом.

Плаћање
За количину одрерђену на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
представља  пуну  накнаду  за  сву  коришћену  опрему,  материјал  и  рад  на  производњи,  транспорту,
уграђивању и нези бетона темеља.

6.4.5.5.4.1.5. БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА КЕГЛИ

важи тачка 6.4.5.5.4.1.1.

6.4.5.5.4.3. БЕТОНСКЕ ИСПУНЕ

6.4.5.5.4.3.1. ИЗРАДА ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ РЕВИЗИОНЕ СТАЗЕ ПОЛИМЕР БЕТОНОМ И УГРАЂИВАЊЕ
         ЈУВИДУР ЦЕВИ

Обим и садржај радова
Израда подконструкције на деловима пешачких стаза у свему према решењу и детаљима из пројекта,
спецификације материјала и  описима радова који су  дати  у поднетој  документацији, као и упутству
надзора.
Обухвата: припрему површина, уграђивање јувидур (пластичних) цеви ради олакшања и за превођење
каблова, уграђивање потребне арматуре и бетона који је пројектом назначен.

Услови за бетон 
Услови које полимер бетон мора да задовољи дати су у Правилнику БАБ 87 (“Службени лист СФРЈ” бр.
11/87) и одговарајућим, важећим  стандардима JUS.

Иозвођење радова
Бетон за подконструкцију ревизионе стазе се уграђује пошто су простори у које ће се уградити потпуно
припремљени,  што  подразумева  постављање  свих  елемената  који  су  пројектом  предвиђени  у  тим
просторима.  Начин производње,  транспорта и  уграђивања бетона дат  је  у  Правилнику  БАБ  87  и
одговарајућим, важећим  стандардима JUS. Простор у који се врши уграђивање мора да буде претходно
очишћен од свих страних предмета и отпадака и навлажен, уколико је по среди директно уграђивање на
већ изведене бетоне. Уколико се бетон уграђује преко изолације, потребно је водити рачуна о томе да се
изолација не оштети током уграђивања бетона. Цевчице за дренажу изолације уколико су  пројектом
предвиђене,  морају  се  на погодан начин заштити од запушавања свежим бетоном.  Нарочито треба
обратити пажњу при коришћењу вибратора и первибратора. Површина уграђеног бетона стазе мора да
одговара захтевима из пројекта у погледу висинских кота и подужих и попречних нагиба, свугде где је
потребно да се постигну такви параметри облика.
Завршну обраду газеће бетонске површине ревизионе стазе урадити метлом управо на правац моста
ради спречавања клизања по стази.
За полимер бетон, класе и марке дате пројектом, важе у свему одредбе  Правилника БАБ 87.
При грађењу и контроли квалитета захтевају се следећа својства за бетон:

*бетон категорије: В II
*марка бетона MB40 (JUS U.M1.020),
*водонепропустљивост B-8 (JUS U.M1.015),
*отпорност на мраз M -100 (JUS U.M1.016),
*отпорност на дејство мраза и соли: степен “0” - без љуштења (JUS U.M1.055).

Атестна документација и доказ квалитета за уграђене материјале и рад је обавезна.

Мерење
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени јесте  м3 уграђеног бетона.

Плаћање
За количину одређену на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
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представља пуну накнаду за сву опрему, материјал и рад на производњи, транспорту, уграђивању и нези
бетона.
Набавка  и  уграђивање  арматуре  и  јувидур  (пласничних)  цеви  је  обухваћено  позицијама 6.4.5.6.2  и
6.4.5.9.4. ових Техничких услова и описа радова.

6.4.5.5.4.6. АРМИРАНО БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

6.4.5.5.4.6.1. ТЕМЕЉИ САМЦИ, КОНТРА ГРЕДЕ И ПЛОЧАСТИ ТЕМЕЉИ, ЈАСТУЦИ И НАГЛАВНИЦЕ

Обим и садржај радова
Рад по овој позицији састоји се у извођењу армирано бетонских јастука или њихових делов, уз примену
отплате, односно без отплате, уколико је пројектом тако одређено.

Услови за бетон
Услови  које  бетон  мора  да  испуни  у  односу  на  производњу,  транспорт  и  уграђивање  дати  су  у
Правилнику БАБ 87 и одговарајућим, важећим стандардима JUS односно пројектном документацијом.
При грађењу и контроли квалитета захтевају се следећа својства за бетон:

*бетон категорије: В II
*марка бетона MB40 (JUS U.M1.020),

Атестна документација и доказ квалитета за уграђене материјале и рад је обавезна.

Извођење радова
По извршењу радова  који  претходе изради делова темеља према овој  позицији  описа,  приступа се
монтажи оплате и арматуре према пројекту.

Оплата
Оплата мора да задовољи одредбе поглавља 6.4.5.3. СКЕЛЕ И ОПЛАТЕ ових Техничких услова и описа
радова, као и одредбе овог одељка. Оплата ових конструкцијских елемената монтира се у целини или
делимично  после  монтаже  арматуре,  или  истовремено  са  монтажом.  Уобичајено  је  да  се  оплата
припрема у  деловима (таблама, пољима) мање или веће дужине (површине) и као таква монтира у
темељну јаму. Извођач може оплату да израђује и у самој јами. При постављању оплате потребно је
извршити  обележавање  –  центрисање,  тако  да  изведени  део  темеља  после  уклањања  оплате  у
потпуности одговара пројекту у погледу положаја, облика, димензија у основи и по висини и висинских
кота горње површине. Уколико се користе средства за заштиту и лакше одвајање оплате, она се морају
нанети на оплату пре уграђивања арматуре, како би се избегло било какво загађење арматуре таквим
препаратима, а оплата се може монтирати тек када је потпуно упила у себе химикалију која се користи.
На погодним местима у дну оплате потребно је оставити отворе за одстрањивање отпадака из оплаћеног
простора пре бетонирања. Оплата мора да буде добро заптивена, како би се цурење бетона, односно
цементног млека, свело на минимум. Оплата се мора фиксирати тако да приликом бетонирања не дође
до њеног размицања, раздвајања, деформисања и пуцања веза. Пре почетка бетонирања оплата се мора
навлажити без обзира на то да ли је претходно третирана средствима за лакше одвајање од бетона.
Класа – квалитет оплате може бити нижи у смислу равности површине бетона која ће се добити по
уклањању оплате,  али  не и у смислу крутости,  чврстоће,  и способности да без деформација прими
потиске свеже бетонске масе и дејство  вибрација при уграђивању бетона.

Арматура
Арматура мора да одговара захтевима из тачке 6.4.5.6.2.  АРМАТУРА ових Техничких услова и описа
радова, односно овог поглавља. Облик и димензије шипки морају бити усаглашени са пројектом, у шта
ће се надзорни орган уверити током припрема арматуре. Уколико се догоди да су дужине припремљене
арматуре у  сагласности са пројектом,  а  димензије оплате не дозвољавају уграђивање са правилним
заштитним слојем, при чему је оплата, такође, усаглашена са пројектом, надзорни орган захтеваће да се
оплата прошири,  како би  се остварили прописани заштитни слојеви.  У том случају  извођачу ће се
призанти  додатни  трошкови  рада  и  утрошеног  материјала,  укључујући  и  бетон,  према  стварним
трошковима  и  уговореним  јединичним ценама.  Уколико се,  међутим,  дужине  арматуре  не  слажу  са
пројектом (па су шипке израђене дуже него што треба), или је оплата мањих димензија него што је
пројектом предвиђено, опет ће се обезбедити захтевани заштитни слојеви као у претходном случају, али
о трошку извођача. Не дозвољава се могућност да заштитни слој  бетона буде недовољан. Да би се
избегле  наведене  незгоде,  које  би  водиле  демонтажи  оплате,  надзорни  орган  ће  захтевати  пробну
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монтажу карактеристичних позиција арматуре и спровешће пажљиво мерење дужина, висина и облика
шипки пре постављања оплате. Чврсто повезивање арматуре у пројектовани кош провериће надзорни
орган. Да би се избегло накнадно ојачање веза на контактима шипки, надзорни орагн ће благовремено
контгролисати  начин рада армирача и по потреби захтевати да се недостаци отклоне.  Пројектовани
заштитни слојеви постижу се уграђивањем одстојника (дистанцера) од пластичне масе (“жабице”) или
претходно припремљених бетонских  одстојника.  Комади  арматуре  или парчад  дрвета,  односно зрна
агрегата, не могу се користити за ове потребе и њихова употреба се најстроже забрањује.

Бетонирање
Пре почетка бетонирања простор у унутрашњости оплате мора да се очисти од свих отпадака дрвета,
жице, комада арматуре и свих других страних тела, коришћењем воде под притиском и компримираног
ваздуха. За евакуацију ових отпадака служе отвори предходно остављени у оплати, који се по завршетку
овог  рада  заптивају.  Пре  почетка  бетонирања  положај  анкера  стубова  који  излазе  из  темељних
елемената на које се односи ова позиција мора се геодетски контролисати и осигурати од померања при
бетонирању.  Начин  производње,  транспорта  и  уграђивања  бетона  дат  је  у  Правилнику  БАБ  87
(“Службени лист СФРЈ” бр. 11/87) и одговарајућим, важећим стандардима  JUS.  Приликом уграђивања
бетона морају се предузети мере за спречавање сегрегације. На оплати се означава висина до које ће се
извршити бетонирање. Дефитивна кота бетона мора да одговара пројектованој. Толерише се одступање
од 1 cm, које ће се компензирати на стубу.
Нега бетона прописана је одговарајућим, важећим стандардима  JUS.  Уклањање оплате усагласити са
Правилником БАБ 87 (“Службени лист СФРЈ” бр. 11/87).

Мерење
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени је број m3 бетона према пројекту,
осим у случају да је количина повећана услед потребе остварења заштитног слоја прописане дебљине,
када је то повећање настало због грешке у пројекту; тада се плаћа стварна количина,  односно како
надзорни орган одреди.

Плаћање
За количину одређену на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
представља пуну накнаду за сву опрему, оплату, бетон и рад на изради и уклањању оплате, производњи,
транспорту и уграђивању и нези бетона. За вишу количину услед грешке у пројекту извођачу ће се
платити према стварним трошковима:

*оплата
*евентуално извршени рад на демонтажи оплате или арматуре и поновној монтажи, а према уговореној
јединичној цени,
*бетон, како је наведено у претходном ставу,
*арматура се плаћа посебно.

6.4.5.5.4.6.4. СТУБОВИ КАО ОСЛОНЦИ РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ МОСТА
 
Обим и садржај радова
Рад по овој позицији састоји се у изради стубова од армираног бетона, у  чијем саставу су  и такви
елементи као што су висећа крила, парапети, конзоле прелазних плоча, маске и лежиште греде крајњих
стубова. Ови елементи у предмету се раздвајају у групе, и то:

крајњи стубови:
*лежиште греде
*парапети
*висећа крила
*конзоле ревизионих стаза
*бочне завесе
*прелазне плоче (обрачунавају се посебно – 6.4.5.5.4.6.10.)
Елементи се раздвајају у предмеру такође и према марки и класи бетона

Услови за бетон
Услови  које  бетон  мора  да  испуни  у  односу  на  произвоењу,  транспорт  и  уграђивање  дати  су  у
Правилнику БАБ 87 и одговарајућим, важећим стандардима  JUS, односно пројектном документацијом.
При грађењу и контроли квалитета захтевају се следећа својства за бетон:
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*бетон категорије: В II
*марка бетона MB40 (JUS U.M1.020),
*водонепропустљивост B-8 (JUS U.M1.015),
*отпорност на мраз M -100 (JUS U.M1.016),
*отпорност на дејство мраза и соли: степен “0” - без љуштења (JUS U.M1.055).

Атестна документација и доказ квалитета за уграђене материјале и рад је обавезна.

Скела и оплата
Зависно од елемента стуба о коме је реч, различити су услови извођења у погледу оплате, скеле и
димензија елемента. Такође су различите технологије које  ће се применити, нарочито када је реч о
вертикалним елементима.

Скела
Скела и оплата морају да задовоље услове поглавља 6.4.5.3. СКЕЛЕ И ОПЛАТЕ ових Техничких услова и
описа радова, као и одредбе овог поглавља. Разликују се два тима скеле: стабилна и покретна. Стабилне
скеле су оне које се после монтаже не померају до завршетка процеса коришћења бетона, односно до
рока када је дозвољено њихово уклањање. Покретна скела везује се за појам клизне оплате. У оба
случаја  пројекат  скеле  за  стуб  ради  извођач,  уколико  пројектом  није  дато  решење скеле.  Уколико
извођач ради пројекат скеле, потребно је да за њега прибави сагласност надзорног органа.

а) Стабилна скела
Наводи се као радна скела и  скела за укрућење оплате за све делове код којих  се тежина бетона
преносе преко већ избетонираних делова (тело вертикалних стубова). Као носива скела изводи се за све
делове где се тежина свежег бетона прима директно скелом (на главне ограде, крила и слично), па се
мора обезбедити преношење на тло не само терета скеле, него и тежине прихваћеног бетона. За носиве
скеле морају се обезбедити привремене стопа које по димензијама и  дубини фундирања одговарају
оптерећењу, или шипова испод стубова скеле, зависно на локације стуба и носивости тла. За скеле које
нису  носиве  такође  се  морају  извести  одговарајући  ослонци  који  скеле  осигуравају  стабилност  и
носивост у односу на сопствену тежину, радно  оптерећење и евентуалне бочне силе.

б)Покретна скела
Представља  систем  радне  платформе  за које  се  ради  посебан  пројекат.  Сопствену  тежину и  радно
оптерећење преноси на већ изведене делове стуба. Обично је прати и радна, најчешће цевна скела, која
омогућава  приступ  на радну платформу  на  разним  висинама.  Радна  пларформа  подлеже  захтевима
носивости  и стабилности  као и свака друга привремена конструкција. Пројекат  радне платформе се
технологијом  клизања  потребно  је  да  одобри  надзорни  орган.  Радна  скела  треба  да  задовољи
одговарајуће захтеве из тачке а) овог описа, који се односе на скеле које нису носиве у смислу овог
описа. Без обзира на врсту и тим, скелу прима комисија извођача. Без писмене сагласности на изведену
скелу, тату кроз грађевински дневник, скела се не може користити.

Оплата
Решења оплате могу бити различита. Међутим, с обзиром на то да су посреди видне површине, све
оплате морају бити тако израђене да се после њиховог уклањања на бетонској површини не задрже
остаци материјала, оплате, нити средстава за повезивање (жица и слично). Захтева се равна бетонска
површина, која у сваком погледу одговара пројекту у погледу равности, уједначености текстуре бетона и
равномерности изгледа површине. Чврстоћа оплате  мора се обезбедити одговарајућим укрућењима.
Дашчана оплата подразумева вертикално постављене даске од четинарског дрвета друге класе на свим
видним површинама. Наставци даске морају се тако изабрати да се све даске не наставе на истој коти
нити да се претерано висински размичу. Нестабилни чворови морају се избити и настали отвори чврсто
затворити клиновима од  меког  дрвета који  ће се са стране према бетону сасећи до  равни оплате.
Хоризонталне и косе оплате доња површина конзола хаглавне греде средњег стуба) постављају се у
правцу  осовине  стуба,  односно  осовине  крила  за  оплату  крила.  Све  остале  даске  оплате  видних
површина обавезно су вертикалне осим ако укупна висина  елемента није већа од 50 цм, под условом да
се хоризонталним даскама и у таквом случају не ремети општи изглед површине бетона. Дашчана оплата
може да се употреби и више пута, уколико се  после скидања и чишћења установи да је погодна за даљу
употребу, о чему одлучује надзорни орган. Даска која не одговара за видне површине може се користити
за површине које нису изложене погледу под условом да има одговарајућу носивост. Оплата од панел-
плоча, одосно третираног дрвета може се такође применити и то без ограничења на површинама које
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нису  изложене  погледу.  На  видним  површинама  мора  се  припремити  шема  распореда  табли  коју
одобрава надзорни орган.

Арматура
У свему поступити према одредбама поглавља 6.4.5.6.2. АРМАТУРА ових Техничких услова и  описа
радова.

Извођење радова
Начин  производње,  траснпорта  и  уграђивања  бетона  дај  је  у  Правилнику  БАБ  87  и  одговарајућим
стандардима JUS.

Мерење
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени је број  m3 бетона према пројекту
стубова односно њихових елемената. Количина се утврђује посебно за сваки део стуба према предмеру,
као што је дато у одељку, “Обим и садржај рада” овог поглавља техничких услова и описа радова.

Плаћање
За количине утврђене на описани начин извођачу ће се платити по уговореним јединичним ценама и
сваки предметом издвојени елеменат стуба. Јединичне цене представљају пуну накнаду за сву опрему,
скелу  и  оплату,  уграђени бетон,  као  и  за  сав  рад  на изради  и  уклањању  скеле и  оплате,  рад  на
производњи, транспорту, уграђивању и нези бетона.
Арматура се плаћа посебно.

6.4.5.5.4.6.8.      МОНТАЖНИ ВЕНЦИ НА КОНЗОЛАМА РЕВИЗИОНИХ СТАЗА

Обим и садржај радова
Рад по овој позицији састоји се у изради монтажних венаца, њиховом транспорту и уграђивању према
пројекту, што подразумева обезбеђење свих постројења, опреме, материјала и радне снаге и обављање
свих операција у вези са израдом, транспортом и уграђивањем. Облик и димензије монтажних венаца
као и марка и класа бетона дати су пројектом.

Услови производње
Монтажни венци  од  армираног  бетона  се  раде  као  префабриковани  елементи.  Пројектом  утврђене
димензије монтажних венаца узимају, по правили, у обзир толеранције везане за израду и монтажу, као
и заобљење ивица. Уколико то ипак није случај извођач је дужан да предложи оплате које обезбеђују:
*довољну толеранцију обзиром на монтажу
*ублажавање оштрих ивица
*правилан положај арматуре и величину заштитног слоја, што подразумева минималну дебљину венца
од 8 cm. 
Услови  које  бетон  мора  да  испуни  у  односу  на  производњу,  транспорт  и  уграђивање  дати  су  у
Правилнику БАБ 87 и одговарајућим, важећим стандардима JUS , односно пројектном документацијом.
Пројектом је дефинисана марка бетона, као и класа. Без обзира на пројекат, монтажни венац мора да
буде израђен од бетона са карактеристикама које задовољавају стандарде:

*бетон категорије: В II
*марка бетона MB40 (JUS U.M1.020),
*водонепропустљивост B-8 (JUS U.M1.015),
*отпорност на мраз M -100 (JUS U.M1.016),
*отпорност на дејство мраза и соли: степен “0” - без љуштења (JUS U.M1.055).

Атестна документација и доказ квалитета за уграђене материјале и рад је обавезна.

Надзорни орган је овлашћен да размотри и усвоји предлог извођача у смислу димензија и операција, као
и начина ублажења оштрих ивица, односно да захтева испуњење услова из поменутих стандарда.

Извођење радова – уграђивање
Монтажни венци коначно дефинишу изглед моста са стране. Због тога се морају  псотавити тако да
потпуно задовоље захтев очувања пројектом предвиђеног естетског ефекта. Венци се уграђују пошто се
постигне коначна чврстоћа бетона и после уклањању скеле ако је има.
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Надзорни орган ће забранити уграђивање елемената који не задовољавају услове производње у смислу
марке и класе бетона дате овом тачком Техничких услова и описа радова као и свих оних елемената на
којима су настала механичка оштећења у току производње, транспорта и монтаже.
После постављања венаца у  пројектовани положај  надзорни орган  ће контролисати  њихов положај,
распоред  и  геометријске  карактеристике.  Пошто добије  задовољавајући резултат  одобриће  коначно
фиксирање и бетонирање дела горњег строја којим се монолитизује монтажни венац и остатак мостовске
конструкције.
Сви неисправни елементи у смислу захтева из ове тачке техничких описа биће одбачени и замењени
исправним о трошку ивзођача.
Елементи са траговима и остацима средстава за премазивање оплате могу се уградити само ако извођач
поднесе доказ да ће се ови трагови и остаци изгубити у року од 30 дана од дана уграђивања.

