ГРАД ПИРОТ
Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-440/2018
Датум: 02.07.2018.
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ
БРОЈ 1.3.45/2018: САНАЦИЈИ ОШ „СВЕТИ САВА“ У ПИРОТУ
Дана 27.06.2018. потенцијални понуђач је поставио следећа питања:

Одговори:
1. Уговори се могу прихватити уколико су у потпуности реализовани до
19.06.2018. године, односно да постоји исплаћена окончана ситуација.
2. Шеме столарије и браварије ће бити објављене у наставку овог дописа.

Српских владара 82  18300 Пирот  телефон: 010/305-532  телефакс: 010/313-901
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3.

4.

Дана 28.06.2018. потенцијални понуђач је поставио следећа питања:
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Дана 01.07.2018. потенцијални понуђач је поставио следећа питања:
1. Да ли можете да објавите предмер радова у еxцел формату како би понуђачи
могли да лакше изврше припрему понуде, обзиром да је предмер доста обиман?
Свесни смо обавезе да понуђачи морају доставити понуду ручно писану и попуњену
на обрасцу Инвеститора, али је доста лакше понуду припремити у предмеру еxцел
формата и смањује се могућност рачунских грешака приликом попуњавања обрасца
понуде.
2. Да ли можете да објавите шеме столарије и браварије, како би понуђачи могли да
лакше припреме понуду? Обзиром на опис и број отвора, доста је лакше да шеме
објавите него да потенцијални понуђачи шеме сликају или копирају увидом у
пројектно-техничку документацију приликом обиласка локације на којој се изводе
радови.
Одговори:
1. Наручилац неће објавити предмере у Еxцел формату.
2. Шеме столарије и браварије ће бити објављене у наставку овог дописа.

Комисија за предметну ЈН
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0.7. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС УЗ ПЗИ ПРОЈЕКАТ
САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ОШ “СВЕТИ САВА“ У ПИРОТУ
Основ за израду пројеката санације и адаптације објекта ОШ у Пироту, чини:
-Пројектни задатак инвеститора
- Архивски пројекат:
*Пројекат реконструкције и доградње школе из 1972.
*Главни пројекат фискултурне сале са анексом
*Главни пројекат школске кухиње са салом и амбулантом
*Пројекат доградње поткровља на објекту школске кухиње
-Мишљење Завода за заштиту споменика културе Ниш бр.1259/2 од 10.11.2016.
- снимљеним стањем
Идејни пројекат се израђен за потребе прибављања Решења о одобрењу за извођење
радова на санацији и адаптацији објекта, по члану 145. Закона о планирању и изградњи
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 и 145/14) и на основу њега се
ради Пројекат за извођење.

ОПШТИ ДЕО
Основна школа Свети Сава налази се у улици Саве Немањића бр.2 на КП 622
КО Пирот – град у Пироту, у делу града који се назива Тијабара. Са југозападне стране
је орјентисана ка улици Трг Републике, а са северозападне стране ка улици Саве
Немањића, са североисточне стране се граничи са парцелом тијабарске Саборне цркве,
а на југоистоку се граничи са парцелама у приватном власништву на којима се налазе
стамбено пословни објекти. Школски комплекс састоји се из 3 објекта који чине
функционалну целину:
ОБЈЕКАТ А – Главна зграда школе чији је главни улаз орјентисан ка Саве
Немањића. Објекат је саграђен 1925.године и од тада је у употреби. Објекат је
реконструисан и дограђен по пројектној документацији из 1972. године.
ОБЈЕКАТ Б – Фискултурна сала са анексом која је изграђена је 1980.године
ОБЈЕКАТ Ц – коме се приступа из школског дворишта пројектован је и изведен
као школска кухиња са трепзаријом и амбулантом у приземљу и медијатеком –
мултифункционалном салом за школске приредбе, предавања и друге активности.
Пројектом доградње поткровља повећан је капацитет објекта и у поткровљу овог објекта
изведене две учионице које се користе као кабинети за наставу ликовне културе и
уметности и за дневни боравак деце.
Пре израде ове пројектне документације прибављено је мишљење Завода за заштиту
споменика културе Ниш о евентиалним предузимањима мера техничке заштите објеката
којим је утврђено да предметни објекти нису утврђени као непокретно културно
добро те да није непопходно прибављати услове нити сагласности на пројектну
документацију.
Објекат А је спратности П+1(приземље и први спрат).
Објекат Б је сратности – П (приземље)
Објекат Ц је спратности – П+1+Пк(приземље, спрат и поткровље)
Овом пројектном документацијом су предвиђени радови на санацији и адапрацији
објеката, сви потребни радови на санацији фасаде и сви потребни грађевинско занатски
унутрaшњи радови у циљу побољшања услова коришћења објеката, као и енергетску

санацију, која се односи на смањење губитака топлотне енергије и добијање енергетског
разреда. Објекти А и Б су обухваћени једним заједничким елаборатом енергетске
ефикасности док је објекат Ц обрађен засебним Елаборатом енергетске ефикасности.
Сви предвиђени радови укључујући замену комплетне спољашње и унутршње столарије
и браварије, предвиђено је извођење додатних слојева термоизолације према Елаборату
Енергетске ефикасности, што значајно ће побољшати енергетске карактеристике
објеката.
Посебна пажња је посвећена решавању кретања особа са инвалидитетом у оквиру
Партерног решења уређења дворишта и непометаног приступа објектима особама са
инвалидитетом.
Овим пројектом нису обухваћени радови који су већ изведени у оквиру инвестиционог
одржавања у преходном периоду, као што је замена крова Објекта А и друго.
1.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС - ОБЈЕКАТ А – Главна зграда
Опис постојећег стања
Објекат А (Главна зграда) - Стање фасаде
На основу детаљног прегледа стања фасаде објекта А, констатовано је да је фасадни
плашт од фасадног малтера у неким деловима дотрајао. Фасадна боја је наношена у
претходном периоду али су и поред тога уочљиве пукотине и неравнине и на већем делу
фасаде.

У приземљу делови фасаде отпадају и уочено је присуство влаге на фасади у нижим
деловима објекта, те је неопходна санација тих фасадних површина, као и свих на
којима се уочавају неравнине и пукотине. Право стање фасаде може се установити тек
по подизању скеле. У случају да се малтер одвојио од зида и да постоји опасност од
даљег пропадања фасаде портебно је предузети свеобухватне мере санације како би зид
био припремљен за постављазе слоја термоизолације.

Фасадна површина је бојена у три боје које прате геометрију фасаде. Није присутна
стилска декоративна пластика обзиром да је реконструкцијом објекта средином 20тог
века фасада објекта промењена и да су са ње скинути сви стилски елементи, што је
урађено са свим поребним дозволама тако да је објекат том приликом добио нови
архитектонски израз, који је задржао све до данас и које ће имати и после извођења
радова који су овим пројектом предвиђени .

