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1.1. НAСЛOВНA СTРAНА ПРОЈЕКТА УКЛАЊАЊА 

ОБЈЕКТА 

 

Инвeститoр: Градска општина Барајево, 
Ул. Светосавска бр 6, Барајево 

 

Објекат: Дом културе у Мељаку, ГО Барајево  

кп. бр. 606/1  у КО Мељак 

ул. Маршала Тита 32, Барајево 

 

 

Врста техничке 

документације: 

 

Пројекат уклањања објекта 

 

За грађење / извођење 

радова: 

 

Уклањање објекта 

 

Пројектант: 

 

„Mи-Mи Инжењеринг“, Београд 
Биро за инжењерске делатности и техничко саветовање 
Мирјана Милекић ПР,                         

 

 

Одговорно лице пројектанта: Мирјана Милекић 

Потпис:  

 

 

Одговорни пројектант: 

 

Мирјана Милекић, дипл. инж.грађ. 

Број лиценце: 

 

 

Потпис: 

310 L 460 12 

 

 

 

 

105-01/20 

Број дела пројекта: 

Место и датум: Београд, 05.2020. 
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1.2. СAДРЖAJ ПРОЈЕКТА УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА 
 

1.1. Насловна страна пројекта уклањања објекта 

1.2. Садржај пројекта уклањања објекта 

1.3. Одлука о одређивању одговорног пројектанта пројекта уклањања објекта 

1.4. Изјава одговорног пројектанта пројекта пројекта уклањања објекта 

1.5. Текстуална документација 

1.6. Нумеричка документација 

1.7. Графичка документација 
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1.3.РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВНОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА 

УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА 

На основу члана 128.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 

81/09 - исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013 

– одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и одредби Правилника о садржини, 

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

намени објеката као: 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ  

за израду пројекта уклањања објекта  Дома кутуре у Мељаку ГО Барајево, на  кп. бр. 606/1  

КО Мељак 

одређује се: 

 

Мирјана Милекић, дипломирани грађевински инжењер    лиценца бр: 310 L 460 12 

 

 

Пројектант: Ми-Ми Инжењеринг, Београд 
 Биро за инжењерске делатности и техничко саветовање 

 

Одговорно лице/заступник: Мирјана Милекић 

 

Потпис:  

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 105-01/2020 

 

Место и датум: Београд, 05.2020.
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1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА 

 

Одговорни пројектант за Пројекат уклањања објекта  Дома кутуре у Мељаку ГО Барајево, 

на  кп. бр. 606/1  КО Мељак 

 

Мирјана Милекић, дипломирани грађевински инжењер, 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

• да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 

стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

• да је пројекат у свему у складу да начинима за обезбеђење испуњења основних захтева 

за објекат прописаних елаборатима и студијама. 

 

 

Одговорни пројектант : Мирјана Милекић,  дипломирани грађевински инжењер, 

 

 Број лиценце:   310 L 460 12 

 

 

Потпис:

 ________________________________ 

 

 

 

Број техничке документације:   105-01/2020 

 

Место и датум: Београд, 05.2020. 
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1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1.5.1.Технички опис 

1.5.1. Опис постојећег стања 

На катастарској парцели бр. 606/1 КО Мељак налази се објекат бруто катастарске 

површине 393,00м2, спратности сутерен и приземље, изведених димензија 33,15x12,22м, који је 

изграђен у традиционалном систему градње. Објекат је правоугаоног облика , слободностојећи.  

Објекат је према нашину коришћења зграда јединице локалне самоуправе и према правном 

статусу је објекат преузет из земљишне књиге на парцели у својини Града Београда и за ову врсту 

радова  је прибављено Решење градоначелника града Београда бр. 463-8221/19-Г.-прилог 1. 

 

 
Слика бр. 1.  Ситуациони приказ објекта 

 

Објекат дома културе предвиђен за рушење састоји се из 15 просторија следеће намене и 

површина: 
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.Слика 2: Шематски приказ приземља објекат дома културе 
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Слика 3: Шематски приказ сутерена дома културе 

 

 
 Слика бр 4 : Фасада објеката према улици 

 

Објекат је искуључен са инсталације водовода. Све санитарије унутар објеката су 

демонтиране. Канализација је била прикључена на септичку јаму, која се налази уз објекат. Према 

захтеву инвеститора, септичка јама се не уклања. 
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Слика бр 5: Унутрашњи развод воде и канализације у сутерену 

 

Унутрашње електро инсталације су уклоњене и објекат је искључен са електро мреже. 