Мерење
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени јесте број  m1  венца димензија
према пројекту.

Плаћање
За  количину  утврђену  на  описан  начин  извођачу  ће  платити  по  уговореној  јединичној  цени  која
представља пуну накнаду за коришћење опреме и оплате као и сав рад на производњи, транспорту као и
материјал за производњу и уграђивање монтажних венаца.
Арматура се плаћа посебно.

6.4.5.5.4.6.10 ПРЕЛАЗНЕ ПЛОЧЕ

Обим и садржај радова
Рад  по овој  позицији  састоји  се у  извођењу армирано бетонских  плоча изнад шљунчаног клина на
контакту насипа и  конструкције,  са циљем да се елиминише удар при прелазу возила са насипа на
конструкцију услед различитог слегања насипа и конструкције, односно да се слегање насипа на крају
прелазне плоче према насипу сведе на нулу, или на вредност слегања конструкције на месту ослањања
на конструкцију.
Дужина прелазних плоча дата је пројектом у зависности од висине насипа.
Радови се састоје у припреми подлоге – шљунчаног клина, постављању арматуре и оплате, по потреби и
уграђивању и нези уграђеног бетона.

Услови за бетон
Услови  које  бетон  мора  да  испуни  у  односу  на  производњу,  транспорт  и  уграђивање  дати  су  у
Правилнику БАБ 87 и одговарајућим важећим стандардима JUS, односно пројектном документацијом.
При грађењу и контроли квалитета захтевају се следећа својства за бетон:

*бетон категорије: В II
*марка бетона MB30 (JUS U.M1.020),
*водонепропустљивост B-8 (JUS U.M1.015),
*отпорност на мраз M -100 (JUS U.M1.016),
*отпорност на дејство мраза и соли: степен “0” - без љуштења (JUS U.M1.055).

Атестна документација и доказ квалитета за уграђене материјале и рад је обавезна.

Извођење радова
После завршетка радова на извођењу крајњег стуба и уграђивање шљунчаног клима према одредбама
тачке 6.4.5.2.3. ових Техничких услова и описа радова, потребно је извршити контролу  исправности и
подужних и попречних нагиба површине шљунчаног клина на коју ће се уградити прелазне плоче.
Уколико се утврде одступања од пројектом предвиђених вредности, вишак изведених делова шљунчаног
клина ће се уклонити, а депресије испунити материјалом употребљивим за израду клина и набити у
складу са одредбама тачке 6.4.5.2.3. ових Техничких услова и описа радова.
Пре полагања арматуре, преко шљунчане подлоге треба разастрти натрон – папир од џакова за цемент,
са потребним преклапањем од најмање 20 цм.
Кошеви арматуре припремају се према детаљима из пројекта и готови полажу на припремљену подлогу.
Да би  се постигао захтевни заштитни слој  на доњој страни прелазне плоче, препоручује се да се
непосредно пре монтаже кошева угради бетон дебљине која одговара дебљини заштитног слоја.
Пре почетка везивања овог бетона постављају се кошеви арматуре и монтирају унапред припремљене
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оплате  на  месту  разделница,  уколико  су  разделнице  пројектом  предвиђене.  На  месту  разделница
предвиђа се челична оплата која мора да буде премазана одговарајућим средствима за спречавање
везивања бетона.
Оплата мора бити равна и чиста.
По  монтирању  арматуре  и  оплате  разделница,  приступа  се  уграђивању  бетона  на  начин  како  је
прописано одговарајућим одредбама у Правилнику БАБ 87 и одговарајућим важећим стандардима JUS с
тим да се уграђивање бетона обавља истовремено за све пројектом предвиђене прелазне плоче уз један
крајњи стуб, односно истовремено за све плоче једног стуба за које је извршена припрема подлоге,
заштитног слоја и арматуре.
Као најпогоднији метод предвиђа се уграђивање сваке друге плоче уз коришћење оплате, тако да се
преостале плоче између већ очврслих уграде накнадно, уз примену натро или тер-папира за остварење
разделница.
Уколико се прелазне плоче неће бетонирати истовремено за целу ширину стуба, потребно је предвидети
бетонирање целог броја плоча, осигурати положај крајње разделне оплате од бочног померања помоћу
челичних клинова побијених у шљунчани клин min. 50 cm и уградити заштитни слој само на ширини која
ће се бетонирати.
По  завршеном  уграђивању  бетона  површина  се  изравнава  помоћу  летви,  ручним  путем,  тако  да
завршена површина има равност, подужне и попречне нагибе према пројекту.
Било какво кретање по свежем бетону забрањује се у трајању од најмање 48 часова по бетонирању, а
затим само преко претходно положених даски дебљине најмање 5 цм.
Уколико се непажњом извођача оштети равност површине, таква плоча мора да се поруши и уклони о
трошку извођача и угради нова, према одредбама ових техничких услова.
Разделне оплате могу се извадити пошто се постигне почетна чврстоћа бетона, с тим да се не изазове
чупање бетона заштитног слоја. Уклоњену оплату треба очистити и намазити за наредну употребу.

Арматуре
У свему према пројекту и одредбама поглавља 6.4.5.6.2. ових Техничких услова и описа радова.

Мерење
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени јесте број  m3 уграђеног бетона
димензија према пројекту.
Грешком извођача, погрешно изведене и на захтев надзорног органа уклоњене плоче неће се узети у
обзир.

Плаћање
За количину утврђену на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
представља пуну накнаду за сву опрему, материјал и рад употребљен при изради прелазних плоча у
складу са одредбама ове тачке Техничког описа.
Арматура се плаћа посебно.

6.4.5.5.4.8. ПРЕДНАПРЕГНУТЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

6.4.5.5.4.8.1. МОНТАЖНИ ГЛАВНИ НОСАЧИ ОД ПРЕДНАПРЕГНУТОГ БЕТОНА

Обим и садржај рада
Рад по овој позицији састоји се у изради, транспорту и монтажи главних носача од преднапрегнутог
бетона, што подразумева обезбеђење свих постројења, опреме, материјала и радне снаге и обављање
свих операција у вези са израдом, транспортом и монтажом носача.

Услови за оплате дати су тачком 6.4.5.3. ових Техничких услова.
Услови за арматуру дати су тачком 6.4.5.6.2.
Услови за челин за преднапрезање и систем преднапрезања дати су тачком 5.10.6.
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Извођач ће се придржавати и следећег:

1. Настављање елемената:

У случају да се монтажни префабриковани носачи раде у деловима и тако довозе на градилиште, дужина
појединих комада усагласиће  се  са  начином  транспорта  и  монтаже  носача.  Уколико пројектом није
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изричито наглашено како ће се вршити постављање, ивзођач ће предложити начин настављања носача
и на тај предлог добити писмену сагласност пројектанта. Делови носача који се транспортују у начелу
нису преднапрегнути, што значи да по правилу не могу бити изложени оптерећењима од сопствене
тежине, о чему ће извођач водити рачуна при манипулацији. Наставак директним контактом делова
носача дозвољен је уз поменуту сагласност пројектанта. У том случају извођач мора да докаже напонско
стање на месту наставка, при чему се захтева да напон у спојници при најнеповољнијем оптерећењу у
експлоатацији  буде  најмање  1,5  Мпа  притиска  сагласно  прописима.  Контактне  површине  на  месту
наставка треба охрапавити и непосредно пре утезања премазати епоксидним премазом, с тим да се
контакт оствари пре него што се епоксидни премаз веже. А утезање каблова до пуне силе тек пошто је
премаз достигао чврстоћу при којој прима напоне затезања који настају при преднапрезању у зонама у
којима ће пресек при експлоатацији бити притиснут. За примењене епоксидне смоле извођач је дужан да
прибави и стави на располагање надзорном органу све потребне атесте, међу којима нарочито доказ о
понашању смоле током времена.
Наставак бетонирањем дела носача остварује се бетоном исте марке и класе, израђеним са цементом и
агрегатом исте врсте која је коришћена за израду носача у погону за њихову производњу. Због тога се у
погону за ове сврхе мора издвојити цемент и агрегат и превести на градилиште уз јасно означавање за
које ће се носаче искористити. Бетонирање на месту наставка може се извршити само у оплати исте
врсте и тима као што је оплата коришћена у пшогону, с тим да се и оплата премаже истим средством као
у погону.
Површине контакта трерба охрапавити и навлажити пре бетонирања, а сву арматуру прописно наставити
према одредбама тачке 6.4.5.6.2. ових техничких услова.
Утезање каблова извршиће се када бетон наставка достигне чврстоћу довоњну за преднапрезање према
одредбама тачке  5.10.6.  У  случају  настављања делова носача  на градилишту,  извођач  је  дужан да
пројектанту  стави  на  увид  одговарајући  прорачун  губитака  преднапрезања,  напона  и  деформација,
срачунатих за изабрани поступак настављања.

2. Монтажа носача:
Пре монтаже носача надзорни орган ће контролисати положај и висине лежишта на које ће се ослонити
монтажни носачи. Приликом монтаже носачи се морају осигурати у погледу пројектованог положаја и
обезбедити од доласка у  такав положај  у  коме се  јављају  напонска стања неповољна  у  односу на
пројектом предвиђене величине.

Мерење
Количина која ће се платити извођачу по уговореној једничној цени је број m3 уграђеног бетона према
пројекту. Бетон на делу наставка, односно епоксидни премази не мере се посебно.

Плаћање
За количину утврђену на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
представља пуну накнаду за сву опрему, скелу и оплату, уграђени бетон, као и за сав рад на изради и
уклањању скеле и оплате, на производњи, транспорту носача на градилиште и монтажи у пројектовани
положај.
За рад на евентуалном настављању носача не признаје се посебна накнада.
Арматура, каблови за преднапрезање и ињектирање каблова плаћају се посебно.

6.4.5.5.4.8.2. ПОПРЕЧНИ НОСАЧИ ОД ПРЕДНАПРЕГНУТОГ БЕТОНА

Обим и садржај рада
Рад  по  овој  позицији  састоји  се  у  изради  попречних   носача  од  преднапрегнутог  бетона,  што
подразумева обезбеђење свих постројења, опреме, материјала и радне снаге и обављање свих операција
у вези са производњом транспортом, уграђивањем и негом бетона, као и сав рад и материјал за израду и
уклањање потребне скеле и оплате.

Извођење радова
После монтирања главних носача у пројектовани положај поставља се и оплата попречних носача у
пројектовани положај, са ослањањем на главне носаче. У припремљену оплату монтира се арматура и
делови  заштитних  цеви  за  каблове  између  главних  носача.  После  фиксирања  оплате,  арматуре  и
заштитних цеви може се приступити уграђивању бетона марке и класе одређене пројектом, у свему
према поглављу 5.10. Ових техничких услова. После постизања чврстоће бетона при којој је дозвољено
утезање каблова према одредбама тачке 5.10.6. ових Техничких услова, приступиће се утезању, пошто
се претходно уклоне скела и оплата.
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Мерење
Количина која ће се платити извођачу по уговореној цени је број m3 уграђеног бетона попречних носача
према пројекту.

Плаћање
За количину утврђену на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
представља пуну накнаду за сву опрему, скелу и оплату, уграђени бетон, као и за сав рад на изради и
уклањању скеле и оплате, производњи, транспорту и уграђивању и нези бетона.
Арматура, каблови за преднапрезање и ињектирање каблова плаћају се посебно.
 
6.4.5.5.4.8.4. РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ – КОЛОВОЗНА ПЛОЧА ОД ПРЕДНАПРЕГНУТОГ

БЕТОНА ИЗВЕДЕНЕ НА ЛИЦУ МЕСТА НА СТАЛНОЈ СКЕЛИ

Обим и садржај рада
Рад  на  овој  позицији  састоји  се  у  извођењу  свих  конструктивних  елемената  горњег  моста  од
предрапрегнутог  бетона  на  сталној  скели,  што  подразумева  обезбеђење  свих  постројења,  опреме
материјала  и  радне  снаге  и  обављање  свих  операција  у  вези  са  производњом,  транспортом,
уграђивањем и  негом уграђеног бетона,  рад на напрезању,  као и  сав рад и материјал за израду и
уклањање скела и оплата. Преднапрегнутом распоснком конструкцијом у смислу ове позиције сматра се
конструктивни склоп подужних ребара, горње и доње плоче (ако постоји), као и попречних носача или
дијафрагми за укрућење, без обзира да ли су попречни носачи или дијафрагме преднапрегнути или не.

Услови за бетон и преднапрезање
Услови које бетон мора испунити дати су тачком 5. БЕТОН ових Техничких услова, као и тачком 6.100
БЕТОН ЗА КОНСТРУКЦИЈЕ посебно тачком 5.100.4 ИЗВОЂЕЊЕ БЕТОНСКИХ РАДОВА. Преднапрезање се
обавља према захтевима из тачке 5.100.6 ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА И ЕЛЕМЕНАТА.

Скела и оплата
Услови за извођење скеле и оплате дати су тачком 6.4.5.3. СКЕЛЕ И ОПЛАТЕ ових Техничких услова, као
и тачком 6.4.5.5.4.6.4. у делу који се бави питањем скеле и оплате. Скела мора бити рачуната на укупни
терет главних и попречних носача, горње и доње плоче (ако постоји). Уколико пројекат скеле ради
извођач,  поред  одредби  тачке  6.4.5.3.,  потребно  је  да  пројектом  обухвати  појаве  које  се  при
преднапрезању јављају на контакту оплате и бетона, водећи рачуна да скела не сме ометати правилно
уношење сила преднапрезања у ослонски пресек. На пројекат скеле сагласност даје пројектант моста.

Арматура
Услови за арматуру дати су поглављем 6.4.5.6.2. АРМАТУРА

Каблови
Каблови за преднапрезање раде се у свему према одредбама поглавља ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ БЕТОНСКИХ
КОНСТРУКЦИЈА И ЕЛЕМЕНАТА

Извођење радова
Прекиди бетонирања и фазе бетонирања дате су пројектом и није допуштена измена тих захтева из
пројекта без сагласности надзора.
Надзор  неће  дати  сагласност  за  измене  које  могу  изазвати  неповољне  последице  у  облику  појаве
прслина и пукотина или појаве додатних статичких утицаја у систему услед промене величине скупљања
и течења у односу на пројекат.

Посебно се наглашава следеће:
*Главни и попречни носачи бетонирају се истовремено.
*Скела се у принципу оптерећује симетрично у сваком пољу, што је дато планом бетонирања а уколико
исти не постоји, тај принцип се мора поштовати од стране извођача
*Завршна обрада површине коловозне плоче и конзола мора се извести у складу са пројектом у поглелду
равности, подужних и попречних нагиба, што се обавезно контролише металном равњачом дужине 3м.
Оступање од равњаче може бити највише 5 мм. Поступак провере равности помоћу равњаче одвија се
померањем равњаче за 1/2 њене дужине у односу на предходни положај. Мерење равности се обавља у
најмање два  ортогонална правца. Уколико се одступање веће од 5 мм, мање поправке обављају се
померањем равњаче по свежем бетону, а веће поправке уклањањем, односно додавањем материјала уз
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одговарајуће набијање.

Контрола равности и поправке обављају се на свежем бетону.

Површина  бетона  орапављује се док је  бетон свеж,  на  погодан  начин,  тако да  по престанку  рада
обрађена површина остане рапава, после чега је треба заштитити од наглог губитка воде, односно од
оштећења падавинама (пљусак, град и слично) до постизања довољне чврстоће.
У зонама предвиђеним за уграђивање дилатационих справа извршити правилан прекид бетонирања,
имајући у виду да димензије, односно количина бетона коју треба уградити при уграђивању дилатације
буде довољна за остварење квалитетне везе.
Поднапрезање  се  обавља  према  плану  преднапрезања,  онако  како  је  дато  пројектом.  Фазе
поднапрезања не могу се мењати без писмене сагланости надзора.

Мерење
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени је број  m3 бетона према пројекту
распонске конструкције.

Плаћање
За количине утврђене на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
представља пуну накнаду за сву опрему, скелу и оплату, уграђени бетон као и за сав рад на изради и
улањању скеле и оплате, рад на производњи, транспорту, уграђивању, нези и преднапрезању.

Арматура се плаћа посебно
Каблови се плаћају посебно

6.4.5.6. РАДОВИ ОД МЕТАЛА

6.4.5.6.2. АРМАТУРА БЕТОНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

Обим и садржај радова
Радови обухваћени овим одељком техничких услова састоје се у набавци постројења, опреме, материјала
и радне снаге и извођењу свих  операција у вези са арматурним челиком, у  складу са одредбама и
условима уговора и у пуној сагласности са овим одељком техничких услова,  цртежима и упутствима
надзорног органа.

Техничка регулатива
Арматурни челик мора да буде у складу са Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани
бетон (Правилник БАБ 87) упутствима за примену и пратећим стандардима:
*JUS C.K 6.020 Вруће ваљани челици. Бетонски челици Технички услови (1987).
*JUS C.K 6.120 Вруће ваљани челици. Бетонски челици облик и мере  (1986).
*JUS U.М 1.091 Грађевинске заварене арматурне мреже (1986).

Стандардима  су  дати  облик  и  мере,  као  и  методе  испитивања  за  услове  квалитета  прописане  у
Правилник БАБ 87 и одговарајућим, важећим стандардима  JUS.

Материјали
За  армирање  конструкција  и  елемената  од  бетона  користе  се  жице  и  шипке  од  глатког  челика,
високовредних природно тврдих ребрастих челика и арматурне мреже од хладно вучене глатке жице.

ГЛАТКА АРМАТУРА GA 240/360
Глатка арматура  (GA) је од меког бетонског челика квалитета 240/360 и израђује се у облику жице и
шипки. За конструкције од армираног бетона арматура од глатког челика, кружног попречног пресека,
мора се израдити према одобреном поступку.

РЕБРАСТА АРМАТУРА  RA 400/500-2
Ребраста арматура  (RA) од високовредног природно тврдог челика квалитета 400/500-2 израђује се у
облику жица и шипки. За конструкције од армираног бетона арматура од армираног бетона арматура од
ребрастог челика, кружног попречног пресека, мора се израдити према одобреном поступку.

70/110



Извођење радова – опште одредбе
Уопште извођач радова је дужан да припреми листе арматуре и да их поднесе надзорном органу на
одобрење. Садржај листа мора бити у пуној сагласности са цртежима и одговарајућим спецификацијама
овог одељка.

Заштита материјала
Челик за армирање мора бити у свако доба заштићен од оштећења. Када се уграђује  у конструкцији,
мора бити без прашине, растреситих љуспи шљаки и рђе, боје уља или других страних материјала.

Савијање
Шипке за арматуру пажљиво сече и савија за то квалификован радник, Оне се морају савијати у хладном
стању према шаблонима и не смеју приметно одступати од облика и димензија приказаних на цртежима.
Морају се избећи оштро савијени делови и не смеју бити од мањих полупречника од оних назначених у
Табели 24  Правилник БАБ 87.

Уграђивање и учвршћивање
Сав арматурни челик мора се тачно уградити, шипке се код сваког укршатаја морају повезати жицом,
тако да за време уграђивања бетона одрже положај приказан на цртежима. 
Граничници за спречавање контаката између арматуре и оплате, као између редова арматуре морају
бити  од  префабрикованих  бетонских  коцкица  или  другог  погодног  материјала  одобреног  облика  и
димензија. Бетонске коцкице морају бити таквих димензија да је омогућено њихово покривање бетоном.