Сокла која је присутна по обим свих фасада је у јако лошем
стању.

Стање Фасадне столарије
Фасадна столарија је у потпуности дотрајала, прозори су првобитни, завршна боја се
изљуспала са дрвета, прозори не дихтују, тако да столарија захтева комплетну замену
новом. Обзиром да објекат није под заштитом могуће је заменити столарију савременом,
алуминијумском столаријом али је потребно да нова столарија буде естетски слична
постојећој, да садржи исту поделу и број крила с тим што не мора бити двострука као
постојећа. Потребно је да задовољава савремене стандарде по питању задржавања
топлоте и других карактеристика које су у складу са Елаборатом енергетске
ефикасности.

Главна улазна врата су у лошем стању, потребно их је заменити новим која су израђена
по узору на постојећа са постојећом декоративном браваријом коју је могуће
искористити.

Стање фасадне лимарије
Фасадна лимарија је у релативно добром стању. Олуци и олучне вертикале који су
замењени у исто време када је замењан и кровни покривач. Потребно је демонтирати
олучне вертикале и олуке по потреби, како би се обавили радови на фасади а потом
вратити оне који нису оштећени и који се могу искористити. Лимене опшивке и
окапнице на крову могу се задржати.
Приликом замене спољашње столарије потребно је заменити и све лимене окапнице и
опшивке око прозора.

Кров и кровни покривач су у добром стању.

Фасаде орјентисане према унутрашњем дворишту су запрљане и у делу приземља
окречена у белу боју која није у складу са остатком објекта.

Фасадна браварија - улазна врата од металних профила са стакленом испуном су
дотрајала и потребно их је заменити као и друга улазна и ветробранска врата као и
портел са вратима котларнице.

Објекат А - Стање унутрашњости објекта
На основу детаљног прегледа унутрашњости објекта примећени су следећи недостаци:
-

-

У холовима и ходницима су примећене пукотине на зидовима нарочито у делу где
штокови врата належу на зидове. Присутне су неравнине на неким зидовима у
учионицама.
Зидне површине су бојене јаким масним бојама у више слојева без скидања
претходних слојева.

У учионицама, као и у канцеларијама подови су неравни. Према изјави
инвеститора паркет је дотрајао и у јако лошем стању. Дашчице су биле видно
труле и суве, са присутним размацима између истих и није га било могуће
хобловати и лакирати. Тада је због недостатка средстава као привремено решење
постављен ламинат на подове. Ламинат није адекватно решење за јавне објекте
образовне намене где борави велики број корисника свакоднево, тако да видно је
похабан. У експлоатацији је због велике фреквенције корисника и померања
школкског мобилијара и ламинат веома брзо пропао и тренутно је стање подова у
свим просотријама јако лоше.

У делу степеништа у дограђеном делу објекта постоји испод самог степенишног крака
монтажни објекат који је имао функцију ђачке радионице која више није у функцији.

-

Гранитна керамика у хоницима је првобитна, потребна је замена новом уз
постављане адекватне подлоге и изолација.

-

Гелендери од кованог гвожђа су обојени неадекватном бојом потребно их је
скинут боју и задржати их, а рукохвати од дрвета који су дотрајали заменити.

-

Степениште од бетона је такође оштећено, газишта су бојена неадекватном бојом
која се скинула са подлоге.

-

Радијатори у објекту су у функцији, али су запрљани и кородирали, боја на њима
је оштећена и неадекватна.

-

Подпрозотне даске су труле и потребно их је уклонити пиликом демонтаже
фасадне столарије.

-

Фасадна столарија је са унутрашње стране деформисана, боја је попуцала и
немогуће је рестаурирати је.

-

Потребно је детаљно прегледати водоводне и канализационе инсталације и
пројектом водовода и канализације предвидети замену цеви и инсталација које су
дотрајале, што је предвиђено пројектом ВиК. Све инсталационе цеви уштемовати
у зидове или затворити гипскартоном а затим поставити нову облогу од керамике.

-

Керамика на подовима и зидовима је у лошем стању потребна је замена, ко и
комплетних санитарија.

-

У тоалетима је уочено влажење на зидовима и по плафону те је потребно утврдити
порекло влаге, узроке отклонити а зидове и подове санирати, па тек онда

поставити нову керамики и глетовати и кречити зиднове..

-

Стање унутрашње столарије је изизетно лоше, врата учионица су оштећена и
деформисана, не дихтују и не належу добро на штокове.

-

У учионицама су зидови оштећени услед постављања наставник средстава,
плаката и других материјала на зидове уз употребу ексера и лепњивих трака.

-

У учионицама у којима постоје издвојене просторије које служе као лабораторије
су запуштене, преградни зидови са надсветлом су монтажни и инпровизовани са
испуном од ламперије и као такви неадекватини.

-

Посебну пажњу обратити на ходник у приземњу који воде према топлотној
подстаници, као и на саму котларницу, јер је стање тих просторија веома лоше. У
ходнику су присутне незаштићене цеви које се налазе испод плафона.

Опис предвиђених радови на санацији фасаде
Пројектном документацијом су обухваћени радови на комплетној санацији фасаде.
Пре почетка извођења радова на фасади потребно је демонтирати све спољне јединице
климе које су постављене на фасади.
Радови предвиђени овим пројектом обухватају замену комплетне фасадне столарије у
објекту. Потребно је пажљиво демонтирати постојећу столарију заједно са штоковима,
свим опшивкама и потпрозорном даском, припремити за одлагање на место које одреди
инвеститор или за одвожење на градску депонију. Нову фасадну столарију монтирати
са свим потребним заптивањем.
Фасадну браварију која се може рестраурирати, као што је декоративна браварија на
улазним вратима, потребно је демонтирати, очистити и премазати антикорозивним
средствима и поново морнтирати на нова врата.
На деловима фасаде где је видно присуство влаге утврдити порекло влажења и
отклонити узрок. Затим је потребно исушити и заштити места која су оштећена
специјализованим премазима.
Предвиђено је, попуњавање свих оштећених површина зидова како би зидове били
припремљени за постављање слоја термоизолације од тврдих плоча минеталне вуне
дебљине 10cm на фасадне зидове у скалду са детаљним описима датим у предмеру
радова. Преко термоизолације са спољашне стране предвиђено је наношење 3 слоја
грађевинског лепка од тога два са утиснутом рабиц мрежицом а затим наношење
завршног фасадног слоја – у боји ( према шеми коју је пројектант приложио у цртежима
новопројектованог стања у оквиру графичке документације).
Бојење фасаде извести у складу са шемама бојења које су дате у цртежима
новорпојектованог стања по шеми који прилаже пројектант, шифра примењених боја
треба обавезно да се унесе у грађевински дневник. Пре почетка завршних радова
потребно је израдити узорке свих боја на фасади и тражити потврду пројектанта и
стручног надзора за извођење истих.
Слојеве термоизолације извести на такав начин да је задржи постојећа геометрија
фасаде.
Предвиђено санитари фасадну соклу у висини 60cm која је у јако лошем стању. Најпре
скинути све слојеве малтера и других неадекватних материјала који су наношени преко
зида и који су већим делом попуцали и отпали, а затим припремити подлогу и завршно
обрадити соклу слојем од вештачког камена на свим фасадама где је сокла постоји.
Сву фасадну лимарију - олуке, одводне олучне цеви и друго демонтирати пре почетка
радова. По потреби поставити нову лимарију, лимове подвити и подвући под малтер до
висине од минимум 3 см. Кровне олуке задржати као и казанчиће ако се по постављању
скеле установи да могу да остану у функцији, потребно је демонтирати их, складиштити
ако се утврди да су у добром стању поново поставити.
По завршетку радова на фасади потребно је поново поставити клима јединице у
одговарајућем поретку, груписане на одређеним местима и са маскама које не
нарушавају фасаду.