 

 
Слика бр. 6: мерно место  

 
Кров објекат је двоводни, у две равни, са кровним покривачем од црепа и дрвеном 

подконструкцијом. Кровна подконструкција је делимично урушена на делу објекта изнад 

просторија 7, 8 и 9. 
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Слика бр. 7: Просторија бр. 8 

 

 

Међуспратна конструкција је „каратаван“. У просторијама бр. 7, 8 и 9 делимично урушена, 

док је у другим просторијама без видних оштећења. 

 
Слика бр. 8: просторија бр. 6 
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Слика бр. 9: Међуспратна конструкција просторија бр. 7 

 

У делу објекта, просторије 10, 11 и 13 према датој шеми (слика бр.) налазе се складиштене 

ствари корисника-Дечији вртић. Пре почетка радова на рушењу неопходно је обезбедити 

одвожење ствари из ових просторија. 

 

 
Слика бр 10: Просторија бр. 13 
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Врата и прозори су од дрвета, делимично са заштитиним металним решеткама.  

 

 
 

Слике бр. 11 и 12: Изглед столарије са заштитиним решеткама 

 

Сви зидови спољашњи и унутрашњи, су од опеке са вертикалним и хоризонталним 

серклажима од армираног бетона. 

 

 
Слика бр. 13 и 14: Сутерен објекта 

 

Сутерен објеката је већим делом урушен услед појаве клизишта. Све инсталације су 

уклоњене, постоје видљива оштећења на свим конструктивним елементима-зидовима, 

међуспратној конструкцији и доњој подној плочи. Масивни зидови у приземљу су дебљине цца 

70цм, обложени гип-картонском конструкцијом, израђени од пуне опеке дебљине 55цм. 

Око целог објеката налази се бетонски тротоар.  
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Слика бр. 15: тротоар око објекта 

 

 

Испред објекта, према приступној саобраћајници постоји мобилијар дечијег вртуића и три 

бетонске клупе. 

 
 

Слика бр. 15: Мобилијар испред објекта 

 

Објекат се налази између поште и вртића. Ратојање од ивице објекат предвиђеног за 

уклањање и степеништа поште је 4,9м. 
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Предмет пројекта:  

 
Утврђено је да је услед већих оштећења насталих због појаве клизишта, угрожена 

стабилност објеката и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи. Циљ је да 

се уклони цео објекат. 

 

Подлоге за пројектовање: 

 
Инвеститор је доставио ситуациони приказ објекта на катастарској подлози као и шему 

приземља са површинама и распоредом просторија. 

Све мере су проверене изласком пројектанта на лице места. 

Депонију за одвоз шута обезбедио је инвеститор на транспортној дужини од цца 3000м, за 

шта је прибављена Сагласност Јавног комуналног предузећа „10 октобар“ Барајево, број 

документа 987 и Сагласност власника парцела на којима се предвиђа депоновање оверена код 

јавног бележника у Барајеву бр. Документа UOP-I>1138-2020. 

 

Опис технологије уклањања објекта: 
 

Власник објекта предвиђеног за рушење, мора објекат иселити, закључати, затворити  и 

извршити прекид у снадбевању инфраструктурних садржаја на локацији-струје, воде гаса. Након 

свега спроведеног објекат је спреман за рушење. 

Пре почетка радова обезбедити одвожење ствари корисника из просторије бр. 13. 

Записнички констатовати да је објекат ослобођен од свих ствари и људи. 

Пре почетка рушења извођач се мора добро упознати са положајем надземних и 

подземних инсталација, струје, плина, телефона, воде и канализације. Мора се извршити провера 

да ли су инсталације искључене.   

Пре уклањања објекта извођач радова на уклањању објекта дужан је да обезбеди 

ограђивање и видно обележавање простора на коме се уклања објекат дома кутуре. Простор на 

коме се изводи рушење и зона око објекта на коју би урушени материјал могао пасти (минимално  

 

1/3 висине објекта потребно је обезбедити од приступа свим особама које нису ангажоване 

у поступку рушења и то заштитоном оградом. У случају прекидарада на рушењу, ове мере морају 

бити на снази до потпуног уклањања објекта. Како се у непосредној близини објеката 

предвиђеног за рушење налзе објекти дечијег вртића и објекат поште, неопходно је обезбедти 

заштитне фолије-најлоне како би се спречило ширење честица прашине према овим објектима. 

У договору са Инвеститором, извршити процену употребљивости  половног материјала 

који се ствара у поступку демонтаже и рушења.  