Не дозвољава се употреба крупног шљунка, дробљеног камена или опеке, металних цеви и дрвених
подметача. Монтирана амратура прегледа се макроскопски. Мерењем на појединим местима конторлише
се и правилност положаја монтиране арматуре и појединих њених делова у односу на пројектовани
положај. 
Допуштена одступања крећу се у следећим границама:

*Одступања између појединих шипки 

1.1. код стубова и гредних носача ............................................................... -10 mm
1.2. код полоча и зидова ............................................................................. -15 mm

*Одступања између редова арматуре по висини, као и одступање
  заштитног слоја од пројектованих мера

1. код елемената конструктивне висине преко 1 м ....................................... -10 mm
2. код греда и плоча дебљине веће од 10 цм ............................................... -  5 mm
3. код плоча дебљине мање од  10 цм ......................................................... -  3 mm

*Одступање узенгија у односу на хоризонталу или вертикалу

1. код елемената конструктивне висине преко 1 м .......................................... 10 mm
2. код елемената са конструктивном висином мањом од 1 м ...........................   5 mm

*Одступање осовинско при чеоном заваривању шипки .................................................        0,10

Настављање
Све шипке арматуре чија је укупна дужина мања од 12 м морају се испоручити у пуној дужини која је
назначена у цртежима. Шипке чија је дужина већа од 12 м могу се настављати како је то приказано на
цртежима или дато у Правилнику БАБ 87, поглавље В.5, односно упутствима надзорног органа.
Сучеоно  заварени  спојеви  изведени  поступком  електронског  заваривања  морају  се  испитати  према
стандардима JUS C.A 4.002  и JUS C.A 4.005.

Пријем
Пре  почетка бетонирања  сваког елемента или конструкције уз  присуство  надзорног органа мора се
записнички утврдити да ли монтирана арматура задовољава у погледу:

1. пречника, броја шипки и геометрије уграђене арматуре предвиђене пројектом;
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2. учвршћивања арматуре у оплати;
3. механичких карактеристика:  граница развлачења,  границе кидања и  квалитета заварених

спојева, као и 
4. чистоћи уграђене арматуре.

Мерење
Количина  која  ће  се  платити  извођачу  по  уговореној  јединичној  цени  је  број  килограма  уграђене
арматуре, како је приказано на цртежима и наведено спецификацијама, односно изводима арматуре или
како надзорни орган одреди.
Неће се признавати било какав додатак за вођице, бетонске коцкице, подметаче и дистанцере, као и
жичане стеге или причвршћиваче које мора обезбедити извођач када и како нареди надзорни орган.
Када се праве преклопи другачије него што је прописано у поглављу В.5 Правилника БАБ 87, неће се
давати  накнада  за  додатни  челик,  као  и  за  радне  наставке  који  нису  приказани  цртежима.  За
израчунавање тежине арматурног челика треба користити JUS C.К 6.120.

Плаћање
За количину одређену на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
представља пуну надокнаду за обим и садржај рада дат овом позицијом описа.

4.6.5.6.7. РАДОВИ ОД МЕТАЛА У ПРЕДНАПРЕГНУТОМ БЕТОНУ
 
6.4.5.6.7.1 Високо вредна патентирана жица за преднапрезање са свим квотама, подложним

плочицама и заштитним цевима за каблове

Обим и садржај рада
Радови обухваћени овим одељком Техничких описа састоје се у набавци постројења, материјала и радне
снаге и извођењу свих операција у вези са преднапрезањем, у складу са одредбама и условима уговора
и у пуној сагласности са овим одељком Техничког описа, статичким прорачуном, цртежима и упутствима
надзорног органа.

Техничка регулатива
Конструкције и елементи израђени од пренапрегнутог бетона морају бити у складу са:

РРВ “Правилник о техничким мерама и условима зе преднапрегнути бетон”
(“Сл.лист СФРЈ” број 51/71)
“Правилник о техничким нормативима за челичне жице, шипке и ужад
за преднапрезање конструкција” (“Сл.лист СФРЈ” бр. 41/85)
“Правилник о измени правилника о техничким нормативима за челичне
жице, шипке и ужад за преднапрезање конструкција” (“Сл.лист СФРЈ бр. 21/88)

SRPS U.E3.015 Ињекционе смеше за ињектирање каблова. Технички услови.

СИСТЕМ ПРЕДНАПРЕЗАЊА
Извођач има право да одабере систем преднапрезања, с тим да се независно од примењеног система
морају обезбедити следећи услови:

 сигурност  сидрења  елемената  за  преднапрезање  и  њихова  погодност  за  преношење  сила  у
бетон,

 да стварни губици услед трења одговарају прорачунатим губицима и 
 погодност предвиђених мера за заштиту каблова од корозије кроз време.

За преднапрезање конструкције и елемената конструкције пројектом су предвиђени атестирани системи
домаће производње ИМС и СПБ, системи за накнадно преднапрезање тј. са применом тек кад бетони
постигну одређену чврстоћу. Систем пренапрезања који извођач одабере мора бити назначен у понуди.

Материјали
Челик за преднапрезање 

За преднапрезање се може употребити само челик који  испуњава услове  “Правилника о техничким
нормативима за  челичне жице,  шипке  и  ужад за преднапрезање  конструкција”.  Квалитет  челика  за
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преднапрезање доказује се атестом произвођача и атестом (потврдом о квалитету) идатим од стручне
организације регистроване за делатност у коју спада испитивање квалитета челика. 
Челик за преднапрезање се транспортује у чистим, сувим и затвореним транспортним средствима. Челик
се мора складиштити у потпуно сувим просторијама, са дрвеним подом у којима не постоји могућност
кондезације. При пријему жице и ужади, као и пре њеног уграђивања, жица не сме бити оксидирана
нити имати удубљења, неравнине или било каква оштећења.

Заштитне цеви
За вођење каблова користе се ребрасте флексибилне цеви од белог лима. Мора да су довољно круте да
одрже облик под тежином кабла и бетона током бетонирања, уз услов да су еластичне да могу без
проблема  да  прате  линију  кабла.  Цеви  не  смеју  да  пропуштају  цементно  млеко  и  морају  бити  од
материјала који не изазива корозију челика за преднапрезање, било директно било електрохемијским
путем.

Котве
За  све котве  према  броју  и  типу извођач мора  поседовати  атесте.  Атестом су  обухваћене  чауре  и
клинови.  Спирале  израђује  сам  извођач  од  челика  GA  240/360  према  каталогу  система  за
преднапрезање.  Подложне  плочице  нису  обухваћене  атестом.  Анкерне  котве  чувати  на  градилишту
заштићене од влаге, прљања и механичких оштећења. До затезања каблова анкерне котве заштитити од
атмосферских утицаја и механичких оштећења. Неопходно је пре преднапрезања прегледати котве и
очиститити запрљане површине.

Извођење радова
израда каблова
Извођач радова је  дужан да код израде каблова придржава упуства која су  дата за усвојен  систем
преднапрезања. Пре сечења жица, односно ужади, Извођач је обавезан да обави нумеричку контролу
датих теоретских дужина каблова и да дужине у зависности од типа пресе и предвиђеног затезања, са
једне или обе стране, повећа за потребне дужине захвата. Све жице или ужад у каблу морају задржати
међусобну паралелност и због тога се морају међусобно повезати. Формиран кабл може остати прав или
савијен у погодан елипсоидан или кружни облик, што зависи од начина  транспорта до уграђивања, али
мора  имати  прикачену  плочицу  са  ознаком  кабла.  Овако  формирани  каблови  морају  се  исправно
лагеровати уколико се одмах не полажу у цеви.

ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ
Затезање каблова може да почне тек када је бетон постигао потребну минималну чврстоћу. Када се
преднапрезање  врши при  старости  бетона  мањој  од  28 дана,  чврстоћа  бетона  се  мора установити
контролним узорцима негованим под истим условима као бетон конструкције. Пре почетка радова на
преднапрезању мора се  урадити програм преднапрезања.  Програм  преднапрезања ради  Извођач на
основу  података  из  пројекта,  а  одобрава  га  надзорни  орган,  и  мора  да  садржи  сем  времена
преднапрезања, податке о сили преднапрезања, редослед утезања каблова и издужења за сваки кабл са
одговарајућим приказом скраћења бетона услед притиска, затим величину трења и течења. Редослед
утезања се мора тако одредити да не дође до стварања недозвољених напрезања. По пријему програма
и  одобрењу  почетка  преднапрезања  од  стране  надзорног  органа,  морају  се  обавити  одговарајуће
припреме:

1. проверити покретљивост каблова,
2. прегледати анкерне блокове,
3. поставити потребне радне скеле, прикључке за струју и
4. извршити скраћење каблова на минималну дужину потребну за захват пресом

После скраћивања каблова постављају се котве са клиновима и намешта преса. Поступак преднапрезања
се  обавља  сагласно  упутствима  за  руковање  хидрауличким  комплетима  система  за  преднапрезање.
Дијаграми  баждарења  хидрауличког  комплета  не  смеју  бити  старији  од  6  месеци.  Максимална
привремена сила у каблу, на месту укотвљења, не сме прелазити 70% од прописане карактеристичне
прекидне силе. Величина силе у каблу одредиће се помоћу монометра пумпе. Мерење издужења кабла и
упоређивања са оствареном силом служи за оцену да ли су губици услед мерења добро прорачунати.
Уколико има значајних разлика, прорачун сила у  пројекту се мора проверити.  У току рада води се
записник о утезању каблова.  Све мере предузете током преднапрезања извођач ће  евидентирати  у
копију  предати  надзорном  органу.  Уколико  осе  утврди  да  је  збир  одступања  од  прописане  силе
преднапрезања мерене на манометру, изражен у % и одступања прописаног издужења, такође у % за
сваки појединачни кабл, већи од 15%, о томе ће се писмено известити надзорни орган. Такође, ако је
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одступање од прописане укупне силе преднапрезања или укупног  прописаног издужења веће од 5%,
мора се писмено извести надзорни орган. Ово се мора спровести без обзира да ли је надзорни орган
присутан или не на извршењу радова на утезању. У посебним случајевима надзорни орган може тражити
мерење сила у критичним пресецима дуж кабла помоћу посебних уређаја који ће се унапред поставити.
Ова места после завршеног рада се морају добро заштитити.

ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА
Да  би  се  уграђени  каблови  заштитили   од  корозије  и  везали  за  околни  бетон,  заштитне  цеви  за
преднапрезање морају се пажљиво инјектирати одабраном инјекционом смешом. Састав смеше, услови
квалитета  примењених  материјала,  предходна  и  контролна  испитивања  инјекционе  смеше  за
инјектирање каблова,  као  и  поступак инјектирања каблова  дефинисан  је  српским  стандардом  SRPS
U.E3.015 - Инјекционе смеше за инјектирање каблова. Технички услови (1986)
Инјектирање свих каблова се мора обавити најкасније за два дана пошто је преднапрезање извршено и
одобрено од стране надзорног органа. Мора се обезбедити да се одмах после бетонирања све заштитне
цеви очисте од воде која је продрла у њих. Ово се мора темељно извести издувавањем компримираним
ваздухом.  Затим,  док се не приступи инјектирању,  заштитне цеви се морају заштитити од поновног
уласка воде. Исто тако се мора спречити и циркулација ваздуха у заштитним цевима. Ако су примењена
заштитна средства за привремену заштиту каблова од  корозије, а за такву заштиту се мора добити
одобрење надзорног органа, мора се проверити да прописане особине инјекционе смеше, као и потребне
везе нису поремећене.  Сви  материјали који  се  користе за  справљање инјекционе смеше,  морају  се
пажљиво дозирати и измерити, а цео поступак мора бити у складу са одредбама наведеног стандарда.
Инјектирање се изводи на температурама изнад +50С. Уколико се по обављеном инјектирању очекују
мразеви или се инјектирање обавља на температури испод +50С, а изнад 00С важе у свему одредбе дате
тачкама 7.6. и 7.7.  наведеног стандарда, под условом да су предходна испитивања према тачки 5.3.
задовољила.

Алтернативе
Уколико Извођач понуди други систем преднапрезања који не испуњава захтеве дате пројектом, у односу
на положај укупне силе преднапрезања и величину крајњих ефективних сила преднапрезања, Извођач
мора са понудом поднети сажету документацију, погодну за контролу, која мора да садржи:

1. систем преднапрезања
2. тип каблова,
3. број жица, ужади или шипки у спону арматуре, 
4. површине, пречнике и квалитет челика,
5. монтажу и тип сидрења,
6. силе преднапрезања у t=0  t=∞, као и
7. начин заштите и контроле

У прорачуну се морају навести који су губици услед трења, скупљања, течења и релаксације челика.
Мора се дати доказ напонскиг стања у свим пресецима конструкције и то за све фазе оптерећења, као и
последице разлике утицаја на елементе доњег строја конструкције (стубова и темеље). Све урађено мора
да буде у складу са одредбама техничке регулативе наведене у овом поглављу, као и тражених услова.

Мерење
Сав челик за преднапрезање ће се обрачунати према израчунатој тежини уграђених дужина каблова,
како је приказано на цртежима или према упутству надзорног органа. Неће се вршити никаква накнада
за материјал, радну снагу, оплате, опрему и друге радове неопходне за набавку, обраду уграђивање,
преднапрезање  и  ињектирање каблова,  укључујући и  котве,  плочице  и  спирале,  заштитне  цеви  за
каблове,  дистанцере,  подлошке  каблова,  ињекциону  смешу  као и  све  друге  споредне  послове  које
извођач уради током извршења радова, које надзорни орган одреди, а који су овде прописани.

Плачање
За количину одређену на описани начин Извођачу ће се платити по уговореној  јединичној цени по
програну челика која представља пуну накнаду за обим и садржај рада дат овом позицијом.

ДИЛАРАЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ КОД ОБЈЕКАТА

ИЗРАДА АСФАЛТНЕ ТЕРМО ДИЛАТАЦИОНЕ СПОЈНИЦЕ
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Обим и садржај радова
Рад  по овој  позицији  састоји  се  у  изради попречних,  асфалтних термо дилатационих спојница,  што
подразумева  обезбеђење  свих  операција  у  вези  са  израдом  спојница,  набавком,  транспортом  и
одређивањем материјала.

Извођење радова
Пројектом је  предвиђено уграђивање асфалтне термо дилатационе спојнице  ThormaJoint  90 што не
искључује и друге произвођаче асфалтних термо дилатационих спојница са материјалима истих  или
бољих карактеристика.
ThormaJoint  је  оригинални  материјал  на  бази  асфалта.  То  је  специјална  комбинација   измењеног
еластомера  ВЈ200  и  прецизно  одабраног  камена  одређене  валичине  који  стварају  чврстину  и
флексибилност која може да поднесе потребно дилатирање на крајевима распонске конструкције моста.
За ThormaJoint 90 та покретљивост износи ± 35 mm , а могућа је на температурама од -300С до +900С.
Уграђивање  ThormaJoint  дилатационе спојнице врше специјализоване скипе лиценциране од стране
Извођача,  а  у  свему  према  детаљу  из  пројекта  и  упутствима  и  технологији  произвођача.  Атестна
документација  за  материјал,  изабраног  и  од  стране  надзорног  органа  одобреног  извођача  термо
асфалтне дилатационе спојнице, је обавезна.

Мерење
Количина која  ће се  платити  извођачу по уговореној  јединичној  цени је  број  m1 потпуно завршене
спојнице.

Плаћање
Количину  утврђену  на  описани  начин  извођачу  ће  се  платити  по  уговореној  јединичној  цени  која
представља пуну накнаду за сав материјал, коришћену опрему и алат, транспорт и радну снагу према
наведеном у обиму и садржају рада ове позиције техничких описа.

6.4.5.6.11. ЧЕЛИЧНЕ ОГРАДЕ НА МОСТОВИМА – према пројекту

Обим и садржај радова
Рад по овој позицији састоји се у радионичкој изради и уграђивању ограде на мосту према пројекту, што
подразумева обезбеђење свих постројења, опреме, материјала и радне снаге у извођењу свих операција
израде, транспорта, монтаже и антикорозивне заштите ограде у свему према решењу и детаљима, са
материјалима и описом радова, који су дати у поднетој документацији. У предмеру се издвајају ограде по
врсти и то:

1. Ограда од челичних кутијастих профила
2. Челична заштитна ограда – једнострана ограда са одстојником и рукохватом са стубићима

анкерованим на размаку од 1,33 м.

Услови квалитета
Квалитет  примењених  материјалам  услови  израде  и  антикозорионе  заштите  челичне  ограде  на
ревизионим стазама, на основу решења и детаља који су дати у пројекту, морају бити у сагланости
одредаба важећих Техничких услова и прописа за израду, монтажу и АКЗ конструкција.

Извођење радова
Израда ограде у радионици обавља се у складу са захтевима из важећих стандарда  JUS  за ову врсту
рада.
Облик, димензије и врста челичних елемената као и захтеване димензије шавова заварених спојева, исти
су  у  пројекту.  Све  видљиве  спојеве  треба  завршно  обрадити  брушењем,  тако  да  се  добије  чиста
површина.
Пре  дефинитивног  састављања  појединих  поља  потребно  је  извршити  пробну  монтажу  главних
елемената – стубића, рукохвата и коленика како би се избегла евентуална одступања. Уколико је могуће
потребно је проверити положај анкерних места на конструкцији и у току рада у радионици обавити мања
усаглашавања.
Заштитна, еластична (одбојна) ограда набавља се као готова од произвођача, с тим што се детаљи веза
претходно  усаглашавају  са  детаљима  датим  у  пројекту.  У  току  радионичке  припреме  згарде  треба
осигурати усаглашавање ограде са евентуалном кривином на мосту. Полигоналне ограде на мостовима у
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кривини неће се прихватити. После израде у радиници, а пре транспорта на градилиште, ограда мора се
заштити основним премазом, у свему према одредбама одговарајућег стандарда. Основна боја треба да
је фабрички припремљена. Може се наносити четком или распршивањем.
Ограда се транспортује  на градилиште уз неопходне мере предострожности  у  погтледу евентуалних
оштећења, како самог челичног материјала, тако и основног премаза.
Пре него  што се ограда монтира потребно је проверити стање отвора у конструкцији остављених за
њено фиксирање. Уколико је реч о бетонским конструкцијама, рупе се морају очистити ваздухом под
притиском тако да се одстране сва страна тела.
Ограда се монтира при температури ваздуха између +150С и + 250С.
Ограда се поставља у пројективани положај у погледу висине и правца пружањам, а затим привремено
фиксира на погодан начин.  После фиксирања и претходног влажења рупа, заливају се анкерна места
ситнозрним бетоном исте марке и класе који је предвиђен за бетон горњег строја, а испуна се потом
негује  у  складу  са  захтевима  из  Правилника  БАБ  87.  У  току  и  по  завршетку  монтаже  мора  се
контролисати и обезбедити финкционисање дилатационих спојница ограде. Пре наношења заштитних
слојева ограду је потребно прегледати и очистити од свих остатака бетона или трагова заваривања и
поправити основни премаз, уколико је било где и у било којој мери оштећен, а пре следећег премаза
мора се одмастити. Ограда се потом може бојити другим премазом, а пошто он очврсне, и завршним,
тако да укупно буде најмање три премаза.
Температура ваздуха при бојењу на терену не сме да буде нижа од  +150С нити више од +200С. Боја се
не сме наносити на влажне и замрзнуте површине, нити при релативној влажности ваздуха већој 
Уколико  се  бојење  обавља  испод  наткривке,  а  после  наношења  боје  наступе  незадовољавајући
временски услови, наткривка ће се задржати док се боја не осуши или временски услови поправе до те
мере да се боја  сме исложити атмосфери.
Надзорни орган може забранити наношење боје уколико сматра да су временски услови неповољни.
Боја се не сме наносити на метал који је превише топао јер би могао изазвати појаву порозности нанетог
слоја  или  бубрење  боје  услед  наглог  губитка  растварача.  Неприступачна  места  такође  се  морају
заштити. Бојење завршним премазом појединих делова ( рукохват, стубићи, испуна) обавља се у бојама
датим пројектом, а уколико пројекат не даје те податке, одлуку о бојама доноси надзорни орган.
Заштитна, еластична ограда мора да задовољи услове монтаже прописане за пешачку ограду.
Одбојне ограде су поцинкковане и не боје се, уколико то пројектом није предвиђено.

Мерење
Количина  која  ће  се  платити  извођачу по  уговореној  јединичној  цени је  број  m1 уграђене  ограде,
изведене према пројекту.

Плаћање
За количину одрешену на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
представља пуну накнаду за сву коришћену опрему, постојање и материјал као и сав рад на изради,
транспорту, монтажи и бојењу ограде према пројекту.
За количину одређену на описан начин извођачу ће се платити по уговореној  јединичној цени која
представља пуну накнаду за сву коришћену опрему, постројења и материјал као и сав рад на набавци,
транспорту изради лежишта од оловних трака према пројекту.
Арматурни челик за болцнове се плаћа посебно.

