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На основу члана 32, 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 

________________ од __. септембра 2018. године (не попуњава понуђач), Одлуке о 

заједничком спровођењу поступка јавне набавке Министарства омладине и спорта 

Републике Србије и Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије Број 404-02-

8/3/2018-08 од 25.  септембра 2018. године, односно Број 01-4761 од 25. септембра 2018. 

године, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке Број 404-02-8/3/2018-08 од 

26. септембра 2018. године, Решења о образовању комисије Број  404-02-8/4/2018-08 од 26. 

септембра 2018. године, Претходног обавештења број 01-7145 од 07.12.2018. године и 

члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, број 86/2015), 

припремљена је конкурсна документација за предметни поступак јавне набавке означен као 

ЈН 1.3.1/2018. 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу: 

Назив и седиште наручиоца:  

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије 

Матични број:…………………………………………..07009305 

ПИБ: …………………………………………………… 101991629 

Текући рачун: …………………………………………. 840-718668-46 

Интернет адреса наручиоца:www.rzsport.gov.rs 

 

Назив и седиште наручиоца:  

Министарство омладине и спорта Републике Србије 

Матични број:………………………………………..17693719 

ПИБ: …………………………………………………105004944 

Текући рачун: ………………………………………. 840-1620-21 

Интернет адреса наручиоца:www.mos.gov.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке, циљ поступка јавне набавке и примена др. закона 

У складу са чланом 32. ЗЈН спроводи се отворени поступак, након доношења Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке Број 404-02-8/3/2018-08 од 25.  септембра 2018. године, а 

у циљу закључења уговора о јавној набавци. 

На ову набавку ће се примењивати:  

 Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);  

 Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС” , број 18/16);  

 Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85 и 57/89 и 

„Службени лист СРЈ”, број 31/93);  

 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14 и 145/14); 

file:///C:/Users/marko.nikolic/Desktop/ЈН%202017/Sladjana-6/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/PC/AppData/Marija-6/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RH8SGZ2Q/www.rzsport.gov.rs
file:///C:/Users/marko.nikolic/Desktop/ЈН%202017/Sladjana-6/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/PC/AppData/Marija-6/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RH8SGZ2Q/www.mos.gov.rs
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 Закон о безбедности и здрављу на раду ( „Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 

91/15);  

 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09,36/09-

др.законом, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, и 14/16);  

 Закон о управљању отпадом ( „Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10и 14/16);  

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени 

гласник РС”, број 56/10); 

 Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС”, 

број 75/10);  

 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту 

(„Службени гласник РС”, бр. 106/09, 6/10 и 15/10); 

 Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени 

гласник РС”, број 53/97);  

 Правилник о начину вођења књиге инспекција и грађевинског дневника („Службени 

гласник РС”, број22/15);  

 материјални прописи који ближе регулишу предмет јавне набавке или доказивање 

испуњености услова предвиђених у конкурсној документацији; 

 стандарди и техничка правила струке. 

 

3. Подаци о предмету јавне набавке 

Предмет јавне набавке број радови - Реконструкција ОСК „Караташ”, четврта фаза 

Ознака из опште речника набавки: 45454000-4 радови на реконструкцији. 

 

4. Јавна набавка није обликована по партијама  

 

5. Особа за контакт   

Марко Николић jnkaratas@rzsport.gov.rs радним даном од 7:30h до 15:30h. 

 

I Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 

гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. 

 

1.Спецификација радова: 

Детаљан опис и разрада предмета набавке садржан је у техничком опису, техничким 

условима и предмеру и предрачуну, која се налази у делу VI, VII и VIII ове конкурсне 

документације; 

Заинтересована лица која желе да поднесу понуду дужна су извршити увид у ПЗИ и обићи 

локацију извођења грађевинских радова. Увид у пројекат може се извршити сваког радног 

mailto:jnkaratas@rzsport.gov.rs
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дана у периоду од 10.00 - 12.00 часова у Заводу за спорт и медицину спорта Републике 

Србије, Кнеза Вишеслава 72. Увид у пројекат потребно је најавити најмање два дана раније 

не е-адресу: jnkaratas@rzsport.gov.rs. Пре вршења увида у пројекат заинтересовано лица ће 

предати посебно овлашћење издато од стране законског заступника заинтересованог лица . 

О извршеном увиду у пројекат наручилац ће издати потврду која је саставни део конкурсне 

документације.  

Обилазак грађевинске локације, може се извршити сваког радног дана у периоду од 10.00-

14.00 часова у Омладинском спортском кампу „Караташ”, Нови Сип бб . Обилазак локације 

потребно је најавити најмање два дана раније не е-адресу:  jnkaratas@rzsport.gov.rs Пре 

почетка обиласка грађевинске локације заинтересовано лица ће предати посебно 

овлашћење издато од стране законског заступника или другог овлашћеног лица 

заинтересованог лица. О извршеном увиду у пројекат наручилац ће издати потврду која је 

саставни део конкурсне документације.  

НАПОМЕНА: Увид у пројекат, а посебно обилазак локације за извођење је неопходан 

да би понуђачи, на лицу места могли да се увере у стање објеката, специфичност 

локације и специфичност предмета набавке, који могу бити од утицаја на подношење 

понуде. Наручилац ће као пословну тајну чувати имена свих заинтересованих лица и 

стараће се да два заинтересована лица не врше увид у пројекат, односно обилазак 

локације у исто време.  

Начин спровођења контроле: Контролу и динамику извођења радова обавља надзорни 

орган стручне службе наручиоца и други надлежни органи у складу са Законом. 

Место извршења радова: Омладински спортски камп “Караташ” Нови Сип бб, Кладово 

Рок извршења радова: до 60 календарских дана од дана увођења у посао извођача. 

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

Закона); 

mailto:jnkaratas@rzsport.gov.rs
mailto:jnkaratas@rzsport.gov.rs


Конкурсна документација  јавна набавка ЈН 1.3.1/2018 Реконструкција ОСК „Караташ“, четврта фаза 

 

страна 6 oд 142 

 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу Министарства грађевинарства, инфраструктуре и 

саобраћаја за извођење радова у зони националног парка и заштићеног 

природног добра (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

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

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

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом 76. Закона, и то:  

1) Да има неопходан финансијски капацитет:  

 да није био у финансијској блокади ни један дан у протеклих 

годину дана од дана објављивања позива на понуду; 

 понуђач мора ради јасне процене нивоа ризика (историјат плаћања, 

обим и стабилност пословања, показатељ ликвидности, показатељ 

структуре и извора средстава, показатељ успешности) да има 

скоринг најмање („ББ+“, „ББ“, „ББ-“). 

 

2) Да има неопходан кадровски капацитет: 

 да има најмање 30 радно ангажованих лица од тога најмање:  

- једног дипл.инж. грађ. са важећом лиценцом 410 и/или 411 

и/или 414; 

- једног дипл.инж.арх. са важећом  лиценцом 400 или 401; 

- једног дипл.инж.маш. са важећом  лиценцом 430; 

- једног дипл.инж.елект. са важећом лиценцом 450 или 453; 

- једно лице са положеним стручним испитом из области заштите 

од пожара. 

Напомена: може бити исто лице, које поседује неку од горе 

наведених извођачких лиценци; 

- 15 радника грађевинске струке без обзира на степен стручне 

спреме (II, III, IV и V). 

 

3) Да има неопходан пословни капацитет: 

 да је у периоду од 5 (пет) година пре дана објављивања Позива за 

подношење понуда извео радове који су предмет јавне набавке, 

укупне збирне вредности за наведени период од минимум 

150.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега радове у зони 

Националног парка у вредности од минимум 30.000.000,00 динара 

без ПДВ-а;  

 да поседује важећу дозволу за 1) прикупљање азбестног отпада, 2) 

складиштење азбестног отпада, 3) транспорт азбестног отпада и 4) 

третман азбестног отпада - индексни број отпада 17 06 01*- 

изолациони материјали  који садрже азбест или 17 06 05*- 
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грађевински материјали који садрже азбеста; Напомена: У 

дозволама маркером означити индексне бројеве отпада; 

 да је извршио минимум један посао уклањања, транспорта и 

третмана азбестног отпада у зони Националног парка; 

 да има закључен важећи уговор са стручном организацијом која 

поседује лабораторију за испитивање опасног отпада, која је 

акредитована од стране АТС-а (Акредитационог тела Србије); 

 да има важећи уговор са стручном организацијом која поседује 

овлашћење за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху, која је 

акредитована од стране АТС-а; 

 да има успостављен систем управљања заштитом и безбедношћу на 

раду према СРПС ОХСАС 18001:2008 или одговарајућем 

међународном стандарду; 

 да има успостављен систем управљања заштититом животне 

средина према стандарду СРПС ИСО 14001:2005 или одговарајућем 

међународном стандарду; 

 да има успостављен систем менаџмента квалитетом према 

стандарду СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајућем међународном 

стандарду; 

 да има успостављен систем менаџмента енергијом према стандарду 

СРПС ИСО 50001:2012 или другом одговарајућем међународном 

стандарду; 

 да има успостављен систем менаџмента безбедношћу 

информацијама према стандарду ISO/IEC 27001:2013; 

4) Да има неопходан технички капацитет:  

 Камион кипер са истоварном руком......................................1 ком. 

носивости најмање 10 т 

 Лако-доставно возило .................................................... 1 ком. 

 Комбинована радна машина мин. масе 13 т....................1 ком. 

 или булдожер мин. масе 13 т 

 агрегат за струју јачине мин. 18 kw....................................1 ком. 

 миксер за бетон капацитета најмање 5 м
3
.......................1 ком. 

 градилишни компресор најмање 3 m
3
.............................1 ком. 

 

5) Да достави средства финансијског обезбеђења:  

 

 банкарску гаранцију за озбиљност понуде на динарски износ од 

најмање 5% од вредности понуде без ПДВ-а (безусловна, 

неопозива, платива на први позив); 

 да достави оригинал писмо о намерама банке за издавање 

безусловне, неопозиве и плативе на први позив банкарске 

гаранције за повраћај аванса;  

 да достави оригинал писмо о намерама банке за издавање 

безусловне, неопозиве и плативе на први позив банкарске 

гаранције за добро извршење посла у вредности од најмање 10% 

од вредности понуде без ПДВ-а;  
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 да достави оригинал писмо о намерама банке за издавање 

безусловне, неопозиве и  плативе  на први позив банкарске 

гаранције за отклањање недостатака у гарантном року на 

динарски износ, у вредности од најмање 5% од вредности понуде 

без ПДВ-а;  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно, с тим да је сваки члан групе понуђача дужан да достави доказ. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

1) Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из члана 75. став. 1. тачка 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из 

казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Предузетници и физичка лица: Извод 

из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
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изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре дана отварања понуда; 

4) Услов из члана 75 став 1. тачка 5) Копија важећег Решења о издавању дозволе 

И 091 А1 за извођења радова у зони националног парка и заштићеног 

природног добра издато од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре; 

 

5) Услов из члана члана 75. став 2. – Доказ: Oбразац изјаве о испуњености услова из 

члана 75. став 2. (овај образац налази се у конкурсној документацији). Изјава мора 

да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

НАПОМЕНА: Уместо доказа из члана 75 став 1 тачка 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама понуђач, може доставити изјаву на меморандуму да је регистрован у 

регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре са јасним 

означавњем web адресе на којој се може приступити предметном податку, уз овакву 

изјаву понуђач је може да поднесе и копију решења о усвајању регистрационе пријаве у 

регистар понуђача. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

1) Доказ финансијског капацитета: 

 потврда о данима неликвидности издата од стране НБС - Одељење 

за принудну наплату Крагујевац, минимални период који треба да 

обухвати потврда __.10.2017 – __.10.2018. године. 

Напомена: Ако је овај податак јавно доступан уместо ове потврде 

понуђач доставља изјаву на меморандуму, са адресом интернет 

странице где се овај податак може пронаћи и одштампаним изводом 

са интернет странице на којој се јасно види матични број и ПИБ 

понуђача (претраживање дужника у принудној наплати). 

 Понуђач мора да достави извештај о скорингу привредних 

друштава који издаје Агенција за привредне регистре којим се 

доказује да има скоринг оцену која се захтева конкурсном 

документацијом. 

 

2) Доказ кадровског капацитета:  

 списак радно ангажованих лица на меморандуму понуђача са 

печатом понуђача и потписом овлашћеног лица;  

 копија Потврде о пријави на РФПИО или Централни регистар 

социјалног осигурања (копија Обрасца М-А, Обрасца М3А, 

или Обрасца М1СЗ) за лица наведена у списку; 

 за инжењере наведене у списку: а) копија лиценце, б) 

потврда о року важења лиценце издата од стране 
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Инжењерске коморе Србије и в) копија Потврде о пријави на 

РФПИО или Централни регистар социјалног осигурања (копија 

Обрасца М-А, Обрасца М3А или Обрасца М1СЗ);  

 уверење о положеном стручном испиту из области  заштите од 

пожара издато од стране МУП-а Србије;  

 

3) Доказ пословног капацитета: 

 Потврда референтне листе издата од стране Наручиоца 

(инвеститора) на моделу датом у конкурсној документацији са 

копијама окончаних ситуација;  

 важеће решење надлежног органа (Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине, органа аутономне 

покрајине и/или јединице локалне самоуправе) о дозволи за 1) 

прикупљање, 2) складиштење, 3) транспорт и 4) третман 

азбестног отпада;  
Напомена: Предметна дозвола може бити у једном решењу, ако је 

наведени орган донео такво решење;  У решењима јасно означити 

маркером индескни број отпада 17 06 01*- изолациони материјали  

који садрже азбест или 17 06 05*- грађевински материјали који 

садрже азбеста;  

 копија закљученог важећег уговора са стручном организацијом која 

поседује лабораторију за испитивање опасног отпада, која је 

акредитована од стране АТС-а; 

 копија важећег уговора са стручном организацијом која поседује 

овлашћење за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху, која је 

акредитована од стране АТС-а; 

 копија важећег сертификата СРПС ОХСАС 18001:2008 или 

одговарајућег међународног стандарда;  

 копија важећег сертификата СРПС: ИСО 14001: 2005 или 

одговарајућег међународног стандарда; 

 копија важећег сертификата СРПС: ИСО 9001: 2008 или 

одговарајућег међународног стандарда; 

 копија важећег сертификата СРПС: ИСО 50001: 2012 или 

одговарајућег међународног стандарда; 

 копија важећег сертификата ISO/IEC 27001: 2013 или одговарајућег 

међународног стандарда; 

 Потврда референтне листе издата од стране Наручиоца 

(Инвеститора) на моделу из конкурсне документације са копијама 

окончаних ситуација. 

4) Доказ техничког капацитета:  

 електронски очитан извод из саобраћајне дозволе, важећа полиса 

осигурања од аутоодговорности и уговор о закупу или лизингу 

(ако понуђач није власник); 
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 Копија пописне листе понуђача на дан 31.12.2017. године (у 

пописној листи маркером означити релевантну опрему), и/или 

 Уговор о закупу са спецификацијом закупљене опреме, која је 

потписана и печатом снабдевена од обе уговорне стране (ако 

опрема није саобраћајни средство), и/или 

 Фактура за купљену опрему и прибор са отпремницом са датумом 

до дана подношења понуде (ако опрема није саобраћајно средство). 

НАПОМЕНА: Докази из тачке 2, 3. и 4. техничког капацитета 

достављају се само за машине и возила које не подлежу регистрацији у 

смислу Закона о безбедности саобраћаја. 

5) Доказ средстава обезбеђења:  

 Оригинал банкарска гаранција (са клаузулама неопозива, безусловна и 

платива на први позив) на износ од најмање 5% од вредности понуде 

без ПДВ-а на име обезбеђења озбиљности понуде; Напомена: Рок 

важења предметне гаранције мора бити најмање онолико колико је 

важност понуде.  

 Писмо о намерама банке (оригинал на меморандуму банке) за 

издавање банкарске гаранције за плаћање аванса, писмо о намерама 

банке мора бити на износ траженог аванса (без ПДВ-а). 

 Писмо о намерама банке (оригинал на меморандуму банке) за издавање 

банкарске гаранције за добро извршење послаПисмо о намерама банке 

(оригинал на меморандуму банке) за издавање банкарске гаранције за 

отклањање недостатака у гарантном року 

Напомена: Средства финансијског обезбеђења и писма о намерама за 

издавање средстава финансијког обезбеђења морају бити на динарски 

износ од вредности понуде без ПДВ-а. 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), а доказ из 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ из 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.   

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, 

а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страници надлежних државних органа.  

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. 
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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. 

 

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуда мора бити састављена на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ. 

2. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ 

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из 

члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ, ове 

конкурсне документације.Понуђач у оквиру понуде доставља и трећа документа и обрасце 

тражене конкурсном документацијом.  

3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ 

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном докуметацијом и позивом. У 

складу са чланом 20. ЗЈН. У складу са чланом 20. став 6. ЗЈН, заинтересовано лице, које је 

путем електронске поште (или факсом) примило било који други документ из поступка 

јавне набавке, ДУЖАН је да на исти начин, оном од кога је документ примио, потврди 

пријем тог документа. 

 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена 

заводним печатом наручиоца, у року за подношење понуда, закључно са даном 22.10.2018. 

године до 9:00 часова, по локалном времену на писарницу Завода за спорт и медицину 

спорта  Републике Србије (канцеларија број 1). 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у писарницу 

наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца, у року за подношење понуда, 

закључно са даном 22.10.2018. године до 9:00 часова по локалном времену. Понуђач 

подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу писарнице наручиоца. 

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће 

понуђачу неблаговремено поднету понуду, неотворену, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. Напомена: Понуде послате препорученом пошиљком морају стићи до 

рока предвиђеног за пријем понуде. 

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

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  
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Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

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

неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

1) Доказе о испуњењу услова за учешће;  

2) Изјаву о независној понуди (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача);   

3) Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача) 

4) Образац структуре цена (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача) 

5) Образац предмера и предрачуна (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача); 

6) Образац изјаве о састављању понуде (попуњен, потписан и оверен печатом 

понуђача); 

7) Образац изјаве потврде о извршеном увиду у пројекат (попуњен, потписан и оверен 

печатом наручиоца); 

8) Образац потврде о извршеном обиласку локације (попуњен, потписан и оверен 

печатом наручиоца) ; 

9) Образац трошкова припреме понуде (уколико понуђач тражи трошкове) 

10)  Образац потврде референтне листе за радове на реконструкцији; 

11)  Образац потврде за подополагачке радове; 

12)  МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од стране 

одговорног лица). 

Понуда се сматра прихватљивом и одговарајућом, ако испуњава и остале услове из Закона 

о јавним набавкама. 

Препорука је понуђачима да обрасце у случају ручног уношења, попуњавају читким 

штампаним словима. 