За објекат Дома културе у Мељаку предвиђа се рушење целог објеката у фазама (по 

деловима), што је условљено близином околних објеката и стешњеним простором за кретање 

механизације у процесу рушења. 

За овај објекат предвиђене су две методе рушења: ручно и машинско.  Предвиђен систем 

рушења је по принципу „спрат по спрат“. Ово је најчешће примењена метода код објеката који 

су делимично урушени, као што је предметни објекат. 

 

Ручно рушење: 

Демонтажа олука и  опшивака врши се ручно са мердевина уз прописане мере заштите за 

рад на висини до 4,5м . За рад на већој висини потребно је обзбедити прописану скелу и 

применити одговоарајуће мере заштите  при раду на висини. 

Демонтажа корвног покривача-црепа врши се ручно или са ауто дизалице. Демонтажа 

кровног покривача се ради на овај начин уколико инвеститор има интерес да сачува цреп за даљу 
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употребу или рециклажу, али и из безбедносних разлога, како би се могло приступити 

унутрашњости објекта без опасости обрушавња кровног покривача. 

Демонтажа заштитних металних решетки на вратима и прозорима врши се ручно са земље. 

Апаратима за брусно резање смеју руковати само за тај посао обучени квалификовани радници 

са употребом прописаних заштитних средстава. 

Одлагање уклоњених решетки према налогу надозрног органа. 

Как оврата и прозори немају употребну вредност, није потребно вршити њихову 

демонтажу пре почетка машинског рушења. 

У објекату нема инсталација, нити санитарија па није потребна њихова демонтажа. 

За време свих радова демонтаже сав простор испод и са стране зоне радова мора бити 

ограђен и празан од људи и машина. 

 

Машинско рушење: 

Машинско рушење предвиђа се употребом багера точкаша као радне машине, дејством 

хоризонталне силе, руше се зидови објекта. Као радни орган може се користити пнеуматски или 

вибраторски чекић који се користи да својим дејством руши бетон, камен и цигле. 

Свако уклањање носивог елемента које би могло угрозити стабилност другог елемента 

захтева истовремено рушење оба. Разлабављени делови зидова и међуспратне конструкције 

морају се одмах рушити у континуитету до стабилне целине. У супротном може доћи до 

самоурушавања. Поготову се не сме оставити део разлабавњене конструкције и онда око ње 

вршити утовар, извлашење и уситњавање већ срушених делова. 

Забрањено је истовремено вршење ручног и машинског рушења. 

Уклањање зидова ће се вршити на начин да машински уклања зид „одозго према доле“ у 

прстеновима у висини од цца 2м при чему се не смеју остављати непорушени делови зидова или 

димњака, већ се горња етажа мора срушити у целости у једном циклусу рада.. Рушење 

међуспратне конструкције запошиње се тек након уклањања свих порушених делова изнад ње.. 

Рушење зидова поткопавањем није дозвољено. 

Код машинског рушења, машина се мора налазити на удаљености 1,5Н где је Н висина 

дела грађевине који се руши машински. Јачина кидања  челичног ужета којом се преноси вучна 

сила машине потребне за рушење мора да буде најмање три пута већа од вучне снаге машине. 

Вучна снага машине мора да се на део објеката који се руши  да се пренесе што равномерније.  

 

Извлачење затрпаних кабастих одломљених делова или челичних елемената срушене 

конструкције помоћу машина допуштено је тек након што су исти потпуно ослобођени од осталог 

комадног и прашинастог материјала на њима.  

Уклањање подне плоче и темеља врши се на нашин да се подна плоша са темељима реже 

на мање комаде и машински уклања. 

При рушењу темеља, због терена који је у нагибу, јавиће се темељна јама веће дубине од 

1,2м. Неопходно је извршти обезбеђење темељне јаме при уклањању темеља на свим дубинама 

већим од 1,2м. 

Неопходно је обезбедити свакодневно одвожење шута. Шут утоварити на камион кипер и 

одвести на за то прописану депонију чије ће место вбити договорено са локалном управом, а 

поштујући све законе и прописе. 

Коловозну конструкцију и колске улазе након рушења, потребно је довести у првобитно 

стање, у свему према условима и уз надзор предузећа задуженог за одржавање саобраћајница на 

територији општине. 

За праћење радова на рушењу, Инвеститор је у обавези да ангажује стручни надзор и да 

дан почетка рушења радова пријави надлежним инспекцијама. 