Парцела је према улици целом дужином ограђена зиданом оградом до висине 90цм са
стубовима између којих је су поља металних рамова са испуном од целиче мреже.
Потребо је демонтирати сва поља, и она која су оштећена и она која су привремено
замењена испуном која је другачија од првобитне, како би целокупна обрада била
враћена у првобирно стање. Зидани делови обраде су санирани у претходном периоду,
потребно их је бојити фасадном водооптпорном бојом у боји по избору пројектанта.

У делу парцеле орјентисаном према Тргу републике и аутобуској станици постоји појас
зеленила уз ограду који је потребно уредити. Пројектом је предвиђено да се прошири
појас зеленила и ограничи бетонским ивичњацима, да се, у делу где није присутно
зеленило, постави додатни слој хумуса а да се на целом појасу предвиди постављање
бусена траве и сађење новог дрвећа које би било визуелна и звучна баријера према
релативно прометној улици и аутобуској станици која се налази са друге стране улице.
У оквиру тог појаса зеленила предвиђене су зоне поплочане бехатоном са мотивом
пиротског ћилима у средини и са по две клупе од армираног бетона обложених дрветом
у делу за седење.
Опис предвиђених мера и поступака приликом организације предвиђених радова
Пре почетка радова извођач је дужан да постави заштитну ограду око градилишта са
прописно учвршћеним и монтираним елементима и свим потребним обавештењима и
упозорењима у оном делу фасаде који се у одређеном моменту ради. Извођеч је дужан
да на градилишту постави пано-таблу са потребним информацијама о инвеститору ,
пројектанту, надзору, уговореној вредности и роком завршетка радова.
Извођач је такође дужан да монтира фасадну скелу, у свему према важећим прописима,
да је уземљи, постави потребно осветљење и изради потребне и адекватне надстрешнице
како би се омогућио несметани прилаз објекту и заштитили пролазници.
Скела се користи све време трајања радова, и застире се перфорираним јутаним или
синтетичким застором, који мора бити уредно постављен и равномерно затегнут за све
време трајања радова. Извођач одређује редослед и динамику радова по фазама
извођења.
Скела мора бити статички стабилна, анкерована за зграду и прописно уземљена. Скелу
поставити до потребне висине, а највише до висине највише тачке кровног венца. Радне
платформе извести на растојању од 2,0 до 2,2m.

Извођач је у обавези да достави све потребне сертификате и атесте за употребљене
материјале за завршну обраду, као и гаранцију на постојаност боје, заштитних премаза
и квалитет материјала.
Обрачун свих позиција се врши према опису, а према стварно изведеним количинама
радова и мерама узетим на лицу места, унетих у грађевинску књигу и потврђених од
надзорног органа и без додатака на отежане услове рада, специфичне услове локације и
др.
Што се тиче приступачности објекта за особе са инвалидитом, већ постоји рампа која је
поставњена у код улаза из унутрашњег дворишта у објекат и она се задржава.
ОБЈЕКАТ А - Планирани унутрашњи радови и опис предвиђених грађевинско
занатских радова на санацији унутршњости објекта
Потребно је све просторије припремити за предвиђене радове, скинути са зидова
све плакате и наставна средства, демонтирати полице и школске табле. Намештај
груписати на средини просторије, заштитити и припремити за привремено одлагање
како би било могуће извести радове на подовима.
У делу степеништа у дограђеном делу објекта постоји испод самог спепенишног
крака монтажни објекат који је имао функцију ђачке радионице која више није у
функцији. Потребно је тај објекат демонтирати и у том делу поставити подизну
платформу за особе са инвалидитетом која би била вертикална веза између приземља и
првог спрата.
Радијаторе је потребно демонтирати у свим просоторијама како би се обрадили
зидови иза радијатора. Сву опрему грејања – радијаторе и цеви очистити, бојити и
поново поставити на одговарајуће место, уз замену свих дотајалих држача као и вентила
који не функционишу.
Унуташња столарија и браварија
У објекту А је потребно демонтирати и заменити комплетну унутрашњу столарију и
браварију која је углавном првобитна или из периода доградње и реконструкције
објекта. Фасадна столарија се мења алуминаријом док је унутрашњу столарију од пуног
дрвета потребно заменити новом, која је такође дрвена и која у свему одговара
оригиналној. Врата учионица и других порсторија која имају рељефе и декоративне
лајсне и која су од пуног дрвета превиђено је израдити по узору на постојећа , а улазне
портале и ветробранска врата од металних порфила са испуном од стакла је потребно
заменити новом алуминаријом столаријом са стакленом испуном са одговарајућим
смером отварања врата према Елаборату заштите од пожара. Пројектом је такође
предвиђена замена постојеће ПВЦ столарије која је уграђена у тоалетима у оквиру
претходног инвестиционог одржавања. Према захтеву инвеститора потрбно је
демонтирати је и уредно сложити ако је у очуваном стању и складиштити на месту које
одреди инвеститор како би била употребвљива касније и евентуално искоришћена на
неким другим објектима који припадају школи ван градског подручја.
Потребно је обрадити све шпалетне и довратике који су приликом демонтаже врата
оштећени.
Сувомонтажни радови
У учионицама у којима је део простора преграђен монтажним преградним зидовима са
надветлом, као што је кабинет за билогију и кабинет за хемију, потребно је уклонити
постојеће преграде и поставити нове преградне зидове од гипскартонских плоча на
подконструкцији са адекварном термо и звучном изолацијом и са надсветлом од
алуминијумске браварије у скалду са новопројектованим стањем приказаним у
графичкој документацији. Потребно је уградити врата на позицијама према цртежу.