 

5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана       

22.10.2018. године у 9:30 часова на адреси: Завод за спорт и медицину спорта Републике 

Србије, Београд Кнеза Вишеслава 72, Конференцијска сала. 

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији 

наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.  

 

6. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ 

Понуђач обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део конкурсне документације 

попуњава, нумерише редним бројем, потписује и оверава печатом на месту предвиђеном за 

печат и потпис. Остале делове конкурсне документације понуђач нумерише, парафира и 

ставља печат. 

7. ОБЛИК ПОНУДЕ 

Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли коју ставља у 

затворену коверту или кутију, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена 

онако како је била предата. На предњој и задњој стране коверте треба  бити налепљен: 

Образац за коверат. 

8. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуда мора важити најмање 60 дана, од дана јавног отварања понуда.  

9. ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 дана, од дана јавног отварања понуда. 
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10. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Наручилац се определио да у овој набавци као средство финансијског обезбеђења уговора 

тражи следећа средства финансијског обезбеђења:  

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла (безусловна, неопозива, платива на 

први позив) на износ од 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а). Ако се за 

време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће 

уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да 

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

уговором. Предметна банкарска гаранција се доставља у року од 10 дана од дана 

закључења уговора о јавној набавци, а најкасније приликом увођења у посао. 

2) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања (безусловну, неопозиву, плативу 

на први позив) у износу примљеног аванса, са роком важења најкраће до правдања 

укупног износа аванса. Предметна банкарска гаранција се доставља у року од 10 

дана од дана закључења уговора о јавној набавци, а најкасније приликом увођења у 

посао. 

3) Банкарску гаранцију за отклањање недостатака-грешака у гарантном року 

(безусловна, неопозива, платива на први позив) у износу од 5% од укупне вредности 

уговора (без ПДВ-а). Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје  

предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 

недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив са роком трајања најмање 5 дана дуже од гаранције извођача радова. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 

року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатка који 

би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  

 

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

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

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Цена је фиксна (јединична и укупно уговорена) и не може се мењати до извршења посла. 

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

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

одвојено искаже у динарима. 

12. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Плаћање изведених радова вршиће, према динамици из Модела уговора који је саставни 

део ове конкурсне документације, и то: 

- 40% од вредности уговорене цене, у року до 30 дана од дана испостављања авансног 

рачуна и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, која 

мора бити безусловна и платива на први позив, врши Министарство. Аванс се 

правда сукцесивно сразмерно вредности изведених радова и мора се оправдати са 

окончаном ситуацијом. 

Напомена: Понуђач је обавезан да захтева аванс. 

- По месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, испостављеним 

Заводу и Министарству, сачињеним на основу количина из оверених обрачунских 
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листова грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, овереним и 

потписаним од стране стручног надзора, у року до 30 дана од дана испостављене 

оверене ситуације, с тим што вредност за наплату по окончаној ситуација мора 

износити минимум 10% од укупно уговорене вредности. 

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања и не прихвата никакво додатно 

условљавање од стране Извођача, поготово не по питању рока извршења радова као и 

услова и начина плаћања. 

Сва потраживања која буду настала по потписаном уговору не могу бити предмет заложног 

права. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова. 

Уколико понуђач својом понудом захтева већи аванс од оног који је дефинисан 

претходним ставом, понуда може бити одбијена као неприхватљива. 

Извођач се обавезује да вишкове радова, које превазилазе уговорене количине, изведе по 

уговореним јединичним ценама по закључењу Анекса уговора.  

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају 

потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе 

уговорене количине радова. Начин и услови уговарања вишкова радова дати су у члану 19. 

Модела уговора и у том случају наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. 

Закона о јавним набавкама. 

13. ДРУГИ ЗАХТЕВИ 

Наручилац захтева гарантни рок на изведене радове у трајању од 2 до 8 година, од 

дана потписивања записника о примопредаји радова. Гарантни рок мора бити на целу 

годину. Гарантни рок мора бити фиксан на годину. Понуде које садрже неодређени 

гарантни рок (нпр. од 2 до 6 година, до 6 година и сл. одбиће се као неприхватљиве). 

Напомена понуђачима:  

ГАРАНТНИ РОК ЈЕ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА.  

 

14. РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА 

Место извршења радова је Завод за спорт и медицину спорта РС - Омладински 

спотски камп „Караташ” Нови Сип бб, Кладово. Рок извршења радова је до 60 

календарских дана од дана увођења у посао извођача радова. У понуди је понуђач 

дужан да рок извођења грађевинских радова дефинише као фиксни рок на дан, понуде 

које садрже неодређене или клизне рокове (нпр. од 60 до 75 дана, до 75 дана), одбиће се 

као неприхватљиве.  

15. НЕДОСТАЦИ У КВАЛИТЕТУ 
Квалитет добра који je предмет ове набавке мора у потпуности одговарати важећим 

домаћим или међунарадним стандардима за ту врсту радова. 

Извођач радова је одговоран за извршење посла по општим правилима о одговорности.  

 

16. КРИТЕРИЈУМ ОЦЕНЕ ПОНУДА 

 

Критеријум за оцењивање понуда је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.  

Рб. Критеријум Број пондера 

16.1 Најниже понуђенa цена 90 

16.2 Најдуже понуђени гарантни рок 10 
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16.1.1 НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

(максимално 90 пондера) 

 

Пондери за критеријум предметни критеријум се израчунава према следећој формули:  

  

Најнижа понуђена цена (НПЦ)                               х 90 

Понуђена цена посматраног понуђача (ПЦ) 

 

16.1.2 НАЈДУЖЕ ПОНУЂЕНИ ГАРАНТНИ РОК 

(максимално 10 пондера) 

 

Понуђени гарантни рок (ПГР)                  х 10 

Најдуже понуђени гарантни рок на изведене радове   (НГР) 

 

У случају да постоје две или више једнаких понуда (понуда са истим бројем пондера), 

наручилац ће предност дати понуђачу, који је дао 1) нижу понуђену цену, односно 2) који 

је дао дужи рок важења понуде. 

17. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 
Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

 

18. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама.  

 

19. РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА 
Ова набавка није резервисана јавна набавка. 

 

20. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 
Биће разматране само понуде које су благовремено предате и које испуњавају услове 

дефинисане конкурсном документацијом и Законом о јавним набавкама, које су 

благовремене, прихватљиве и које не садрже битне недостатке.  

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 107. Закона о јавним 

набавкама.  

21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Ако понуђач коме је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, при томе 

активирајући средство обезбеђења за озбиљност понуде.  

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 о јавним набавкама.  

 

22. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

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

на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној 

коверти или кутији.  
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У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да 

назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за 

контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са назнаком:  

 „Измена понуде за поступак јавне набавке ЈН 1.3.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  

 или „Допуна понуде за поступак јавне набавке ЈН 1.3.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  

 или „Опозив понуде за поступак јавне набавке ЈН 1.3.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  

23. 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.  

a) УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

Понуђач уколико ангажује подизвођача, мора навести у својој понуди проценат укупне 

вредности коју ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50% од укупне 

вредности понуде, као и део предмета набавке који ће извршити подизвођач. Подизвођач 

мора испунити обавезне услове из члана 75. Закона за учешће као понуђач као и додатни 

услов како је то одређено у Упутству како се доказује испуњеност услова. Подизвођач 

одговара солидарно са понуђачем за сваку штету, коју причини наручиоцу (omnis culpa). 

b) ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

Понуду може поднети група понуђача.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 

податке о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

2) опис обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова из члана 75. 

Закона о јавним набавкама који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност 

услова. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

 

24. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ  

Наручилац може од понуђача захтевати достављање одговарајућих доказа којим се доказује 

испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине. У овој јавној набавци наручилац се определио за 

давање изјаве о поштовању прописа, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине. 

  

25. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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26. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА 

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Завод за спорт и медицину спорта 

Републике Србије, 11030 Београд, Кнеза Вишеслава 72 на e-mail jnkaratas@rzsport.gov.rs 

или факсом на 0113555461 локал 122 тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде.  

Напомена: Радно време наручиоца је од 7.30 до 15.30 часова (понедељак- петак, осим 

државним празником), захтеви који су примљени након радног времена сматраће се 

да су примљени првог наредног радног дана.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН 1.3.1/2018 - 

Реконструкција ОСК Караташ, четврта фаза”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона о јавним набавкама. 

27. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има 

интерес за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено предаје 

Републичкој комисији предаје. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 

електронском поштом на e-mail јnkaratas@rzsport.gov.rs (електронска пошта мора 

садржати захтев за потврду пријема и потврду прочитаности поруке, захтев поднет 

електронском поштом мора бити у PDF формату) 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 трећачије 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. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врта поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим, ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније 7 (седам) дана, пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 

наручиоцу не евентуалне недостатке или неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које је наручилац предузео пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока од 7 дана, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. Напомена: Радно 

mailto:jnkaratas@rzsport.gov.rs
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време наручиоца је од 7.30 до 15.30 часова (понедељак- петак, осим државним 

празником), захтеви који су примљени  након радног времена сматраће се да су 

примљени првог наредног радног дана.  

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 

10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.   

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење 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 изнoсу 

од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда, 

односно одлуку о додели уговора или одлуку о обустави поступка на број жиро рачуна: 

840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: ознака или број јавне 

набавке, сврха уплате: Назив наручиоца и ознака јавне набавке на коју се односи (број или 

трећа ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. Поступак 

заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона о јавним набавкама. 

Напомена: Захтев за заштиту права понуђача не задржава даље активности 

наручиоца у складу са члана 150. ЗЈН.  

 

28. ПРАВА НАРУЧИОЦА ПОСЛЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 

његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

29. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су 

на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнади трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

30. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Ова набавка не садржи поверљиве податке.  
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Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној 

набавци. 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи www.poreskauprava.gov.rs, 

Министарства финансија http://www.mfin.gov.rs/. 

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

www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине 

http://www.mpzzs.gov.rs/. 

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

рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs/. 

 

31. ПАКОВАЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђач саставља и доставља понуду која треба бити сачињена као 2 (два) посебна дела 

(Делови имају називе: Део 1 и Део 2.  која садржи документа и обрасце који су наведени у 

конкурсној документацији. Оба дела понуде морају бити повезана у посебне целине (две 

посебне фасцикле које НИСУ СПОЈЕНЕ и у које се документа улажу бушењем листова са 

леве стране (прва страна фасцикле треба да буде провидна). Свака страна (документ) који 

се улаже у фасцикле треба да буде парафирана, печатирана и обележена редним бројем у 

доњем десном углу стране.  
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___________________________________________ 

(пословно име понуђача) 

ДЕО 1 

Докази о испуњености услова за учествовање у поступку 

 

У овај део улажу се сви докази о испуњености услова понуде по реду како су наведени у 

делу III Конкурсне документације (стр. 5. до 11.) 

 

 

Укупно _________страна. 

 

 

 

 

 

Напомена: ова страница је саставни део Дела 1 ( нулта страна) 
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______________________________________________ 

(пословно име понуђача) 

 

ДЕО 2 

 

 У овај део улажу се доле наведени докази: 

 

1. Образац понуде; 

2. Образац предмера и предрачуна; 

3. Образац структуре цене;  

4. Образац изјаве о састављању понуде; 

5. Образац изјаве потврде о извршеном увиду у пројекат; 

6. Образац потврде о извршеном обиласку локације; 

7. Модел уговора; 

8. Образац трошкова припреме понуде (ако их понуђач тражи); 

9. Образац изјаве о независној понуди. 

 

 

 

 

Укупно_______страна 

 

Напомена: ова страница је саставни део Дела 2 ( нулта страна) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ У ЈН 1.3.1/2018 

Понуђач подноси понуду: 1)  САМОСТАЛНО; 2) ЗАЈЕДНИЧКИ; 3) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

(заокружити или болдовати релевантно) 
Пословно име и седиште  понуђача:  

Деловодни број и датум понуде:  

Име особе за контакт:  

e-mail:  

Телефон и факс:  

ПИБ:  

Матични број:  

Шифра делатности:  

Врста привредног субјекта (физичко лице /предузетник/, 

микро, мало, средње или велико правно лице) 
 

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашћено за потпис уговора:  

Рок важности понуде (не краће од 60 дана):  

Предмет понуде: Реконструкција ОСК „Караташ”, четврта фаза 

Цена  без ПДВ-а:  

Начин плаћања: 

Износ аванса (40 % од вредности понуде без ПДВ-а) ______________________ динара без ПДВ-а; 

Рок плаћања: до 30 дана од дана испостављања ситуације; 

Рок завршетка радова: 

(максимално 60 дана) 

______  календарских дана oд дана увођења у посао 

Гарантни рок на изведене радове:  

 

Место: 
М.П. 

Понуђач 

Датум:  
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.  
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ У ЈН 1.3.1/2018 

 

 

1) 
 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

 
 

Име особе за контакт: 
 

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођа: 
 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

 
 

Име особе за контакт: 
 

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ У ЈН 1.3.1/2018 

 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

 
 

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

 
 

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

 
 

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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Потврда о стручној референци ЈН 1.3.1/2018 – реконструкција ОСК „Караташ“, 

четврта фаза 

  

 

Дел. број:___________ 

Датум:_____________ 

 

 

 

На основу члана 77. Закона о јавним набавкама и члана 30. Закона о општем управном 

постуку  

 

_________________________________________________________________________;  

(пословно име-назив издаваоца потврде и седиште), 

 

 

ПИБ __________________; мат.бр.________________; 

 

издаје се  

 

ПОТВРДА 

 

 

да је привредно друштво / предузетник 

 

___________________________________________________________________ 

(пословно име  и седиште) 

 

по уговору бр.____________од _____________ извршило радове на реконструкцији 

објекта у ______________ (место) у периоду од _________________ до _______________ у 

укупној вредности у износу од_________________ динара.  

 

На извршење и квалитет наведених радова, нисмо имали примедбе.  

Ова потврда издаје се ради учешћа на тендеру ЈН 1.3.1/2018 који заједнички спроводе 

Министарство омладине и спорта и Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије и 

не може се за друге сврхе употребити. 

 

 

 

Напомена: Поред ове потврде понуђач доставља и копију уговора са наручиоцем - 

инвеститором (издаваоцем потврде) који је наведен у потврди и копију окончане 

ситуације. Потврда мора имати деловодни број издаваоца потврде.  

 

Место: 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

Датум:  
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У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015) понуђач (и),  дајем (о)  

 

 

Изјаву о независној понуди 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем (о) да је понуда за 

ЈН 1.3.1/2018 - Реконструкција ОСК „Караташ”, четврта фаза поднета независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

                 М.П. 
    Потпис овлашћеног лица 

 
________________________ 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 

је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке 

у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 

јавне набавке може трајати до две године.  

Уколико понуду подноси група понуђача или се понуда подноси са подизвођачем: Изјава 

мора бити дата, потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 

и оверена печатом. 
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У складу са чланом 88. став 1. Закона o јавним набавкама 

 

___________________________________________________________________________ 

(уписати скраћени назив понуђача и адресу) 

 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

Образац трошкова припреме понуде 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

 

 

 

Место: 
М.П. 

Понуђач 

Датум:  
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Образац изјаве o поштовању права из члана 75. ст. 2. ЗЈН 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

(o) следећу  

 

ИЗЈАВУ 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у поступку јавне набавке радова 

ЈН 1.3.1/2018 „Реконструкција ОСК „Караташ, четврта фаза”, потврђујем (о) да 

смо/сам приликом састављања понуде у предметној јавној набавци 

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и као и да нема (мо) забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

М.П. 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

  

М.П. 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

Напомена: Ако је у питању понуда са подизвођачем, подизвођач је дужан изјаву 

потписатии печатом је оверити, ако је у питању заједничка понуда сваки понуђач из групе 

понуђача дужан јепотписати и печатом оверити ову изјаву. 

 

 

 

 

 

 

М.П. 
Потпис овлашћеног лица 
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ИЗЈАВА О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ 

у јавној набавци Рекострукција ОСК „Караташ”, четврта фаза 

 

 

 

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне 

набавке радова бр. ЈН 1.3.1/2018 за 

 

 

 

понудом број _________________ од ____________, на основу конкурсне документације, 

техничке документације за коју је Наручилац обезбедио могућност увида и на основу 

обиласка локације, обухватили кроз јединичну цену свих позиција, као и укупно 

уговореном ценом сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове 

везане за завршетак сваке поједине позиције, тако да се обрачун може извршити по 

јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу за 

комплетну позицију у уговореном износу. 

 

Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и 

технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира 

да ли су ови елементи наведени или не техничком документацијом. 

 

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује 

овлашћени члан групе понуђача 

 

Место: 

М.П. 

Понуђач 

Датум:  
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Образац потврде о обиласку локације 

 

 

 

Дана ___________________.2018. године, од стране заинтересованог лица 

___________________ ________________ из _________________________ извршен је 

обилазак објекта ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке за  

 

 

Реконструкција „ОСК Караташ”, четврта фаза 

 

ЈН 1.3.1/2018 

 

 

по позиву за  подношење понуда који је Завод за спорт и медицину спорт објавио на 

Порталу јавних набавки  __.__.2018. године. 

 

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача: 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

 

Место: 

М.П. 

Издавалац потврде 

Датум:  
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Образац потврде о извршеном увиду у пројекат 

 

 

 

Дана ___________________.2018. године, од стране заинтересованог лица 

___________________ ________________ из _________________________ извршен је увид 

у пројекат  ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке за 

 

 

Реконструкција „ОСК Караташ”, четврта фаза 

 

ЈН 1.3.1/2018 

 

 

 

по позиву за  подношење понуда који је Завод за спорт и медицину спорт објавио на 

Порталу јавних набавки  __.__.2018. године. 

 

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача: 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

 

 

Место: 

М.П. 

Издавалац потврде 

Датум:  
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V МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Понуђач попуњава модел уговора, оверава печатом и потписује, чиме потврђује да 

прихвата елементе модела уговора. 

У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у моделу уговора 

на црти остављеној као простор за попуњавање навести и све понуђаче из групе 

понуђача односно све подизвођаче. Модел уговора потписује лице овлашћено од стране 

сваког понуђача из групе понуђача, односно свих подизвођача, а овлашћење за 

потписивање (код заједничке понуде и понуде са подизвођачем) обавезно се прилаже у 

понуди и представља обавезни услов понуде. 