Извођач је дужан да се строго придржава свих заштитних мера на раду у складу са Законом 

о безбедности и здрављу на раду. 

У случају да током извођења дође до било каквих нејасноћа, обавезно треба консултовати 

надзорног органа и пројектанта.  
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Мере и начин обезбеђења пролазника и саобраћаја 

 
Одношење шута и грађевинског материјала вршиће се преко улице  Маршала Тита  где 

није потребно вршити специјалну регулацију саобраћаја.  

За заштиту пролазника неопходно је видно обележити градилиште, и занковима 

упозорења обавестити пешаке о радовима који су у току. 

 

Мере на уређењу земљишта  
 

По завршеном уклањању објеката, извођач радова дужан је да уреди земљиште и уклони 

грађевински отпад, изравња терен и околину доведе у уредно стање, као и да отклони сва 

евентуална оштећења која су настала на површини јавне намене и приступној саобраћајници. 

Темељну јаму након рушење темеља у договору са инвеститором, затрпати делимично 

материјалом из ископа, а делимично материјалем са позајмишта. Сабијање материјала вршти у 

слојевима, како би се обезбедила стабилност тла. 

Уколико се инвеститор одлучи, услед предвиђене изградње новог објеката на испто месту, 

да се темељна јама остави, неопходно је извршити њено прописно обезбеђење и то: прописно 

обележавање, ограђивање, разупирање бочних страна ископа и покривање јаме фоснама. 

 

Рециклирање материјала приликом рушења 

 
Рецикирање матријала треба урадити у две фазе: рециклажа у фази припреме објекта за 

рушење и рециклажа обраде материјала након рушења објекта. 

Прва фаза представља сортирање и одлагање материјала који имају употребну вредност  у 

затеченом облику  и које треба као такве сачувати у поступку рушења или их је потребно 

уклонити да не би загадили околину приликом рушења (стакло, пластика, битумен), а друга фаза 

су све врсте дробљења, устињавања, прошишћавања, просејавања материјала као и депоновање 

сњкундарних сировина (метал, пластика, стакло). 

Уколико неки од матријала (цреп, заштитне решетке, дрвена подконструкција) може бити 

од користи инвеститору за исте сврхе,  на некој другој локацији-биће демонтирана и складиштена 

према захтеву инвеститора.  Отпад са потенцијалним својством секундарних сировина (олуци, 

опшивци, метални делови конструкције исл) треба предати овлашћеном оператеру за управљање 

неопасним отпадом. 
Директним одлагањем отпада насталог рушењем  на депонију, без претходне обраде и 

рециклаже настаје вишеструка штета за друштво. 

Због тога је шири друштвени интерес да се грађевински отпад (шут) настао рушењем 

објеката рециклира у највећој могућој мери, како би се на тај начин смањила потреба за 

употребом сировина из природних, необновљивих извора, а рециклиран отпад поново 

искористио за потребе изградње. 

 

Техничке мере за управљање отпадом 

 
Најважнији утицај који рушење објекта има на животн усредину огледа се кроз проблем 

депоновања отпада насталог у процесу извођења рушења. 

При рушењу предметног објекта дома културе нема материјала који могу представљати 

потенцијалну опасност по животну средину. 
Отпад настао у процесу рушења објекта, према пореклу и месту настанка, а према 

Каталогу отпада Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени 

гласник РС", број 56/10 и 93/19) припада групи 17 - грађевински отпад и отпад од рушења. То су 

најчешће разни остаци арматуре, грађевински бетонски шут, метали и дрвене греде и сл. 
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Услови и мере за заштиту суседних објеката 
 

Потенцијално угрожени суседни објекати у фази рушења су објекат вртића и објекат 

поште. Ради заштите ових објеката, неопходно је поставити заштитне ограде, ради спречавања 

приступа људима, затим поставити баријере против прашине, као би се заштитили ови објекти, и 

при рушењу темеља обезбедити темеани јаму на већим дубинама од 1,2м, како се не би угрозила 

безбедност суседних објеката. 

 

Начин искључења објеката са електро мреже и друге инфраструктуре 
 

Према условима пројектног задатка, неопходно је поднети захтев и обезбедити измештање 

мерног места прикључка НН мреже са фасаде објекта у будући измештени мерни ормар  на 

граници предметне парцеле.  Сви трошкови око измештања мерних места падају на терен ЕПС 

дистрибуције Београд. 

Пре почетка рушења објекта потребно је обавестити сва јавна комунална предузећа о 

почетку рушења објекат и тражити њихову сагласност. 