Пројектом је предвиђено премештање учионице биологије на место наставничке
нанцеларије.
Промена намене просторија
Просторија у којој је до сада било кабинет биологије је планирана да се адаптира у
наставничку канцеларију. Део те просотрије је преграђује (у делу где је била
лабораторија биологије). Ту се формира чајна кухиња и канцелаија намењена
секретаријату школе. Предвиђрено је пробијање зида из ходника како би постојао
директан пролаз из ходника до чајне кухиње и канцеларије.
Све интервенције на исталацијама спровести пре обраде зидова и плафона, како би се
сви видњиви каблови и каналице уштемовали у зидове. Извођач је дужан да направи
шему кретања узиданих каблова.
Обрада подова
Овим пројектом предвиђено је уклањање свих слојева подова у учионицама и ходницима
- најпре ламинат који је постављен као привремено решење а затим и паркет заједно са
свим слојевима пода који ће бити установљени тек када се крене са радовима. (у случају
да је испод паркета слој песка, утврдити стање међуспратне конструкције и по одобрењу
сручног надзора извести следеће радове – заштита међуспратне конструкције,
постављање термоизолације и равнајућег слоја и поставње нове подне облоге – паркета
са адекватном завршном обрадом - лакирањем у учионицама или гранитне керамике у
ходницима. Подове степеништа где је изведен под типа ливени терацо је у лошем стању
обзиром да су дуго изложени утицају људског фактора изгубили су свој првобитни
изглед. Нечистоћа се упила у саму структуру материјала. Таква површина пода пре свега
није здрава нарочито за јавне објекте које користе деца, а и изглед таквог пода је доста
другачији од првобитног изгледа. Потребно је извршити брушење и полирање ТЕРАЦО
подова. Процес реконструкције се састоји од калибрације површине тј. скидања
површинског слоја камена како би се дошло до слоја матеијала који је чист и има изглед
нове, не обрађене камене површине. Након калибрације врши се брушење и полирање
површине што представља углачавање камена и овај део обраде даје финални изглед
површине. Заштита камених површина се врши течним воском одностно течним
силиконом зависно од позиције површине (спољна, унутрашња). Век трајања заштите је
до 12 година.

Санација влаге
У просотријама где је примећена влага санирати узрок и последице влажења, а затим
зидове и плафоне припремити и кречити.
У ходнику који води ка фискултурној сали примећено је влажење по плафону које је
потребно санирати. У том делу ходника видљиве су цеви инсталација канализације као
и грејања у делу испог таванице. Потребно је заштитити цеви и извести спуштени
плафон у том делу ходника.
Посебно обратити пажњу на просторије подтанице грејања где су подови и зидови у
јако лошем стању, а тоалет и остава нису у функцији.
Обрада зидова у ходницима и свим другим просторијама подразумева скидање свих
слојева зидова где си примећене пукотине и неравнине. У просторијама где је
примењена техника позната као -шпански зид- потребно је остругати слој тог наноса и
припремити зид за кречење. Посебну пажњу обратити на обраду шпалетни и припрему
отвора на просотријама за уградњу нових врата. Потребно је уштемовати у зидове све
видљиве каблове и каналице који су били постањени на зидове. На крају је потребно
све зидове глетовати и кречити комплетну зидну површину.
Бојење зидова је предвиђено тако да се делови зидова који су ниже (до висине~2м), боје
пуном диспезијом или масном бојом, а остатак зидова и плафони, који су мање доступни
за механичка оштећења, боје се полудисперзијом. Нијансе боја треба бирати тако да не
буду превише јаке како би просторије биле пријатније за боравак.
У улазном делу из дворишта формирана је просторија која има функцију оставе са
једним точећим местом. Просотрија је у лошем стању, има неадекватан под и таваницу.
Потребно је комплатно адаптирати ту прсторију. Извести изолацију на поду а затим
равнајући слој и гранитну керамику на лепку. Зидове и таваницу облозити
гипскартонским плочама на подконструкцији а затим глетовати и кречити.

Стање инсталација
Електроинсталације у објекту
Пројектом електороинсталација у оквиру пројекта санације и адаптације предвиђени су
сви потребни радови на санацији посотјећих електроинсталација у објектима школе. У
циљу самњивања потрошње електричне енергије предвиђена је замена свих светиљки у
објекту новом – ЛЕД РАСВЕТОМ.
Предвиђено је штемовање и узиђивање свих видњивих телекомуникацијоних каблова
(за интернет и друго) који су приликом претходних интервенције на објекту разведене
каналицама по зидовима објкта.
Инсталације водовода канализације и хидрантске мреже
Пројектом инсталација водовода и канализације и хидрантске мреже приказано је
постојеће стање тих инсталација у објекту и предвиђени су радови на санацији истих.
Прегледом на лицу места уочена су сва критична места на којима долази до влажења
зидова и плафона. Хидрантска мрежа је такође предмет пројекта.
Термотехичке инсталације
Инсталације грејања су у функционалном стању али је потребна санација истих.
Пројектом машинских инсталација је предвиђена замена свих вентила и других делова
система грејања. У оквиру молерско фарбарских радова у Пројекту архитектуре
предвиђена је демонтажа, чишћење и бојење радијатора и њихово поновно постављање.

1.5.2. ТЕХНИЧКИ ОПИС - ОБЈЕКАТ Б – Фискултурна сала са Анексом
Опис постојећег стања
Објекат Фискултурне сале са анексом је изграђен по пројектној документацији из 1980.
године. Архитектонско обликовање фасаде припада периоду модерне и
конструктивизма, у складу са тим када је и пројектован и изведен објекат и такву
архитектуру је потребно задржати и после радова предвиђених овим пројектом.
ОБЈЕКАТ Б – Фискултурна сала са анексом - Стање фасаде
Објекат чини главна сала са истакнутим бетонским стубовима и великим стакленом
површинама између њих. Као завршна обрада фасаде коришћена је фасадна опека на
подужним фасадама, док су забатни зидови који су забатни зидови са завршном обрадом
од племенитог малтера или бавалита. Стубови су у природној боји бетона.
На основу детаљног прегледа објекта и сагледавања стања фасаде, констатовано је да је
фасада видно запрљана и оштећена. На фасади су присутни графити и трагови корозије
на бетонским деловима.