 

 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА, 

Београд, Булевар Михајла Пупина брoj 2, ПИБ 105004944, матични број 17693719, текући 

рачун 840-1620-21, кога заступа министар Вања Удовичић (у даљем тексту: 

Mинистарство), 

 2. ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Београд, 

улица Кнеза Вишеслава број 72, ПИБ 101991629, матични број 07009305, текући рачун: 

840-718668-46, кога заступа директор мр Горан Бојовић (у даљем тексту: Завод ) 

 и  

 3. _____________________________, из ____________________, улица 

_________________ број _______,  ПИБ ____________________, матични број 

__________________, рачун број _________________, отворен код пословне банке 

_______________________, кога заступа __________________________________, директор 

(у даљем тексту : Извођач) 

 или 

 Привредно друштво - носилац посла _______________________, из 

___________________, улица ____________________________ број ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________, рачун број 

_______________________ отворен код пословне банке ______________________; 

 члан групе/подизвођач _________________________________, из 

_______________________, улица ____________________________ број ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________;  

 

 члан групе/ подизвођач _________________________________, из 

______________________, 

улица ____________________________ број ____, ПИБ _______________________, 

матични број __________________; 

 члан групе/подизвођач ________________________________, из 

______________________, 

улица ____________________________ број ____, ПИБ _______________________, 

матични број __________________, 

 (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________ 

 закључују  
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УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

- Извођење радова на реконструкција ОСК „Караташ”, четврта фаза - 

 

Члан 1. 

 Уговорне стране заједнички констатују да су Министарство и Завод, на основу 

члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Закључка Владе 05 број: _____________ од __.__.2018. године, након 

спроведеног отвореног поступка јавне набавке  ЈН 1.3.1/2018, по Позиву за подношење 

понуда Број:  од _____ .2018. године, објављеном на Порталу јавних набавки дана _______ 

.2018. године, изабрали Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на 

реконструкцији Омладинског спортског кампа „Караташ” (у даљем тексту: ОСК 

„Караташ”) у Кладову, четврта фаза у складу са: 

 − Понудом изабраног понуђача Број: ________ од _______ .2018. године (заведено 

код Извођача) и Број: _______ од ____ 2018. године (заведено код Завода),  

 − Одлуком о додели уговора Број: _________ од _______ .2018. године. 

 

Члан 2. 

 Предмет уговора је Реконструкција ОСК „Караташ” у Кладову, КП 1621 КО Сип, 

која ће се изводити према Пројекту за извођење реконструкције ОСК „Караташ” у 

Кладову, који је израдила пројектна организација „Europian architect” доо Београд и 

Решења за реконструкцију број: ROP-KLA 1864-ISAW-1/2016 заводни број 351-66/2016-

III-04 oд 15.03. 2016. године Одељењa за урбанизам, грађевинарство и послове управног 

надзора Општинске управе Кладово. 

 Понуда Извођача Број: _________ од ______ .2018. године  је саставни део овог 

уговора. 

 Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу 

опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске, припремно-завршне 

радове, радове на рушењу, прикупљању, транспорту, третману и складиштењу азбестног 

отпада, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог 

уговора. 

  Посебни захтеви из конкурсне документације, технички услови, технички опис и 

спецификација радова чине саставни део овог уговора. 

 

Члан 3.  

 Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи 

укупно _____________________ (обавезно попунити) динара без ПДВ-а, односно 

___________________________ динара са ПДВ-ом (обавезно попунити)  и добијена је на 

основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број: ________________ од 

________________.2018. године (уписати број и датум понуде). 

 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 

цене елемената на основу којих је одређена. 

 Осим вредности рада, добара и услуга, неопходних за извршење уговора, 

уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале 

зависне трошкове Извођача. 
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 Сва потраживања која по овом уговору буде имао Извођач не могу бити предмет 

заложног права. 

 

Члан 4. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи 

начин : 

 −  40 % односно износ од ____________________ динара (обавезно попунити) без 

ПДВ-а на име аванса, у року до 30 дана од дана испостављања авансног рачуна и 

истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, која мора бити 

неопозива, безусловна и платива на први позив, врши Министарство. Аванс се правда 

сукцесивно сразмерно вредности изведених радова и мора се оправдати са окончаном 

ситуацијом; 

 − по месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, испостављеним 

Заводу и Министарству, сачињеним на основу количина из оверених обрачунских листова 

грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, овереним и потписаним од 

стране стручног надзора, у року до 30 дана од дана испостављене оверене ситуације, с тим 

што вредност за наплату по окончаној ситуацији мора износити минимум 10% од укупно 

уговорене вредности. 

 Плаћање изведених радова врши се месечно, уз напомену да Министарство 

задржава право, да у случају немогућности плаћања у роковима који су уговорени, а из 

разлога који не зависе од његове воље (као што је привремена обустава плаћања 

иницирана од Управе за трезор због проблема са ликвидношћу буџета и сл.), плаћање 

изврши након престанка насталих објективних околности, и то у најкраћем року, где се 

сама динамика плаћања усклађује са новонасталом ситуацијом. 

 Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију 

Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo техничког прегледа, 

примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, 

што Извођач признаје без права приговора. 

 

Члан 5. 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 

____ (словима: _____________________) календарских дана, рачунајући од дана увођења у 

посао, а према динамичком плану. 

 Завод подноси пријаву радова органу који је издао Решење о извођењу радова 

најкасније осам дана пре почетка извођења радова. 

 Завод се обавезује да пре почетка радова обезбеди вршење стручног надзора над 

извршењем уговорних обавеза Извођача. 

 Датум увођења у посао, Надзорни орган из става 3. овог члана уписује у 

грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног 

стицања следећих услова: 

 − да је Завод предао Извођачу пројектно ‒ техничку документацију и одговарајуће 

одобрење за извођење радова и другу расположиву документацију, у складу са законом; 
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 − да је Завод обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту и у круг 

комплекса; 

 − да је Завод Извођачу предао примерак пријаве из става 2. овог члана; 

 − да је Завод доставио Решење о именовању стручног надзора и координатора за 

безбедност и здравље на раду и предузео све потребне мере из области безбедности и 

здравља на раду. 

 Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни седмог дана од кумулативног 

стицања горе наведених услова, сматраће се да је седмог дана уведен у посао. 

 Под роком завршетка радова сматра се дан који је уписан у грађевински дневник 

као дан завршетка радова, што потврђује стручни надзор. Извођач радова је дужан да 

Заводу и Министарству упути писано обавештење да су радови по уговору у потпуности 

завршени, уз приложен доказ, односно копију листа грађевинског дневника у којој се 

констатује да су радови по уговору у потпуности завршени. 

 Утврђени рок је фиксан и не може се мењати без сагласности Завода и 

Министарства. 

 

Члан 6. 

 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

 − у случају елементарних непогода и дејства више силе; 

 − у случају измене пројектно ‒ техничке документације по налогу, односно уз 

сагласност Министарства и Завода, под условом да обим радова по измењеној пројектно ‒ 

техничкој документацији знатно прелази обим радова који су предмет овог уговора (преко 

10%); 

 −  у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, а за који није 

одговоран Извођач. 

 Захтев за продужење рока извођења радова, који су предмет овог уговора, у 

писаној форми, уз мишљење Надзорног органа, Извођач подноси Министарставу и Заводу 

одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања за околност из става 1. овог члана. 

Сматра се да је уговорени рок продужен када уговорне стране потпишу Анекс уговора. 

 У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 

рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

 

Члан 7. 

 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном 

року, дужан је да плати Заводу односно Министарству уговорну казну у висини 0,05% од 

укупно уговорене вредности без ПДВ, за сваки дан закашњења. 

 Наплату уговорне казне Завод и Министарство ће извршити умањењем износа 

наведеног у окончаној ситуацији, без претходног пристанка Извођача. 

 

Члан 8. 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 

важећим прописима, техничким прописима, стандардима, инвестиционо ‒ техничком 
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документацијом усвојеном од стране Завода и Министарства и овим уговором и да по 

завршетку радова изведене радове преда Заводу. 

 Извођач се обавезује да: 

 − пре почетка радова Министарству и Заводу достави решење о именовању 

одговорних извођача радова и динамички план. Динамички план треба да прикаже време 

почетка, трајања радова по позицијама и време завршетка, као и рокове и технолошке 

поступке, ограничења и технолошке паузе; 

 − радове који су предмет овог уговора изведе у потпуности према пројекту за 

извођење радова на реконструкцији ОСК „Караташ” у Кладову, КП 1621 КО Сип, који је 

урадила пројектна организација „Europian architect” доо Београд и Решења за 

реконструкцију и доградњу Број: ROP-KLA 1864-ISAW-1/2016 заводни број 351-66/2016-

III-04 oд 15.03. 2016. године Одељења за урбанизам, грађевинарство и послове управног 

надзора Општинске управе Кладово; 

 − испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима 

за ту врсту посла и у уговореном року; 

 − обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала, потребних за извођење уговором преузетих радова; 

 − уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 

права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену 

динамику; 

 − обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Министарство и Завод ослобађају свих 

одговорности према Извођачу, као и према државним органима, што се тиче безбедности, 

прописа о заштити животне средине и радно ‒ правних прописа за време укупног трајања 

извођења радова до предаје радова Министарству и Заводу; 

 − изради елаборат о уређењу градилишта; 

 − изради план рада из Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад 

при излагању азбесту („Службени гласник РС”, бр. 106/09, 6/10 и 15/10); 

 − чува сву неопходну документацију, а нарочито документацију која се односи на 

азбестни отпад (дневне евиденције о отпаду, документа о кретању опасног отпада и др.) у 

складу са законом; 

 − се строго придржава мера заштите на раду и безбедности; 

 − омогући вршење стручног надзора на објекту; 

 − обезбеђује потребна мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у 

току грађења; 

 − уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима 

Републике Србије, који регулишу ову област; 

 − поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу 

извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 

трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног 

или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзање извођења радова 

када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

 − по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Министарство и 

Завод да је завршио радове и да је спреман за технички преглед; 
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 − по завршеним радовима уради елаборат геодетских радова за изведене објекте; 

 − гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатака у гарантном року Извођач мора да приступи у року од пет дана по 

пријему писаног позива од стране Завода; 

 − достави Заводу полису осигурања објеката у изградњи од штете према трећим 

лицима и полису осигурања од професионалне одговорности; 

 − огради простор градилишта у сагласности са надзорним органом Завода. 

 

Члан 9. 

 Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 2. овог уговора, уредно води 

следећу документацију: 

 − грађевински дневник; 

 − грађевинску књигу; 

 − евиденцију о кретању отпада; 

 − књигу обилазака; 

 − књигу инспекције. 

 С обзиром да извођач радова, у смислу Закона о управљању отпадом („Службени 

гласник РС”, број 36/09, 88/10 и 14/16 ), постаје произвођач и власник опасног азбестног 

отпада, то је извођач дужан да води сву осталу потребну документацију, као и евиденцију 

о кретању отпада и трећа документа у складу са законским и подзаконским актима који 

ближе уређују ову област.  

 

Члан 10. 

 Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, 

која мора да садржи: 

 − податке о објекту који се гради; 

 − одговорном пројектанту; 

 − издатом одобрењу за изградњу; 

 − податке о Министарству, Заводу, Извођачу и Надзорном органу; 

 − почетку грађења и року завршетка радова. 

 

Члан 11. 

 Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а 

најкасније приликом увођења у посао, преда Министарству банкарску гаранцију за 

повраћај аванса, са роком важења најкраће до правдања укупног износа аванса, а која мора 

бити безусловна, платива на први позив и у корист Министарства, у вредности уговореног  

аванса. 

 Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а 

најкасније приликом увођења у посао преда Министарству банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности најмање 5 

дана дужим од дана потписивања Записника о примопредаји радова, а која мора бити 

безусловна, платива на први позив и у корист Министарства. 

 У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 

обавези да продужи важење банкарских гаранција. 
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 У случају истека рока важења банкарских гаранција пре примопредаје радова, 

Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција. 

 Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Заводу преда банкарску 

гаранцију за отклањање грешака односно недостатака у гарантном року, у износу од 5% 

од вредности уговора и са роком важности пет дана дужим од уговореног гарантног рока, 

а која мора бити безусловна, платива на први позив и у корист Завода. 

 Гаранцију за отклањање грешака односно недостатака у гарантном року Завод 

може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем грешака, односно 

недостатака у року од пет дана од дана пријема или не отклони недостатке у року који му 

је остављен. 

 

Члан 12. 

 Извођач је дужан да осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених 

ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи), са важношћу за цео 

период извођења радова. 

 Извођач је дужан да предметну полису достави Заводу у року од 10 дана од дана 

закључења уговора, односно најкасније даном увођења у посао.  

 До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова и 

материјала сноси Извођач.  

 После примопредаје објекта, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Завод. 

 

Члан 13. 

 Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог уговора, спроводи 

све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, 

бр. 101/2005 и 91/2015), Правилником  о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 

излагању азбесту („Службени гласник РС”, бр. 106/2009, 6/2010 и 15/2010) и осталим 

подзаконским актима.  

 Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду и противпожарне 

заштите сноси Извођач који те мере предузима. 

 Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења 

сигурности радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката 

и околине. 

 Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима. 

 

Члан 14. 

 Гарантни рок за изведене радове износи _____ (словима: _______________) 

година, рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему важи 

гарантни рок у складу са условима произвођача. 

 Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 

овог уговора, записнички преда Заводу све гарантне листове за уграђене материјале, 

опрему, уређаје и постројења, атесте, као и упутства за руковање. 
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Члан 15. 

 Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Завода, отклони 

о свом трошку све грешке и недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова и уграђених материјала, опреме, уређаја и постројења, а који нису настали 

неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим грешкама и 

недостацима. 

 Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из става 1. овог члана у року од 

пет дана по пријему писаног позива од стране Завода, Завод је овлашћен да за отклањање 

недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом 

банкарске гаранције за отклањање грешака, односно недостатака у гарантном року. 

 Уколико банкарска гаранција за отклањање грешака односно недостатака у 

гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања грешака 

односно недостатака из става 1. овог члана, Завод, односно Министарство имају право да 

од Извођача траже накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 

Члан 16. 

 За укупни уграђени материјал и опрему, уређаје и постројења, Извођач мора да 

има сертификате квалитета, атесте и доказе који се захтевају по важећим прописима и 

мерама за објекте те врсте, у складу са пројектном документацијом. 

 Уколико Завод или Министарство преко Надзорног органа утврди да уграђени 

материјал и опрема, уређаји и постројења не одговарају стандардима и техничким 

прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора, меродаван је 

налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 

контролу квалитета опреме који је уграђен у објекат и одговоран је уколико употреби 

материјал који не одговара прописаном и уговореном квалитету. 

 У случају да је због употребе неквалитетних материјала угрожена безбедност 

објекта, Министарство или Завод имају право да траже да Извођач поруши изведене 

радове и да их о свом трошку поново изведе, у складу са техничком документацијом и 

уговорним одредбама.  

 Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Завод или Министарство имају 

право да ангажују другог извођача, искључиво на трошак Извођача. 

 

Члан 17. 

 Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача 

__________________________, из _________________, улица  

_________________________ број ____, ПИБ_______________________, матични број 

__________________, у свему у складу са Понудом Број: ___________ од ______________. 

 Извођач у потпуности одговара за извршење уговорених обавеза, те и за радове 

изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у Понуди, у 

супротном Завод и Министарство ће реализовати средства обезбеђења и раскинути 

уговор, осим ако би раскидом уговора Министарство и Завод претрпели знатну штету. 
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 Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у Понуди, ако је 

на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 

ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност Министарства и Завода, који су наручиоци у смислу Закона о јавним 

набавкама.  

 Напомена: Уколико извођач радове не изводи са подизвођачем, став 1. и 2. овог 

члана неће бити саставни део уговора. 

 

Члан 18. 

 Сви чланови групе понуђача, у потпуности и неограничено солидарно одговарају 

Министарству и Заводу за извршење уговорних обавеза. 

 Напомена: уколико је Извођач радова самосталан, овај члан неће бити саставни 

део уговора. 

 

Члан 19. 

 Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем 

обавести стручни надзор, Министарство и Завод. 

 У случају да се укаже потреба за извођењем вишкова радова, Надзорни орган не 

може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Завода и 

Министарства. 

 Извођач се обавезује да вишкове радова који превазилазе уговорене количине 

изведе по уговореним јединичним ценамаиз понуде број ________ од ________, уз 

претходну писану сагласност Завода и Министарства и по закључењу анекса уговора. 

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем  увећаних количина  

радова, достави Заводу и Министарству, преглед вишкова и мањкова са уговореним 

јединичним ценама. Надзорни орган  је у обавези да провери основаност истог, описе 

позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Министарству и 

Заводу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана  пријема.  

 

 По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Завода и 

Министарства, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. Уколико вредност 

вишкова радова прелази уговорену цену радова, средства за финансирање вишкова радова 

обезбеђује Завод. 

 Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво 

представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине 

превазилазе уговорене количине радова. У том случају Министарство и Завод ће 

поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама. 

 Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља 

на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих 

изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и 

анексима уговора. 



Конкурсна документација  јавна набавка ЈН 1.3.1/2018 Реконструкција ОСК „Караташ“, четврта фаза 

 

страна 42 oд 142 

 

 Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности 

Министарства и Завода неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране 

Надзорног органа. 

 

Члан 20. 

 Ако се у току грађења објекта, због промењених околности које се нису могле 

предвидети у време закључења уговора, мора одступити од документације на основу које 

је издато одобрење за изградњу односно од пројектно ‒ техничке документације, Завод је 

обавезан да прибави одобрење за изградњу по измењеној документацији. 

 Извођач нема право да мења техничку документацију на основу које се изводе 

радови који су предмет овог уговора и дужан је да о уоченим недостацима у пројектно ‒ 

техничкој документацији писаним путем о томе благовремено обавести Завод и 

Министарство у року од 15 дана од дана доставе пројектне документације. 

 Извођач радова је дужан да пре почетка радова потписом потврди сагласност на 

пројектно ‒  техничку документацију, у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 

Члан 21. 

 Извођач може и без претходне сагласности Завода и Министарства, а уз 

сагласност Надзорног органа, извести хитне непредвиђене радове, који се нису могли 

предвидети у току израде пројектне документације, уколико је њихово извођење нужно за 

стабилност објекта или за спречавање настанка штете, а због хитности или других 

оправданих разлога нема могућности да за те радове претходно обезбеди налог 

Министарства или Завода. 

 Извођач и Надзорни орган су дужни да истог дана када наступе околности из 

става 1. овог члана, о томе писаним путем обавесте Министарство и/или Завод. 

 Министарство и Завод могу раскинути уговор уколико би услед ових радова цена 

морала бити знатно повећана, о чему су дужни  да, без одлагања, обавесте Извођача. 

 

Члан 22. 

 Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом. 

 Извођач је дужан да 15 дана пре завршетка свих уговорених радова, писаним 

путем, затражи технички преглед изведених радова. Извођач радова може, писаним путем, 

да затражи технички преглед упоредо са извођењем радова, ако се по завршетку радова не 

би могла извршити контрола изведених радова.  

 Захтев за извршење техничког прегледа надлежном органу подноси Завод. 