Јавна комунална предузећа су дужна да пре почетка рушења искључе све инсталације 

водовода, канализације, електро инсталације, ПТТ, инсталације кабловске телевизије и 

инсталације грејања са главног уличног вода на предметној парцели. 

За објекат дома културе у Мељаку постоје два водомерна места и то бр. 605158 и 605159. 

Инвеститор задржава оба водомерна места. 

Инвеститор је обезбедио измештање мерног места прикључка НН мреже са фасаде објекта 

у будући ИМО (измештени мерни ормар), на граници предметне парцеле/јавне површине. У 

прилогу 2 дата је изјава надлежне Дистрибуције о измештању мерних места. 

 

Будући прикључак објекта на мрежу 
 

У складу са захтевима инвеститора овим проејктом је предвиђена изградња и новог 

подземног кабловског прикључка од измештеног ормана мерног места – ИМО, до будуће 

кабловске прикључне кутије на објекту који ће се градити на месту порушеног. 

 

У графичком прилогу 1. пројекта је дата нова траса подземног кабла PP00-A 4x25mm2  

ИМО на граници парцеле 606/1 КО. Мељак, до будуће КПК. У графичком прилогу бр. 2 дат је и 

пресек кабловског рова. У предмеру и предрачуну предвиђене су позиције неопходне за изградњу 

прикључка. 
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Графички прилог бр. 1 

 
Графички прилог бр. 2 
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Противпожарна заштита градилишта: 
 

Противпожарну заштиту градилишта обезбеђује извођач радова, а за њено спровођење је 

одговооран одговорни извођач радова, руковаоци механизације и транспорта, сваки у свом делу 

рада у складу са Законом о заштити од пожара. 

Организација противпожарне заштите огледа се у набавци и постављању противпожарних 

апарата типа „S“ и CO2, као и осигурању приступу довољне количине воде, као основном 

средству за гашење пожара. 

 

Прописи и правилници коришћени у овом пројекту 

 
1. Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. Закон   

и09/2020) 

2. Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката ("Сл. Гласник РС", бр. 73/2019). 

3. Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката („Сл. 

Гласник РС“ бр. 27/15) 

4. Закон о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018) 

5. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник 

РС", број 56/10 и 93/19) 
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1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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1.6.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redni 

broj
Opis

Jedinica 

mere
Količina Cena (dinara) Ukupno (dinara)

I

PRIPREMNI RADOVI.

Gradilište se uređuje tako da se na njemu može 

bezbedno obavljati rad i kretanje radnika, oruđa i 

uređaja za rad i transportnih sredstava.

Gradilište se obezbeđuje od pristupa besposlenih 

lica i od prilaza vozila koja ne vrše prevoz za potrebe 

gradilišta.

Građevinski radovi obavljaju se tako da se njihovim 

izvođenjem ne zagađuje okolina, a u slučaju buke, 

vibracija, izvođenja radova pod noćnim 

osvetljenjem, raskopavanja, kaljanja, pojava 

prašine, podzemne i površinske vode i ostalih 

pratećih pojava koje mogu ugroziti okolne objekte i 

stanovništvo, preduzimaju se mere za njihovo 

otklanjanje ili dovođenje u dozvoljene granice.

Pre početka bilo kakvih radova potrebno je uveriti 

se da su svi korisnici iseljeni, da u objektu nema 

ljudi i stvari korisnika koji mogu biti ugroženi ili 

oštećeni u postupku rušenja objekta.

1.

Demontaža mobilijara na dečijem igralištu i 

betonskih klupa, vraćanje u prvobitno stanje po 

završenim radovima.

 Obračun paušalno

Paušal 1,00

2.
Postavljanje zaštitne ograde, obezbedjenje gradilišta 

i zaštita okolnih objekata od prašine. Obračun po m²
m² 800,00

I UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:

II

RADOVI NA DEMONTAŽI.

Radovi na demontaži obuhvataju demontažu 

krovnog pokrivača, drvene krovne konstrukcije, 

vertikalnih i horizontalnih oluka, vetar lajsni, 

solbanaka i svih opšivki, demontažu stolarije, 

zaštitnih rešetki i kanalisanih instalacija.

Ovim radovima su obuhvaćeni i ostali radovi koji 

nisu obuhvaćeni napred navedenim radovima a 

neophodni su za izvođewe pozicija iz opisa. 

Jediničnom cenom je obuhvaćen sav materijal i rad, 

transportni troškovi, korišćenje alata i mašina i HTZ 

mere.