6.4.5.6.12. ЛЕЖИШТА НА МОСТУ

6.4.5.6.12.4 АРМИРАНА ЕЛАСТРОМЕРНА ЛЕЖИШТА

МАТЕРИЈАЛИ И УСЛОВИ ИЗРАДЕ

Еластомерна  лежишта  производе  се  од  синтетског  хлороплен  каучука  који  мора  бити  отпоран  на
старење, временске услове, хемијске утицаје и озон.
Еластомер мора да одговара условима који се односе на лежишта за које је уверење о одобрењу издао
Институт за грађевинарство из Берлина.
Све димензије лежишта морају одговарати подацима који се налазе на цртежу.

Плоче које се умећу између слојева еластомера морају бити од високо вредног челика и то вруће везане
за слојеве еластомера.
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УГРАЂИВАЊЕ ЛЕЖИШТА

Сва  лежишта  морају  бити  означена тако да  тип,  величина,  положај,  смер  уграђивања и  претходно
подешавање  буду  дати  недвосмислено.  Сви  радови  на  градилишту  у  вези  са  уградњом  лежишта
дозвољавају се само ако их изводе стручњаци произвођача или представници које је он овластио и
квалификовао. Пријем лежишта и уградњу до пред подливање, као и после изведене подливке обавља
надзорни орган. Лежишта се монтирају према детаљима и висинским котама датим на цртежима, на
подливци изведеној према условима датим тачком 5.10.4 ових Техничких услова.

Еластомерна лежишта не смеју да долазе у контакт са машћу, растворима, а посебно са уљем за оплате.
Неотопф  клизна  лежишта,  морају  се  претходно  подесити  у  складу  са  датим  условима  у  пројекту.
Привремени уређаји за учвршћивање састоје се од материјала који не оштећује лежишта када дође до
почетног померања. Лежишта која нису правилно уграђена или не задовољавају прописане стандарде,
морају се на захтев надзорног органа, уклонити без додатних трошкова.

Мерење
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени је број комада лежишта према
врсти и типу, како је дато у  пројекту.

Плаћање
За количину одређену на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
представља пуну накнаду за све материјале, опрему и радну снагу, транспорт и уграђивање, као и за сва
испитивања  која  застева  надзорни  орган,  да  би  се  за  поједина  лежишта  одредило  испуњавају  ли
хемијске, физичке и статичке услове наведене овом тачком техничких описа. Уговорена јединична цена
обухвата и подливке, као и све уређаје за подливање, индикаторе и потребне заптивке у свему што је
наведено у овој тачки и техничких описа, дато у цртежима или по захтеву надзорног органа.

6.4.5.8. ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ НА МОСТУ
    
6.4.5.8.1.      КАМЕНИ ИВИЧЊАЦИ

Обим и садржај радова
Рад по овој позицији састоји се у уграђивању камених ивичњака димензија 18 х 24 цм, према пројекту,
што  подазумева  обезбеђивање  свих  потребних  постројења  и  опреме,  материјала  и  радне  снаге  за
производњу, транспорт и уграђивање ивичњака према пројекту и захтевима из ове тачке течхничких
услова и описа радова.

Материјали
Камен за ивичњаке је следећих карактеристика:
За све камене ивичњаке произведене од стенске масе силикатног састава, магматског порекла уз приказ
квалитета по важећим стандардима:

3. притисна чврстоћа ...................................................... min 160 Mpa
4. упијање воде .............................................................. max 0,50 %
5. порозност ................................................................... max 2,00 %
6. постојаност на мразу: губитак масе после 15 циклуса у

засиченом раствору натријсулфата.............................. max 5,00 %
7. отпорност према хабању брушења са

абразивним губитком .................................................. max 2,00 cm3/50  cm2

Извођење радова
После  завршетка  израде  армирано  бетонске  коловозне  плоче и  хидроизолације моста  ивичњаци се
довозе и депонују у близини уграђивања. Водити рачуна да се не оштети изолација при транспорту и
депоновању  ивичњака.  Уграђивање  ивичњака  је  по  положају  и  детаљима  датим  у  поднетој
документацији. Ивичњаци се полажу, у пројектовани положај, на слој цементног малтера размере 1:3, с
тим да подлога, а и сами ивичњаци морају бити навлажени. Врло влажни малтери нису дозвољени, због
опасности од јављања прслина и пукотина у малтеру услед губљења воде.
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Спојнице између ивичњака се, такође, попуњавају цементним малтером, с тим што се на сваких 5 м
једна  спојница  ширине  2  цм  не  затвара,  већ  се  залива  трајно  еластичним  битуменским  китом
истовремено са заливањем подужних спојница према опису из тачке 6.4.5.8.14 ових техничких услова и
описа радова.  Полгање ивичњака почиње од крајева коловзне плоче према средини моста и према
крајевима крила. Стандардна дужина ивичњака је 1,00 м. На делу моста у средини распона, у дужини од
3 до 5  м. Стандардни ивичњаци се прилагођавају укупној потребној дужини, с  тим да најмање три
ивичњака треба скратити на дужину која не може бити мања од 0,70 м.

Мерење
Количина која  ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени која је дата за 1 м1  уграђеног
ивичњака, утврдиће се на основу записника о извршеним радовима овереном од стране надзора.

Плаћање
Цена представља пуну надокнаду за набавку уграђеног материјала, сву коришћену опрему, транспорт и
рад на постављању ивичњака заједно са подлогом и спојницама.

6.4.5.8.2. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ГОРЊЕ ПОВРШИНЕ БЕОНСКЕ КОЛОВОЗНЕ ПЛОЧЕ У
ПУНОМ ПРОФИЛУ МОСТА

Обим и садржај радова
Рад по овој позицији састоји се у изради хидроизолације преко изведене армирано бетонске коловозне
плоче  моста,  према  детаљима из  пројекта.  Ово  подразумева  обезбеђење  свих  постројења,  опреме,
материјала и радне снаге и обављање свих операција у вези са набавком материјала, транспортом и
уграђивањем хидроизолације.

Извођење радова
За хидроизолацију армирано бетонске коловозне плоче објекта, према детаљима из пројекта, предвиђен
је  хидроизолациони  систем  са  полимер-битуменским  тракама  за  варење,  са  уграђивањем  полимер-
бетонских трака у једном слоју.
Детаљан опис предвиђеног хидроизолационог система по питању услова квалитета хидроизолационих
материјала,  техничко-технолошког  поступка  извођења  радова  на  хидроизолацији,  као  и  контроле
квалитета извођач ће доставити надзору на сагласност у псоебном елаборату.

Мерење
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени, која је дата за 1  m2 изведене
хидроизолације, утврдиће се на основу мера датих у пројекту.

Плаћање
За количину одређену на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
представља пуну надокнаду за све наведено у обиму радова из посебној пројектног елабората.

6.4.5.8.3. ЗАШТИТНИ ПРЕМАЗ БЕТОНСКИХ ПОВРШИНА КОНСТРУКЦИЈЕ

6.4.5.8.3.1. ПРЕМАЗИВАЊЕ БЕТОНСКИХ ПОВРШИНА БИТУМЕНОМ

Обим и садржај радова
Рад по овој позицији се састоји у премазивању битуменом површине бетона које ће доћи у непосредни
додит са процедном водом из тла, што подразумева обезбеђење свих постројења, опреме материјала и
радне  снаге  и  обављање  свих  операција  на  припреми  површине  бетона,  транспорту,  припреми  и
уграђивању материјала.

Извођење радова
Површине крајњих стубова и крила као и делова средњих стубова које ће доћи у додит са изведеним
насипом и  кеглом односно земљом премазаће  се врућим битуменом.  Пре  премазивања потребно је
прегледати површину бетона, одстранити све изљускане и нестабилне делове, обновити бетон на тим
местима цементним малтером и сачекати да овај веже и изгуби влагу. Површина мора да буде чврста и
сува. Премазују се делови изнад темељних конструкција. Премаз се врши битуменом загрејаним до радне
температуре, при спољној температури изнад 100С преко бетона најниже температуре изнад  150С, у
дебљини од око 2 мм и са утрошком око 3 кг/м2.
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Пре наношења премаза на предњим површинама стуба, односно на спољашњим површинама  крила,
потребно је на бетону изначити границу до које ће се наносити премаз, тако да граница буде за 20 цм
нижа од линије контакта облоге кегле, односно облоге регулисаног корита и бетона.
Материјал се наноси погодним алатом. Евентуалне пукотине поправити врућим битуменом или емулзијом
пре уграђивања насипа и кегле, односно затрпавање темеља.

Мерење
Количина која ће се платити по уговореној јединичној цени која је дата за 1m2 изведеног премаза према
пројекту, односно како одреди надзорни орган.

Плаћање
За количину одређену на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
представља пуну накнаду за све наведено у обиму радова ове тачке техничких услова и описа радова.
Евентуална радна скела не плаћа се посебно.

6.4.5.8.3.2. ЗАШТИТНИ ПРЕМАЗ СПОЉАШЕИХ БЕТОНСКИХ ПОВРШИНА
 

Обим и садржај радова
Рад по овој позицији се састоји у наношењу заштитног премаза на бетонске површине, што подразумева
обезбеђење  свих  постројења,  опреме,  материјала  и  радне  снаге  и  обављање  свих  операција  на
припреми површине бетона, транспорту, припреми и уграђивању материјала.

Извођење радова
Преглед,  снимање  и  утврђивање  обима  интервенција  обавља  надзор  у  присуству  одговорног
руководиоца радова.
По  завршетку  радова  на изградњи конструкције  и  по потреби  треба извршити  чишћење  бетонских
површина абразивним средствима. Ово представља завршну операцију на уређењу бетонских површина.
Заштитни премаз бетонских површина треба извести средством под називом:

“Sikagard – 680S”  произвођача “SIKA”, Швајцарска.
Ово је материјал на акрилној основи који треба аплицирати у два слоја тако да се добије заштитни филм
средње дебљине од 0,23 мм. Аплицирање наведених слојева врши се применом пиштоља за наношење
премаза и то преко равних и глатких бетонских површина. Ако бетонске површине нису равне и глатке,
наношењу наведеног премаза треба да предходи обрада, шпахтл – масом под називом: “Sika Mono Top –
620”, такође произвођача “SIKA”, Швајцарска.
Овај поступак је неопходан да би се за наношење заштитног премаза добила потпуно равна и глатка –
глетована површина. Наношење овог материјала врши се уобичајеним поступцима који се примењују при
глетовању површина бетона.
Оба наведена материјала “Sikagard –  680S”  и “Sika Mono Top –  620”,  осим напред наведеног,  треба
примењивати и у свему према условима које прописује произвођач.
Употребљени материјал  за премазе мора бити  постојан  и  отпоран на временске услове,  алкалије  и
старење.
Пре  наношења  заштитног  премаза,  бетонска  површина  мора  бити  потпуно  сува,  очишћена  и  без
површине.

Мерење
Количина, која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени, која је дата за 1m2 премазом
заштићене бетонске површине, утврдиће се на основу записника о извршеним радовима, овереним од
стране надзора.

Плаћање
Уговореном јединичном ценом обухваћен је сав потребан материјал, употреба алата, транспорт и рад
као и потребна радна скела за приступ бетонским површинама.

6.4.5.8.4. АСФАЛТНИ ЗАСТОР НА КОЛОВОЗУ, У ДВА СЛОЈА ДЕБЉИНЕ d= 8 cm

Обим и садржај радова
Пад по овој позицији састоји се у изради коловозног застора преко хидроизолације армирано бетонске
коловозне плоче, а на подручју датом пројектом. Ово подразумева обезбеђење свих постројења, опреме,
материјала и радне снаге и обављање свих операција у вези са набавком материјала, транспортом и
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уграђивањем коловозног застора.

Извођење радова
Израда коловозног застора, на подручју и према детаљима датим у поднетој документацији, у два слоја
укупне пројектоване дебљине, у уваљаном стању d= 8 cm која је наведена у пројекту.
Први заштитни слој има функцију заштите хидроизолационог слоја и изравнавање подлоге и ради се од
асфалт-бетона АВ – 11.
Други хабајући слој се ради од скелетног мастикс – асфалта SMA 0/11.
Детаљан  опис  предвиђених  слојева  коловозног  застора  по  питању  услова  квалитета  саставних
материјала,  контроле  употребљене  количине  и  квалитета  материјала,  као  и  технологије  поступка
извођења радова на уграђивању коловозног застора, и др. Извођач ће доставити надзору на сагласност
у посебном елаборату.

Мерење
Количина која ће се платити извођачу по уговореној јединичној цени, која је дата за  1  m2  изведеног
коловозног застора, утврдиће се на основу мера датих у пројекту.

Плаћање
За количину одређену на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
представља пуну надокнаду за све наведено у обиму радова из посебног пројектног елабората с тим што
се заливање спојница обрачунава посебно.

6.4.5.8.11. ИСПИТИВАЊЕ ГОТОВОГ МОСТА

Обим и садржај радова
Рад по овој позицији састоји се у обезбеђењу свих постројења, инструмената, опреме и радне снаге
потребних за извршење испитивања готовог моста пробним оптерећењем, као и у изради елабората о
извршеном испитивању, као саставног дела елабората за технички пријем моста.

Извршење испитивања
Испитивање готовог моста обавља се у сему према захтевима из ове тачке техничких описа и одредбама
стандарда: JUS U.M1.046. Испитивање мостова пробним оптерећењем (1984).
Испитивање  се  може  поверити  искључиво  овлашћеној  организацији,  чију  подобност  извођач  мора
претходно да утврди и о томе надзорном органу предочи доказе. Испитивање се обавља као редовно
(тачка 2.1.1. -  JUS U.M1.046) и нормално (тачка 2.2.1) а у случају сумње у погледу спојева или других
квалитета мостовске  конструкције,  надзорни орган  ће захтевати  посебно пробно оптерећење  (тачка
2.2.2).
Испитивање се обавља статичким и динамичким пробним оптерећењем за све мсотове распона L≥ 15 m.
Испитивање  се  врши  на  потпуно готовом мосту  и  прилазима,  што  подразумева и  потпуно  завршен
коловоз  на  мосту.  Пробно  оптерећење  не  сме  се  обављати  пре  него  што  бетон  главне  носиве
конструкције достигне старост од најмање 28 дана.
Поред захтеване старости бетона главне носиве конструкције, захтевају се и докази да је уграђени бетон
постигао  захтевану  марку.  Уколико  то  није  случај,  пробно  оптерећење  одложиће  се  до  постизања
захтеване  марке  бетона.  Пре  пробног  оптерећења  обавезно  је  ослободити конструкцију  од  скеле и
оплате. Делови скеле који ће се користити за смештај и рад извршилаца испитивања не треба да се
демонтирају; ове делове треба учинити самостално ставилним и омогућити приступ на радне платформе
групи за испитивање.
Извођач је одговоран за безбедно обављање послова на таквој радној скели и радним платформама. Пре
извршења испитивања потребно је да извођач обезбеди програм испитивања, на који ће сагласност дати
пројектант и надзорни орган. Програм испитивања мора да обухвати све захтевано из тачке 3.2.2.- JUS
U.M1.046. Приликом испитивања са моста морају бити уклоњени сви други терети, осим терета којима се
врши  пробно  оптерећење.  Испитивању  моста  у  најважнијим  фазама,  поред  извођача,  треба  да
присуствују пројектант и надзорни орган.

Оцена резултата и извештај
Сматраће  се  да  су  резултати  испитивања пробним  оптерећењем позитивни и  да је  мост  технички
исправна конструкција ако су испуњени услове из тачке 4.1. - JUS U.M1.046. Уколико се, сагласно тачки
4.2.  JUS-а, мора поновити пробно оптерећење, мост се неће пустити у саобраћај док се конструкција
поново  не  анализира  и  не  предузму  одговарајуће  мере.  О  испитивању  моста  оргнаизација  која  је
извршила испитивање, издаје привремени, а затим и коначни извештај. У случају негативног мишљења у
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привременом извештају, мост асе не може користити за саобраћај, све док се не предузму потребне мере
и недостаци на отклоне. По један примерак свих извештаја обавезно се доставља пројектанту. Извештај
о испитивању моста саставни су делови елабората за технички пријем моста.

Мерење
Овај рад не подлеже мерењу.

Плаћање
За  рад  извршен  на  испитивању  моста  пробним  оптерећћењем  извођачу  ће  се  платити  уговорени
паушални износ који  представља пуну  накнаду за сав материјал,  помоћне скеле,  мање платформе,
средства оптерећења и радну снагу, као и за израду елабората о извршеном испитивању моста. У случају
поновљених испитивања,  за таква испитивања извођачу не припада никаква накнада, уколико су та
испитивања потребна због недостатака у грађењу или испитивању. Уколико се испитивање понавља због
грешке у пројекту, посебно ће се платити.

6.4.5.8.12. ФОТОГРАФСКО СНИМАЊЕ У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ МОСТА

Обим и садржај радова
Рад по овој позицији састоји се у снимању и изради фотографија током грађења моста, што подразумева
обезбеђење свих уређаја и апаратура, материјала и радне снаге и испоруку 5 (пет) примерака колор
фотографија  у  албумима  (3  примерка  инвеститору  и  2  примерка  пројектној  организацији).  Снимке
доставити и у електронском облику (по 1 СD примерак инвеститору и пројектанту).

Ооступак
Фотографисати  треба  квалитетним дигиталним  фото-апаратом.  Фото-апарат  треба  да  има уређај  за
аутоматско уписивање датума.
Опрема за фотографисање мора бити стално присутна на градилишту.
Фотографисање почиње снимком локације пре почетка грађења моста. Где год је то могуће, доставити
гоедетске значке (трасирке) на местима будућих стубова моста.
Тамо где није могуће поставити трасирке, послужити се видним предметом који по боји и облику може
да се иденрификује према позадини. Фотографишу се нарочито:

3.5.10.1. процес ископа темеља
3.5.11.1. ископ по достизању пројектованих кота
3.5.12.1. оплата и помоћне скеле стубова
3.5.13.1. сва арматура у пројектованом положају
3.5.14.1. скела и оплата горњег строја
3.5.15.1. простор између крила пре уграђивања и по уграђивању клина,
3.5.16.1. прелазне плоче
3.5.17.1. фазе монтаже лежишта
3.5.18.1. фазе израде преднапрегнуте конструкције коловозне плоче
3.5.19.1. површина коловозне плоче пре и после израде изолације
3.5.20.1. процес израде асфалтног коловозног застора
3.5.21.1. сви карактеристични детаљи
3.5.22.1. перспектива са коловоза испред (иза) моста пре пуштања у саобраћај
3.5.23.1. изглед готовог мост аса стране
3.5.24.1. пробно оптерећење

На  фотографијама  мора  бити  јасно  видљив  предмет  који  се  фотографише.  На  свакој  фотографији
потребно је снимити и еталон меру (кутија шибица, нивелманска летва, значка, човек и сл.).
Поред наведеног, на захтев надзорног органа фотографисаће се и евентуалне незгоде током извођења
радова, као и стања при непланираним или неповољним прекидима рада. Такве фотографије, поред
стања, треба да по могућству илуструју узрок и последицу догађаја.
Фотографије се предају инвеститору и пројектанту сложене у албум и у дигиталном облику (на СD) с тим
да буде уписана легенда која садржи:

број фотографија
датум и време снимања
назив снимљеног објекта
евентуални опис снимка
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удаљеност са које је извршено снимање
врста објектива

На фотографијама се могу уносити и ознаке за идентификацију, ако су потребне, с тим да се у легенди
да њихово значење и образложење.  
СD са снимцима се испоручује упакован на начин који га осигурава од оштећења.
На албумима и на  СD-у мора бити назначено следеће:

 назив пута и ознака пута и деонице
 стационажа и назив моста
 назив препреке
 инвеститор и извођач
 сниматељ (и)

На унутрашњој страни корица албума треба уписати:

 марку и тип дигиталног фото-апарата марку, тип и карактеристике објектива

Најмањи број снимака, за овакве радове на изградњи објекта је 200 ком.
Снимци треба да су са резолуцијом min 1.280 х 960.

Мерење
Овај рад не подлеже мерењу.