Технички преглед изведених радова врши комисија коју образује Завод. Трошкове рада 

комисије за технички преглед сноси Завод.Техничком прегледу објекта присуствују 

представници Завода, Министарства и Извођача радова. 

 Све обавезе у погледу техничкогпрегледарадова и објекта од Извођача радова, 

примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са подзаконским 

актима. 

Комисија за технички преглед може да затражи накнадно испитивање квалитета 

материјала и опреме, пробно оптерећење објекта или пробни рад, ако уочи недостатке и 

неправилности у извођењу радова или неодговарајући квалитет уграђеног материјала или 
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опреме. Трошкови накнадног испитивања квалитета материјала, инсталација, уређаја, 

постројења и опреме уграђене у објекат сноси Извођач радова. 

 Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за технички преглед и да у 

року, датом од стране комисије, отклони недостатке и неправилности на објекту. Уколико 

те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од 

стране Министарства или Завода, и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, 

Министарство или Завод ће радове поверити другом извођачу радова, а на терет Извођача 

из овог уговора.  

 Након отклањања недостатака и неправилности, Надзорни орган доставља изјаву 

да су исти отклоњени у остављеном року, на основу чега комисија за технички преглед 

предлаже издавање одобрења за употребу.  

 Извођач радова и Завод комисији за технички преглед стављају на располагање 

инвестиционо ‒ техничку документацију и другу документацију у вези са изградњом 

објекта.  

 Записник о примопредаји радова може сачинити и само Завод без учешћа 

Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће или се неоправдано не одазове на позив 

да учествује у пријему радова и објекта. Такав записник се доставља Извођачу. Даном 

достављања записника настају последице у вези са пријемом радова и објекта и 

примопредајом.  

 Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и 

осигурања објекта. 

 Извођач радова је дужан да приликом примопредаје радова и објекта преда Заводу 

пројекат изведеног стања, градилишну документацију, елаборат о испитивању и 

доказивању квалитета материјала уграђеног у објекат и изведених радова, записнике о 

испитивањима инсталација и објекта, гарантне листове за уграђену опрему, апарате и 

уређаје и упутства за употребу опреме и делова објекта. 

Примопредају радова и коначни обрачун изведених радова врши комисија коју 

образује Завод решењем, а Извођач радова својим решењем одређује лица која су његови 

представници у комисији. Чланове комисије чине представници Министарства, Завода и 

Извођача радова 

 

Члан 23. 

 Вредност радова по овом уговору, утврђује се на бази стварно изведених 

количина радова оверених у грађевинској књизи од стране Надзорног органа и усвојених 

јединичних цена из Понуде, које су фиксне и непроменљиве. 

 Коначни обрачун врши комисија из члана 22. овог уговора и испоставља га 

истовремено са Записником о примопредаји радова. 

 Ако Извођач без оправданог разлога одбије учешће у коначном обрачуну или 

одуговлачи у изради обрачуна, Завод може сам извршити обрачун и о томе обавестити 

Извођача, коме такође припада то право. 

 

Члан 24. 

 Министарство и Завод имају право на једнострани раскид Уговора и у следећим 

случајевима: 
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 − уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 10 календарских дана, као 

и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно ‒ техничком документацијом, или 

ако из неоправданих разлога прекине са извођењем радова; 

 − уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 

радова и квалитету наведеном у Понуди Извођача, број__________ од __________, а 

Извођач није поступио по примедбама Надзорног  органа; 

 − у случају недостатка средстава за његову реализацију; 

 − ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом 

за извођење радова; 

 − ако Извођач изводи радове неквалитетно; 

 − ако Извођач не поступа по налозима Надзорног органа; 

 − ако Извођач не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао, тј. од 

дана за који се по члану 5. овог уговора сматра да је уведен у посао;  

 − ако Извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од 

даљег рада. 

 

Члан 25. 

 У случају једностраног раскида уговора, Министарствоће активирати банкарску 

гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да 

надокнади Заводу и Министарству штету, која представља разлику између цене 

предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 

 Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 

страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи 

основ за раскид уговора. 

 У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања, да Заводу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно 

изведеним радовима до дана раскида уговора.  

 Трошкове настале као последица раскида уговора сноси уговорна страна која је 

одговорна за раскид уговора. 

 

Члан 26. 

 Министарство и Завод се обавезују да на јасан и недвосмислен начин, приликом 

сваке презентације реализације уговореног пројекта, наводе и чињеницу да се пројекат 

финансира из буџета Републике Србије – Министарства омладине и спорта, и то 

коришћењем следећег текста: „Република Србија – Министарство омладине и спорта, 

допринело је у значајној мери реализацији овог пројекта обезбеђивањем неопходних 

средстава за његово финансирање”.  

 Обавеза се односи на објављивање у свим промотивним материјалима и свим 

врстама медија од стране Министарства и Завода. 

 Завод се обавезује да са Министарством омогући свечано отварање или пуштање 

у рад предмета овог уговора. 
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Члан 27. 

 Извођач је одговоран и за штету која би могла настати на имовини Завода и/или 

имовини трећих лица, а у вези са извођењем радова из овог уговора.  

 Уговорне стране су сагласне да Завод и Извођач сачине записник о евентуалним 

оштећењима до којих дође на имовини Завода и имовини трећих лица, у вези са 

извођењем радова из овог уговора од стране Извођача, а по којем је Извођач дужан да 

поступи и отклони сва наведена оштећења у року од осам дана од дана сачињавања 

записника.  

 Уколико представник Извођача одбије да потпише записник, или ако не приступи 

отклањању оштећења на начин описан у претходном ставу овог члана, као ни у накнадном 

року од осам дана од дана достављања писменог захтева Завода,  радове поправке ће 

извести Завод у сопственој режији или путем ангажовања другог извођача, а о трошку 

Извођача из овог уговора.  

 У том случају на иницијативу Завода, Министарство ће уновчити банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, која ће служити за намирење трошкова отклањања 

штете и повраћаја у пређашње стање, а које ће по посебном уговору извршити други 

извођач.  

 Уколико износ из банкарске гаранције не подмирује износ који треба уложити за 

санирање штете и повраћај у пређашње стање, Завод ће за преостали износ покренути 

парнични поступак против Извођача за накнаду штете.  

 

Члан 28. 

 За све што овим уговором није посебно утврђено, примењују се:  

 - Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85 и 

57/89 и „Службени лист СРЈ”, број 31/93);  

 − Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14 и 145/14); 

 − Закон о безбедности и здрављу на раду ( „Службени гласник РС”, број 101/05 и 

91/15);  

 − Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/2004, 

36/2009,36/2009-др. законом, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС, и 14/2016);  

 − Закон о управљању отпадом ( „Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 

14/2016);  

 − Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени 

гласник РС”, број 56/10); 

 − Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник 

РС”, број 75/10);  

 − Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 

азбесту („Службени гласник РС”, бр. 106/09, 6/10 и 15/10); 

 − Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени 

гласник РС”, број 53/97);  

 − Правилник о начину вођења књиге инспекција и грађевинског дневника 

(„Службени гласник РС”, број22/15) и 
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 − правила струке, технички нормативи, законски и подзаконски акти који ближе 

уређују предмет набавке. 

Члан 29. 

 Сва службена преписка која се врши у вези са реализацијом овог уговора, мора се 

вршити тако да примерак сваког документа, који се упућује Извођачу или који Извођач 

упућује Министарству или Заводу, буде достављен трећој уговорној страни на знање. 

 

Члан 30. 

 Саставни део овог уговора је Понуда Извођача број: ____________ од __. _______ 

2018. године. 

Члан 31. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

 Уколико не дође до споразума, уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 

Члан 32. 

 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна. 

 

Члан 33. 

 Овај уговор је сачињен у 7 (словима: седам) истоветних примерака, по 2 (словима: 

два) за сваку уговорну страну и један за Републичку дирекцију за имовину Републике 

Србије.  

 

 

 

Завод за спорт и медицину спорта Министарство омладине и спорта 

Републике Србије Републике Србије 

___________________________________ ___________________________________ 

мр Горан Бојовић, директор Вања Удовичић, министар 

      

 

Извођач 

 

__________________________ 

_________________, директор 

(име и презиме)
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ТЕХНИЧКИ ОПИС ЧЕТВРТЕ ФАЗЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОСК „КАРАТАШ“ 

СМЕШТАЈНИ ОБЈЕКАТ „САРАЈЕВО
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   СПИСАК КОРИШЋЕНИХ ЗАКОНА,СТАНДАРДА И ПРОПИСА 

и опште познатих правила који су коришћени при изради пројекта за извођење за 

реконструкцију омладинског спортског кампа „Караташ“ у Кладову, 4Фаза,  

KП 1621 КО СИП 
 

1. Закон о планирању и изградњи објекта Службени гласник РС, бр.72/09, 81/09-исправка,64/10 

одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 

145/14 

2. Правилник о тех.нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима 

3. Правилник о техничким мерама и условима за нагибе кровних равни 

4. Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон (Службени лист СФРЈ", бр. 

11/87) 

5. Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозије 

6. Закон о заштити од пожара  (Службени гласник РС, бр.111/2009) 

7. Прaвилник o класификацији објеката 

8. Прaвилник o сaдржини и нaчину издaвaњa грaђeвинскe дoзвoлe  

9. Прaвилник o сaдржини и нaчину oсмaтрaњa тлa и oбjeктa у тoку грaђeњa и упoтрeбe  

10.  Прaвилник o eнeргeтскoj eфикaснoсти згрaдa  

11. Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени лист РС бр.101/05) 

12. Закон о раду - одредбе о безбедности, здрављу и заштити на раду (Сл.гласник РС бр.24/05) 

13. Правилник о превентивним мерама за безбедност и здрав рад на радном месту „Сл.гласник РС 

бр.21/09 

14. Општи правилник о хидијенско техничким мерама при раду 

15. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту Сл.гласник РС 

бр.21/09 

16. Правилник о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама 

17. Правилник о техничким стандардима приступачности (Сл.гласник бр. 46/2013) 

 

дипл.инж.арх. Марко Стојчић 

бр.лиценце: 300 Ј40210 

Београд, фебруар 2016.г 
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На основу Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник Републике Србије бр. 72/09, 81/09 - испр, 

64/10 – одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 

и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката (Сл. Гласник РС, бр. 23/2015), као 

Одговорни пројектант архитектуре Идејног пројекта пружам следеће о новопројектованом стању 

објекта:  

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ (ИДП) 

ТЕХНИЧКИ ОПИС ЧЕТРТЕ ФАЗЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ  

И ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКОГ ОМЛАДИНСКОГ  

КАМПА „КАРАТАШ“ У КЛАДОВУ 

На КП 1621 КО Сип 

 

Инвеститор и Наручилац: ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Извршилац:  EUROPEAN ARCHITECT Д.О.О. 

Одговорни пројектант архитектуре: дипл.инж.арх. Марко Стојчић 

Адреса локације: ОСК “Караташ“, Кладово 

Катастарски подаци: КП 1621 КО Сип 

Смештајни објекат: број 14. „СAРАЈЕВО“ 

 

ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКТА: 

Пројектом je предвиђeна реконструкција  на постојећој темељној плочи, што подразумева: рушење 

постојећег објекта, збрињавање материјала од азбеста на оближњу депонију (под условима 

прописаним законском регулативом за заштиту животне средине), као и одвожење осталог 

материјала.  

Планирани, новопројектовани објекат број 14, “Сарајево“ је челичне конструкције са испуном од  

сендвич панела , у постојећим габаритима темељне плоче. 

Објекат је намењен смештају спортиста у двокреветним и трокреветним собама са и без  помоћних 

лежајева. Смештајни објекат је пројектован према категоризацији 3*. 

Површина објекта постојећег и реконструисаног објекта је 405,00 м2/бруто и 361,00м2/нето. 

Капацитет објекта: 22 кревета + 8 помоћних = 30 кревета. 

Пројекат је урађен у свему према датом пројектном задатку и у складу са Законом о планирању и 

изградњи („Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009 - исп., 64/2010 – одлуку УС. 

24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС. 50/2013 – одлука УС. 98/2013 – одлука УС. и 132/2014 и 

145/2014), Правилником о садржини и начину израде техничке документације и другим важећим 

законима, стандардима и нормативима који се примењују при изградњи овакве врсте објеката. 
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КОНСТРУКЦИЈА: 

Новопројектовани објекат се изводи претежно монтажним системом. Конструкцију објекта чине 

челични елементи  - стубови и решеткасти носачи. Задржава се постојећи темељ и плоча на земљи 

али се преко плоче изводи крстато армирана АБ плоча оивичена АБ серклажима. 

Габарит објекта ускладити са новопројектованим стањем обзиром да постојећа основа није 

правилан правоугаоник. 

БЕТОН И АРМИРАНИ БЕТОН 

Новопројектовани објекат се изводи  на постојећој бетонској плочи. 

Након уклањања старог објеката, постојећу плочу ојачати новом армиранобетонском плочом 

дебљине 10см. По ободу плоче урадити ојачање армиранобетонским серклажима димензија око 

25х25см, као подлогу за челичну конструкцију објекта. Усецање у постојећу   плочу радити тако 

да се што мање оштети остали бетон.По обављеном просецању све површине добро очистити, 

поставити предвиђену арматуру и анкере за челичну конструкцију,а потом бетонирати. Ван 

објекта извршити копање земље у дубини постојеће темељне плоче за израду тротоара, 

приступних степеница и рампи. Извршити бетонирање истих, а задњих 10 см у подестима, 

степеницама и рампама поставити предвиђену арматуру и довршити бетонирање. За ове радове 

употребити бетон МВ300 и бетонско гвожђе В500. 

МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЈА 

Носећа конструкција објекта је од челичних профила-кутија. Како се ради о лаким конструкцијам, 

за хоризонталне утицаје су меродавни  они од ветра. За њихово преузимање и пренос на темељну 

кострукцију урађени су спрегови у оба ортогонална правца, хоризонтални и вертикални. Кровни 

покривач је наслоњен на рожњаче од челичних кутија. Плафонска конструкција је на челичним U 

профилима. 

Материјал за израду конструкције је: 

- подложне плоче лим дебљине 6мм, 

- шрафови за спајање анкерне плоче са подложном М12, 

- стубови челичне кутије       100.100.4 , 

- доњи појас решетке челичне кутије       100.80.4, 

- горњи појас решетке челичне кутије        100.100.4, 

- испуна решетке челичне кутије        50.50.3, 

- дијагонале  вертикалних спрегова округло гвожђе пречника 20, 

- дијагонале у спрегова у равни крова округло гвожђе пречника 16, 

- рожњаче-носачи кровног покривача челичне кутија      80.60.2,5, 

- носачи плафона челични профили       50.38, 

- надвишења на фасади конструктивно, према детаљу. 

Анкерне плоче се са својим анкерима од бетонског гвожђа и са завртњевима за везу са плочом 

стуба уграђују у бетонски серклаж. Уграђивање мора бити прецизно и строго контролисано јер се 

ради о монтажи челичне конструкције. Све мере треба преконтролисати на лицу места. На анкерне 

плоче се постављају стубови са својим подложним плочама, причвршћене матицама за завртње из 

анкерних плоча. Преко стубова се постављају подужне кутије и вертикални спрегови. Кад се 

провери тачност постављених елемената,следи повезивање анкера и подложне  плоче варењем са 

стране фасаде . На овако постављен, учвршћен костур постављају се решетке варењем на подужне 

кутије. Преко проверено добро урађених решетки поставе се рожњаче. Рожњаче се раде у комаду 

целом дужином, настављају се варењем, а за горњи појас решетке се причвршћују такође 

варењем,а потом се постављају хоризонтални спрегови. Спрегови су од укрштених округлих 

шипки бетонског гвожђа, за конструкцију се спајају варењем. Сва спајања металне конструкције 

се врши електролучним заваривањем. Дебљине вара су 3 и 4мм у зависности од дебљине зида 

спајаног елемента. Спајање елемената се врши под углом па је , због веће дужине, површина вара 
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увек већа од површине елемента који се спаја. Због тога не постоји потреба за прорачуном вара. 

Сви елменти се пре израде очисте од прљавштине, масноће и рђе,а после спајања премажу 

заштитном-основном фарабом. Након спајања на објекту следе  поправке основне фарбе и 

одговарајуће припреме фарбања,пожељно два пута. Степен противпожарне заштите обрађује 

противпожарни пројекат. Детаљи за радионичку израду урађенису  у примерним размерама. За 

конструкцију је предвиђен челик S235 (Č.0361) a, за дијагонале спрегова грђевински челик В500. 

Заштитни премаз  челичних носећих стубова за захтевану ватроотпорност на 30 минута  

 у складу  са стандардима СРПС У.Ј1.042  и СРПС У.Ј1.043. 

 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА: 

Основну материјализацију објекта чине сендвич панели са ИПН испуном, обложени 

алуминијумским лимом у белој боји, од којих се реализује фасадни омотач и кровни покривач. 

Фасаду чини фасадни изолациони панел скривеног споја, двоструке хидро-термичке заптивке на 

споју, са скривеним качењем, састављен од спољног лима, полиестерска боја, са стакленим 

отворима у алуминијумским профилима.  

Ширина панела 50 mm И 1000 mm. Боја лима панела је бела. 

Дебљина фасадних зидова варира од 262,5mm до 272,5mm у зависности од намене просторије. 

Предвиђена фасада својим карактеристикама постиже комплетну термоизолациону, акустичну, 

соларну и UV заштиту. Приложити сертификат ватроотпорности од 30 минута. Цокла се 

малтерише пластичним малтером и боји у тону по избору пројектаната. 

КРОВ  

Кровни покривач чини кровни изолациони панел, састављен од спољног лима, пластифициран 

полиестерском бојом, унутрашњег лима, пластифициран полиестерском бојом, по EN1042 и EN 

10147-2000. Ширина панела 1000 mm. На бочном споју панел-панел термичка заптивка, и у 

спојном таласу панела антикондензациона заптивка. Боја лима је бела. Приложити сертификат 

ватроотпорности од 30 минута, у складу са СРПС У. Ј1.140. 

УНУТРАШЊИ ЗИДОВИ 

Унутрашњи зидови се изводе од гипс-картонских плоча са секундарним профилима преко челичне 

конструкције. Објекат је пројектован тако да задовољи захтеве енергетске ефикасности. Дебљина 

унутрашњих зидова је 125мм. 

ФАСАДНИ ЗИДОВИ 

Фасада објекта се изводи од сендвич панела са ИПН испуном са стакленим отворима у 

алуминијумским профилима. Панели су изведени од завршног слоја у тону по избору пројектанта. 

Фасадни панели испуњавају F30 (Сертификат произвођача), у склaду сa СРПС У.J1.092 и кровни 

панели испуњавају F30 (Сертификат произвођача) ватроотпорност, у складу са СРПС У. Ј1.140. 