1.

Demontaža drvene krovne konstrukcije, rogova, 

venčanica, slemenjača, sa svim drvenim elementima 

u krovu i odvoz istih na deponiju. Krov je dvovodni iz 

dva nivoa.

Obračun po m² razvijene horizontalne projekcije.

I nivo: (razvijene širine8,82+6,92) x dužine 28,28m 

=445.13m²

II nivo: (razvijene širine 7.61+7,63) x dužine 6,37m 

=97.08m²

m² 542,20

2.

Uklanjanje krovnog pokrivača, krovne hartije, 

termoizolacije, letvi i dasaka sa slaganjem i 

lagerovanjem crepa na mesto koje odredi investitor. 

Obračun po m² razvijene horizontalne projekcije.

a Skidanje crepa,slemenjaka i grbina.

a‐1 Za visinu krova do 3m. m² 0,00

a‐2
Za visinu krova preko 3m.

m² 542,20

3.

Demontaža zaštitnih čeličnih rešetki sa vrata i 

prozora.       

 Obračun po komadu

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA RUŠENJE DOMA KULTURE U MELJAKU,GO BARAJEVO,JN BR VIII‐02 404‐180/2019



a) Rešetke površine do 4m² kom 1,00

b) Rešetke površine preko 4m² kom 11,00

4.
Demontaža horizontalnih i vertikalnih oluka.

obračun po dužnom m
m 120,00

5

Demontaža prozora i vrata. Prozori su jednostruki 

drveni, dok su vrata drvena i metalna. Odvoz na 

mesto koje odredi investitor.

Obračun po komadu
a) Prozora i vrata površine do 2m² kom 17,00

b) Prozora i vrata površine preko 2m² kom 1,00

II UKUPNO RADOVI NA DEMONTAŽI:

III

RADOVI NA RUŠENJU:

Ovim radovima je obuhvaćeno mašinsko i ručno 

rušenje konstruktivnih elemenata objekta‐

medjuspratne konstrukcije, nosećih i pregradnih 

zidova, serklaža i sl.

Jediničnom cenom za svaku poziciju obuhvaćena je 

cena rada i cena svog potrebnog materijala za 

rušenje. Obračun svih količina radova vrši se prema 

Gradjevinskim normama.

Jediničnom cenom obuhvaćen je sav rad na rušenju, 

sečenju armature i usitnjavanju šuta sa korišćenjem 

odgovarajućih alata, dizalica i mašina , priprema 

HTZ mera, po potrebi creva za spuštanje šuta sa 

krova.

Sva rušenja izvoditi pažljivo i voditi računa o 

bezbednosti korisnika objekta, susednih objekata i 

prolaznika.

Pozicije rušenja su podeljenje na deo objekta iznad 

kote 0,00 i ispod kote 0,00. Dokaznice i grafički 

prikaz pojedinačnih pozicija daj je u prilogu 

predmera radova.

Rušenja ispod kote 0,00 mnm

1.

Rušenje unutrašnjih i spoljašnjih zidova suterena od 

pune opeke i/ili kamena. Spoljašnji zidovi su debljine 

50cm, od opeke, Unutrašnji su promenljive debljine 

od 25cm do 50cm. Rušnje spoljašnjih zidova se vrši u 

ravni okolnog terena u skladu sa grafikim prilogom.

Obračun po m3.

37,70m²+14,13m² = 52,00m² pod zidovima i 

temeljima 

ukupne visine H=3,5m

52,00m²x3,5/2m=91,00m³

Količina se umanjuje za 20m3 za vertikalne i 

horizontalne serklaže.

91‐20=71m³

m³ 71,00

2.

Rušenje armiranobetonske ploče debljine 24cm 

izmedju prizemlja i suterena.                                             

Obračun po m³

33,0x0,24x12,0=95m³

m³ 95,00

3.

Rušenje potpornog zida od betona, sa donje strane 

objekta. 

Obračun po m
3.

11x3,5x0,4=15,4m3

m³ 15,40

Rušenja iznad kote 0,00 mnm

4.

Rušenje horizontalnih i vertikalnih armirano 

betonskih serklaža.                                                   

Obračun po m3
a) Za visinu do 3m m³ 25,00

b) Za visinu preko 3m m³ 30,00

5.

Rušenje tavanske medjuspratne konstrukcije‐ravne i 

kose ploče tipa "karatavan" d=40cm

32,15x11,22=360,7m
2

m2 360,70



6.