Плаћање
За  рад  по  овој  позицији  извођачу  ће  се  платити  уговорени  паушални  износ који  представља  пуну
накнаду за сав материјал, коришћену опрему и радну снагу и остало наведено у обиму и садржају рада
ове позиције.

6.4.5.8.13. ИЗРАДА И УГРАЂИВАЊЕ ПЛОЧЕ СА ГОДИНОМ ИЗГРАДЊЕ

Обим и садржај радова
Рад  по  овој  позицији  састоји  се  у  изради  и  уграђивању  плоче  са  годином  изградње  моста,  што
подразумева  обезбеђење свих  уређаја  и  опреме,  материјала  и  радне  снаге  потребних за  израду  и
уграђивање плоче.

Материјал
Материјал од кога се плоча израђује је месинг.

Облик и димензије плоча
Плоча је правоугаона, димензија 210 х 300 mm, дебљине 4  mm. Изузетно димензије могу бити и 420 х
600  mm са дебљином 6  mm.

Садржај текста, врста и облик слова
На плочу се уписује следеће:

 година изградње моста (нпр. 2006-2007)
 назив извођача (у облику: извођач: “назив”)
 назив пројектне организације (пројектант: “назив”)
 на мостовима који су својимс техничким решењем (диспозиција, величина распона), посебно,

ретко или изузетно остварање уписује се и име инжењера – пројектанта
(у облику: пројектовао: име и презиме)

Уз називе извођачке и пројектне организације може се унети и амблем.
Примениће се велика штампана слова ћирилице. О величини и облику слова одлучиће инвеститор по
добијању нацрта плоче који предлаже извођач.

Положај плоче
Плоча се поставља на видном, али не превише изложеном месту, што значи да треба да буде заштићена
од оштећења саобраћајем, великим водама и слично. Исто тако, мора бити ван домашаја злонамерног
оштећења. Положај плоче заједнички утврђују извођач и надзорни орган узимајући у обзир наведене

82/110



захтеве.
Израда и уграђивање
Плоча мора да буде равна и глатка на страни којом належе на конструкцију. Видна површина може се на
погодан начин, обрадити. У угловима плоче изводе се рупе Ø 14  mm. Плоча се причвршћује на бетон
помоћу завртњева израђених од стандардног челика за завртње, са пречником врата 12  mm.
Главе завртњева треба обрадити тако да се више не могу одврнути без посебног алата.

Мерење
Овај рад не подлеже мерењу.

Плаћање
За  рад  по  овој  позицији  извођачу  ће  се  платити  уговорени  паушални  износ који  представља  пуну
накнаду за сав материјал, коришћену опрему, и радну снагу према наведеном у обиму и садржају рада
ове позиције.

6.4.5.8.14. ИЗРАДА И ЗАТВАРАЊЕ СПОЈНИЦА НА АСФАЛТУ УЗ ИВИЧЊАКЕ

Обим и садржај радова
Рад по овој позицији састоји се у изради подужних спојница уз ивичњаке са горње и доње стране, као и
између армирано бетонских гредица за анкеровање ограде и бетона испуне пешачке стазе и у њиховом
затварању трајно еластичним битуменским китом, што подразумева обезбеђење свих операција у вези са
израдом спојница, набавком, транспортом и уграђивањем материјала за испуну.

Извођење радова
Приликом израде слоја  асфалта,  на коловозу се постављају  летве од тврдог дрвета ширине 2  cm  и
висине 10  cm, а уз ивичњак са горње стране. Између армирано бетонских гредица заанкеровање израде
и бетона испуне пешачке стазе се постављају, такође летве истих диманзија, од истог материјала. Летве
остају на свом месту током асфалтирања и израде бетонске испуне на пешачким стазама. Уклањају се
пошто се асфалт охлади до температуре при којој се уграђује кит према упутству произвођача кита.
По вађењу летви контактне површине премазују се прајмером и затим испуњавају китом, све према
упутству произвођача кита. Пре наношења прајмера спојница се мора очистити од свих страних тела и
осушити ваздухом под притиском.
Уграђивање кита следи непосредно после прајмера.Извођач је дужан да од поизвођача прибави атесте
за  материјал  који  намерава  да  употреби,  као  и  упутства  за  рад  на припремању  и  уграђивању  тог
материјала и да их благовремено преда надзорном органу на увид и сагласност. Надзорни орган је дужан
да захтева од извођача ове документе као и њихову доследну примену. Трговачки називи тих материјала
су “Ливобит”, “Тиокит”, и други.
Надзорни  орган  одбациваће  сваки  предлог  који  сматра  неодговарајућим  основној  намени  а  то  је
испитивање спојнице и омогућавање скупљања асфалта без отварања пукотина. При томе кит мора бити
отпоран на чупање и друга оштећења од саобраћаја. Потпуно завршена спојница по висини не сме да
одступа од околне површине.

Мерење
Количина  која  ће  се  платити  извођачу  по  уговореној  једичној  цени је  број   m1  потпуно завршене
спојнице.

Плаћање
За количину утврђену на описани начин извођачу ће се платити по уговореној јединичној цени која
представља пуну накнаду за све наведено у обиму радова ове тачке техничких описа.

6.4.5.9 ПОСЕБНИ РАДОВИ

6.4.5.9.4. УГРАЂИВАЊЕ ЈУВИДУР ЦЕВИ У РЕВИЗИОНЕ СТАЗЕ – према пројекту

Обим и садржај радова
Рад по овој позицији састоји се у уграђивању јувидур (пластичних) цеви у ревизионе стазе у положај
иако је то дато пројектом, што подазумева обезбеђење материјала транспорта и радне снаге и извршење
свих операција монтаже, фиксирања и осигурања пролазности цеви.
Уграђују се цеви:

 Ø 150  mm за пролаз каблова јаке односно слабе струје
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Материјал 
Јувидур (пластичне) цеви морају бити од квалитетне пластике, без механичких оштећења (пукотине,
одламање ивица).
Цеви  Ø 150  mm морају бити са “муфом”. Дебљина зида треба да омогући пријем терета од бетона изнад
цеви и једнако подељеног оптерећења на стази у износу од 3 kN/m2, као и концетрисаног оптерећења од
50  kN. Носивост цеви доказује се атестом произвођача. Материјал од кога је цев израђена треба да буде
неосетљив на састојке цемента и агресивне материје.

Извођење радова
Цеви Ø 150  mm се полажу у пројектовани положај и фиксирају тако да се избегне њихово испливавање
при  уграђивању  бетона  испуне.  На  саставцима  се  повезују  муфом,  преко  кога  се  лепи  трака  за
остварење непропусности.
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

1. ПРИПРЕМА ГРАДИЛИШТА

1. ИСКОЛЧАВАЊЕ (ОБЕЛЕЖАВАЊЕ) И ОБНАВЉАЊЕ ТРАСЕ И  
         ОПЕРАТИВНОГ ПОЛИГОНА ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА - СРПС У.Е1.010

2.1.1. Опис

Тај рад обухвата исколчење трасе, сва геодетска мерења у вези преношења података из пројекта
на терен, или са терена у скице и одржавање обележених ознака на терену у целом периоду од почетка
радова до предаје свих радова инвеститору. У тај рад се такође укључује преузимање и одржавање свих
предатих основних геодетских снимака и скица, те обележавање на терену, које је инвеститор предао
извођачу на почетку радова. Обим тог рада мора у свему задовољити потребе градње, контроле радова,
обрачуна и других разлога, који су потребни ради самог рада.

1.1.2. Предаја и преузимање трасе

Инвеститор предаје извођачу на терену исколчену трасу са свим потребним писменим подацима.
Траса мора бити на терену означена дрвеним кочићима 4x4 cm или челичним клиновима Ø10 mm или
усечена у камен са издубљеним крстом, који мора бити обојен црвеном бојом. Главне тачке морају имати
на кочићу ексер. На десној страни у правцу стационаже под углом од 45° на удаљености од 20 cm од
кочића је дрвена таблица одозго обојена црвеном бојом са бројем профила. Предаја се врши уз записник
о преузимању.

Осовина је исколчена у размацима који су одређени карактеристикама терена,али не већим од
50m.

Прикључци  су  исколчени  по  ивици  траке  за  убрзање  или  успорење,  односно  по  оси  самог
прикључка.

Инвеститор  предаје  извођачу  на  терену  полигонске  тачке,  за  које  су  употребљени  бетонски
стубићи 12x12x50 cm са рупом у  средини и подземним центром,  или  плинска цев 01"  у  насељеним
местима, или на путевима. У посебним случајевима полигонске тачке су усечене у камен и означене
крстом. Полигонски влак је везан на тригонометријске тачке израчунате по Gauss-Krigeru с одступањем
по правилнику за полигонску мрежу I реда.

Инвеститор предаје извођачу пројекат трасе, који садржи следеће подлоге:
- Ситуација 1:1000 са уцртаном осовином, стационажом и уписаним елементима трасе одводних

објеката до реципијента. У ситуацији су такође уцртане скице везивања главних тачака на полигон са
потребним подацима за исколчење.

- Рачун главних тачака,  односно при електронском рачунању, координате главних и помоћних
тачака са стационажом, као и координате темена.

- Списак полигонских тачака односно темена с координатама и топографијом тих тачака.
- Списак репера са висинама и топографијом репера.
Извођач је дужан да по завршетку постељице поново обнови трасу (ситуационо и висински) на

основу скице исколчења са полигонских  тачака.  Тачност обновљене трасе прегледа надзорни орган.
Осовина се такође поново обнавља пре полагања асфалт-бетона или бетонског коловоза.

Од дана предаје извођач је дужан да осигура све полигоне тачке и репере.Уколико би се поједини
подаци на терену изгубили, променили (полигона тачка, репери), изводач је дужан да их обнови о свом
трошку. Правилност тако обновљених тачака може прегледати и проверити надзорни орган.

1.1.3. Постављање попречних профила

Извођач  и  инвеститор  имају  право,  уколико  нису  задовољни  са  предложеним  попречним
профилима из главног пројекта, да сами поново сниме попречне профиле на линију терена, управно на
осовину пута, нивелмански или тахиметријски, и да испројектују попречне профиле у размери 1:100 (као
у пројекту).

За  косине  насипа  и  усека  треба  поставити  извођачке  профиле  у  нагибима  који  су  дати  у
попречним профилима.

Пресек косине са тереном треба одредити рачунски при чему треба узети у обзир дате преломе
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косина.  Изведени профили по правилу морају бити од летава димензија 2,4x5 cm и дрвених кочића
димензија 5x5 cm са ознаком ивица и нагиба косина. Код високих насипа или усека профили могу бити на
размаку од највише 50 m. Под нагибом косина се подразумева линија насипа или ископа без хумуса и без
заобљења на дну насипа или врху ископа.

2.4.1. Осигурање исколчене осовине

Кад  извођач  преузме  исколчену  осовину,  дужан  је  извршити  обострано  осигурање  сваког
профила без обзира на конфигурацију терена на таквој удаљености од краја насипа или усека, да остане
непоремећена до завршетка изградње. Свака тачка осигурања мора бити заштићена у троуглу од летава
2,4x2,5 cm. Колац осигурања 5,5 cm мора имати ексер и мора се обојити црвеном бојом. Свако осигурање
мора бити двоструко нивелисано.

У троугао,  лево и десно од осовине, поставља се таблица на којој се крупним бројkама мора
написати број профила, а испод њега стационажа профила.

1.1.5. Контрола за време рада

Извођач радова је дужан да сво време изградње врши контролу над исколченим подацима трасе
и стално обнавља све ознаке на терену, без обзира на узрочнике штете. У случају промене пројекта,
извођач је дужан да поново изврши све радове по тачкама 1.1.3, 1.1.4, уколико би то захтевала промена
пројекта.

Све  податке  исколчења  извођач  је  дужан  доставити  надзорном  органу,  те  му  омогућити
беспрекорну употребу свих исколчења за његове потребе.

1.1.6. Исколчење објекта

Извођач је дужан да на основу података по тачки 1.1.2. сам исколчи све објекте по свом нахођењу
и потреби, али претходно мора предложити надзорном органу  нацрт исколчења са свим претходним
подацима  у  смислу  тачке  1.1.3.  и  1.1.4.  Представљање  попречних  профила,  осигурање  исколчене
осовине и контрола морају бити изведени у истом смислу као и код обележавања трасе прилагођено
потреби изградње објеката.

1.1.7. Предаја по завршетку радова

По завршетку радова извођач је дужан да, на захтев инвеститора, преда исколчену осовину пута
и полигонске тачке и репере у смислу тачке 1.1.2., с тим да их допуни са подацима за објекте. На ивици
коловоза треба означити попречне профиле. О томе ће начинити записник о предаји.

1.2. ОРГАНИЗАЦИЈА (ФОРМИРАЊЕ) ГРАДИЛИШТА - СРПС У.Е1.010

1.2.1. Опис

Ради  квалитетног  и  правовременог  извршења  радова  за  свако  градилиште  треба  израдити
пројекат организације градилишта и попис опреме, људства и машина као и динамички план радова.
Предвиђена механизација и организација градилишта треба омогућити извршење радова у потпуности, у
складу са пројектом.

1.3. ПРИПРЕМА ТЕРЕНА - СРПС У.Е1.010

1.3.1. Рашчишћавање терена од растиња

Сеча  шибља и  дрвећа  обухвата  сечу  промјера  до  10  cm  и  сечу  стабала  свих  дебљина  на
површини предвиђеној за израду саобраћајнице и на површинама из којих ће се позајмљивати материјал
за градњу саобраћајнице (позајмишта).

Под  сечом  се  подразумева  сеча  стабала  са  кресањем  грана  и  тестерисањем  трупаца  на
прописану  дужину  и  слагање  на  погодно  место  изван  трасе,  које  одреди  надзорни  орган,  као  и
ископавање, вађење и одношење пањева посечених стабала са чишћењем од жила корења и отпадака
од дрвећа и шибља.

На површинама предвиђеним за израду саобраћајница морају се одстранити пањеви и корење до
дубине од 50 cm.
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На површинама природног терена са којих треба скинути неносиве слојеве тла који ће се морати
збијати одстрањују се сви пањеви и корење до дубине од најмање 20 cm испод висине будућег темељног
тла,  односно  најмање  50  cm  испод  планума  доњег  строја.  Морају  се  посећи  стабла  која  су  изван
површине градње саобраћајнице, а својим гранама улазе у слободан профил саобраћајнице.

1.3.2. Чишћење терена - СРПС У.Еl.010

Чишћење терена обухвата откоп и демонтирање прометних знакова, рушење зидова, рушење
постојећег коловоза, скидање и демонтажу постојећих ивичњака, рушење тротоара, рушење зграда или
сличних препрека, уклањање материјала или отпадака.

То чишћење не обухвата премештање и одстрањивање разних водова и инсталација које су у
погону.

2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.1. МАШИНСКИ ИСКОП ХУМУСА d = 20 cm - СРПС У.Е1.010

Скидање хумуса са одбацивањем у страну ради касније употребе, обавити машинским путем са
попречним транспортом гурањем до 50 m.

На појасу који обухватaју земљани радови и на позајмиштима извршити откопавање хумуса у
слоју пројектоване дебљине а највише у слоју дебљине од 40 cm.

Ако се у току рада установи потреба откопавања хумуса у дебљем или тањем слоју, надзорни
орган ће измену узети у грађевински дневник, а извођач ће по њој поступити.

Ископани хумус депоновати са обе стране путног појаса у приближно једнаке фигуре. Хумус се не
сме употребити за израду насипа, већ по завршетку радова за хумузирање косина, јаркова, банкина и
позајмишта.

Вишак хумуса транспортовати на место које одреди надзорни орган.
Кубатуру  ископаног  хумуса  утврђује  надзорни  орган  мерењем  просечне  дебљине  ископа  и

површина скинутог хумуса у самониклом стању.
Обрачун и плаћање врши се по  3m скинутог,  класификованог  и у  локалне депоније сложеног

хумуса.

2.2. ИСКОПАВАЊЕ У ЗЕМЉАНОМ ТЛУ У ШИРОКОМ ИСКОПУ

Позиција обухвата ископ у широком откопу који дозвољава слободан приступ механичких оруђа и
транспорт. Земљана тла су дефинисана као: 

1. Ситнозрна везана (кохерентна) тла, и у ту класу спадају сва кохерентна тла као што су глине,
прашине, прашинасте глине (иловаче),  песковите прашине и лес.  Основна је карактеристика тих  тла
пластичност, тј. промена конзистенције са променом влажности, која потиче од финих честица глина и
прашине. 

2.  Крупнозрна невезана (некохерентна) тла и у ту класу спадају сва невезана тла као што су
песак и шљунак,  односно њихове мешавине.  Основна је карактеристика тих  тла непластичност која
потиче од крупних честица.

2 2.1. Машински ископ земље III и IV категорије

За извршење радова треба обезбедити следећа механичка средства:
Булдозери, скрепери, моторни грејдери, утоваривачи, камиони кипери.
Ископ  вршити  у  свему  према  пројекту  водећи  рачуна  о  техничкој  заштити  на  градилишту  и

позајмишту и општим условима за безбедно обављање локалног саобраћаја. Нагиб радних косина при
ископу  креће  се  у  границама  1:1  за  невезана  крупнозра  тла,  односно  до  1:3  за  ситнозрна  везана,
кохерентна тла.

Рад на ископавању обухвата све широке ископе који су предвиђени пројектом, као и транспорт
ископаног материјала у насипе, депоније или друга одлагалишта. У радове ископавања укључени су сви
ископи  засека,  усека,  позајмишта,  корекције  водотока,  девијације  саобраћајница,  изузев  откопа  за
потребе израде вештачких објеката.

Обраде појединих делова усека извршити уз консултацију са надзорним органом.

87/110



2.2.2. Контрола решења

Пре  почетка  радова  извођач  је  дужан  да  изврши  контролу  пројектованих  профила  и  да  о
евентуалним неслагањима извести надзорног органа, који ће са извођачем извршити поновну контролу.
Потребне исправке морају се унети у профиле, а извршене измене морају се уписати у грађевински
дневник. Измењене потписује извођач - шеф градилишта и надзорни орган, чиме се признаје исправност
профила за обрачун.

Ископ земље у широком откопу извршити до коте постељице и са правим нагибима и равним
косинама који одговарају пројектованим, односно током рада утврђеним котама. Тачност откопа мора
бити  +5 cm,  а више откопане количине се не плаћају.  Потребне поправке  преко толеранције +5 cm
извођач ће извршити о свом трошку.

Пресеке косина са тереном треба заоблити у свему према детаљима из пројекта.
Пре  и  за  време  рада  треба  на  свим  променама  у  ископу,  односну  квалитету  измењених

материјала узети одговарајуће узорке за испитивање употребљивости материјала за намену за коју ће се
употребити.

Од овлашћене институције треба добити потврду у погледу употребљивости материјала из сваког
значаjног већег усека.

2.3. ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА

2.3.1. Опис

Позиција обухвата насипање, разастирање, односно фино планирање, евентуално квашење и
збијање материјала у насипу према димензијама и нагибима датим у пројекту.

2.3.2. Израда

Разастирање земље при изради насипа извршити у слојевима од 20 до 30 cm у зависности од
примењeних механичких средстава за набијање, с тим да се на читавој дужини израђеног слоја мора
постићи захтевани степен набијености.

Ручно набијање се не дозвољава. Замрзнути материјали се не смеју уграђивати у насип, као ни
лед и снег.

При извођењу насипа потребно је слојевима дати једнострани или двострани нагиб од 4 % ради
бољег одводњавања атмосферске воде. Из истог разлога,  при прекиду рада, када постоје изгледи за
кишу, потребно је површину набијеног слоја изваљати глатким точковима.

Висина  сваког  појединог  разастртог  слоја  мора  бити  у  складу са ефектом збијања,  односно
дубинским учинком примењених средстава за збијање, врстом материјала и сегрегацијским појавама. У
начелу збија се од руба према средини, односно у кривини од ниже стране према вишој.

Уколико постоје захтеви и могућности за уграђивање насипа у слојевима дебљим од 30 cm, онда
надзорна служба може тај захтев и одобрити ако извођач испуни следеће услове: на пробној деоници
дужине од 30 до 50 m уз употребу механичких средстава којима се врши сабијање насипа утврђује се
дебљина, механичка средства, број ходова, особине материјала са влажношћу и збијеност на пет места
од којих најмање два у доњој половини слоја.