-Велики шестокрилни прозори на фасади главне сале заштићени су челичном мрежом у
металним рамовима, који су у неким деловима деформисани.
-На фасади су постављени рефлектори који осветљавају школско двориште.
-Корв је покривен ребрастим лимом. Лимене опшивке су у лошем стању, као и олучне
вертикале. Приликом замене спољашње столарије потребно је заменити и све лимене
окапнице и опшивке око прозора.

Нижи део објекта – анекс, који је топлом везом повезан са објектом А, чине канцеларија
наставника, свлачионице и сала за реквизите повезани ходником.

Фасада тог дела објекта је у складу са главним волуменом обложена фасадном опеком.
Опека је обојена неадекватном бојом а осим тога је и запрљана.
Сокла од вештачког камена је и у овом делу објекта оштећена.
Стање Фасадне столарије и браварије
-Фасадна столарија и браварија је дотрајала, прозори и врата не дихтују, тако да захтева
замену новом. Отвори на фасади се не мењају.
- Улазна врата у овај део објекта која постоје са обе стране објекта су дотрајала,
потребно их је заменити новим.

-На прозотима анекса су постављене решетке које су деформисане и потребно их је
заменити.
-Кров анекса је покривен ребрастим лимом који је у неким деловима кородирао и
потребно је у том делу објекта заменити кровни покривач.

Објекат Б (Фискултурна сала са Анексом) - Стање унутрашњости објекта
Фискултурна сала са анексом је објекат који је фукционално и физички повезан са
главном зградом, постоји заједнички улаз из дворишта у делу према улици Саве
Немањића. Лево од улаза је ходник који повезује посторије анекса са главном
фискултурном салом.
На основу детаљног прегледа унутрашњости објекта примећени су следећи недостаци:
- На зидовима свих просторија у анексу приметне су пукотине и оштећења.
- У улазом делу, ходнику и у свлачионицама подови су неравни, ливени терацо је
оштећен и попуцао, облога од линолеума у делу ходника је похабана. У
канцеларији наставника је паркет у лошем стању. Точећа места у ходнику нису у
функцији.

-

Свлачионице су у јако лошем стању. Преграде између некадашњих кабина за
туширање су порушене како би се простор свлачионице проширио због повећаног

броја корисника.
-

Бетонско корито са точећим местима је оштећено. По две славине су у функцији.
Керамика на зидовима је оштећена.

-

Унутрашња столарија су оштећена, врата не належи на штокове, и потребно их је
заменити. Врата у зони тоалета у свлачионица су поломљена.

-

Радијатори у објекту су у функцији, су запрљани, тамне боје.
Слично је стање и у другом делу анекса где се налази канцеларија са засебним
мокрим чвором.

Централна фискултурна сала:
-

-

Спортски под фискултурне сале је у лошем стању – дашчице су оштећене,
присутне су неравнине и размаци између дасака. У већем делу сале су даске труле.
Плафон је подашчан облогом типа - ламперија. У неким деловима су дашчице
оштећене.
Зидови су запрљани, на неким деловима је отпао малтер. Видљиви су каблови који
су вођени каналицама по зидовима.

Заштитне решетке на прозорима су употребљиве, потребно их је демонтирати
очистити, обојити и вратити. По потреби заменити окове.
Стање унутрашње столарије и браварије је лоше, врата су оштећена је и
деформисана, не дихтују добро.

Опис предвиђених грађевинско занатских радова радова на санацији фасаде
Пројектном документацијом су обухваћени радови на комплетној санацији фасаде
објекта Б, укључујући и енергетску санацију. То подразумева постављање додатног
слоја термоизолације дебљине 12cm према прорачуну који је дат у Елаборату енергетске
ефикасности.
Превиђено је и накнадно постављање облоге опеке или плочица силикатне опеке како
би објекат задржао свој изворни архитектонски израз.
Пре почетка радова потребно је демонтирати сву браварију са фасаде као и рефлекторе,
клима јединице и слично.
Корвни покривач од ребрастог лима је потребно демонтирати ради замене и како би се
поставила термоизолација, као и оличњаци на корву. Олуке, одводне олучне цеви
демонтирати и извести нову, од поцинкованог лима d=0,55 мм.
Радови предвиђени овим пројектом обухватају замену комплетне фасадне столарије и
браварије. Декоративне делове од кованог гвожђа на улазним вратима скинуту очистити
и премазати антикорозивним средствима.
Коначни изглед фасаде треба да одговара постојећем, тако да је потребно у деловима
фасаде где постоји фасадна опека поставити нову фасадну опеку преко термоизолације.
Фасадну опеку могу да замене плочице фасадне опеке које се лепе на на заврпни слој
грађевинског лепка на рабиц мрежици.
Све каблове и вођице каблова уштемовати у зидове и по завршетку радова поставити
рефлекторе који осветљавају део дворишта испред објекта.
Извођач је дужан да пре извођења монтира фасадну скелу, у свему према важећим
прописима, да је уземљи, постави потребно осветљење.
Скела се користи за све време трајања радова, и застире се перфорираним јутаним или
синтетичким застором, који мора бити уредно постављен и равномерно затегнут за све
време трајања радова. Извођач одређује редослед и динамику радова по фазама
извођења.
Скела мора бити статички стабилна, анкерована за зграду и прописна уземљена. Скелу
поставити до потребне висине за радне операције на кровној атици, а највише до висине
највише тачке атике. Радне платформе извести на растојању од 2,0 до 2,2m.
Извођач је у обавези да достави све потребне сертификате и атесте за употребљене
материјале за завршну обраду, као и гаранцију од минимум 10 година на постојаност
боје, заштитних премаза и квалитет материјала.
Обрачун свих позиција се врши према опису, а према стварно изведеним количинама
радова и мерама узетим на лицу места, унетих у грађевинску књигу и потврђених од
Надзорног органа и без додатака на отежане услове рада, специфичне услове локације и
др.

Планирани унутрашњи радови и опис предвиђених грађевинско занатских радова
на санацији унутршњости објекта
У скалду са уоченим недостацима наведеним у овом техничком опису у Објекту Б је
потребно је исвести следеће радове:
-

У делу анекса предвиђена је санација и адаптација свлачионица. Потребно је
прилагодити свачионице начину коришћења, повећати простор за пресвлачење, а
у дну просторије преградити део за туширање и поставити два умиваоника. У
графичкој документацији у постојећем стању су црвеном бојом означени зидови
који се руше а у новопројектованом стању су приказани нови преградни зидови.
Најпре је потребно срушити зид који дели свалчионицу на два дела заједно са
бетонским коритом где се тренутно налазе точећа места. Инсталације водовода и
канализације извести у свему према пројекту водовода и канализације. Ови радови
су предвиђени у обе свлачионице. Предвиђено је такође рушење корита са
точећим местима у ходину и на месту тога постављање умиваоника у складу са
цртежима новопројектованог стања.