Rušenje trotoara oko objekta d=10‐12cm. Ovom 

pozicijom obuhvatiti rušenje bočnih stepenica.             

Obračun po m³

(33,15+12,22x2)x0,15+5=13,6m
3

m³ 13,60

7.

Rušenje spoljnih zidova od pune opeke.   Obračun po  

m³.

66.50m²x0.50m=33,25m³

58.00m²x0,5m=29.00m³

4.00mx26.78mx0.5m =53.56m³

3.00mx5.37mx0.5m= 8.06m³

3.00mx32.15mx0.5m=48.23m³    

Količina se umanjuje za 30m³  na vertikalne i 

horizontalne serklaže.

Količina se umanjuje za vrata veće površine od 3 m2:

3,3x3,9x0,5=6,4m³

1,5x3x0,3m=1,35m³

m³ 105,35

8.

Rušenje unutrašnjih zidova iznad kote 0,00 visine 

4m. Zidovi su od pune opeke,.

Obračun po m3. 

Zidovi debljine 0,5m:

10.14m+ 17.75m + 11.22m+ 11.22m =50.33m

50.33mx4.0mx0.5m=100.66m³

Zidovi debljine 0,3m i visine 4,0m:

2.52m +  2.52.m + 2.93m + 2.93m + 5.61m +  4.70m 

=21.21m

21.21mx0.3mx4.00m=25.45m³

Ziovi bljine 0,4m visine 3m:

3.60m +  11.22m + 1.37m  + 1.37m =17.56m

17.56mx 3.0mx 0.4m = 21.07m³

Količin se umanjuje za otvore veće od 3m2:

1,5x2,4x0,5=1,8m3

m³ 145,40

III UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU 0,00

IV

RADOVI NA ODVOZU ŠUTA I ČIŠĆENJU GRADILIŠTA.

Predvidjena deponija se nalazi na kp.br. 81/2, 81/4 i 

81/5 sve u KO Baćevac.

Za date katastarske parcele pribavljena je saglasnost 

vlasnika parcele i Komunalnog preduzeća.

Šut rasplanirati na mestu istovara u ravnomernim 

slojevima od 40cm, tako da se ne naruši konfiguracija 

terena. Pri nasipanju voditi računa da ne dodje do 

ugrožavanja susednih izgradjenih ograda i objekata.

Pre početka deponovanja geodetski snimiti prostor 

predvidjen za deponovanje‐"nulto stanje terena". 

Nakon završetka deponovanja geodetski snimiti 

količine istovarenog i rasplaniranog materijala.

Demontiran reciklažni materijal predati ovlašenom 

operateru.

1.

Utovar u kamion i odvoz šuta sa istovarom i 

rasplaniravanjem na deponiju udaljenu do 3000m od 

mesta rušenja. Količina šuta se uvećava za 25% na 

rastresito stanje.                       

Obračun po m3

m³ 500,00

2.

Rasplaniravanje sitog, drobljenog šuta u jamu 

nastalu usled rušenja objekta. Cilj je izvršiti zasipanje 

jame u prirodnoj liniji‐nagibu terena. Materijal sabiti 

u slojevima.

Procena je da se deponuje oko 40% od ukupnog šuta 

u temeljnu jamu.

Obračun po m3.

m³ 350,00

3.

Predaja selektovanog reciklažnog materijala 

ovlašćenom operateru za skladištenje i reciklažu 

otpada (oluci, opšivci, rešetke, metalna vrata i svi 

metalni elementi).

Paušal 1,00



4.

Raščišćavanje ‐uklanjanje gradjevinskog materijala, 

predmeta, smeća i šuta sa kolovoza‐javnog puta, sa 

utovarom u kamion, istovarom,  odvozom na 

deponiju udaljenu do 3,0km.  Istovareni materijal 

rasplanirati na deponiju, prateći prirodnu 

konfiguraciju terena.                     Obračun po m3

m³ 15,00

5.
Pranje i čišćenje kolovoza od blata.                                  

Obračun po h
h 10,00

IV
UKUPNO RADOVI NA ODVOZU ŠUTA I ČIŠĆENJU 

GRADILIŠTA
0,00

V
RADOVI I MATERIJAL ZA IZGRADNJU KABLOVSKOG 

PRIKLJUČKA DO IMO

1.

Iskop rova i zatrpavanje rova nakon polaganja kabla 

prema grafičkoj dokumentaciji, Dimenzija rova 

80x40cm. Predvidjena dužina kabla 40m.