На основу резултата надзорни орган уноси потребне резултате и даје налог  кроз градевински
дневник. Ови трошкови рада на пробној деоници пута падају на терет извођача, с тим што изградени слој
насипа, уколико је на траси и ако збијеност задовољава, признаје се као изведени насип.

Ако не постоје проверена искустсва о могућностима збијања одређеног материјала и средства за
збијање, дебљина слоја се исто одредује на пробној деоници.

На основу пробне деонице за сваку врсту материјала, утврђује се дебљина слоја,  механичка
средства, број прелаза, физичко-механичке карактеристике материјала (влажност, запреминска тежина,
модул стишљивости).

Потребне налазе надзорни орган уноси у грађевински дневник.
Ванредни трошкови рада на пробној  деоници падају на терет извођача радова, с тим што се

изграђени слој  насипа на  пробној  деоници,  уколико задовољава критеријуме,  признаје као извеђени
насип. 

Где год је могуће контролу збијености уграђених слојева вршити по стандардном Прокторовом
поступку при чему се захтева следећи степен збијености:

-   за слојеве насипа висине до 2 m мерено  од  коте нивелете коловоза,  100 % за везани и
невезани материјал, од захтеване максималне збијености.
-   за слојеве насипа висине преко 2 m мерено од коте нивелете коловоза,  95% за везани и

невезани материјал од захтеване максималне збијености.
Готов насип мора имати пројектоване нагибе, ширине и коте са тачношћу +5 cm.
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Ширине и нагиби не мере се после скидања са косине евентуалног слоја, што се посебно не
плаћа, јер је тај рад обрачунат у цену готовог набијеног насипа.

Ако  материјал  за  насип  садржи  већи  проценат  влажности  од  оптималног,  треба  сачекати
просушивање разастртог слоја па тек онда приступити набијању.
шири и више изведени насипи грешком извођача неће се посебно обрачунавати, а изводач је дужан да
изврши правилно дотеривање на пројектоване димензије са тачношћу +5 cm.

За терене попречног нагиба већег од 20°C пре наношења насипног материјала морају се извести
степенице ширине око 2 m, усечене у терен на којем се гради насип. Нагиб степеница је 4% са падом
низбрдо, а нагиб бочног дела је 2:1. За нагиб терена између 20°C и 30°C између степеница се оставља
међупростор од 1 m. За нагиб терена преко 30°C степенице се изводе без међупростора.

Ради правилног избора механизације за изградњу насипа од земљаног тла, као и ради примене
оптималне технологије рада потребно је:

- водити  рачуна  о  квалитету  земљаног  тла  са  трасе  и  позајмишта,  утврђеним  одговарајућим
геомеханичким испитивањима за главни пројекат; свака промена позајмишта материјала за израду
насипа мора бити праћена одговарајућим геомеханичким испитивањима и доказима о њиховој
употребљивости

- водити рачуна о оптималном начину сабијања са обзиором на врсту  земљаног материјала и
тражену збијеност контролирати пробним деоницама ефикасност збијања изабране механизације
за збијање 

- водити рачуна о квалитету и збијености природног терена на коме ће се градити насип

Геомеханичке карактеристике материјала са трасе и позајмишта утврђују  се у геомеханичком
елаборату.

2.3.3. Контрола квалитета за насип

За  израду  насипа  могу  се  применити  неоргански  материјали  одређених  квалитета  из  усека,
засека, позајмишта или депонија.

Контролу квалитета материјала за насип вршити по следећим прописима:

СРПС.У.Б1.010.  -  узимање узорака
СРПС.У.Б1.012.  -  одређивање влажности тла
СРПС.У.Б1.014.  -  одређивање специфичне масе тла
СРПС.У.Б1.016.  -  одређивање запреминске масе тла
СРПС.У.Б1.015.  -  одређивање гранулометријског састава тла
СРПС.У.Б1.020.  -  одређивање граница течења и ваљања
СРПС.У.Б1.024.  -  одређивање садржаја сагорљивих материја тла
СРПС.У.Б1.038.  -  одређивање оптималног садржаја воде
СРПС.У.Б1.042.  -  одређивање калифорнијског индекса носивости

Испитивања се  изводе  за  сваку  промену  материјала,  односно  на  сваких  4000  3m  изведеног
насипа.

1. Критеријум за оцену квалитетета материјала за насип 
             Израда насипа од земљаног ситнозрног (кохерентаог) тла

На потезима дуж трасе где се насип изводи преко претходно обрађеног, збијеног и примљеног
подтла,  може се применити непластичан песак или материјали који задовољавају следеће критеријуме:

-   Прокторов број мора бити bP = 0÷0,20  
-   Минимална запреминска густоћа у сувом стању, добијена по стандарду СРПС У.Б1.038, за
насипе  висине  до  3,0  m  износи  3

dy 1500 kg/m³ ,  а  за  насипе  више  од  3,0  m  износи
3

dy 1550 kg/m> .
-   Оптимална влажност по стандардном Проктор-овом опиту СРПС У.Б1.038  NJopt < 25 %
-   Граница течења СРПС У.Б1.020 NJopt < 65 %
-   Индекс пластичности СРПС У.Б1.020  IP < 30 %
-  Влажност материјала треба да је блиска оптималној влажности , односно да се при збијању

може постићи захтевани квалитет +2 % од оптималне влажности СРПС У.Б1.038
- Степен неравномерности u = d 60/ d 10 гранулиметријског састава U > 9
- Садржај органских материја по СРПС У.Б1.024 < 6 %

2.3.3.2. Контрола обрађеног и збијеног слоја насипа
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Збијеност  се  дефинише  траженим  постотком  највеће  суве  запреминске  масе  добијене  по
стандардном Проктору (СРПС У.Б1.038), модулом стишљивости Ms добијеним пробном плочом (СРПС
У.Б1.046), или модулом деформације Ev2.

За насипе од каменитог тла са величином зрна до 200 mm збијеност се одређује или помоћу
запреминске  густоће  или  помоћу  модула  стишљивости  Ms  (стандард  СРПС  У.Б1.046).  Тражена
запреминска густоћа тих материјала мора бити већа од 1750 3kg/m  или модул стишљивости већи од 40

2N/mm . Такви материјали се морају збијати вибрацијским механичким средствима или тешким плочама -
маљевима. Успех збијања зависи од степена неравномерности, тј. од количине ситнијих комада камена,
јер се овима попуњавају шупљине између крупнијих комада камена.

Збијеност природног терена мора одговарати захтевима наведеним у следећој таблици:
Врста природног терена и висина насипа
Тражена  збијеност по стандардном Проктору (СРПС У.Б1.038)
 природни терен од земљаног ситнозрног (кохерентног) тла, а пројектовани насип висине до 2,0

m мин 97 %
 природни терен од земљаног ситнозрног (кохерентног) тла, а пројектовани насип виши од 2,0 

m мин 100 %
 природни терен од земљаног невезаног крупнозрног или мешовитог тла, а пројектовани насип 

висине до 2,0 m 95 %
 природни терен од земљаног невезаног крупнозрног или мешовитог тла, а пројектовани насип 

виши од 2,0 m

Положај слоја
материјала чији је слој у

насипу и

Најмањи тражени модул
Најмања тражена

збијеност по Проктору
(СРПС У.Б1.038)

стишљивост 
Ms 2N/mm ; 

(СРПС
У.Б1.046):

деформације
bE 2N/mm

а) За насипе висине    
    преко 2 m за слојеве   
    ниже од 2 m испод   
    планума доњег строја

- 95 %

-  за земљана ситнозрна 
   (кохерентна) тла 350 200 95 %

-  за земљана невезана   
   (крупнозрна) и     
   мешовита тла
б) За насипе висине до
    2 m за све слојеве,      
    изузев за планум    
    доњег строја

- 100 %

-   за земљана ситнозрна
   (кохерентна) тла 400 100 %

-   за земљана невезана  
    (крупнозрна) и     
    мешовита тла

Завршни слој од земљаних материјала у дебљини од 30 до 50 cm израђује се од каменитих или
шљунковитих  материјала  (као  побољшани  доњи  строј)  из  ископа  са  трасе  или  из  позајмишта.
Уграђивање квалитетних материјала доприноси економичнијем димензионирању коловозне конструкције
и мора бити предвиђено пројектом.

На местима на којима се контролише збијеност мора се испитати гранулометријски састав и
влажност,  а за земљана тла и оптимална влажност (СРПС У.Б1.038).  Након прегледа и анализе тих
резултата могу се по потреби одредити допунска испитивања која треба извршити у току даљег рада.
Контрола обрађеног и збијеног слоја насипа врши се одређивањем степена збијености (за кохерентне и
некохерентне материјале) или модула стишљивости (за некохерентне материјале) на сваких 50 m по
следећим прописима:

СРПС.У.Б1.010.  -   узимање узорака
СРПС.У.Б1.012.  -   одређивање валажности тла
СРПС.У.Б1.016.  -   одређивање запреминске масе тла
СРПС.УБ1.046.   -   одређивање модула стишљивости кружном плочом
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Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача радова.
Обрачун и плаћање врши се по 3m обрађеног, збијеног и формираног изведеног насипа.

2.3.3.3. Критеријум за оцену равности

Задњи слој насипа испод слоја постељице, мора имати попречни и подужни нагиб какав је дат у
главном грађевинском пројекту. Изведена висина насипа, утврдује се нивелманским снимањем на сваком
попречном профилу и не сме бити већа од + 5cm.

2.3.3.4. Обрачун радова

Рад  се  мери  и  плаћа  по  3m обрађеног,  збијеног  и  формираног  насипа  према  главном
грађевинском пројекту, а који је претходно примљен од стране надзорног органа.

2.4. ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА

2.4.1. Транспорт земљаног материјала при машинском утовару на даљину 0 - 3 km 
          (локални  транспорт)

Позиција обухвата машински утовар и транспорт ископаног материјала на локацији за  израду
насипа.

Плаћа се по 1 3m транспортованог материјала.

2.5. ХУМУЗИРАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

2.5.1. Опис

Позиција обухвата завршну обраду свих слободних површина у регулационом појасу изградње,
са локалним транспортом земљаног материјала до 100 m. Ова обрада, састоји се од наношења слоја
плодоносне земље дебљине 20 cm са додатком стајског ђубрива у слоју 2 cm, планирање, набијање
лаким набијачима и затрављивање.

Хумузирање обавити уз претходно браздање подлоге, ради постизање боље везе.
Затрављивање и нега обрађених површина мора се обавити квалификованом радном снагом, у

свему према пројектованим котама и детаљним упутствима пројектанта хортикултурне обраде.
Пријем радова обавиће се после мин. тромесечне неге обрађених површина. Плаћа се по 1 2m

озелењене површине.

2.6. ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

За време извођења земљаних радова и у свим његовим фазама мора се осигурати ефикасно
одвођење свих површинских и подземних вода.

Не сме се допустити задржавање вода на земљаним радовима, јер то може изазвати знатно
погоршање квалитета тла извршених радова и продужити и поскупети те радове.

При свакој фази рада или при прекиду радова мора бити осигурано ефикасно одводњавање.
Одводњавање се мора осигурати  и пре завршетка градње објекта за одводњавање (јаркова,

ригола, пропуста дренажа итд.) привременим решењима.

2.7. УРЕЂЕЊЕ ПЛАНУМА ДОЊЕГ СТРОЈА

Под планумом доњег строја не подразумева се само завршна равнина доњег строја, већ завршни
слој насипа, односно тло непосредно испод коловозне конструкције код усека.

Због тога је планум доњег строја изложен знатно већем оптерећењу но нижи слојеви насипа,
односно нижи слојеви тла у усеку, па се зато захтева бољи квалитет материјала у том слоју, као и његова
већа стабилност.

Квалитет материјала, равност и остали увети дефинисани су у стандарду СРПС У.Б8.010.

3.   ИЗРАДА СЛОЈЕВА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
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3.1.  ИЗРАДА СЛОЈА ПОСТЕЉИЦЕ

3.1.1. Дефиниција

Слој постељице представља завршни слој доњег строја од изабраног материјала, који се гради у
усеку  или преко насипа. Зависно од материјала у усеку, постељица може бити изграђена од локалног
тла.

Преко слоја постељице гради се доњи носећи слој коловозне конструкције.

3.1.2. Опис

Позиција обухвата набавку материјала одговарајућег квалитета, довоз,  планирање и збијање у
слоју укупне дебљине 30 cm а према котама и нагибима датим у главном пројекту.  У зависности од
физичких  карактеристика  материјала,  позиција  обухвата  и  евентуално  квашење  или  просушивање
довезеног и разастртог материјала пре збијања. Позиција такође обухвата и замену постељице у усеку,
уколико локално тло има неодговарајућа физичко механичка својства.

3.1.3. Извођење рада

Радови на изградњи овог слоја могу почети тек када је примљен по котама нижи слој. Радови се
не смеју изводити преко замрзнутог нижег слоја.

3.1.3.1. Постељица на насипу

Израда слоја се врши методом насипања са чела, тако да камиони који довозе материјал не
"газе"  нижи  слој.  За  збијање  слоја постељице  од  кохерентног  тла  потребно  је  користити  ваљке  са
јежевима, а површину слоја затворити лаким глатким челичним ваљцима. Потребно је постићи степен
збијености Sz>100 % у односу на стандардни Прокторов опит.

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у односу на
попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са преклапањем трагова.

3.1.3.2. Постељица у терену, локално тло повољних карактеристика

На  делу  трасе  где  је  постељица  у  постојећем  терену  од  кохерентног  тла  које  задовољава
критеријуме квалитета за постељицу, постељицу изградити од локалног тла (планирање и збијање).

Технологија обраде постељице је у директној вези за природном влажности у периоду извођења
радова и врстом тла. Претходним испитивањем тла, утврђена је висока природна влажност тла у односу
на оптималну влажност за збијање прашина и глина. Климатске карактеристике годишњег доба током
којег ће се изводити радови, могу резултовати са влажношћу тла знатно мањом од утврђене теренским
истражним радовима, односно са влажношћу која је блиска оптималној влажности. С тога је пожељно
извођење ове позиције спровести у летњем и сушном периоду.

Због  претходно  наведеног  а  у  циљу  избора  технологије  рада,  неопходно  је  да  теренска
геомеханичка лабораторија одмах по започињању земљаних радова утврди природну влажност тла на
коти постељице као и да потврди или допуни констатације о врсти прашинасто глиновитог тла и његовим
физичко механичким својствима датим у пројекту  коловозне конструкције.  На основу тих  показатеља
извођач ће применити одговарајућу технологију рада, односно технологију предложену овим техничким
условима или технологију коју предложи надзорни орган и геомеханичка лабораторија, или технологију
коју предложи извођач радова а одобри надзорни орган.

Уколико прашинасто - глиновито тло има повећану влажност у односу на оптималну влажност за
збијање тла а према оцени геомеханичке лабораторије тло се може просушити у повољним климатским
условима (лето, сушни период); потребно је применити следећу технологију рада у периоду са топлим и
сувим временом:

>   Израда привремених канала за прихватање и одводење воде од евентуалних кишних     
                  падавина;

>    Риперовање тла булдозером  са посебним ралом  као  додатком  или  са плугом који вуче
трактор, до дубине од мин.30 cm;      
> Ситњење изрипованог - изораног тла са тањирачама или ротофрезама; 
> Због опасности од кишних падавина, на крају радног дана лако испланирати и уваљати   
    површину са попречним нагибом ка привременим каналима;
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Следећи радни дан поновити активности наведене под "б", "ц", "д";
Приступити дефинитивном планирању (коте и нагиби према пројекту)  и  збијању са ваљцима

"јежевима",  а након постигнуте захтеване збијености,  површину затворити лаким статичким ваљцима;
привремене јаркове затрпати и земљу сабити непосредно пре изградње слојева коловозне конструкције.

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у односу на
попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са преклапањем трагова.

Локално  тло  повољних  карактеристика  али  са  високом  природном  влажношћу.  Уколико
прашинасто-глиновито тло има повећану влажност у односу на оптималну влажност за збијање тла а
према оцени геомеханичке лабораторије тло се не може просушити у повољним климатским условима
(лето, сушни период),  или додати креч за смањење влажности,  потребно је извршити збијање тла са
природном  влажношћу  и  постићи  максималну  могућу  збијеност  са  стандардном  енергијом  збијања
(дефинисано кривом Прокторовог опита). Потребно је постићи степен збијености Sz > 97 % у односу на
стандардни Прокторов опит.

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у односу на
попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са преклапањем трагова.

3.1.4. Материјал за изградњу постељице

Само материјал који се претходно испита и задовољи критеријуме квалитета се може применити
за израду слоја постељице у насипу или усеку (у постојећем терену).

3.1.4.1. Стандарди испитивања

Испитивања  физичко  механичких  својстава  материјала  за  постељицу  вршити  по  следећим
стандардима:

СРПС У.Б1.010   -   узимање узорака
СРПС У.Б1.012   -   одређивање влажности тла
СРПС У.Б1.014   -   одређивање специфичне тежине
СРПС У.Б1.016   -   одређивање запреминске тежине тла
СРПС У.Б1.018   -   одређивање гранулометријског састава
СРПС У.Б1.020   -   одређивање граница течења и ваљања
СРПС У.Б1.024   -   одређивање садржаја сагорљивих материјала тла
СРПС У.Б1.038   -   одређивање оптималног садржаја воде
СРПС У.Б1.042   -   одређивање калифорнијског индекса носивости.

Испитивања се изводе за сваку промену материјала, односно минимално једном на сваких 1000
2m  постељице.

3.1.4.2. Критеријуми за оцену квалитета материјала за постељицу

Локално тло  или материјал  из  позајмишта,  од којих  ће се градити постељица,  треба да има
следећа физичко механичка својства:

>  максимална запреминска маса по стандардном Проктор-овом  > 1,60 3t/m ;
>  влажност материјала треба да је блиска оптималној влажности (NJopt ± 2 %), односно да се

при збијању може постићи захтевана збијеност;
> граница течења NJopt < 55 %
> индекс пластичности IP < 20 %
> степен неравномемости гранулометријског састава U > 9
> садржај органских материја < 6 % и равномерно распоређен
> лабораторијски калифорнијски индекс носивости CBR > 5 % при степену збијености Sz = 100

% у односу на стандардни Проктор-ов опит, а бубрење < 3 %.

3.1.5. Контрола изграђеног слоја постељице

3.1.5.1. Контрола материјала

Контрола материјала донетог и разастртог на траси спроводи се минимално једном на 500 2m по
следећим стандардима:

СРПС У.Б1.012   - природна влажност
СРПС У.Б1.014   - специфична тежина
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СРПС У.Б1.018   - гранулометријски састав
СРПС У.Б1.020   - граница консистенције     
 
Материјал мора да одговара критеријумима квалитета и резултатима  претходних испитивања

наведеним у претходној тачки.

   3.1.5.2. Контрола збијености

Контрола збијености се врши испитивањем суве запреминске масе збијеног слоја и поређењем
са максималном сувом запреминском масом утврђеном Прокторовим опитом. Испитивање се не сме
вршити на замрзнутом слоју.  Ово испитивање се врши минимум једном на сваких 30 m' по следећим
стандардима:

СРПС У.Б1.010   - узимање узорка
СРПС У.Б1.012   - одређивање влажности тла
СРПС У.Б1.016   - одређивање запреминске тежине      
СРПС У.Б1.046   - одређивање модула стишљивости методом кружне плоче
Потребно је постићи степен збијености Sz > 100 % у односу настандардни Прокторов опит у

случају ситнозрних - кохерентних материјала.
Критеријуми захтевног модула стишљивости се морају утврдити на пробној деоници, при чему је

потребно утврдити релације између захтеваног степена збијености и модула стишљивости, за стварне
услове влажности и интеракције слојева. Критеријуме за сваки карактеристичан потез, доноси комисија
састављена од надзорног органа, извођача радова и представника контролне лабораторије, на основу
испитивања на пробним  деоницама.  Резултате испитивања са пробних  деоница  и измене критерија
оцене збијености надзорни орган уноси у дневник изградње.

Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача радова.

3.1.5.3. Контрола равности и кота површине изграђеног слоја

Контрола равности се врши на било  којем месту  по избору надзорног  органа,  а  најмање са
учесталошћу опитних места на сваком пројектном попречном профилу. 

При мерењу са летвом дужине 4 m у било ком правцу, максимално одступање испод летве може
бити 2 cm.

Контрола кота површине подтла се врши на сваком пројектном попречном профилу а осим тога
може  се  контролисати  и  на  било  којем  месту  које  одабере  надзорни  орган.  Дозвољено  одступање
изведених  кота од пројектованих је  -2  cm односно +1 cm,  под условом да је  обезбеђен  пројектован
попречни нагиб.

3.1.6. Обрачун извршеног рада и плаћање

Извршени рад, претходно контролисан и примљен од стране надзорног органа, обрачунава се у
2m .

Претходно примљен и обрачунат извршени рад, плаћа се по јединичним ценама из Уговора за
метар квадратни ( 2m ) изграђеног слоја постељице.  

3.2.  ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ ОД ПЕСКОВИТОГ ШЉУНКА 0/63

3.2.1. Опис позиције

Рад  обухвата  набавку  и  превоз  материјала,  разастирање  и  збијање.  Дебљина  уграђеног  и
збијеног слоја се усваја према главном пројекту.

3.2.2. Израда

Доњи носећи слој уграђивати на прописно збијену и равну постељицу. Тек када надзорни орган
прими постељицу и одобри рад, може почети навожење материјала за доњи носећи слој.  Возила са
блатњавим точковима не смеју се кретати по разастртом или збијеном материјалу.  Након навожења,
материјал  разастрти  и  фино  испланирати,  у  дебљини  потребној  да  се  након  сабијања  добије  слој
пројектоване дебљине. У раду треба пазити да не дође до сегрегације песковитог шљунка.

Сабијање се врши одговарајућим вибро средствима.
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Планум сабијеног слоја мора да има пројектоване коте, ширину и пад, како је то дато у пројекту.

3.2.3. Контрола квалитета

Контрола квалитета обухвата претходна и контролна испитивања материјала,  као  и контролу
уграђеног и збијеног слоја.

3.2.3.1. Претходна испитивања

Материјал мора да задовољи одређене захтеве у погледу: физичко-механичких и минералошко-
петрографскик особина  агрегата,  гранулометријског  састава укупног  материјала,  носивости,  садржаја
органских материја и лаких честица.

У  погледу  физичко-механичких  и  минералошко-петрографских  особина,  материјал  мора  да
задовољи следеће критеријуме:

 облик зрна неповољно до 50 %,
 трошна зрна до 7 %,
 садржај глиновито-муљевитих и органских честица до 5 %,
 хабање по Лос Ангелес-у маx 50 %,
 постојаност агрегата на смрзавање - постојан,
Минералошко-петрографски  састав  утврђује  се  минералошко-петрографском  анализом   која

треба   да да учешће појединих  врста стена.  По обиму заступљености  не дозвољава се присуство
лапораца,  глинених  шкриљаца,  меких  и  глиновитих  пешчара,  конгломерата,  распаднутих  гранита  и
гнајсева.

Крива гранулометријског састава материјала мора се налазити унутар граница датих у следећој
табели.

ОТВОРИ СИТА
(mm) (квадратна)

Пролаз кроз сита
(%)

63 100
45 85 - 100

31,5 72-100
22,4 59-93
16 50-85
8 36-69
4 26-56
2 18-44
1 11-34

0/71 9 - 30
0.5 7-26

0.25 5-20
0.125 2-15

Осим наведеног, гранулометријски састав мора задовољити и: 
> садржај зрна мањих од 0.02 не сме бити већи од 5 %
> степен неравномерности гранулометријског састава U = 15 до 100
> носивост материјала изражена калифорнијским индексом носивости мора бити: CBR = 30 %,

при  релативној  збијености  од  95  %  у  односу  на  максималну  запреминску  масу  по
модификованом Прокторовом поступку

> садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 5 %. 

3.2.3.2. Контролна испитивања уграђеног слоја 

Контрола  се врши испитивањем  степена  релативне  збијености  у  односу  на  модификован
Прокторов поступак. најмање на сваких  500 2m .
Захтевани степен збијености:   zS > 98 %. Статички деформациони модул: Ev2 ≥ 90MN/m2.
Контролу гранулометријског састава вршити на сваких 3000 2t .
Равност испитивати летвом дужине 4 m, на сваком попречном профилу. Дозвољено одступање је

15 mm.
Висина израђеног носећег слоја у било којој тачки може одступати од пројектоване највише 10

mm, што се проверава нивелманским снимањем.
Одступање од дебљине изведеног слоја не сме бити веће од 15 mm.
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Одступања већа од датих нису дозвољена. У случају да одступања остају трајна, надзорни орган
и инвеститор морају дати своје мишљење и став по овом питању како би се предузеле одговарајуће мере
за обезбеђење пројектованог квалитета радова, односно да би се знало које мере треба предузети при
обрачуну радова.

3.2.4. Мерење и плаћање

Радови се обрачунавају по кубном метру ( 3m ) стварно уграђеног, збијеног и примљеног доњег
носећег слоја, по уговореној јединичној цени.

3.3. ИЗРАДА НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНА 0/31.5

3.3.1. Опис

Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, евентуално квашење,
збијање носећег слоја од дробљеног каменог материјала, према димензијама датим у пројекту.

3.3.2. Израда

Израда се врши у једном или два слоја зависно од механизације. Материјал се мора разастрти у
подужном правцу у нагибу једнаком нагибу нивелете. У попречном смислу мора имати нагиб постојеће
нивелете, односно потребан за одводњавање атмосферске воде.

Слој се мора збијати у пуној ширини (односно ширини возне траке) одговарајућим средствима за
збијање. Сабијање треба вршити од ниже ивице ка вишој.

Материјал за носећи слој не сме се уграђивати преко смрзнуте површине, нити се сме уграђивати
преко слоја снега и леда.

3.3.3. Контрола квалитета материјала за носећи слој од дробљеног камена

За израду доњег носећег слоја мора се применити дробљени камени агрегат. Контролу квалитета
при претходним испитивањима вршити по следећим прописима:

СРПС Б.Б0.001  -природни агрегат и камен; узимање узорака
СРПС Б.Б8.012  - природни камен, испитивање чврстоће на притисак
СРПС Б.Б8.010  - одређивање воде коју упија природни камен
СРПС Б.Б8.002  -испитивање постојаности камена на мраз
СРПС Б.Б8.045  -испитивање отпорности камена и каменог агрегата према хабању по методи Лос

Ангелес
СРПС Б.Б8.037 - одређивање трошних зрна у крупном агрегату 
СРПС Б.Б8.047 -  дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата
СРПС Б.Б8.048 -  испитивање облика зрна каменог агрегата
СРПС У.Б1.018 - одређивање гранулометријског састава и по тачки 5 одређивање 

честица од 0.02 mm аерометрисањем (или по СРПС Б.Б8.036)
 СРПС Б.Б8.036 - одређивање честица у  агрегату  које  пролазе кроз сито отвора 0,02 mm

(важи поступак из овог СРПС-а)
СРПС Б.Б8.038 -  садржај глине и муљевитих састојака
СРПС Б.Б8.031 -  упијање воде агрегата 
СРПС Б.Б8.030 - запреминска  маса  са порама  и  шупљинама  (у  збијеном  и  растреситом

стању) агрегата
СРПС Б.В8.032 - запреминске масе камена (са порама и шупљинама и без пора и шупљина)

порозност и густина камена
СРПС У.Б1.012 - одређивање влажности
СРПС У.Б1.016 - одређивање запреминске масе тла
СРПС У.Б1.038 - одређивање оптималне садржине воде
СРПС У.Б1.042  - одређивање калифорнијског индекса носивости

Испитивања се врше за сваку промену материјала.

3 3.4. Критеријум за оцену квалитета материјала за носећи слој
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Дробљени камени агрегат који се састоји од зрна дробљенца, ситнежи, песка и испуне, мора
задовољити одређене захтеве у погледу: физичко-механичких и минералошко-петрографских особина
саме стене и агрегата,  гранулометријског  састава укупног  материјала, носивости,  садржаја органских
материја и лаких честица.

Дробљени материјал за механички стабилизоване доње носеће слојеве мора бити састављен од
зрна која одговарају следећим захтевима:

3.3.4.1. Физичко-механичка својства камена

> Средње чврстоће на притисак (MPa) - у сувом стању мин 120
> Упијање воде (% масе) 1,0
> Постојаност на смрзавање (на 25 циклуса смрзавања)

(Камен је постојан на смрзавање ако је пад средње чврстоће на притисак после смрзавања
до 20 % у односу на средње притисне чврстоће у сувом стању).

> Минералошко - петрографски састав
> Камен може бити еруптивног, седиментног, метаморфног порекла.

3.3.4.2. Физичко - механичка својства дробљеног каменог агрегата

> Облик зрна, удео зрна неповољног облика (3:1)    маx  40 %
> Упијање воде маx  1,6 %
> Трошна зрнa      маx  7 %
> Отпорност на хабање по методи Лос Ангелес маx  40 %
>  Садржај муљевито - глиновитих и органских честица маx  5 %

Напомена: На несепарираним каменим материјалима прописане граничне вредности за удео
зрна повољног облика, трошних - неквалитетних зрна, упијање воде, губитка на 2 4Na SO , израчунавају се
у проценту масе на лабораторијским издвојеним фракцијама, односно уделу зрна већих од 4 mm.

На сепарираним каменим материјалима прописане граничне вредности изражавају се у проценту
масе на испитану - називну фракцију.

Гранулометријски састав дробљеног каменог агрегата за доњи носећи слој, фракције 0/31 mm,
мора се налазити унутар следећих граничних кривих:

Отвор квадратног сита
(mm)

% теж. у односу на укупну
тежину материјала 0/3 1

mm
0,1 2-9
0,2 5-14
0,5 8-20
1,0 11-30
2,0 15-40
5,0 25-55

10,0 30-65
20,0 60-80
31.5 100

Поред наведеног критерија, материјал мора задовољити још и следеће захтеве:
> садржај зрна мањих од 0,02 mm не сме бити већи од 3 %
> степен неравномерности гранулометријског састава, U = 15-50.
С аспекта носивости агрегат треба да има лабораторијски калифорнијски индекс носивости CBR

80  % при  степену збијености Sz = 95  % у  односу  на модифицирани  Проkтор-ов опит,  а  оптималну
влажност NJopt = 7-9 %.

Садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3 % теж.

3.3.5.Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја

Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја врши се одређивањем степена збијености
или статичког деформационог модула на сваких 500 2m . 

Испитивање се врши по следећим прописима:
СРПС У.Б1.010   -   узимање узорака
СРПС У.Б1.012   -   одређивање влажности
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СРПС У.Б1.016   -   одређивање запреминска масе
Планум доњег носећег слоја контролише се у односу на пројектоване коте, а врши сс и контрола

равности.

3.3.5.1. Критеријум за оцену квалитета уграђивања

Зависно  од  пројектног  решења  коловозне  конструкције,  потребно  је  задовољити  следеће
критеријуме:

- Захтевани степен збијености Sz (%) у односу на мод. Проkтор-ов опит: 98%

- Захтевани статички деформациони модул Ev2 (MN/m2): ≥100 MN/m2

Код уграђивања овог материјала преко тврде подлоге, потребно је средства за набијање, односно
вибрације, прилагодити овим условима, како би се агрегат сабио до потребне збијености.

Понављање опита због незадовољавајућих резултата, пада на терет извођача радова.
Коте планума доњег носећег слоја на произвољном месту могу отступати за ± 10 mm.
Равност планума мери се канапом или крстовима на произвољном месту, а одступања од мерне

равни могу бити највише 10 mm у било ком правцу.

3.3.6. Мерење и плаћање

Плаћа  се  по  2m  стварно  обрађеног,  збијеног  и  примљеног  доњег  носећег  слоја  од  стране
надзорног органа.

3.4. ИЗРАДА ГОРЊЕГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД БИТУМЕНИЗИРАНОГ ДРОБЉЕНОГ 
АГРЕГАТА БНС 22 (БИТ 60)

3.4.1. Опис

Позиција обухвата набављање, справљање, уграђивање и збијање мешавине од гранулираног
минералног материјала и битумена, у једном слоју потребне дебљине према пројекту.

3.4.2. Основни материјали

За  израду  горњег  носећег  слоја  од  битуменизираног  материјала  треба  применити  следеће
основне материјале:
 - дробљени карбонатни камени материјал  0/4; 4/8; 8/16 и 16/22 mm;
 - камено брашно карбонатног састава;

 - везиво БИТ 60.

3.4.2.1. Квалитет основних материјала

3.4.2.1.1. Камена ситнеж

Камена ситнеж треба да је састављена од карбонатне стенске масе која има следеће особине:

- чврстоћа на притисак у сувом и водозасићеном стању мин. 120 MPa
- постојаност на мразу
- пад средње притисне чврстоће после 25 циклуса макс. 20 %

Камена ситнеж треба да задовољи следеће услове:

- хабање по Лос Ангелесу макс. 28 %
- зрна неповољног облика макс. 20 %
- садржај прашинастих честица испод 0,09 mm макс. 5 %
- обавијеност површине агрегата битуменом мин. 100/80
- упијање воде на фракцији 4/8 mm 1,2 %

Крива  гранулометријског  састава  мора  бити  таква  да  крива  просејавања  лежи  у  следећем
граничном подручју:
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Квадратни отвори
сита (mm)

Пролази кроз сита у %
масе БНС 22

0,09 4-14
0,25 7-37
0,71 12-53
2,00 21-65
4,00 30-74
8,00 44-85
11,20 54-92
16,00 70-100
22,40 97-100
31,50 100
45,00

3.4.2.1.2. Камено брашно

Камено  брашно  у  свему  мора  одговарати  критеријима  датим  у  СРПС  Б.Б3.045  за  I  класу
квалитета.

3.4.2.1.3. Битумен

Битумен  може  бити  БИТ 60.  Битумен  у  свему  мора  одговарати  критеријима  датим  у  СРПС
У.М3.010.

3.4.3. Мешавина

У  асфалтној  мешавини  учешће  битумена  треба  бити  оријентационо  3,5  %.  Тачан  садржај
битумена утврдиће се у претходном саставу асфалтне мешавине.

Линије просејавања минералне мешавине треба да леже у границама наведеним у предходним
позицијама.Особине пробних тела по Маршаловом поступку морају бити следеће:

- садржај шупљина (вл.%)   5-7 %
- стабилност (KN) мин. 6,0
- течење (mm) 1-4
- испуњеност шупљина минералне мешаине битуменом 50-70 %

3.4.4. Технологија извршења 

3.4.4.1. Припрема подлоге

Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају није смрзнута. Пре
почетка радова подлога мора да је добро очишћена челичним четкама и из дувана компресором. После
завршеног чишћења подлоге надзорни орган снимиће нивелету  и равност подлоге.  На деловима где
површина слоја подлоге одступа од  прописане висине за више од  +15 mm неопходно је да извођач
изврши поправку подлоге према захтевима траженим пројектним решењем, односно:

> на местима где је површина подлоге испод прописане нивелете треба поправку извршити
повећањем слоја асфалтне мешавине са асфалт бетоном - хабајући слој;

> на  местима  где  је  површина  подлоге  изнад  прописане  нивелете  треба  скинути  вишак
асфалтне масе у подлози фрезовањем.

3 4.4.2. Справљање и транспорт асфалтне мешавине

Асфалтна  машина  мора  да  поседује  решето  отвора  32  mm  којим  ће  се  одстрањивати
недозвољена крупна зра у минералној мешавини.

Температура битумена треба да буде од 150-160 °C. Температура агрегата не сме бити виша од
температуре битумена за више од 150 °C. Температура асфалтне мешавине у мешалици треба да се
креће у границама 150-170 °C (изузетно 175 °C).

3.4.4.3. Уграђивање асфалтне мешавине

Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 140°C и виша од
175°C.
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3.4.4.4. Период извршења радова

Слој са спецификацијама из ових техничких услова може се уграђивати искључиво у периоду од 
15.априла до 15.октобра, односно у периоду кад су температуре ваздуха веће од 5 °C, без ветра или мин.
10 °C са ветром.

Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица или киша. Температура
подлоге не сме бити нижа од +5 °C. 

3.4.5. Контрола квалитета

3.4.5.1. Претходна испитивања асфалтне мешавине

Пре  почетка  радова  извођач  је  обавезан  да  изради  у  овлашћеној  лабораторији  пројекат
претходне асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових техничких услова.

Никакав  рад  не  сме  започети  док  извођач  не  предложи  претходну  мешавину  на  сагласност
надзорном органу. Атести о основним материјалима и предходној мешавини не смеју бити старији од 6
месеци. Уколико настану промене у основним материјалима или се промени избор материјала, извођач
је дужан да предложи надзорном органу  писменим дописом предлог за промену усвојене асфалтне
мешавине односно да предложи нову  претходну мешавину на сагласност,  пре почетка  употребе тих
материјала.

3.4.5.2. Доказани радни састав асфалтне мешавине

Квалитет  предходне  асфалтне  мешавине  доказује  се  пробним радом  с  тим  да се  асфалтна
мешавина усваја на самом постројењу, а квалитет уграђивања на опитној деоници.

Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара овим техничким условима,
извођач је  дужан  да обезбеди нове квалитетне основне  материјале.  Уколико се дозирање основних
материјала,  према  предходној  мешавини,  не  могу  задовољити  сви  прописани  захтеви  за  физичко-
механичке особине асфалтне мешавине и за уграђени слој, неопходно је извршити корекцију дозирања
основних  материјала и поновити пробни рад.  Тек када се пробним радом постигну  сви  постављени
захтеви, надзорни орган усвојиће радну мешавину и дати сагласност за непрекидни рад.

Доказани радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена лабораторија. 

3.4.5.3. Контрола квалитета током грађења

За  обезбеђење  прописаног  квалитета  у  току  грађења  инвеститор  или  од  њега  ангажована
лабораторија вршиће редовна контролна испитивања и то:

 Испитивање битумена
Извођач радова може да набави битумен само под условом да за сваку испоруку обезбеди атест

произвођача који ће бити одмах достављен на увид надзорном органу, односно лабораторији.
Поред увида у  атест произвођача, оперативна лабораторија вршиће и редовна испитивања у

скраћеном обиму (ПК, пенетрација и тачка лома) и то: 
-  на почетку радова, и  
-  на сваких 500 t добављеног битумена.

 Испитивање филера

Лабораторија ће испитивати гранулометријски састав филера:
-  на почетку радова, и
-  на сваких 100 t добављеног филера.

 Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног слоја
Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија:

-  на почетку радова,
-  на сваких 1000 m2.

Узорак  афалтне  масе  узима  се из  вруће  тек  разастрте  асфалтне  мешавине  иза  финишера.
Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем "кернова" из готовог слоја на истом месту
где је узет узорак вруће асфалтне мешавине.

3.4.6. Критеријуми за обрачун изведених радова
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 Равност слоја
Мерење врши надзорни орган на попречним профилима, с тим да међусобни размак не буде

већи од 30 m.
Мерење се врши равњачом 4 m дужине (лево, десно, средина),  односно Бумп-Интегратором,

континуално целом дужином.

Критеријуми су следећи:
-  равност 0 - 4 mm задовољава
-   равност  4  -  10  mm  не  задовољава  и  одбија  се  5  -  25  %  вредности  површине  ове  

равности
-   равност преко 10 mm не задовољава и одбија са 100 % вредности ове равности.

 Одступање површине слоја од прописане висине
Мерење се врши на сваком профилу:
-   за подбачај дебљине 4 - 8 mm, одбија се 10 – 25 % вредности ове површине;
-   за подбачај дебљине слоја 8-10 mm, одбија се 26 – 50 % вредности ове површине;
-   за подбачај дебљине слоја преко 10 mm извршени рад се не прима.