-

У овом делу објекта предвиђена је комплетна замена подних облога уз извођење
свих изолација и равнајућих слојева. Зидове обрадити у складу са
новопројектованим стањем.

-

У делу централне фискултурне сале потребно је припремити простор и
заштитити спортске реквизите и другу опрему. Демонтирати јединице климе и
калорифере и друге опреме која је причвршћена на зидове.

-

Потребно је заменити комплетан спортски под а затим исцртати линије терена за
спотрове за које се сала користи.

-

Санирати зидове где су примећене пукотине и неравнине, а затим обрадити,
малтерисати, глетовати и бојити комплетну зидну површину. На деловима зидова
који су у добром стању, потребно је зид припремити за кречење и бојити
полдисперзијом или масном бојом у боји у складу са изворним стањем објекта.

-

Комплетан плафон у центалној цали обложити гипскартонским плочама на
подконструкцији, затим исти глетовати и кречити у боји по избору пројектанта.

-

Предвиђено је чишћење и бојење радијатора. Радијаторе је
потребно
демонтирати како би се обрадили зидови иза радијатора, а зарим исте очистити
обојити и вратити на своје место уз евентуалну замену вентила који су дотајали.

-

Демонтажа, исправљање шмирглање и бојење заштитне решетке на прозорима

-

Демонажа постојеће столарије, одлагање и складиштење на месту које одреди
инвеститор
Уградња нове столарије и браварије и замена монтажних преградних зидова.

-

Електроинсталације
Пројектом електоринсталација предвиђена је санација постојећих инсталација и развод
нових у складу са изменама које су дата у новопројектованом стању.
Инсталације водовода канализације и хидрантске мреже
Инсталације водовода, канализације и хидрантске мреже су приказане засебним
пројектом и њиме су предвиђени радови на замени свих делова мреже који су дотрајали
и нефукционални. У постојећем стању је снимљена постојећа хидрантска мрежа која је
упореби, уз сталне провере њене функционалности од стране надлежне службе.
Хидрантска мрежа ће бити пројектом проверена и допуњена по потреби.
Термотехичке инсталације
Пројектом машинских инсталаиција приказано је постојеће стање инсталација грејања
објекта које функционише уредно. Предвиђено је чишћење и бојење радијатора и уз
замену вентила тамо где је то потребно.

1.5.3. ТЕХНИЧКИ ОПИС - ОБЈЕКАТ Ц – дворишни објекат – кухиња са
трпезаријом, школска амбуланта, медијатека кабинет уметности и
просторија за продужени боравак деце
Објекат Ц коме се приступа из школског дворишта из Ул Саве Немањића, је по
периоду изградње најновији објекат у школском комплеску, изведен као школска
кухиња са трепзаријом и амбулантом у приземљу и медијатеком – мултифункционалном
салом за школске приредбе, предавања и друге активности на првом спрату. Пројектом
доградње поткровља повећан је капацитет објекта и у поткровљу овог објекта изведене
две учионице које се користе као кабинети за наставу ликовне културе и уметности и у
новије време једна од просотрија као просотрија за продужени боравак деце.
Објекат Ц није под заштитом завода за заштиту споменика културе, тако да је могућа
комплетна енергетска санација објекта. У те сврхе је израђен Елаборат енергетске
ефикасности по коме су својени слојеви зидова и подова.
Опис постојећег стања
ОБЈЕКАТ Ц - дворишни објекат - Стање фасаде
Детаљним прегледом спољашњости објекта уставновљено је да је фасада објекта Ц
запрљана, у неким деловима су присутне неравнине и пукотине на фасади. Боја није
уједначена, у нижим деловима објекта (у висини сокле) фасада је обрађена и обојена
неадекватним материјалом.

Дрвена крова конструкција као и кровни покривач су у добром стању и задржавају се.
Олучњаци су у добром стању, олучне вертикале потребно заменити новим.
Бетонска сокла око објекта у висини око 0.6м је оронула и потрено је санирати, као и
прилазни део и степениште испред оба улаза у објекат.
Фасадна столарија је дрвена, дотрајала, прозори не дихтују, тако да комплетна фасадна
столарија захтева замену новом, која задовољава савремене савремене стандарде по
питању задржавања топлоте.

Улазна врата са порталом су дотрајала, потребно их је заменити. Надстрешнице изнад
улазног дела је покривена ребрастим лимом без адекватних опшивки.

Прилазно степениште је оштећено, постојећа керамика је попуцала и отпала са газишта,
није постављена ограда.
ОБЈЕКАТ Ц - дворишни објекат - Стање унутрашњости објекта
Прегледом унутрашњости објекта уочени су следећи недостаци:
У делу кухиње са трпезаријом
- У улазном делу су точећа места која нису у функцији.

-

Подне плоче у делу трпезарије су неравне и оштећене, тешко их је очистити јер се
у шупњинама скупља прљавштина и бактерије, што је проблем обзиром да је
просторија намењена боравку и исхрани деце.

-

-

Зидове и плафони су неравни и у неким деловима изњуспани. На зидовима су
закачени каблови. .
Потребна је санација мокрог чвора у делу кухиње, ако и саме кухиње.

Стање унутрашње столарије је лоше, врата не належи на штокове, и потребно их
је заменити. На неким вратима је стакелна испуна поломљена.

У другом делу приземља је улазни део са мокруим чвором и школском амбулантом. Тај
део објекта је потребнно санирати.
-

На степеништу које представља главну вертикалну комуникацију потребно је
заменити ограду целом дужином степенишних крака и на спrатовима.

-

-

-

Тоалет у приземљу је потребно санирати, керамика је првобитна, плочице су
попуцале, сaнитарије су дотрајале и потребна је замена исте.
На првом спрату објекта налази се медијатека и мултифункционална сала са
бином.
Под је обложен винил облогом, зидови су запрљани и површински оштећени.
Столарија је као и у целом објекту у лошем стању. Обзиром да је ово сала са бином
где се одржавају приредбе и друге манифестације потребно је приликом замене
столарије предвидети засторе којима би се на једноставан и ефикасан анчин сала
замрачила.
Радијатори су запрљани.
Просторија којој се приступа из сале је у лошем стању и потребно је санирати.

У поткровљу су смештене све учионице. Једна од учионица је повезана са
просторијом која у једном делу служи као остава а у другом је изведен мокри чвок
који није у функцији.
Право стање преградних зидава може се видети тек по уклањању полица и
наставних средстава која покривају велики део зидне површине. Услучају да су
зидови у добром стању поребно је кречење.
Потребно је у неким деловима скинути ламерију и препремити зид за кречење.
Подови у учионици обложени линолеумом, преко неравне подлоге. Подна је у
неким деловима замењена тако да није у целој просотрији истоветна. Потребно је
скинути све слојеве пода извести равнајући слој и онда поставити нову подну
облогу – гранитну керамику која је погодна за простор у коме се користе наставна
средсва за наставу уметности.