Фасадни отвори се изводе од алуминијумских профила са фиксним и покретним деловима према 

спецификацији, у тону  по избору пројектанта. 

ФЗ 1-Спољни зид F30 
-самоносећи сендвич панел са о оплатом од челичног лима са језгром од IPN-а(Isophenic), d=120 

mm 

-секундарна подконструкција  

-гипс-картонске плоче d=12,5mm  

ФЗ 2-Спољни зид F30  
-самоносећи сендвич панел са о оплатом од челичног лима са језгром од IPN-а(Isophenic), d=120 

mm 

-секундарна подконструкција  
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-гипс-картонске плоче d=12,5mm  

-керамичке плочице d=10mm 

ПЛАФОНИ  

У  објекту плафони су обложени гипс-картонским плочама d=12,5mm. Објекат је прoјектован такo 

да задoвољи захтеве енергетске ефикасности.  Објекат је опремљен унутрашњом хидрантском 

мрежом чији развод се налази у оквиру постојећег шахта са којег се објекат снабдева водом. 

ОБРАДА ПОДОВА  

ОБРАДА ПОДОВА ЦЕЛОГ ОБЈЕКТА  је гранитна подна керамика на цементној кошуљици. 

Поставити хоризонталну хидроизиолацију на АБ плочи типа "кондор" или слично од 4 mm, а 

испод  равнајућег слоја и керамичких плочица у два слоја, међусобно управна у тракама ширине 1 

метар са преклопом од 15 cm и обарањем ивица код постављања. 

ОБРАДА ЗИДОВА  

ОБРАДА СВИХ ЗИДОВА су гипс-картонске плоче са глетовањем и бојењем у два премаза, 

дисперзивном бојом у тону према тон карти по избору пројектанта. У купатилима зидови су целом 

висином, обложени керамичким плочицама. 

ОБРАДА ПЛАФОНА  

Плафони су гипс-картонске плоче d=12,5mm постављене на подконструкцију 30мм, глетоване и 

бојене у два премаза, дисперзивном бојом у тону према тон карти по избору пројектанта.  

ПРОЗОРИ  

Прозор ознаке ,,01,,, дим. 150 x 199cm 

Прозор ознаке ,,02,,, дим. 100 x 199cm  

Прозор ознаке ,,03,,, дим.   50 x 199cm  

Прозор ознаке ,,03а,,, дим.   50 x 199cm са непрозирним стаклом 

Сви прозори су је алуминијумски , са побољшаним термичким прекидом, застакљени 

нискоемисионим димљеним двослојним стаклом у термопан простору, дебљине 4+12+4.  

Рамовски оквир у антрацит сивој боји, а површинска обрада је пластификација. 

ВРАТА 

Врата ознаке ,,01,,, дим. 95 x 210cm су дрвена врата, од фурнираног медијапана у  

металном штоку са закључавањем.  

Врата ознаке ,,02,,, дим. 85 x 210cm су једнокрилна дрвена врата, од фурнираног медијапана у 

металном штоку са закључавањем. 

Врата ознаке ,,03,,, дим. 75 x 210cm су дрвена врата, од фурнираног медијапана у  

металном штоку са закључавањем.  

Врата ознаке ,,04,,, дим. 100/210+59 cm су спољна ALU двокрилна врата за улаз у објекат. 

Рамовски оквир у антрацит сивој боји, а површинска обрада је пластификација. Врата су са 

прохромским рукохватима, застакљена 4+12+4 mm нискоемисионим димљеним двослојним 

термопан стаклом. Врата са аутоматизмом за самозатварање. 

Врата ознаке ,,05,,, дим. 150/210+59 cm су спољна ALU двокрилна врата за улаз у објекат. 

Рамовски оквир у антрацит сивој боји, а површинска обрада је пластификација. Врата су са 

прохромским рукохватима, застакљена 4+12+4 mm нискоемисионим димљеним двослојним 

термопан стаклом. Врата са аутоматизмом за самозатварање. 

Врата ознаке ,,06,,, дим. 150/210+59 cm су унутрашња ALU двокрилна врата постављена у 

ветробрану у улазу у објекат. Рамовски оквир у антрацит сивој боји, а површинска обрада је 

пластификација. Врата су са прохромским рукохватима, застакљена 4+12+4 mm нискоемисионим 

димљеним двослојним термопан стаклом. 

Врата ознаке ,,07,,, дим. 75/210+59 cm су унутрашња ALU једнокрилна врата са прозором 

постављена на просторији портира као рецепција. Рамовски оквир у антрацит сивој боји, а 
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површинска обрада је пластификација. Врата су са прохромским рукохватима, застакљена 4+12+4 

mm нискоемисионим димљеним двослојним термопан стаклом. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА: 

Повезивање објекта се врши на постојећу водоводну и канализациону мрежу у уквиру комплекса. 

Предвиђена је  реконструкција  дела постојеће мреже и ван објекта ако се укаже потреба. 

Задржан је постојећи НН прикључак објекта. Пројектоване су комплетно нове електричне 

инсталације као и инсталације за потребе машинског пројекта. 

Све инсталације су предвиђене по стандардима, техничким прописима и Закону о изградњи. 

Технички описи ових позиција дати су у посебним елаборатима. 

 

НАМЕНА ПОВРШИНА 

Р.Бр. Назив просторије П (м
2
) О (м) 

Материјализација 

Под Зид 

1,1 Ходник 4,70 8,68 Керамика Полудисперзија 

1.2 Соба 16,80 17,74 Керамика Полудисперзија 

1.3 Соба 16,20 16,08 Керамика Полудисперзија 

1.4 Купатило 4,30 10,30 Керамика Керамика 

∑ Смештајна јединица 1 42,00 
   

2.1 Ходник 4,30 8,67 Керамика Полудисперзија 

2.2 Соба 17,70 18,13 Керамика Полудисперзија 

2.3 Купатило 4,30 10,30 Керамика Керамика 

∑ Смештајна јединица 2 26,30 
   

3.1 Ходник 4,70 8,68 Керамика Полудисперзија 

3.2 Соба 17,70 18,13 Керамика Полудисперзија 

3.3 Купатило 4,30 10,30 Керамика Керамика 

∑ Смештајна јединица 3 26,70 
   

4.1 Ходник 4,70 8,68 Керамика Полудисперзија 

4.2 Соба 16,80 17,74 Керамика Полудисперзија 
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4.3 Соба 16,20 16,18 Керамика Полудисперзија 

4.4 Купатило 4,30 10,30 Керамика Керамика 

∑ Смештајна јединица 4 42,00 
   

5.1 Ходник 4,70 8,68 Керамика Полудисперзија 

5.2 Соба 18,10 18,34 Керамика Полудисперзија 

5.3 Купатило 4,30 10,30 Керамика Керамика 

∑ Смештајна јединица 5 27,10 
   

6.1 Ходник 4,70 8,68 Керамика Полудисперзија 

6.2 Соба 17,25 17,95 Керамика Полудисперзија 

6.3 Соба 15,00 15,65 Керамика Полудисперзија 

6.4 Купатило 4,30 10,30 Керамика Керамика 

∑ Смештајна јединица 6 41,25 
   

7.1 Ходник 4,70 8,68 Керамика Полудисперзија 

7.2 Соба 17,25 17,95 Керамика Полудисперзија 

7.3 Купатило 4,30 10,30 Керамика Керамика 

∑ Смештајна јединица 7 26,25 
   

8.1 Ходник 4,70 8,68 Керамика Полудисперзија 

8.2 Соба 18,10 18,34 Керамика Полудисперзија 

8.3 Купатило 4,30 10,30 Керамика Керамика 

∑ Смештајна јединица 8 27,10 
   

13 Ветробран 3,30 7,27 Керамика Полудисперзија 

14 Ходник 52,80 77,10 Керамика Полудисперзија 

15 Дневни боравак 17,37 16,75 Керамика Полудисперзија 

17 Пријавница 8,40 12,67 Керамика Полудисперзија 
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18 Котларница 9,25 12,00 Керамика Полудисперзија 

19 Трокадеро 5,75 10,15 Керамика Керамика 

Укупно НЕТО површина 355,57 

 Укупно БРУТО површина 395,31 

                                                                                               Одговорни пројектант:  диа Марко Стојчић 

 

ПРИЛОГ О МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

за пројекатза извођење за реконструкцију омладинског спортског кампа „Караташ“ у 

Кладову, 4. Фаза, KП 1621 КО СИП 

 

О примењеним мерама и нормативима заштите на раду при пројектовању (Закон о безбедности и 

здрављу на раду „Службени лист РС бр.101/05“; Закон о раду - одредбе о безбедности, здрављу и 

заштити на раду „Сл.гласник РС бр.24/05“; Правилник о превентивним мерама за безбедност и 

здрав рад на радном месту „Сл.гласник РС бр.21/09“) 

САДРЖАЈ 

1. Опасности и штете које се могу десити при коришћењу објекта 

2. Предузете мере за отклањање опасности и штете  

3. Опште напомене и обавезе 

4. Списак прописа, норматива и опште познатих правила који су коришћени при 

пројектовању 

5. Закључак 

 

1. Опасности и штете које се могу десити при коришћењу објекта 

a) Намена објекта 

b) Избор и врста конструкције објекта  

c) Избор и врста материјала од стране пројектаната 

d) Непрописне висине радних и осталих просторија у објекту 

e) Опасност од пожара 

f) Опасност при извођењу објекта 

 

2. Предузете мере за отклањање опасности и штете  

a) Објекти су смештајног карактера за боравак спортиста. Објекти су пројектовани по свим 

правилницима, стандардима и нормативима за ову врсту објеката 

b) Објекат је челичне конструкције са испуном од ИПН панела.  

c) При пројектовању објекта коришћени су референтни материјали. При пројектовању су 

поштовани сви стручни прописи и закони који се односе на ову врсту објеката.  

d) При пројектовању објекта примењене су противпожарне мере прописане актуелним 

законом и правилницима 
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e) Инвеститор, односно заступник инвеститора је дужан да одреди координатора за израду 

пројекта и координатора за извођење радова. Инвеститор, односно заступник инвеститора 

је дужан да, пре почетка рада на градилишту, обезбеди да се изради План превентивних 

мера.  

План превентивних мера и техничка документација за изградњу објекта у складу са 

прописима о планирању и изградњи чине основу за процену ризика од настанка повреда и 

оштећења здравља на радним местима и у радној околини на предметном градилишту. 

 

3. Опште напомене и обавезе 

За извођење објекта инвеститор  мора ангажовати организацију регистровану за ову врсту радова. 

Извођач мора сачинити елаборат заштите на раду и упознати раднике са свим опасностима. 

Извођач је дужан да обезбеди стручну и квалификовану радну снагу, као и лица која руководе 

извођењем радова. Предузеће које изводи радове дужно је да изради прописан елаборат о уређењу 

градилишта који уз извештај о почетку рада доставља надлежној инспекцији рада. Предузеће које 

изводи радове дужно је  да на градилишту обезбеђује, одржава и спроводи мере за безбедност и 

здравље на раду у складу са елаборатом о уређењу градилишта. Инвеститор је дужан да обезбеди 

стручан надзор над извођењем радова.  

Инвеститор је дужан да примењује превентивне мере које се односе на одржавање објекта и то: 

1) одржавање квалитета пројектованих материјала на објекту и конструкције објекта 

2) коришћења и одржавања технолошких процеса рада по прописаним мерама и нормативима за 

делатност која се обавља на тим радним местима и у тим радним просторијама 

 

4. Списак прописа, норматива и опште познатих правила који су коришћени при 

пројектовању 

 Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени лист РС бр.101/05) 

 Закон о раду - одредбе о безбедности, здрављу и заштити на раду (Сл.гласник РС бр.24/05) 

 Правилник о превентивним мерама за безбедност и здрав рад на радном месту „Сл.гласник 

РС бр.21/09 

 Општи правилник о хидијенско техничким мерама при раду 

 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту Сл.гласник РС 

бр.21/09 

 Правилник о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијам 

 

5. Закључак 

У наведеном пројекту архитектуре, број 2912/2015-ПЗИ-1 из фебруара 2016.г., која је део пројекта 

за извођење за реконструкцију омладинског спортског кампа „Караташ“ у Кладову, 2.4Фаза, KП 

1621 КО СИП, предвиђене су све потребне мере за отклањање опасности у погледу заштите и 

безбедности на раду. 

Пројекат је у потпуности рађен према важећим прописима и стандардима. 

Овај елаборат се односи на пројекат архитектуре, који је део пројекта за извођење за 

реконструкцију ОСК Караташ (члан 145. Закона о планирању и изградњи). Сваки пројекат 

понаособ садржи Прилог о безбедности и заштите на раду, који се односи на конкретне опасности 

и предузете мере у сваком делу пројекта за грађевинску дозволу (архитектура- 2912/2015-ПЗИ-1, 
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конструкција- 2912/2015-ПЗИ-2, хидротехничке инсталације- 2912/2015- ПЗИ-3, 

електроенергетске инсталације- 2912/2015-ПЗИ-4, телекомуникационе и сигналне инсталације- 

2912/2015-ПЗИ-5 и машинске инсталације- 2912/2015-ПЗИ-6). 

 

одговорни пројектант: 

дипл.инж.арх. Марко Стојчић 

бр.лиценце: 300 Ј40210 

Београд, фебруар 2016.г 
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   СПИСАК КОРИШЋЕНИХ ЗАКОНА,СТАНДАРДА И ПРОПИСА 

и опште познатих правила који су коришћени при изради пројекта за извођење за 

реконструкцију омладинског спортског кампа „Караташ“ у Кладову, 4 Фаза,  

KП 1621 КО СИП 
 

17. Закон о планирању и изградњи објекта Службени гласник РС, бр.72/09, 81/09-исправка,64/10 

одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 

145/14 

18. Правилник о тех.нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима 

19. Правилник о техничким мерама и условима за нагибе кровних равни 

20. Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон (Службени лист СФРЈ", бр. 

11/87) 

21. Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозије 

22. Закон о заштити од пожара  (Службени гласник РС, бр.111/2009) 
23. Прaвилник o класификацији објеката 

24. Прaвилник o сaдржини и нaчину издaвaњa грaђeвинскe дoзвoлe  

25. Прaвилник o сaдржини и нaчину oсмaтрaњa тлa и oбjeктa у тoку грaђeњa и упoтрeбe  

26.  Прaвилник o eнeргeтскoj eфикaснoсти згрaдa  

27. Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени лист РС бр.101/05) 

28. Закон о раду - одредбе о безбедности, здрављу и заштити на раду (Сл.гласник РС бр.24/05) 

29. Правилник о превентивним мерама за безбедност и здрав рад на радном месту „Сл.гласник РС 

бр.21/09 

30. Општи правилник о хидијенско техничким мерама при раду 

31. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту Сл.гласник РС 

бр.21/09 

32. Правилник о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама 

17. Правилник о техничким стандардима приступачности (Сл.гласник бр. 46/2013) 

 

 

 

 

 

Београд, фебруар 2016.г. 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

За слабострујне инсталације за смештајни објекат у склопу ЧЕТВРТЕ фазе реконструкције 

и изградње Омладинског спортског кампа ,,Караташ,, у Кладову 

Од телекомуникационих и сигналних, односно слабострујних инсталација обухваћене су 

инсталације телефона, рачунара, телевизије и дојаве пожара. 

 

Инсталације телефона и рачунара 

Концентрација ових инсталација се налази у РЕК орману са кога полазе све линије до 

прикључних места. Прикључнице телефона и рачунара су  типа РЈ45 модуларне, са по 

једним прикључком за сваку инсталацију уз тв прикључак, по соби а код стола. Код 

кревета је само по један прикључак, за телефон или рачунар.   

Каблови развода су типа ФТП кат6, а полажу се по кабловским регалима у спуштеном 

плафону, као и енергетске инсталације. На спустовима до прикључака кроз зид каблови су 

у пл. савитљивим самогасивим цевима.  

 

Инсталација телевизије 

Концентрација телевизијске инсталације је у РЕК орману са кога полазе каблови до сваког 

прикључка. Прикључнице су модуларног типа у склопу са две енергетске прикључнице и 

две за телефон и рачунар. Прикључна места су код столова у собама. Изводи са РЕК 

ормана су сконцентрисани у групе, преко одговарајућих разделника. Потреба за 

појачањем сигнала ће се утврдити након мерења на лицу места после постављања мреже.  

Каблови развода су типа РГ6/ХФ, а полажу се по кабловским регалима у спуштеном 

плафону, као и енергетске инсталације. На спустовима до прикључака кроз зид каблови су 

у пл. савитљивим самогасивим цевима. 

 

Инсталација дојаве пожара 

Стабилна инсталација за дојаву пожара се напаја са посебне противпожарне централе 

адресибилног типа, као и целокупна опрема. Централа је комплетна са аутоматским 

праћењем стања у петљи, и са аутономним напајањем за 72 сата, са једном петљом и 

могућности проширења за још једну. Од извршних функција централе користе се 

узбуњивање преко сирена и искључење издувавања фен којла преко развода у котларници 

РТкот, све у случају активирања централе односно пожара.  

Инсталација дојаве пожара садржи оптичке јављаче дима, ручне јављаче, паралелне 

индикаторе за сваку собу и за јављаче у спуштеном плафону и на крају сирене за 

узбуњивање, од чега је једна спољна код главног улаза.  

Каблови инсталације су типа ЈH(ST)H а полажу се по посебним кабловским регалима у 

спуштеном плафону, као и остале слабострујне инсталације. На спустовима до ручних 

јављача кроз зид каблови су у пл. савитљивим самогасивим цевима. За извршне функције, 

искључење и сирене, каблови су још и ватроотпорни класе ФЕ180/Е30 
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ПРОРАЧУН 

КАПАЦИТЕТ АКУ БАТЕРИЈЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ 

 

Улазни подаци 
 

1. захтевано време аутономног рада (72h) ..................................................... tn ( h ) 

2. мирна струја прикључених уређаја ............................................................. In ( A ) 

3. струја аларма прикључених уређаја ........................................................... Ia ( A ) 

4. мирна струја централе ................................................................................ Icn ( A ) 

5. струја аларма централе  ............................................................................... Ica ( A ) 

6. захтевано време аутономног рада у аларму (0.5h) .................................... ta ( h ) 

7. фактори сигурности (1.1 .. 1.45) .................................................................. F        

Потребан капацитет акумулатора се израчунава према: 

Bk =  F x (tn x (In+Icn) + ta x ( Ia+Ica)) 

Централа за дојаву пожара ППЦ 

 

  N     

RB опрема  In Ia N*In N*Ia 

1. Дојавна централа 1 130mA 250mA 130mA 250mA 

2. Оперативна 

управљачка конзола  

1 50mA 130mA 50mA 130mA 

3. Аутоматски 

адресибилни јављач  

19 0.2mA  5mA  3,8mA 95mA 

4. Ручни адресибилни 

јављач  

3 0.2mA 2,5mA 0,6mA 7,5mA 

5. Сирена  3  100mA  300mA 

     184,4 

mA 

782,5 

mA 

C=1,1 * ( 72
h
* 0,1844 A + 0.5

h
* 0,8725 A ) 

C = 15 Ah 

Потребан капацитет АКУ батерије је 15Аh, тако да предвиђена аку батерија капацитета 

18Ah  задовољава постављене захтеве.  
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ОПШТИ   ПОДАЦИ  О  ЗГРАДИ 

Технички опис зграде 

 

Предмет Пројекта енергетске ефикасности је слободно стојећи објекат лоциран у омладинско-

спортском кампу "Караташ" к.п број 1621 КО СИП " Општина Кладово,  зона националног парка 

"Ђердап", смештајни објекат  14, тзв. „Сарајево“. 