Obračun po m3.

0,8x0,4x40=12,8m3

m³ 12,80

2. Isporuka i polaganje kabla PP00‐A 4X25mm2 m 40,00

3.

Isporuka i nasipanje sitnozrnog peska u kablovski 

rov.

Obračun po m3.

m³ 4,00

4. Isporuka i polaganje PVC štitnika za podzemni kabal. m 40,00

5.
Isporuka i polaganje PVC upozoravajuće trake za 

podzemni kabal.
m 40,00

V
UKUPNO RADOVI I MATERIJAL ZA IZGRADNJU 

KABLOVSKOG PRIKLJUČKA DO IMO

VI OSTALI RADOVI

1.
Montaža skele.       

Obračun po m²
m² 180,00

2.
Demontaža skele.                                            Obračun 

po m²
m² 180,00

3.

Geodetsko snimanje nultog stanja terena 

predvidjenog za odlaganje materijala. 

Geodetsko snimanje istog terena nakon završenog 

deponovanja. Priprema dokaznica i obračun količina 

odloženog materijala.

Paušal

4.

Snimanje novopostavljenog elektrokabla, priprema 

elaborata i predaja  u nadležni katastar.

Obaveza izvodjača je da dostavi investitoru potvrdu 

katastra da je eleborat predat. 

Administrativni troškovi katastra (takse, kartiranje...) 

su obaveze investitora.

Paušal

VI UKUPNO OSTALI RADOVI

REKAPITULACIJA
I PRIPREMNI RADOVI
II RADOVI NA DEMONTAŽI
III RADOVI NA RUŠENJU

IV RADOVI NA ODVOZU ŠUTA I ČIŠĆENJU GRADILIŠTA

V IZGRADNJA KABLOVSKOG PRIKLJUČKA DO IMO
VI OSTALI RADOVI

UKUPNO:
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ДОКАЗНИЦЕ УЗ ПРЕДМЕР РАДОВА: 

 

 

Зидови испод коте ± 0,00 
Шема сутерена и темеља испод објекта 

 
Шема пресека 1-1                                                                        Изглед D 

 
 

 

Шема пресека 2-2                                                              Изглед B 
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Зидови изнад коте ±0,00 
2.1 Бочни зид фасадни са забатом 

(изглед D) 
Површина зида: 66.50m²  дебљина 0.5m 

66.50m²x0.50m=33,25m³ 

 
 
 
 
 

2.2 Бочни зид фасадни са забатом 
(изглед B)  
 Површина зида: 58.00m²  дебљина 0.5m 

58.00m²x0,5m=29.00m³ 
 
 
 

 

 

 

 

2.3 Зид до улице (изглед A) 

 

Висина у једном делу 4,0m дужине 26.78m дебљина 0.5m 

4.00mx26.78mx0.5m =53.56m³ 

 

Висина у једном делу 3.0m дужине 5,37m дебљина 0.5m 

3.00mx5.37mx0.5m= 8.06m³ 
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2.4 Задњи зид (изглед C) 

 

Доњи део зида је ушао у обрачун зидова испод коте ±0,00 

Горњи део зида је целом дужином висине 3.00m дужине 32.15m 

дебљине 0.5m 

3.00mx32.15mx0.5m=48.23m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Унутрашњи зидови дебљине 0.5m висине 4.00m 

 
(Z1) 10.14m+ (Z2) 17.75m + (Z3) 11.22m+ (Z4) 11.22m =50.33m 

50.33mx4.0mx0.5m=100.66m³ 
 

2.6. Унутрашњи зидови дебљине 0.3m висине 4.00m 
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(Z5) 2.52m + (Z6) 2.52.m +(Z7) 2.93m +(Z8) 2.93m +(Z9) 5.61m + (Z10) 4.70m =21.21m 

21.21mx0.3mx4.00m=25.45m³ 

 
 

2.7. Унутрашњи зидови висине 3.0m дебљине 0.4m 

 
(Z11) 3.60m + (Z12) 11.22m + (Z13) 1.37m  + (Z14) 1.37m =17.56m 

17.56mx 3.0mx 0.4m = 21.07m³ 

 
Кровна конструкција: 
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Кров се састоји из 2 нивоа: 

-један: (развијене ширине 8,82+6,92) x дужине28,28m =445.13m² 

-други  (развијене ширине 7.61+7,63) x дужине 6,37m =97.08m² 

Укупна површина крова: 542.21m² 
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Прилог 1 
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Прилог 2 

 