-

Таваница и греде обложени су дрвеном облогом која је у добром стању, присутна
су незнатна оштећења и у неким деловима, као натписи које је могуће очистити.

ОБЈЕКАТ Ц - дворишни објекат - Опис предвиђених радова на санацији и
адаптацији фасади
-

-

-

Санација објекта Ц односи се првенствено на енергетску санацију, Елаборатом
енергетске ефикасности је дефинисано да се постојећи зидови облажу слојем
термоизолације дебљине 12цм а потом обрађују са 3 слоја грађевинског лепка од
тога два са рабиц мрежицом и завршном облогом (типа акрилпласт).
Предвуђена је обрада сокле слојем од вештачког камена
Потребно је демонтирати ребрасти лим којим је покривена надстрешница изнад
улазног дела и извести нову са свим потребним лименим опшивкама и решеним
одводњавањем.
Демонтажа олучних вертикала и постављање нових по завршетку радова на
фасади у складу са цртежом новопројектованог стања.
Демонтажа заштитних челичних ограда на прозорима у поткровљу.
Пројектом је предвиђена замена комплетне фасадне столарије на објекту новом
алуминијомском столаријом у свему према приложеним шемама и
спецификацијама. Пројектант је предвидео фасадну столарију која има исту
поделу као постојећа али са једним крилом које се отвара и по вертикали и по
хотизонтали и са два фиксна крила лево и десно.
Бојење фасаде према шеми бојења која је приложена у новопројектованом стању.

ОБЈЕКАТ Ц –- дворишни објекат - опис предвиђених грађевинско занатских
радова на санацији и адаптацији објекта
Пројектним задатком потписаним од стране инвеститора, осим радова
предвиђених на санацији постојећег стања објекта, дефинисани су и захтеви које се
односе на адаптацију делова објекта у циљу побољшања функционалности објекта.
Инвеститор је тражио да се следеће:
-Пројектом је предвиђено измештање зида са улазним вратима у школску трпезарију
како би се проширио улазни део где је потребно сместити подизну платформу за особе
са инвалидитетом. Зид са улазним вратима поставља се у раван са фасадом.
- потребно је да се у приземњу објекта у улазном делу код трпезарије, на месту
постојећих точећих места предвидети два тоалета, један са улазом који је орјентисан
према постојећем предпростору а други са супротне стране. Потребно је да се отвори
улаз у објекат са супротне стране како би могло неометано да се изађе у двориште са
задње стране парцеле која се граничи са парцелом цркве и да се изведе помоћно
прилазно степениште.
- У улазном делу испред трпезарије је позиционирана подизна платформа(лифт) за особе
са инвалидитетом. Предвиђено је правњење отвора у међуспратној конструкцији и у
таваници приземља и таваници првог спрата.
-На првом спрату и у поткровљу је предиђено извођење по једаног мокрог чвора у делу
поред степеништа.
- у поткровљу је у новопројектованом стању искоришћен простор у коме већ постоји
мокри чвор за организацију два тоалета, једног за особе са инввалидитетом које се
изводи у свему према прописима који су описани претходно у делу техничког описа
као и другог тоалета у оквиру порстрије за продужени боравак деце. У оквиру простора
за продужени боравак деце плнанирана је према новопројектованом стању и мала
трпезарија са кухињом на месту некадашње оставе, која је одовјена од просторије
алуминијумском браваројим са стакленом испуном.

Пројектом су такође предвиђени унутрашњи грађевинско занатски радови на санацији
постојећег стања објекта:
- Припрема просторија, заштита намештаја и припрема за привремено
измештање.
-У приземњу је потребно заменити постојећу подну облогу у кухињи и трпезарији
као и у тоалетима уз извођење свих потребних изолација и равнајућег слоја.
- Постојеће сливнике заменити новим.
- Радијаторе је потребно демонтирати, очистити офарбати и поново монтирати.
- Зидове и плафон припремити за кречење и кречити полудиспезијом у боји по
избору пројектанта. Све каблове је потребно уштемовати у зидове.
- На првом спрату је предвиђена замена фасадне столарије, кречење свих зидова
и плафона, бојење радијатора. Бину која је од дрвене конструкције обложена даскама је
у добром стању. Подна облога у сали на првом спрату је у добром стању тако да није
потребно демонтирати седишта и клупе које су причвршћене за под.
- У поткровљу у учионицама је потрено предвидети замену столарије, кречење
свих зидова, фарбање радијатора, и лакирање ламперије и дрвене облоге н таваници и
на гредама.
- Заменити посотојећу подну облогу од линолеума, поставити гранитну керамику.
Напомена: Приликом обрачуна се примењују се грађевинске норме, па се упусти,
испусти, шембране итд посебно не развијају, нити ће се герови додавати. Третман
обрачуна отвора је дат у оквиру описа саме позиције, па ће се на тај начин и
примењивати. Извођач их приликом формирања цена мора узети у обзир. Сви радови
који нису могли бити обухваћени или дефинисани овим пројектом изводиће се у току
извођења радова, а на основу података узетих на лицу места, након подизања скеле.
Извођач је обавезан да радове изводи стручном радном снагом, квалификованом за ову
врсту послова, да угради квалитетне материјале и да се у току радова придржава
упутстава и налога надзорног органа и свих важећих техничких прописа.
Пирот,

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Март 2017. год.
Радмило Спасић, дипл.инж.арх.
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1.5.4. ТЕХНИЧКИ ОПИС – ПАРТЕРНО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА ДВОРИШТА И
НЕОМЕТАНОГ ПРИСТУПА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У оквиру пројекта архитектуре израђено је решење партерног уређења дворишта у
оквиру кога је предвиђено извођење спољних рампи и платоа који обезбеђују особама
са инвалидитетом непометани приступ свим објектима школе.
Овим пројектом санације предвиђено је и отклањање препрека за кретање особа са
инвалидитетом кроз објекате школе у скалду са ПРАВИЛНИКОМ О ТЕХНИЧКИМ
СТАНДАРДИМА ПЛАНИРАЊА, ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА,
КОЈИМА СЕ ОСИГУРАВА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ И ПРИСТУП ОСОБАМА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЕЦИ И СТАРИМ ОСОБАМА
("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).
Радови на партерном уређењу дворишта и неометаног приступа објектима особама
са инвалидитетом
Уређење дворишта и нивелација терена је планирана тако да се омогући неометани
приступ свим објектима школе. Савладавање висинске разлике између пешачке
површине и прилаза до објекта врши се:
-

полукружним рампама за пешаке и инвалидска колица, за висинску разлику до
60cm, што је случај са прилазом Објекту A из унутрашњег дворишта, где се
постојећа метална монтажна рампа уклања као и постојећа жардињера, и у
унутрашнјем дворишту се формира интерни кружни трг са мотивом пиротског
ћилима у средини. По ободу кружног трга се изводи бетонска рампа у потребној
дужини да би се савладала висинска разлика од максимално 60цм. Испред улаза у
објекат се прави приступни плато, а око рампе је предвиђено озелењавање.