Објекат је правилног правоугаоног облика са по две паралелне странице једнаких дужина и све 

четри слободне фасаде. Објекат се својом дужином простире правцем СЗ-ЈИ,  југо-западном 

фасадом оријентисан ка приступном путу.  Све фасаде су изложене ветровима.  Предметни објекат 

није заштићен  дрвећем  од инсолације у летњем периоду. Суседни објекат који се налази на 

суседним парцелама налазе се на удаљености тако да не спречава инсолацију на предметни 

објекат. 

Предметни објекат је пројектован у компактној форми, нема топлотног зонирања. Спратност 

објекта је приземни, без подземних просторија. Објекат је конципиран као једна функционална 

целина  састављена од следећих просторија према намени са квадратуром: 

Р.Бр. Назив просторије П (м
2
) 

1,1 Ходник 4,70 

1.2 Соба 16,80 

1.3 Соба 16,00 

1.4 Купатило 4,30 

∑ Смештајна јединица 1 41,80 

2.1 Ходник 4,85 

2.2 Соба 17,46 

2.3 Купатило 3,52 

∑ Смештајна јединица 2 25,83 

3.1 Ходник 4,85 

3.2 Соба 17,46 

3.3 Купатило 3,52 

∑ Смештајна јединица 3 25,83 
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4.1 Ходник 4,85 

4.2 Соба 17,46 

4.3 Купатило 3,52 

∑ Смештајна јединица 4 25,83 

5.1 Ходник 4,85 

5.2 Соба 17,46 

5.3 Соба 17,52 

5.4 Купатило 3,52 

∑ Смештајна јединица 5 43,35 

6.1 Ходник 4,85 

6.2 Соба 17,46 

6.3 Купатило 3,52 

∑ Смештајна јединица 6 25,83 

7.1 Ходник 4,85 

7.2 Соба 17,46 

7.3 Купатило 3,52 

∑ Смештајна јединица 7 25,83 

8.1 Ходник 4,85 

8.2 Соба 17,46 

8.3 Купатило 3,52 

∑ Смештајна јединица 8 25,83 

9.1 Ходник 4,85 

9.2 Соба 17,46 

9.3 Купатило 3,52 

∑ Смештајна јединица 9 25,83 

10.1 Ходник 4,85 
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10.2 Соба 17,46 

5.3 Соба 17,52 

10.3 Купатило 3,52 

∑ Смештајна јединица 10 43,35 

11.1 Ходник 4,85 

11.2 Соба 17,46 

11.3 Соба 17,52 

11.4 Купатило 3,52 

∑ Смештајна јединица 11 43,35 

12.1 Ходник 4,85 

12.2 Соба 17,46 

12.3 Купатило 3,52 

∑ Смештајна јединица 12 25,83 

13 Ветробран 3,21 

14 Ходник 70,03 

15 Дневни боравак 17,40 

16 Заједнички тоалет 2,60 

17 Пријавница 5,47 

18 Котларница 10,40 

19 Трокадеро 6,25 

   Укупно НЕТО површина 361,00 

Укупно БРУТО површина 405,00 

Корисна нето површина грејног простора стамбеног објекта је  361,00 m², док је бруто површина 

405,00 m². Предметни објекат је изграђен 1955.године. Реконструкција  предметног  објекта 

предвиђена је за 2016. годину када је планирана замена столарија на објекту,  урадња фасаде 

објекта са постављањем термоизолације, замена кровне конструкције са постављањем 

термоизолације,  уградња етажног система  грејања,  хлађена  и припреме санитарне топле воде 

системом са топлотним пумпама.  
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Слојеви спољњег зида су следећи: сендвич панел - полиуретан дебљине 10 cm, ваздушни простор  

дебљине 13cm и гипс картон плоча са унутрашње стране дебљине 1,25 cm. Слојеви крова су 

следећи: сендвич панел - полиуретан дебљине 16 cm, ваздушни простор  дебљине 45cm и гипс 

картон плоча са унутрашње стране дебљине 1,25 cm. Међуспратна конструкција пода на тлу је 

следећег састава:  хидроизолација, термоизолација плочама од минералне вуне дебљине 3 cm, 

цементна кошуљица дебљине 4 cm, подна керамика дебљине 2 cm. 

Преградне зидове унутар објекта чине зидови изведени од металних профила  CW75 који су 

обострано обложени гипс картон плочама укупне дебљине 12 cm.  Зависно од намене просторије 

преградни зидови  на појединим преградним зидовима налепљен је слој зидне керамике дебљине 1 

cm. Сва лимарија предметног објекта:  увале, опшивке, вертикални и хоризонтални олуци 

изведени су од поцинкованог лима. Сва столарија на предметном објекту израђена је од ПВЦ 

столарије, застакљена је петокоморним нискоемисионим двослојним стаклпакетом 4+12+4. (Хе) 

По диспозицији и концепту зграде, могуће је коришћење пасивних и активних соларних система и 

геотермалних потенцијала, међутим овим елаборатом није рађена анализа њихових примена.  
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 Слика 1: Фасада – северо-запад 

 

 

 

 

 

       Слика 2: Фасада – северо-исток 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3: Фасада - Југо-исток 

 

 

 

 

   

 

 

 

Слика 4: Фасада – југо-запад 
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1.1. Основни подаци о  згради 

ЗГРАДА нова* постојећа* 

Намена зграде
1
 

Припреме омладинских спортских селекција 

Врста зграде
2
 

Смештајни објекат 

Место (локација): 

к.п. број КО СИП,Општина Кладово, 

Зона националног парка Ђердап 

Власник (инвеститор): 
Завод за спорт и медицину спорта  Републике 

Србије 

Извођач:  

Година изградње: 1955. год. 

Година реконструкције/ енергетске санације: 2016.год. 

Нето корисна површина грејаног дела зграде 

m
2
: 

361,00 м
2 

1  
2 2. ЛОКАЦИЈА И КЛИМАТСКИ ПОДАЦИ 

2.1 Климатски подаци и положај зграде 

Климатски подаци
3
 

Локација Кладово 

Број степен дана грејања HDD 2818 

Број дана грејне сезоне HD 183 

Средња температура грејног периода H,mn[
o
C] 4,6 

Унутрашња пројектна температура за зимски период H,i [
o
C] 20 

                                                 
1
 У односу на поделу из табеле 3.4.2.3.1 Правилника о енергетској ефикасности зграда 

2
 У односу на поделу из чл.4, као и табеле 6.5, 6.11а, 6.11б Правилника о енергетској 

ефикасности зграда, и чл.14 Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата 

о енергетским својствима зграда 
3
Прематабели 6.3 и 6.9 из Правилнка о енергетској ефикасности зграда 
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Утицај ветра
4
 

Положај (изложеност ветру) Отворен положај 

Број фасада изложених ветру Више од једне фасаде 

 

Услови комфора
5
 

Термички комфор 

Предметни објекат је правилног правоугаоног облика, пројектован је у компактној форми, нема 

топлотног зонирања. Све фасаде су изложене ветровима. Услови термичког комфора се остварују 

путем локалних система грејања и климатизације.  

Систем  грејања - хлађења чине четири топлотне пумпе, снаге 9KW од којих се топла вода 

инсталацијом транспортује  до грејних тела – вентилатор конвектора ( fan - coil  уређеаја). 

Вентилатор конвектори су постављени у свакој просторној јединици објекта.  

Зидови објекта су пројектовани  и изведени тако да обезбеђују погодан термички комфор. На 

објекту су уграђени прозори са високим термичким перформансама.  Отвори за вентилацију су 

конципирани тако да је обезбеђено и пасивно (природно) ноћно хлађење током летњег периода, 

када временски услови то дозвољавају 

Термичка  инерција објекта повећана је уграђеном топлотном изолацијом целокупног термичког 

омотача зграде са спољње стране објекта. 

Припрема цанитарне топле воде се обезбеђује преко четири топлотне пумпе, снаге 9KW  са 

уграђена два бојлера капацитета 600 l. Бојлери су уграђени у просторији бр.18 котларница. 

 

Ваздушни комфор 

Вентилација у летњем периоду се обезбеђује природном и механичком вентилацијом.  Природна 

вентилација се остварује путем отварања прозора и врата. Отвори за  вентилацију (прозори, врата) 

пројектовани су тако да је омогућена попречна венитлација. Отвори за вентилацију су 

конципирани тако да је обезбеђено пасивно (природно) ноћно хлађење у летњем периоду када 

веменски услови то дозвољавају. Све просторије у објекту сем санитарнох чворова имају 

природну вентилацију са прозорима димензионисаним тако да задовољавају минимуме 

постављене важећим прописима и стандардима.  

Убацивање ваздуха механичком вентилацијом врши се преко одговарајућег броја елемената за 

дистрибуцију ваздуха. Вентилатори за убацивање свежег и избацивање отпадног ваздуха се налазе 

у склопу рекуператора топлоте.  Убацивање и избацивање ваздуха из простора сале је на крову 

објекта преко спољњих решетки.  Укључивање вентилације није решено аутоматским путем већ 

механичким по потреби корисника, чиме се обезбеђује потребан број хигијенских измена ваздуха 

према намени просторија. 

                                                 
4
Према табели 3.4.2.1 из Правилника о енергетској ефикасности  зграда 

5
 Према прилогу 5 Правилника  о енергетској  ефикасности  зграда 
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У летњем периоду система хлађења се обезбеђује преко  четири топлотне пумпе,  од којих се 

хладна  вода  инсталацијом транспортује  до расхладних тела – вентилатор конвектора ( fan - coil  

уређаја). 

Вентилација санитарног чвора је решена принудним путем, са усвојемим потребним бројем  

хигијенских  измена ваздуха према намени просторија.  

 

Светлосни комфор 

Светлосни комфор се обезбеђује путем одговарајућег броја отвора на фасади, што омогућује 

продор довољне количине дневне светлости. Све просторије у објекту имају природно осветљење 

изузев санитарних чворова. На објекту су уграђени прозори са високим термичким перформансама 

и постављеним засторима за минималан упад директног сунчевог зрачења  ради спречавања појаве 

бљеска. 

У објекту је уграђена довољна количина светлосних тела чиме је обезбеђена довољна количина 

вештачког светла током ноћних часова. 
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На основу Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник Републике Србије бр. 72/09, 81/09 - испр, 

64/10 – одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 

и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката (Сл. Гласник РС, бр. 23/2015), као 

Одговорни пројектант пројекта за извођење пружам следеће о новопројектованом стању водовода 

и канализације објекта: 

 

ОСК „КАРАТАШ“ У КЛАДОВУ, четврта фаза 

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 

ТЕХНИЧКИ ОПИС ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

ЗА ОБЈЕКАТ бр.14 САРАЈЕВО 

На КП 1621, КО Сип 

 

 

Инвеститор и Наручилац: ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Извршилац:  EUROPEANARCHITECT Д.О.О. 

Одговорни пројектант водовода и канализације:дипл.инж.арх.  Весна Ћурић 

Адреса локације: ОСК “Караташ“,Кладово 

Катастарски подаци: КП 1621 КО Сип 

На основу пројектованог архитектонско-грађевинског дела и уцртаних санитарних уређаја 

приступило се изради пројекта водовода и канализације. 

Предмет пројекта је реконструкција и доградња ОСК „Караташ“ у оквиру ког се налази објекат бр: 

14 САРАЈЕВО који јеповезан на постојећи интерни развод инсталације водовода и канализације у 

оквиру комплекса. 

Реконструкција подразумева рушење постојећих монтажних објекта и задржавање бетонских 

темеља у оквиру постојећих габарита. Објекат је повезан на постојећи интерни улични водоводни 

и фекални канализациони систем, који се задржава у свом постојећем стању обзиром да испуњава 

техничке захтеве новопројектованих реконструисаних објеката. У оквиру предметног објекта који 

се реконструише постојећи водоводни и канализациони систем, у доњем разводу који се не 

користи, потребно га је блиндирати. 

 

ВОДОВОД  

Постојећа водоводна мрежа на коју се прикључује објекат је пречника 50мм. На њу се преко 

постојећих прикључака и постојећих водомераповезује новопројектовани систем водовода као и 

новопројектовани систем хидрантске мреже. Постојећа мрежа се налази паралелно уз подужну 

страну објекта, а повезивање је предвиђено у оквиру постојећих шахтова. 

Водоводна мрежа се изводи од ПВЦ цеви којe одговарају стандарду SRPSEN12201-1 са 

адекватним спојним средствима и вентилима. Припрема топле воде се врши преко топлотне пумпе 

и бојлера капацитета 500 литара и то у затвореном двоцевном систему са пумпом како би се 

обезбедило тренутно дотицање топле воде и у најудаљенијим тачкама објекта. 

У оквиру комплекса ОСК Караташ постоји хидрантска мрежа на коју се прикључује предметни 

реконструисан објекат.Овим пројектом се не мењају капацитети и техничке карактеристике 

магистралних водова водовода и хидрантске мреже. 

Смештајни објекат садржи укупно десет санитарних чворова, од којих су осамкупатила у оквиру 

смештајних јединица у оквиру којих су предвиђена по три точећа места. На сваком точећем месту 

предвидети ЕК вентил, као и главни вентил за сваки санитарни чвор. Главни испусни вентил за 

пражњење водоводне мреже на нивоу објекта предвиђен је у главном прикључном шахту. Све 
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инсталације водоводне мреже водити у благом паду ка испусном вентилу. Приликом извођења 

није дозвољено правити „вертикалне џепове“ у разводу који би спречили пражњење инсталација. 

Све водоводне инсталације које се налазе испод плоче и у земљи полагати у тампон слоју песка 

дебљине 5 до 10 цм, а зидне инсталације водити у зиду причвршћана обујмицама за носећу 

конструкцију зидова.  

Овим пројектом предвиђено је постављање унутрашње хидрантске мреже, капацитета 2x2.5л/сек, 

минималног притиска на  последњем хидрантском прикључку 2.5 бара. Прикључак ДН50 од ПЕ 

водоводних цеви је остварен преко Т рачве ДН50/50, затварачем  ДН50са УГ и зупчасте спојнице 

ДН50. 

 

Хидранати су постављени на местима где су видни, лакоупотребљиви и заштићени од удара. Због 

опасности од замрзавања у зимском периоду предвиђена је изолација (минерална вуна са оплатом 

од алуминијумског лима). 

Развод хидрантске мреже је од челично-поцинкованих цеви.Хидранти су пречника Ø50, и 

постављају се на 1.5м од пода просторије. Смештају се у лимене ормане са ознаком "H" (димензија 

50/50/15цм), у којима се налази месингана пожарна славина, црево травира Ø52 дужине 15м и 

млазницом са ручком Ø52. 

У случају интервенције пражњење мреже се врши преко хидраната. 

Завршену водоводну и хидрантску мрежи испитати на притисак. 

КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

Канализациона мрежа у оквиру насеља се задржава имајући у виду да задовољава потребе и нових 

објеката обзиром да непостоји повећање броја корисника.Постојећи хоризонтални развод 

канализационе мреже на који се повезују објекти је φ160. Прикључци на спољну мрежу остварени 

су преко постојећих прикључака у по два прикључна шахта по објекту раније пројектоване 

фекалне канализације. Канализациона мрежа се изводи од ПВЦ цеви које одговарају стандарду 

SRPS EN 1401 I SRPS EN 13476 са адекватним спојним средствима од EPDM гуме. Постојећа 

мрежа се налази паралелно уз подужну страну објекта, а повезивање је предвиђено у оквиру 

постојећих шахтова. Висину каскаде у прикључном шахту прилагодити постојећом 

канализационом одводу.  

Предметни смештајни објекат садржи укупно десет санитарних чворова, од којих су осам купатила 

у оквиру смештајних јединица. Објекат се изводи са укупно шест канализационих вертикала φ75, 

преко којих се вентилира цела канализациона мрежа у оквиру објекта. Вертикале се завршавају 

изнад крова са вентилационом главом од поцинкованог лима. 

Канализационе цеви у хоризонталном разводу који су у земљи односно испод плоче положити у 

слоју ситног песка дебљине 10цм.  

По завршеној монтажи целе канализационе мреже испитати на правилно отицање воде. 

Сви радови на водоводној и канализационој мрежи се морају извести по техничким прописима, од 

стране стручне радне снаге и од квалитетних материјала са атестима за квалитет. 

  

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: 

 Београд,                     Весна Ћурић, дипл.инг.арх 

       Фебруар 2016.г. 
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ПРИЛОГ О МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

за пројекат за извођење за реконструкцију омладинског спортског кампа „Караташ“ у 

Кладову, 4. Фаза, KП 1621 КО СИП 

 

О примењеним мерама и нормативима заштите на раду при пројектовању (Закон о безбедности и 

здрављу на раду „Службени лист РС бр.101/05; Закон о раду - одредбе о безбедности, здрављу и 

заштити на раду „Сл.гласник РС бр.24/05; Правилник о превентивним мерама за безбедност и 

здрав рад на радном месту „Сл.гласник РС бр.21/09) 

САДРЖАЈ 

6. Опасности и штете које се могу десити при коришћењу објекта 

7. Предузете мере за отклањање опасности и штете  

8. Опште напомене и обавезе 

9. Списак прописа, норматива и опште познатих правила који су коришћени при 

пројектовању 

10. Закључак 

 

6. Опасности и штете које се могу десити при коришћењу објекта 

g) Намена објекта 

h) Избор и врста конструкције објекта  

i) Избор и врста материјала од стране пројектаната 

j) Непрописне висине радних и осталих просторија у објекту 

k) Опасност од пожара 

l) Опасност при извођењу објекта 

 

7. Предузете мере за отклањање опасности и штете  

f) Објекти су смештајног карактера за боравак спортиста. Објекти су пројектовани по свим 

правилницима, стандардима и нормативима за ову врсту објеката 

g) Објекат је челичне конструкције са испуном од ИПН панела.  

h) При пројектовању водовода и канализације објекта коришћени су референтни материјали 

При пројектовању су поштовани сви стручни прописи и закони који се односе на ову врсту 

објеката.  

i) При пројектовању објекта примењене су противпожарне мере прописане актуелним 

законом и правилницима 

j) Инвеститор, односно заступник инвеститора је дужан да одреди координатора за израду 

пројекта и координатора за извођење радова. Инвеститор, односно заступник инвеститора је 

дужан да, пре почетка рада на                      градилишту, обезбеди да се изради План превентивних 

мера.  