 Садржај заосталих шупљина у сабијеном Маршаловом узорку
-    уколико су  заостале шупљине у  границама 6 % умањује се вредност слоја за 5 – 25 %

површине коју обухвата узорак
-   за заостале шупљине 6-7 % умањује се вредност слоја за 25 - 50 %;
-   уколико су заостале шупљине преко 9 % извршени рад се не прима на површини коју обухвата

испитани узорак.

 Гранулометријски састав минералне мешавине
Уколико гранулометријски сатав екстраховане минералне мешавине одступа од граничне криве у

односу на захтеване физичко-механичке особине, извођачу ће се умањити вредност слоја за 5 % за
површину коју обухвата испитани узорак.

Уколико  има  више  од  5  %  резултата  са  одступањима  у  фракцији  филера  и  битумена  од
дозвољених, асфалтни слој се не може прихватити као добар.

 Уваљаност (збијеност) застора
-   За подбачај  уваљаности  1-3 % умањује се вредност радова за 2-10 % на површини коју

покрива испитани узорак;
-   За подбачај уваљаности 3 - 5 % умањује се вредност радова за 10 - 50 %; 
-   За подбачај уваљаности преко 5 % извршени рад се не може примити.

3.4.7. Мерење и плаћање

Обрачун по m3 стварно извршеног асфалтног слоја у свему по овоме опису.

3.5. ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА ОД АСФАЛТ БЕТОНА АБ11

3.5.1. Опис

Позиција обухвата набавку, справљање, уграђивање и збијање асфалт бетона у дебљини према
пројекту.

Основа за израду техничких услова за ову позицију је СРПС У.Е4.014.

3.5.2. Основни материјали

Основни материјали за израду асфал бетона АБ 11 су:
> дробљена племенита камена ситнеж 2/4 mm, 4/8 mm, 8/11 mm;
> дробљени песак 0/2 mm (карбонатни)
> камено брашно карбонатног састава
> битумен БИТ 60 (ПК=52-55; Пен = 60-70).

3.5.3. Квалитет основних материјала
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3.5.3.1. Камена ситнеж

Камена ситнеж треба да је справљена од стенске масе која има следеће особине:

Особина Услови квалитета
Притисна чврстоћа мин. 160 MPa
Хабање брушењем маx. 12cm3 / 50cm2

Постојаност  према
смрзавању добра*

Пад  средње притисне чврстоће после 25  циклуса мржњења и крављења маx.  20  %,  камена
ситнеж мора да задовољи следеће услове:

1. Гранулометријски састав фракције према СРПС У.Е4.014/90 
2. Хабање по Лос Ангелес-у                                                         маx 18 %
3. Садржај зрна неповољног облика     маx  20 %
4. Садржај трошних зрна маx. 3 %
5. Садржај грудви глине у појединој фракцији према СРПС Б.Б8.038 маx. 0.25 %
6  Обавијеност површине агрегата битуменом   (СРПС У.М8.096) мин.100/80

3.5.3.2 Песак

За песак се може користити племенити дробљени песак добијен од стенске масе карбоналног
састава.

Гранулометријски састав песка мора да задовољи следеће услове:

Отвори сита у mm
Пролази кроз сита у % теж.

Дробљени песак 0/2 mm
0,09 0-10
0,25 15-35
0,71 40-85

2 90-100
4 100

Песак мора да задовољи и следеће особине: 
 Уколико песак садржи више од 10 % филерских фракција може се користити под условом да је

еквивалент песка већи од 60 %
 Еквивалент песка је мин 60 %.
 У песку не сме бити грудви глине.
 Песак не сме садржати органске нечистоће.
 У песку се не смеју стварати грудве од слепљених честица.

3.5.3.3. Камено брашно

За камено брашно треба применити карбонатно камено брашно I класе квалитета према СРПС
Б.Б3.045.  Није  пожељна  примена  каменог  брашна  од  млевене  доломитске  стене  због  слабије
прионљивости за битумен.

Пре почетка радова извођач треба да код овлашћене лабораторије прибави уверење о квалитету
каменог брашна којим ће бити гарантован квалитет према стандарду СРПС Б.Б3.045 (I квалитет).

3.5.3.4. Битумен

За везиво треба применити БИТ 60 са: 
-   тачком размекшавања (прстен и куглица ПК 52 - 55 °C) 
-   пенетрација 60 - 70 
-  индекс пенетрације већи од 0
-   садржаја парафина макс. и дуктилитета мин. 150 cm
Остала својства према СРПС У.М3.010.

 3.5.4. Састав минералне мешавине
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Учешће основних фракција у минералној мешавини треба подесити тако да линија просејавања
буде следећа:

Отвори сита и решета
Пролази кроз сита и решета у %
теж. Претходна   испитивања   и

пробни   рад машине
0,09 3-11
0,25 8-18
0,71 16-30

2 31-48
4 49-65
8 75-87

11,2 97-100
16,0 100

3.5.5. Састав асфалтне мешавине

Оријентациони састав асфалтне мешавине је следећи:
 филер 0-0,09 mm  8 %
 песак 0,09-2 mm  25 %
 камена ситнеж 2-11 mm  67 %

Свега:  100%

Везиво БИТ 60 (количина везива потребна да асфалтна мешавина задовољи тражене услове,
утврђује се у претходном саставу асфалтне мешавине).

Оптимална количина битумена у асфалтној мешавини не би требало бити мања од 5.0 %, како би
се спречио брзи замор асфалтног бетона. Код камене ситнежи пореклом од стенских маса које користе
малу количину битумена за обавијање, тако да би оптимална количина битумена била испод 5.0 % треба
применити горњу граничну вредност линије просејавања у подручју филера и песка, а доње граничне
вредности просејавања у подручју камене ситнежи.

3.5.6. Физичко-механичке особине асфалтне мешавине

Асфалтна мешавина  сабијена у  Маршалове калупе на  155-160 °C  и  минерална мешавина од
екстрахиране асфалтне масе треба да задовоље следеће услове:

Ред.б
р. Врста испитивања

Услови квалитета
Претход.испитив.и

пробни рад машине
Контролна испитивања

1. Заостале шупљине (%) 4.0-6.0 4.0-6.0
2. Стабилност (KN) мин. 7 мин. 7
3. Течење (mm) 2-4 2-4
4. Однос Стабилност/ Течење 2.0 2.0

5.

Толеранција одступања линије 
просејавања екстрахиране 
минералне мешавине у односу 
на усвојену мешавину пробним 
радом машине

сито 0,09 mm
сито 0,25 mm
сито 0,71 mm

сито 2 mm
сито 4 mm

решето

±1,0
+2,0
+2,0
+1,0
+3,0
±3,0

6.

Толеранција одступања 
количине везива у односу на 
усвојену рецептуру

Утврђује се предходним испитивањем, а   
толеранција   је у границама +0,3 % од 
вредности утврдене у претходном саставу 
асфалтне мешавине

3.5.7. Особине уграђеног хабајућег слоја

Уграђени слој од асфалтног бетона мора имати следеће особине:

Ред. бр. Особине Услови квалитета
1.   Заостале шупљине (%) 4-6

2.   Уваљаност (збијеност) слоја 
(%) мин. 97
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3.   Равност слоја под равњачом 4 
m маx. 3 mm

4.   Одступања површине слоја од 
  прописане висине маx. +3 mm

5.
  Одступање од захтеваног 
попречног 
  пада

маx. ±0.2 %

3.5.8. Технологија извршења

3.5.8.1. Припрема подлоге

Асфалтни слој може се полагати на подлогу која је сува и која ни у ком случају није смрзнута. Пре
почетка радова подлога мора да је добро очишћена челичним четкама и издувана компресором. После
завршеног чишћења подлоге надзорни орган снимиће нивелету  и равност подлоге.  На деловима где
површина слоја подлоге одступа од  прописане висине за више од  +15 mm неопходно је да извођач
изврши поправку подлоге према захтевима траженим пројектним решењем, односно:

> на  местима  где је  површина  подлоге испод  прописане нивелете треба  поправку  извржити
повећањем слоја асфалтне мешавине са асфалт бетоном - хабајући слој;

> на местима где је површина подлоге изнад прописане нивелете треба скинути вишак асфалтне
масе у подлози фрезовањем.

3.5.8.2. Справљање и транспорт асфалтне мешавине

Асфалтна  машина  мора  да  поседује  решето  отвора  16  mm  којим  ће  се  одстрањивати
недозвољена крупна зрна у минералној мешавини.

Температура битумена треба да буде од 150-160 °C.
Температура агрегата не сме бити виша од температуре битумена за више од 150 °C.
Температура асф. мешавине у мешалици треба да се креће у границама 150-170 °C (изузетно

750 °C).

3.5.8.3. Уграђивање асфалтне мешавине
Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 140°C и виша од

175°C.

3.5.8.4. Период извршења радова

Хабајући слој са спецификацијама из ових техничких услова може се уграђивати искључиво у
периоду од 15.априла до 15.октобра, односно у периоду кад су температуре ваздуха веће од 5°C, без
ветра или мин. 10°C са ветром. 

Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица или киша.
Температура подлоге не сме бити нижа од +5°C.

3.5.9. Контрола квалитета

3.5.9.1. Претходна испитивања асфалтне мешавине

Пре  почетка  радова  извођач  је  обавезан  да  изради  у  овлашћеној  лабораторији  пројекат
претходне асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових теничких услова.

Никакав  рад  не  сме започети док  извођач не  предложи  предходну  мешавину на  сагласност
надзорном органу. Атести о основним материјалима и претходној мешавини не смеју бити старији од 6
месеци. Уколико настану промене у основним материјалима или се промени избор материјала, извођач
је дужан да предложи надзорном органу  писменим дописом предлог за промену усвојене асфалтне
мешавине односно да предложи нову  предходну мешавину на сагласност,  пре почетка употребе тих
материјала.

3.5.9.2.  Доказани радни састав асфалтне мешавине

Квалитет  предходне  асфалтне  мешавине  доказује  се  пробним радом  с  тим  да се  асфалтна
мешавина усваја на самом постројењу, а квалитет уграђивања на опитној деоници.

Уколико квалитет основних материјала на градилишту не одговара овим техничким условима,
извођач је  дужан  да обезбеди нове квалитетне основне  материјале.  Уколико се дозирање основних

104/110



материјала,  према  претходној  мешавини,  не  могу  задовољити  сви  прописани  захтеви  за  физичко-
механичке особине асфалтне мешавине и за уграђени слој, неопходно је извршити корекцију дозирања
основних  материјала и поновити пробни рад.  Тек када се пробним радом постигну  сви  постављени
захтеви, надзорни орган усвојиће радну мешавину и дати сагласност за непрекидни рад.

Доказани радни састав асфалтне мешавине врши оперативна овлашћена лабораторија.

3.5.9.3. Контрола квалитета у току грађења

За  обезбеђење  прописаног  квалитета  у  току  грађења  инвеститор  или  од  њега  ангажована
лабораторија вршиће редовна контролна испитивања и то:

 Испитивање битумена
Извођач радова може да набави битумен само под условом да за сваку испоруку обезбеди атест

произвођача који ће бити одмах достављен на увид надзорном органу, односно лабораторији.

Поред увида у  атест произвођача, оперативна лабораторија вршиће и редовна испитивања у
скраћеном обиму (ПК, пенетрација и тачка лома) и то:

- на почетку радова
-  на сваких 200 t добављеног битумена
 Испитивање филера
Лабораторија ће испитивати гранулометријски састав филера:
- на почетку радова
- на сваких 100 t  добављеног филера
 Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног слоја
Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија:
- на почетку радова
- на сваких 1000 m2

Узорак  асфалтне масе  узима се из  вруће тек разастрте  асфалтне мешавине  иза финишера.
Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем "кернова" из горњег застора, на истом месту
где је узет узорак вруће асфалтне мешавине.

7.5.10. Критеријуми за обрачун изведених радова 

5.24.1.1. Равност слоја

Мерење врши надзорни орган на попречним профилима, с тим да међусобни размак не буде
већи од 30 m.

Мерење се врши равњачом 4 m дужине (лево, десно, средина),  односно Бумп-Интегратором,
континуално целом дужином.

Критеријуми су следећи:
- равност 0-4 mm задовољава
- равност 4-8 mm не задовољава и одбија се 5-25 % вредности површине ове равности
- равност преко 8 mm не задовољава и одбија се 100 % вредности ове равности.
Уколико гранулометријски састав екстрахиране минералне мешавине одступа од граничне криве

у односу на захтеване физичко-механичке особине, извођачу ће се умањити вредност хабајућег слоја за
5 % за површину коју обухвата испитани узорак.

Уколико  има  више  од  5  %  резултата  са  одступањима  у  фракцији  филера  и  битумена  од
дозвољених, асфалтни слој се не  може прихватити као добар.

3.5.24.2. Уваљаност (збијеност) застора

- За подбачај  уваљаности 1-3 % умањује се  вредност  радова  за  2-10 % на површини  коју
покрива испитани узорак;

- За подбачај уваљаности 3-5 % умањује се вредност радова за 10-50 %;
- За подбачај уваљаности преко 5 % извршени рад се не може примити.
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ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.
паушално 1.00

2.

паушално 1.00

3. Сечење шибља и грана м2 300.00
Укупно припремни радови:

2. ИЗРАДА НОВОГ МОСТА НА КМ 5+914,74

4.

м3 105.00

5.

м3 5.74

6.

м3 20.20

7.

м3 17.35

8.

м3 8.62

Главни пројекат моста преко реке Товарнице
(стационажа реке 5+914,74)

на путу Л 1013а, КО Драгосињци
количина и опис радова – предмер радова

Уклањање остатака старог моста и одвоз до 
5км

Обележавање моста, трасе, профила и др. 
саобраћајнице на терену пре почетка 
извођења радова и сви други потребни 
геодетски радови на праћењу изградње, 
одржавању обележених елемената и др.

Машински ископ земље за темеље обалних 
стубова у материјалу 3 и 4 категорије са 
утоваром и одвозом на депонију коју 
обезбеђује извођач радова.

Израда тампона од гранулисаног шљунка 
д=15цм ипод темељне стопе стуба, са 
набијањем до збијености Мс=30МН/м2. 
Обавеза извођача је провера збијености, у 
свему према препорукама геомеханичких 
испитивања. (0,41*7*2)

Израда армирано бетонских стопа стубова 
бетоном МБ 30, армираних према датим 
детаљима арматуре. Обрачун по м3  са 
арматуром која се посебно обрачунава. 
(14,441*0,70*2)

Израда армирано бетонских обалних стубова 
бетоном МБ 40, армираних  према датим 
детаљима арматуре.
Обрачун по м3 са арматуром која се посебно 
обрачунава. (2,79*3,11*2)

Израда  армирано бетонских крила бетоном 
МБ 30, армираних према датим  детаљима
арматуре. 
Обрачун по м3 са арматуром која се посебно 
обрачунава. (7,19*0,3*4)
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9.

м3 13.46

10.

м3 5.96

11.

м3 6.07

12.

кгр 6,727.86

13.

м 11.16

14. Израда кабловнице са два отвора   Ø110 м 12.66

15.
м 12.66

16.

м2 35.00

17.
м 24.44

18.

м3 5.12

19. Насипање материјала за кегле (4,95*4=19,81) м3 19.81

20.

м2 24.80

Израда  и монтажа армирано бетонске плоче 
бетоном МБ 40, армиране према датим 
детаљима арматуре. Обрачун по м3 са 
арматуром која се посебно обрачунава. 
(37,94*0,3+0,082*12,66*2)

Израда армирано бетонске лежеће греде 
бетоном МБ 40, армиране према датим 
детаљима арматуре.
Обрачун по м3 са арматуром која се посебно 
обрачунава. (0,455*6,56*2)

Израда армирано бетонске прелазне плоче 
бетоном МБ 30, армираних према датим
детаљима  арматуре.
Обрачун по м3 са арматуром која се посебно 
обрачунава. (0,617*4,92*2)

Набавка, чишћење, исправљање, сечење,
савијање, пренос, постављање и везивање
арматуре у свему према прорачуну и 
детаљима арматуре без обзира на пречник, 
сложеност и врсту челика.
Обрачун по кгр.

Израда дилатације (челичним завршним L-
профилима 80х80) према детаљу из пројекта, 
обрачун по метру дужном   (2*5,58=11,16)

Израда ивичњака 18/24 (позиција 6.4.5.8.1 у 
Општем техничком опису)

Израда хидроизолације у делу армирано 
бетонске плоче (један слој тер хартије, један 
хладан премаз и један врућ премаз 
битуменом)

Набавка и постављање челичне цевне oграде 
моста. (12,22*2)

Израда неармираних темеља бетоном МБ 20 
у делу кегли-бетонски праг 
(4*0,8*0,4*4=5,12)

Облагање кегли бетонским плочама 
димензија 30/30/10 (позиција 6.4.5.4.3.5 у 
Општем техничком опису)  (6,2*4=24,80)
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21.

м3 78.72

22.

м2 55.00

23.

м3 4.79

24. Уклањање постојећег цевастог пропуста Паушално 1.00
Укупно плочасти пропуст:

3.

25.
м3 105.23

26.
м3 2.79

27.
м2 257.26

28.
м3 46.65

29.
м3 203.50

30.

м2 391.40

31.
м3 19.20

Укупно земљани радови:

4. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

32.

м3 92.70

Израда насипа иза обалних стубова 
(клинова) од шљунка (позиција 6.4.5.2.3.1 у 
Општем техничком опису) (8*4,92*2=78,72)

Израда калдрме од ломљеног камена д=25цм 
на слоју песка са заливањем спојница 
цементним малтером 1:3; цена обухвата: 
набавку ломљеног камена, песка и 
цементног малтера, и израду калдрме 
просечно за хоризонталан терен; превоз 
камена и песка обрачунати по ценовнику 
транспорта и то за камен 0,3м3/м2 и песак 
0,15м3/м2.

Израда неармираних прагова бетоном МБ20 
у делу калдрмисања дна реке према детаљу у 
пројекту          
( (7,52*0,4*0,8)+(7,48*0,4*0,8)=4,79 )

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПРИСТУПНЕ 
САОБРАЋАЈНИЦЕ

Скидање хумуса у дебљини од 20цм 
(1052,28 х 0,2 = 210,46 м3)

Израда степенастих засека.
Обрачун по м3.

Сабијање подтла.
Обрачун по м2.

Ископ земље 3 и 4 кат.у широком откопу  са 
маш. утоваром и превозом у депонију до 3км

Израда насипа од материјала 3. и 4. 
категорије из позајмишта

Уређење постељице  у материјалу 3. и 4. 
категорије. 
Обрачун по м2.

Ископ јаркова.
Обрачун по м3.

Набавка, транспорт и уградња шљунка за 
израду доњег носећег слоја дебљине 25цм.
Обрачун по м3.
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33.

м3 42.16

34.

м2 246.12

35.

м2 253.57

36.
м3 14.16

Укупно коловозна конструкција:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
2. ИЗРАДА НОВОГ МОСТА НА КМ 5+914,74
3.

4. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
Свега:

ПДВ 20%
Укупно:

Израда другог слоја доњег носећег слоја од 
дробљеног агрегата д=15цм у сабијеном 
стању.
Обрачун по м3.

Израда горњег носећег слоја од БНС22 
д=6,0цм. 
Обрачун по м2.

Израда хабајућег слоја од асфалт бетона 
АБ11  дебљине д=4,0цм.
Обрачун по м2.

Израда банкина од  невезаног материјала.
Обрачун по м3.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПРИСТУПНЕ 
САОБРАЋАЈНИЦЕ

Напомена: извођач радова је обавезан да обезбеди сву потребну инфраструктура за извођење 
радова (вода, струја и др....) и исто се неће посебно плаћати. Такође, за све позиције предмера се 
подразумева да су јединичним ценама  обухваћени сав потребан материјал, опрема, машине, 
транспорти, рад  и др... односно у складу са техничким условима који су дати како у конкурсној 
документацији тако и у пројектној документацији.   
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37
242.35

38
242.70

39
242.07

40
242.82

41
241.70

42
244.49

43
243.00

44
244.73

45
245.34

47
245.35

64
245.58

65
245.67

66
245.51

68
245.55

100
245.20

101
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102
245.56

103
245.60

104
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155
245.25

156
243.91

157
244.89
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160
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164
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