-

Сличан систем платоа и полукружне рампе приењен је и у дворишном делу испред
улаза у објекат Ц и улазни део који повезује објекте А и Б. Формирањем платоа
улаѕни део објеката доведени су на исту коту са које се може неометано
приступити објектима.

За облагање платоа, како кружних са рампама тако и платоа који повезује објекте Б
и Ц, као и оних у оквиру уређеног појаса зеленила уз ограду који у свом центалном делу
имају мотив пиротског ћилима, предвиђена је посебна врста декоративног бетона, где
се камени агрегат налази изложен на самој бетонској површини, са дефинисаним
спектром различитих боја и текстура. Представља робустан и трајан бетон намењен за
бетонирање спољних површина.
Предности су примене оваквог материјала је: Изглед природног агрегата, могућност
различитог бојења површина и исцртавања предвиђених мотива у складу са шемом која
је приложена у оквиру графичког дела. Потребно је обезбедити низак степен порозности
И да површина буде отпорна на дејство мраза и соли како би обезбедили издржљивост
и трајност. И једна од најбитнијих ствари је да површина буде отпорна на
клизање/проклизавање.

Поступак уградње:
Пре саме уградње, веома је битна чврста квалитетна припрема подлоге/тампона који би
требало да буде стишљивости Мс=60МПа.
Набавка материјала и израда изложеног бетона, према узорку који је одабрао одговорни
пројектант
У пасажу који води према унутрашњем дворишту са задње стране објекта А предвиђено
је извођење бетонске рампе како би се у Објекат А из пасажа приступало са приближно
исте коте на којој је призмље објекта јер се у том делу објекта налази подизна платформа
за особе са инвалидитетом као и мокри чворови.
Озелењавање дворишта
Пројектом је предвиђено озелењавање дела дворишта према шеми уређења дворишта.
Предвиђен је појас уређеног зеленила уз ограду према Тргу републике, где су планирана
три мања платоа са клупицама. Клупице се изводе од армираног бетона, а седишта се
облажу дрвеним даскама са заштитним премазима. Такође је предвиђено озелењавање
делова дворишта уз лучне рампе које се налазе на ободу кружних платоа као и делови уз
рампу.
У овиру појасева уређеног зеленије предвиђено је формиранје травњака са насипањем
хумуса, сејањем траве и одржавањем травњака. Извршити набавку, утовар и довоз и
разастирање плодне хумусне земље у слоју дебљине 10 цм са давањем надвишења
(надмера) од 20% како би после слегања, земља заузела пројектоване коте. Извршити
фино планирање, ваљање дрвеним ваљком и сетву травне смесе:
- Фестуца рубра 40 %
- Фестуца овина 30 %
- Поа пратенсис 20 %
- Трифолиум репенс 10 %
Сетву травног семена извршити равно из два унакрсна правца и то по мирном времену
без падавина и ветра. По извршеној сетви семе утиснути у земљу гвозденим јежом, а
потом уваљати дрвеним ваљком и извршити интезивно поливање до пуног ницања
траве. Поливање наставити свакодневно до првог кошења. Прво кошење извршити
косом када трава достигне висину 10-15cm а друго кошење извршити косачицом.
Обрачун по м2 затрављене површине.
Пројектом је предвиђено и сађење декоративних садница у оквиру озелењених
површина. Биљне врсте које се примењују задате су предмером али нису прецизно
дефинисане и то су неке жбунасте биљке, саднице дрвећа и тује. Могуће је приемнити
и неке друге врсте уз консутацију пројектанта а у оквиру предвиђеног буџета.
Делове дворишта који нису промењени у одоносу на постојеће стање потребно је
пресвићи слојем асвалта и нивелистаи тако да се вода усмери ка предвиђеној кишној
канализацији.
И коначно, превиђено је исцртавање спотрког терена у заднјем делу дворишта на
асфалту, цпецијализованом бојом за хоризонтално обележавање и сигнализацију.

Унутрашњи радови на отклањању препрека за неометано кретање особа са
инвалидитетом
Објекат А
Подизним платформама решено је савладавање висинске разлике унутар објекта између
приземља и првог спрата у Објекту А. Платформа је планирана у делу степеништа код
улаза из пасажа, на месту монтажног објекта испод степеништа који се руши. Све
детаљи извођења платформе су део пројектне докуметације коју прилаже произвођач.
У истом ходнику, у непосредној близини платформе, предвиђена је адаптација тоалета,
којом је планирано да се део женског тоалета прегради и адаптира у тоалет за особе са
инвалидитетом. То је предвиђено у приземљу и на првом спрату. У другом делу објекта
А, на првом спрату предвиђен је јоз један, трећи тоалет за особе са инвалидитетом, на
првом спрату.
Објекат Б
Обзиром да постоји денивелација подова између Објекта А и Б, предвиђено је да се
подигне кота пода у улазном делу и у ходницима и свлачионицама објекта Б како би
корисници фискултурне сале имали неометан приступ објекту А, као и тоалетима за
одобе са посебним потребама.
Објекат Ц
У оквиру објекта Ц као вертикална комуникација између свих спратова у објекту Ц
предвиђен је лифт за особе са инвалидитетом који повезије све етаже објекта. У
поткровљу објекта Ц предвиђен је тоалет за особе са инвалидитетом.
Пројектом је предвиђено извођење укупно 4 нова санитарна чвора – WC-a за особе са
ивалидитетом који се налазе у Објекту А и Објекту Ц, а Корисници објекта Б могу
неометано приступити тим тоалетима заваљујући хортизонталној нивелацији подова у
складу са новопројектованим стањем.
Тоалети за особе са инвалидитетом су пројектовани према техничким стандардима
приступачности у складу са чланом 20.
Врата су ширине светлог отвора 110 цм, која се отварају према споља; опремљена су
приступачном кваком на вратима према одредбама правилника;
Планирано је да буде уграђен механизам за отварање врата споља у случају позива у
помоћ, одговарајуће електричне инсталације;
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
Радмило Спасић, дипл.инж.арх.
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