План превентивних мера и техничка документација за изградњу објекта у складу са прописима о 

планирању и изградњи чине основу за процену ризика од настанка повреда и оштећења здравља на 

радним местима и у радној околини на предметном градилишту. 

 

8. Опште напомене и обавезе 

За извођење објекта инвеститор  мора ангажовати организацију регистровану за ову врсту радова.  

Извођач мора сачинити елаборат заштите на раду и упознати раднике са свим опасностима.  

Извођач је дужан да обезбеди стручну и квалификовану радну снагу, као и лица која руководе 

извођењем радова.  
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Предузеће које изводи радове дужно је да изради прописан елаборат о уређењу градилишта који уз 

извештај о почетку рада доставља надлежној инспекцији рада. 

Предузеће које изводи радове дужно је  да на градилишту обезбеђује, одржава и спроводи мере за 

безбедност и здравље на раду у складу са елаборатом о уређењу градилишта. 

Инвеститор је дужан да обезбеди стручан надзор над извођењем радова. 

Инвеститор је дужан да примењује превентивне мере које се односе на одржавање објекта и то: 

1) одржавање квалитета пројектованих материјала на објекту и конструкције објекта 

2) коришћења и одржавања технолошких процеса рада по прописаним мерама и нормативима за 

делатност која се обавља на тим радним местима и у тим радним просторијама 

 

9. Списак прописа, норматива и опште познатих правила који су коришћени при 

пројектовању 

 

 Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени лист РС бр.101/05) 

 Закон о раду - одредбе о безбедности, здрављу и заштити на раду (Сл.гласник РС бр.24/05) 

 Правилник о превентивним мерама за безбедност и здрав рад на радном месту „Сл.гласник 

РС бр.21/09 

 Општи правилник о хидијенско техничким мерама при раду 

 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту Сл.гласник РС 

бр.21/09 

 Правилник о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама 

 

10. Закључак 

У наведеном пројекту хидротехничких инсталација, број 2912/2015-ИДП-3 из децембра 2015.г., 

која је део Идејног пројекта за за реконструкцију омладинског спортског кампа „Караташ“ у 

Кладову, 4. Фаза, KП 1621 КО СИП, предвиђене су све потребне мере за отклањање опасности у 

погледу заштите и безбедности на раду. 

Пројекат је у потпуности рађен према важећим прописима и стандардима. 

Овај елаборат се односи на пројекат хидротехничких инсталација, који је део идејног пројекта 

реконструкције (члан 145. Закона о планирању и изградњи). Сваки пројекат понаособ садржи 

Прилог о безбедности и заштите на раду, који се односи на конкретне опасности и предузете мере 

у сваком делу пројекта за грађевинску дозволу (архитектура- 2912/2015-ИДП-1, конструкција- 

2912/2015-ИДП-2, хидротехничке инсталације- 2912/2015-ИДП-3, електроенергетске инсталације- 

2912/2015-ИДП-4, телекомуникационе и сигналне инсталације- 2912/2015-ИДП-5 и машинске 

инсталације- 2912/2015-ИДП-6). 

Весна Ћурић; дипл.инг.арх 

ЛИЦ.: 300 Г111 08 
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СПИСАК КОРИШЋЕНИХ ЗАКОНА,СТАНДАРДА И ПРОПИСА 

 

и опште познатих правила који су коришћени при изради пројекта за извођење за 

реконструкцију омладинског спортског кампа „Караташ“ у Кладову, 4. Фаза, KП 1621 КО 

СИП 
 

1. Закон о планирању и изградњи објекта Службени гласник РС, бр.72/09, 81/09-

исправка,64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 

УС, 132/14 и 145/14 

2. Правилник о тех.нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 

подручјима 

3. Правилник о техничким мерама и условима за нагибе кровних равни 

4. Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон (Службени лист СФРЈ", 

бр. 11/87) 

5. Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозије 

6. Закон о заштити од пожара  (Службени гласник РС, бр.111/2009) 

7. Прaвилник o класификацији објеката 

8. Прaвилник o сaдржини и нaчину издaвaњa грaђeвинскe дoзвoлe  

9. Прaвилник o сaдржини и нaчину oсмaтрaњa тлa и oбjeктa у тoку грaђeњa и упoтрeбe  

10.  Прaвилник o eнeргeтскoj eфикaснoсти згрaдa  

11. Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени лист РС бр.101/05) 

12. Закон о раду - одредбе о безбедности, здрављу и заштити на раду (Сл.гласник РС бр.24/05) 

13. Правилник о превентивним мерама за безбедност и здрав рад на радном месту „Сл.гласник 

РС бр.21/09 

14. Општи правилник о хидијенско техничким мерама при раду 

15. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту Сл.гласник РС 

бр.21/09 

16. Правилник о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама 

17. Правилник о техничким стандардима приступачности (Сл.гласник бр. 46/2013) 

 

 

Београд, фебруар 2016. године
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5.1. ПРOJEКTНИ ЗAДATAК 

 

Наручилац: Зaвoд зa спoрт и мeдицину Рeпубликe Србиje, Кнeзa Вишeслaвa 72 , Бeoгрaд 

Oбjeкат:   бр.14 “Сарајево“, Oмлaдински спoртски кaмп “Кaрaтaш“,  

Лoкaциja: Клaдoвo, к.п.1621, К.O. Сип  

Прojeкaт: Главни пројекат зaштитe oд пoжaрa  

Врстa.тeх дoкумeнтaциje: ПЗИ-  Прojeкaт за извођење  

Зa грaђeњe/извoђeњe рaдoвa:   рeкoнструкциja oбjeкaтa 

 

1. OБИM ПOСЛA 

 

 Главни пројекат зaштитe oд пoжaрa трeбa дa сaдржи слeдeћe: 

  -Oпис нaмeнe oбjeктa и oснoвних пaрaмeтaрa истих сa прeглeдoм oпaснoсти oд пoжaрa; 

  -Кoнцeпциjу зaштитe oд пoжaрa кoja сe сaстojи из тeхничких рeшeњa прeвeнтивних мeрa   

   зaштитe oд пoжaрa (дeтaљниje oбрaђeнa у прojeктимa других струкa) и рeшeњa гaшeњa  

   пoжaрa  

- Нумеричку документацију(потребне прорачуне и предмер и предрачун опреме) 

  -Грaфички дeo гдe су прикaзaнe oдгoвaрajућим симбoлимa мeрe зaштитe oд пoжaрa  

   прeдвиђeнe зa предметни oбjeкaт. 

Прeвeнтивнa рeшeњa зaштитe oд пoжaрa трeбa дa сaдржe:  

- aрхитeктoнскo-грaђeвинскa (клaсификaциjу oбjeкaтa прeмa висини, издвojeнoсти, брojу  

  присутних људи, нaмeни; oтпoрнoст нa пoжaр eлeмeнaтa грaђeвинскe кoнструкциje; пoдeлa  

  нa пoжaрнe сeктoрe; услoвe зa бeзбeдну и брзу eвaкуaциjу; прилaз вaтрoгaсних вoзилa); 

- мaшинскa ( систeм зa грejaњe, вeнтилaциjу и  климaтизaциjу)   

- eлeктрoтeхничкa (eлeктрoинстaлaциje слaбe и jaкe струje, прoтивпaничнe свeтиљкe), a свe  

   у склaду сa зaхтeвимa вaжeћих прoписa зa oву врсту oбjeктa и дoкумeнтaциje. 

- систeм aутoмaтскe дeтeкциje и дojaвe пoжaрa  

 Рeшeњa зa  гaшeњe пoжaрa : мoбилну вaтрoгaсну oпрeму зa гaшeњe пoчeтних пoжaрa, 

систeм хидрaнтскe мрeжe (унутрaшњe и спoљaшњe). 

 

Прojeктaнт je дужaн дa сaрaђуje сa свим струкaмa гдe ћe сe свe мeрe зaштитe oд пoжaрa 

дeтaљниje oбрaдити. 

Дoкумeнтaциjу урaдити сaглaснo Зaкoну o зaштити oд пoжaрa (“Сл.глaсник РС”  бр.111/2009 

и 20 /2015). 

 

2. ПOДЛOГE ЗA ИЗРAДУ 

 

Главни пројекат зaштитe oд пoжaрa урaдити нa oснoву слeдeћих пoдлoгa: 

 - Глaвних  прojeкaтa кojи сe рaдe зa oвaj oбjeкaт, a прeмa Угoвoру, 

 - Teхничкe дoкумeнтaциje oбjeкaтa кoja je дoбилa сaглaснoст oд нaдлeжнe упрaвe зa   

- Пoдaтaкa дoбиjeних oд инвeститoрa  

 -Teхничких прoписa и прeпoрукa рeлeвaнтних зa oву врсту oбjeктa и дoкумeнтaциje. 

 

     Бeoгрaд, фебруар 2016. године 

-------------------------------
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5.2. TEХНИЧКИ OПИС 

Наручилац: Зaвoд зa спoрт и мeдицину Рeпубликe Србиje, Кнeзa Вишeслaвa 72, Бeoгрaд 

Oбjeкат:   Смештајни oбјекат бр.14 “Сарајево“,  

Лoкaциja: Oмлaдински спoртски кaмп “Кaрaтaш“,  Клaдoвo, к.п.1621, К.O. Сип  

Прojeкaт:Главни пројекат зaштитe oд пoжaрa  

Врстa.тeх дoкумeнтaциje: ПЗИ-  Прojeкaт за извођење 

Зa грaђeњe/извoђeњe рaдoвa:   рeкoнструкциja oбjeкaтa 

 

1. ПOЛAЗНИ ПOДAЦИ БИTНИ ЗA ЗAШTИTУ OД ПOЖAРA 

1.1. ЛOКAЦИJA 

Макролокација 

Комплекс омаладинског спортског центра “Караташ“ се налази са десне стране пута бр.35 

Ђердап-Кладово на удаљености на око 2км од хидрелетране Ђердап 1 на десној обали 

реке Дунав. Комплекс се  саcтоји од већег броја објеката раличите намене изграђених на 

к.п.1621, К.О.Сип.  

Mикрoлoaкaциja 

Прeдмeтни oбjeкaт бр.14 „Сарајево“ нaлaзи сe нa југоисточном делу парцеле и пружа се у 

правцу  север- југ. Објекат је позициониран на травнатом платоу окружен са три стране 

интерним саобраћајницама (са једне стране је бетонски плато). 

1.2. НAJБЛИЖA ВATРOГAСНA JEДИНИЦA И ПРИЛAЗ ВATРOГAСНИХ ВOЗИЛA 

OБJEКTУ 

 

Приступ вaтрoгaснoг вoзилa лoкaциjи oствaруje пoстojeћом међуградском саобраћајницом 

Ђердап- Кладово пут бр.35 a сaмoм oбjeкту интeрним сaoбрaћajницaмa унутар комплекса 

oмлaдинског спортског центра „Караташ“. 

Предметном објекту бр.14 „Сарајево“ сe мoжe прићи сa свих стрaна фасаде, преко 

интeрних сaoбрaћajницa и платоа, у случају ватрогасне интeрвeнциjу.  

Прилазне интерне саобраћајнице такође морају да задовољевају  захтев из члана 2 

Прaвилнику o тeхничким нoрмaтивимa зa приступнe путeвe, oкрeтницe и урeђeнe плaтoe 

зa вaтрoгaснa вoзилa у близини oбjeкaтa пoвeћaнoг ризикa oд пoжaрa« (“Службeни лист 

СРJ” бр.8/95) да најудаљенија тачка коловоза није даља 25m од габарита објекта.  

Кaрaктeристикe прилазних сaoбрaћajницa комплексу  као и интерне прилазне 

саобраћајнице објектима морају да зaдoвoљaвajу свe кaрaтeристикe прeмa »Прaвилнику o 

тeхничким нoрмaтивимa зa приступнe путeвe, oкрeтницe и урeђeнe плaтoe зa вaтрoгaснa 
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вoзилa у близини oбjeкaтa пoвeћaнoг ризикa oд пoжaрa« (“Службeни лист СРJ” бр.8/95)и 

тo: 

 нoсивoст кoлoвoзa сaoбрaћajницa oд 13 кN oсoвинскoг притискa 

 нajмaњa ширинa сaoбрaћajницa зa jeднoсмeрнo крeтaњe je 3,5m, зa двoсмeрнo 6m, 

 унутрaшњи рaдиjус кривинe 7 мeтaрa, a спoљaшњи 10,5 мeтaрa, 

 мaксимaлни успoн 6%, 

 висинскa прoхoднoст минимум 4,5 мeтaрa. 

Пo тeритoриjaлнoj нaдлeжнoсти, пoмoћ нa лoкaлизaциjи и гaшeњу пoжaрa вршићe 

Вaтрoгaснa jeдиницa ХЕ Ђердап 1 лoцирaнa на платоу  непосредно уз ХЕ Ђердап 1  нa 

удaљeнoсти око 2кm oд пoсмaтрaнe лoкaциje.   

Брзинa дoлaскa вaтрoгaсних jeдиницa зaвиси oд oптeрeћeњa сaoбрaћajницa, прирoдних 

прeпрeкa (кишa и снeг), и вeштaчких прeпрeкa (сeмaфoри), гoдишњeг дoбa и др, aли зa 

нajближу вaтрoгaсну jeдиницу Ђердап врeмe дoлaскa je 5  минутa oд врeмeнa дojaвe 

пoжaрa. Прилaз предметном oбjeкту  je мoгућ сa  минимум сa две стрaнe фaсaдe преко 

интерних саобраћајница. Сaмoj лoкaциjи при доласку и одласку  вaтрoгaснa вoзилa 

приступају кретањем унапред.  

 

1.3.ПOДAЦИ O ИНФРAСTРУКTУРИ 

 

1.3.1. Снaбдeвaњe oбjeктa вoдoм 

Повезивање објекта се врши на постојећу водоводну и канализациону мрежу у уквиру 

комплекса. Предвиђена је  реконструкција  дела постојеће мреже и ван објекта ако се 

укаже потреба. 

 

1.3.2. Снaбдeвaњe oбjeктa eлeктричнoм eнeргиjoм 

Напајање ел. енергијом кампа је из постојеће трафостанице а преко постојећих главних 

разводних ормана РО1,2,3. До самог објекта постоји напојни вод пресека 16mm
2
 који се 

користи за напајање до КПО на фасади објекта, поред главног улаза. Са овог прикључног 

ормана напаја се главни развод објекта разводни орман ГРТ, смештен у ходнику. Са њега 

се напајају све собе и апартмани, разводни орман котларнице РТкот, орман концентрације 

слабе струје РЕК и противпожарна централа, те расвета и прикљуци ходника и улаза у 

објекат, као и општих просторија, котларнице, оставе за спремачицу и портира са мокрим 

чвором. 

1.4. УДAЉEНOСT ИЗMEЂУ OБJEКATA 

Удaљeнoст предметног објекта од сусeдних oбjeкaтa, je тaквa дa прeнoса пoжaрa и 

урушaвaња oбjeктa.  

Нa прилoжeнoм цртeжу бр.1 Ситуaциja сe види нajближи сусeдни oбjeкат бр.18 Дубровник 

- управна на удаљености  од око 11m . Предметни обjeкат сe смaтрa издвojeним oбjeктом. 

 

2. OПИС И НAMEНA OБJEКTA 

Пројектом je предвиђeна реконструкција  на постојећој темељној плочи,што подразумева: 

рушење постојећег објекта, збрињавање материјала од азбеста на оближнју депонију(под 

условима прописаним законском регулативом за заштиту животне средине),као и 

одвожење осталог.   
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Планирани,новопројектовани објекат број 14.“Сарајево“  је челичне конструкције са 

испуном од „Кингспан“сендвич панела ,у постојећим габаритима темељне плоче. 

Објекат је намењен смештају спортиста у двокреветним и трокреветним собама са и без  

помоћних лежајева. Смештајни објекат је пројектован према категоризацији 3*. 

Површина објекта постојећег и реконструисаног објекта је 395,31m
2
 / бруто и 

355,57m
2
/нето. 

Капацитет објекта: 22 кревета + 8 помоћних = 30 кревета. 

Пројекат је урађен у свему према датом пројектном задатку и у складу са Законом о 

планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009 - исп., 

64/2010 – одлуку УС. 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС. 50/2013 – одлука УС. 

98/2013 – одлука УС. и 132/2014 и 145/2014), Правилником о садржини и начину израде 

техничке документације и другим важећим законима, стандардима и нормативима који се 

примењују при изградњи овакве врсте објеката. 

 

3.AРХИTEКTOНСКO-ГРAЂEВИНСКA КOНСTРУКЦИJA И 

MATEРИJAЛИЗAЦИJA OБJEКATA 

Конструкција 

Новопројектовани објекат се изводи претежно монтажним системом. Конструкцију 

објекта чине челични елементи  - стубови и решеткасти носачи. Задржава се постојећи 

темељ и плоча на земљи али се преко плоче изводи крстато армирана АБ плоча оивичена 

АБ серклажима. 

Габарит објекта ускладити са новопројектованим стањем обзиром да постојећа основа 

није правилан правоугаоник. 

Бетон и армирани бетон 

Новопројектовани објекат се изводи  на постојећој бетонској плочи. 

Након уклањања старог објеката, постојећу плочу ојачати новом армиранобетонском 

плочом дебљине 10см. По ободу плоче урадити ојачање армиранобетонским серклажима 

димензија око 25х25см, као подлогу за челичну конструкцију објекта. Усецање у 

постојећу плочу радити тако да се што мање оштети остали бетон.По обављеном 

просецању све површине добро очистити, поставити предвиђену арматуру и анкере за 

челичну конструкцију,а потом бетонирати. 

Ван објекта извршити копање земље у дубини постојеће темељне плоче за израду 

тротоара, приступних степеница и рампи. Извршити бетонирање истих,а задњих 10 см у 

подестима, степеницама и рампама поставити предвиђену арматуру и довршити 

бетонирање. 

За ове радове употребити бетон МВ300 и бетонско гвожђе В500. 

Метална конструкција 

Носећа конструкција објекта је од челичних профила-кутија. У попречном правцу су 

решеткасти носач  велике носивости 1:13,6 (веће од 1:15). Решеткасти носач је срачунат и 

димензионисан на оптерећења која су могућа. Како се ради о лаким конструкцијам, за 

хоризонталне утицаје су меродавни  они од ветра. За њихово преузимање и пренос на 

темељну кострукцију урађени су спрегови у оба ортогонална правца, хоризонтални и 

вертикални. Кровни покривач је наслоњен на рожњаче од челичних кутија. 

Плафонска конструкција је на челичним U профилима. 

Материјал за израду конструкције је: 
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- подложне плоче лим дебљине 6мм, 

- шрафови за спајање анкерне плоче са подложном М12, 

- стубови челичне кутије       100.100.4 , 

- доњи појас решетке челичне кутије       100.80.4, 

- горњи појас решетке челичне кутије        100.100.4, 

- испуна решетке челичне кутије        50.50.3, 

- дијагонале  вертикалних спрегова округло гвожђе пречника 20, 

- дијагонале у спрегова у равни крова округло гвожђе пречника 16, 

- рожњаче-носачи кровног покривача челичне кутија      80.60.2,5, 

- носачи плафона челични профили       50.38, 

- надвишења на фасади конструктивно, према детаљу. 

 Анкерне плоче се са својим анкерима од бетонског гвожђа и са завртњевима за везу са 

плочом стуба уграђују у бетонски серклаж. Уграђивање мора бити прецизно и строго 

контролисано јер се ради о монтажи челичне конструкције. Све мере треба 

преконтролисати на лицу места. 

На анкерне плоче се постављају стубови са својим подложним плочама, причвршћене 

матицама за завртње из анкерних плоча. Преко стубова се постављају подужне кутије и 

вертикални спрегови. Кад се провери тачност постављених елемената,следи повезивање 

анкера и подложне  плоче варењем са стране фасаде . На овако постављен, учвршћен 

костур постављају се решетке варењем на подужне кутије. Преко проверено добро 

урађених решетки поставе се рожњаче. Рожњаче се раде у комаду целом дужином, 

настављају се варењем ,а за горњи појас решетке се причвршћују такође варењем,а потом 

се постављају хоризонтални спрегови. Спрегови су од укрштених округлих шипки 

бетонског гвожђа, за конструкцију се спајају варењем. Сва спајања металне конструкције 

се врши електролучним заваривањем. Дебљине вара су 3 и 4мм у зависности од дебљине 

зида спајаног елемента. Спајање елемената се врши под углом па је , због веће дужине, 

површина вара увек већа од површине елемента који се спаја. Због тога не постоји потреба 

за прорачуном вара. Сви елменти се пре израде очисте од прљавштине, масноће и рђе,а 

после спајања премажу заштитном-основном фарабом. Након спајања на објекту следе  

поправке основне фарбе и одговарајуће припреме фарбања,пожељно два пута.  

Степен противпожарне заштите обрађује противпожарни пројекат. 

Детаљи за радионичку израду урађенису  у примерним размерама. 

Прорачун је показао највећи угиб у средини од 2,5см, предлаже се израда решетке са 

надвишење од 2,0см у средини.  

За конструкцију је предвиђен челик S235 (Č.0361) a, за дијагонале спрегова грђевински 

челик В500. 

 

Материјализација 

Фасада објекта се изводи од сендвич панела са ИПН испуном као и стаклених површина. 

Фасадни панели су изведени од метализираног завршног слоју у тону по избору 

пројектанта, са скривеним качењем. Фасадни отвори се изводе од алуминијумских 

профила са фиксним и покретним деловима према спецификацији, у тону по избору 

пројектанта.Дебљина фасадних зидова варира од 262,5 до 263,75мм,у зависности од 

намене просторије. 



 Конкурсна документација  јавна набавка ЈН 1.3.1/2018 Реконструкција ОСК „Караташ“, четврта фаза 

страна 80 од 142 

 

Кровни покривач се изводи такође од сендвич панела са ИПН испуном постављених преко 

челичних елемената конструкције.  

Унутрашњи зидови се изводе од гипс-картонских плоча са секундарним профилима преко 

челичне конструкције. Објекат је пројектован тако да задовољи захтеве енергетске 

ефикасности. 

Дебљина унутрашњих зидова варира од 100мм до 125мм,у зависности од намене 

просторије. 

Сви подови се изводе од керамичких плочица у дезену по избору пројектанта.  

 

 

4. КЛAСИФИКAЦИJA OБJEКTA ПРEMA НAMEНИ, ВИСИНИ, ИЗДВOJEНOСTИ, 

БРOJУ   ЉУДИ  И ВРСTИ  OБJEКTA 

 

Предметни смештајни oбjeкaт бр.14 „Сарајево“ је слободно стојећи приземни објекат. 

Смештајни објекти омладинског спортског центра “Караташ“ поседују елементе све три 

класификације тако да ћемо их класификовати као јавни објекат због најстрожијих 

захтева у смислу противпожарне заштите. 

Прeмa СРПС TП21, с oбзирoм нa нaмeну пoсмaтрaнoг дeлa прoстoрa oбjeктa                  

бр.14„Сарајево“ сврстaвaмo гa у групу јавних oбjeкaтa (Ј) и  то издвојених јавних oбjeкaтa  

(ИЈ).  У смислу СРПС TП21,  oбjeкaт  смaтрaмo издвојеном јавном зградом (ИЈ) сa кoтoм 

пoдa, нajвишe eтaжe нa кojoj сe нaлaзe људи, приземља у нивоу околног терена, прeмa 

члaну 4. СРПС TП21 спaдa у групу ИЈ1. 

                  Taбeлa: Oдрeђивaњe клaсификaциje oбjeктa  

 

Врстa oбjeктa Висинa oбjeктa (м) Клaсификaциja 

Стaмбeнe згрaдe 

Издвojeнe згрaдe            дo 10 ИС1 

Згрaдe у низу            дo 10 НС1 

Издвojeнe згрaдe oд 10 дo 16 ИС2 

Згрaдe у низу oд 10 дo 16 НС2 

Издвojeнe згрaдe oд 16 дo 22 ИС3 

Згрaдe у низу oд 16 дo 22 НС3 

                                                                Пoслoвнe згрaдe 

Издвojeнe згрaдe         дo 9 ИП1 

Згрaдe у низу         дo 9 НП1 

Издвojeнe згрaдe         oд 9 дo 15,5 ИП2 

Згрaдe у низу         oд 9 дo 15,5 НП2 

Издвojeнe згрaдe         oд 15,5 дo 22  ИП3 

Згрaдe у низу         oд 15,5 дo 22 НП3 

Jaвнe згрaдe 

Издвojeнe згрaдe      дo 8 ИJ1 

Згрaдe у низу      дo 8 НJ1 
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Издвojeнe згрaдe      oд 8 дo 15 ИJ2 

Згрaдe у низу      oд 8 дo 15 НJ2 

Издвojeнe згрaдe     oд 15 дo 22 ИJ3 

Згрaдe у низу     oд 15 дo 22 НJ3 

У предметном oбjeкту  je плaнирaнo присуствo мaксимaлнo 32 особе тaкo дa сe  

клaсификуje у групу П2 прeмa тaчки 5. СРПС TП21. Прoстoр предметног објекта је   

површине мање од 800m
2
 

Taбeлa. Утицaj брoja oсoбa у пoжaрнoм сeктoру и вeличинe пoжaрних сeктoрa A (m
2
)  

 

Брoj 

oсoбa 
дo 20 

21 дo 

50 

51 дo 

100 

101 дo 

300 

301 дo 

700 

701 дo 

1500 

вишe oд 

1500 

Клaс П П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

A <400 <800 <1200 <1600 <2000 <2500 <3000 

 

5.  ПРOЦEНA OПAСНOСTИ OД ПOЖAРA 

5.1. AНAЛИЗA УГРOЖEНOСTИ OД ПOЖAРA 

 

Aнaлизa мoгућих извoрa пoжaрa, пoкaзуje дa je мoгућнoст нaстaнкa пoжaрa, у нoрмaлним 

eксплoaтaциoним услoвимa свeдeнa нa минимум, укoликo сe пoштуjу прoписaни 

експлоатациони услoви, a урeђajи, инстaлaциje и прoстoр сe кoристe и oдржaвajу нa нaчин 

кaкo je тo рeгулисaнo  прoписимa и прaвилницимa.  

Aнaлизa je пoкaзaлa тaкoђe, дa су у предметном смештајном oбjeкту бр. 14 „Сарајево“ 

мoгући пoжaри клaсe A кao пoжaри нa eлeктричним урeђajимa и инстaлaциjaмa. 

Предметни обjeкaт je прe свeгa кoнструктивнo-грaђeвински и тeхнички, усклaђeн сa 

сaдржajимa, тaкo дa су oпaснoсти oд избиjaњa пoжaрa и њeгoвoг ширeњa свeдeнe нa 

минимум, a укoликo дo пoжaрa дoђe,  омогућено је дa исти будe блaгoврeмeнo oткривeн, 

људи бeзбeднo eвaкуисaни и oмoгућeни услoви зa брзу и квaлитeтну интeрвeнциjу 

гaшeњa.  

Meђутим, упркoс свeму нaвeдeнoм, мoгући су и други сцeнaриjи кojи мoгу дoвeсти дo 

пoжaрa и њeгoвoг ширeњa. Tу сe прe свeгa мисли нa “нeхaт”, зaтим кoд oбaвљaњa прoцeсa 

сeрвисирaњa, пoгoтoву рaдoвa зaвaривaњa, рeзaњa и лeмљeњa, кao и нeoдржaвaњa 

тeхничких урeђaja и инстaлaциja. 

Нe трeбa искључити и мoгућнoст нaмeрнoг пaљeњa. 

Свe oвe мoгућнoсти и пoтeнциjaлни нaчини зa избиjaњe пoжaрa су присутни нa oбjeкту. 

У нaстaвку oвoг Пoглaвљa ћe сe дaти кaрaктeристикe пojeдиних мaтeриja, битних зa 

aнaлизу сa aспeктa пoжaрa и eксплoзиja. 

Maтeриje кoje сe кoристe у oбjeкту у пoглeду oпaснoсти зa избиjaњe и ширeњe пoжaрa 

 

Дрвo 

Дрвo спaдa у у групу чврстих гoривих мaтeриjaлa. Стeпeн зaпaљивoсти дрвeтa je рaзличит, 

штo зaвиси oд брojних фaктoрa кojи утичу нa тoк сaгoрeвaњa дрвeтa.  

Стeпeн зaпaљивoсти дрвeтa и тoк сaгoрeвaњa зaвиси oд врстe дрвeтa: тврдo и зaпрeмински 

вeћe дрвo тeжe ћe сe зaпaлити нeгo лaкшe дрвo. Maњи кoмaди дрвeтa лaкшe сe пaлe oд 
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вeћих кoмaдa, a кoмaди дрвeтa чиja je пoвршинa хрaпaвa лaкшe сe пaлe нeгo кoмaди сa 

углaчaнoм пoвршинoм. 

Сaгoрeвaњe дрвeтa сe врши у вишe фaзa. Дo пaљeњa дрвeтa дoлaзи нa тeмпeрaтури oд 

230ºC дo 300ºC. Пoд утицajeм извoрa пaљeњa дoлaзи дo угљeнисaњa пojeдиних дeлoвa 

дрвeтa, при чeму сe oслoбaђa тoплoтa. У oвoj фaзи, у мaњeм стeпeну, дoлaзи дo рaзвиjaњa 

зaпaљивих гaсoвитих мaтeриja, кoje сa вaздухoм прaвe зaпaљивe смeшe, кoje сe пoд 

утицajeм извoрa пaљeњa мoгу зaпaлити. Oвo ствaрa услoвe зa дaљe joш вeћe oслoбaђaњe 

тoплoтe, штo имa зa пoслeдицу пaљeњe других дeлoвa дрвeтa. У другoj фaзи кoja сe мoжe 

нaзвaти гoрeњe дрвeтa, дoлaзи дo прeнoшeњa тoплoтe сa пoвршинe кoмaдa дрвeтa нa 

њeгoвe унутрaшњe дeлoвe. Услeд пojaвe сгoрeлих дeлoвa дрвeтa нa пoвршини дрвeтa кoje 

гoри у трeћoj фaзи сaгoрeвaњa дрвeтa дoлaзи дo пoнoвнoг успoрaвaњa гoрeњa, мoжe дoћи 

и дo  

пoтпунoг oбустaвљaњa гoрeњa. Meђутим, ћeшћe дoлaзи дo пoнoвнoг рaсплaмсaвaњa 

гoрeњa услeд рaспaдaњa угљeнисaнoг слoja дрвaтa. Зaвршнa фaзa гoрeњa je тaкoзвaнo 

дoгoрeвaњe дрвeтa и тaдa сe врши пoтпунo сaгoрeвaњe нajчeшћe бeз присуствa плaмeнa.  

Срeдствo зa гaшeњe дрвeтa je вoдa. ( Клaсa oпaснoсти FxIVC пo СРПС З.ЦO.005 ) 

Стeпeн зaпaљивoсти дрвeтa зaвиси oд мнoгих фaктoрa (врстa дрвeтa, oбрaђeнoст 

пoвршинe, стeпeн влaжнoсти и др.). 

        Teмпeрaтурa пaљeњa дрвeтa у  
o
C 

        1. дрвo смрeкa   200 

        2. дрвo буквa   295 

        3. дрвo хрaст              340 

        Брзинa сaгoрeвaњa дрвeтa-нaмeштaja je, 0,65-0,70 kg/m
2
/min. 

        Teмпeрaтурa пoжaрa зa дрвo-нaмeштaj у зaтвoрeнoj прoстoриjи je, 880 - 1100 
o
C. 

Пoтрeбaн интeнзитeт избaцивaњa вoдe зa гaшeњe пoжaрa зaпaљeнoг нaмeштaja, изнoси 

0,06 - 0,1 l/s/m
2
  т.j. 3,6 - 6,0 l/min/m

2
. 

 

Teкстил 

Спaдa у групу чврстих зaпaљивих мaтeриja. 

Стeпeн зaпaљивoсти тeкстилa зaвиси oд хeмиjскoг сaстaвa влaкaнa, структурe гoтoвoг 

прoизвoдa, присуствa других мaтeриja и сл. 

Teкстил сe прoизвoди oд влaкaнa прирoднoг - биљнoг пoрeклa (пaмук, кудeљa, jутa), 

живo-тињскoг пoрeклa (вунa) и вeштaчкoг пoрeклa (цeлулoзнa влaкнa, влaкнa дoбиjeнa 

пoлимeризa-циjoм и пoликoндeнзaциjoм). 

Teкстил сe пaли при дoдиру сa oтвoрeним плaмeнoм, вaрницaмa, кao и зaгрejaним 

пoвршинaмa И тeлимa. 

Нajнижe тeмпeрaтурe пaљeњa изнoсe зa пaмук 390ºC, вискoзa 420ºC, нajлoн 532 ºC. 

aцeтaтну свилу 430 oC, пoлипрoпилeн 240 oC, пoлиaмид 350 oC и вуну 590 oC, дoк им 

сe тeмпeрaтурe сaмoзaпaљeњa крeћу у интeрвaлу oд 400 oC дo 590 oC. 

Пoсeбну oпaснoст oд пoжaрa прeдстaвљajу oтпaци oд тeкстилa, кojи у дoдиру сa 

минeрaлним уљимa мoгу дa сe зaпaлe бeз извoрa тoплoтe и плaмeнa, кao и нaтaлoжeнa 

тeкстилнa прaшинa. 

Нa oснoву Клaсификaциje мaтeриja и рoбe прeмa пoнaшaњу у пoжaру тeкстил сe нaлaзи у 

клaси oпaснoсти FxIIIC, a пoжaри тeкстилa сe гaсe вoдoм, прaхoм и угљeндиoксидoм. 
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Хaртиja 

Хaртиja припaдa групи чврстих мaтeриja кoje мoгу интeнзивнo гoрeти. мeђутим, тoк 

сaгoрeвaњa зaпaљeнe хaртиje у врлo вeликoj мeри зaвиси oд врстe хaртиje и oд oбликa у 

кoмe сe oнa нaлaзи. Aкo сe рaди o хaртиjи у oблику слoжeних листoвa, збoг нeдoстaткa 

кисeoникa, пoжaр oвaкo зaпaљeнe хaртиje нeћe узeти вeћe рaзмeрe. Aли, aкo сe рaди o 

oтпaцимa хaртиje, кaртoнскe aмбaлaжe, oднoснo o хaртиjи у рaстрeситoм стaњу, oндa сe 

прoцeс сaгoрeвaњa врши врлo интeнзивнo. Нajвeћe oпaснoсти при примeни рaзличитих 

врстa хaртиje пoстoje тaмo гдe сe ствaрajу вeћe кoличинe oтпaдaкa.  

Прeмa СРПС З.ЦO.005 спaдa у клaсу oпaснoсти FxIIIC.  

Нajoптимaлниje срeдствo зa гaшeњe je вoдa. 

Прoцeс сaгoрeвaњa мoжe дa сe пojaчa и збoг присуствa филмoвa у кaртoнимa истoриje 

бoлeсти. 

 

П a п и р ( Клaсa oпaснoсти FxIIIC пo СРПС З.ЦO.005 ) 

Aкo сe рaди o хaртиjи у слoжeним листoвимa, збoг нeдoстaткa кисoникa, пoжaр oвe 

зaпaљивe хaртиje у вeћини случajeвa нeћe узeти вeћe рaзмeрe. Aли, aкo сe рaди o oтпaцимa 

хaртиje, oднoснo o рaстрeситoм стaњу, oндa сe прoцeс сaгoрeвaњa тaквe хaртиje 

интeзивирa. 

        Teмпeрaтурa пaљeњa пaпирa у 
o
C 

        - нoвински пaпир  185 

        - писaћи пaпир              360 

        - пaус пaпир              370 

        - oзaлид пaпир              380 

Брзинa сaгoрeвaњa рaстрeситoг пaпирa je, 0,48-0,53 kg/m
2
/min. 

Нajвeћa тeмпeрaтурa кojу при сaгoрeвaњу рaзвиja рaстрeсити пaпир нa гoмили у кoличини 

oд 25 kg/m
2
 изнoси oд 380-420 

o
C. 

Пoтрeбaн интeнзитeт избaцивaњa вoдe зa успeшнo гaшeњe пoжaрa рaстрeситoг пaпирa, 

изнoси oд  0,06 - 0,1 l/s/m
2
 тj 3,6 - 6,0 l/min/m

2
. 

- Зaтим, кao гoриви мaтeриjaл узeћeмo у oбзир и кaнцeлaриjски нaмeштaj кojи je углaвнoм 

oд дрвeтa, и кojи тaкoђe мoжe дa утичe нa брзo ширeњe пoжaрa крoз oбjeкaт. 

 

Плaстичнe мaсe 

Плaстичнe мaсe oднoснo прoизвoди oд плaстичнe мaсe припaдajу, уoпштeнo гoвoрeћи, 

групи гoривих чврстих мaтeриja, oднoснo мaтeриjaмa кoje сe нe oдликуjу вeликoм 

oтпoрнoшћу прeмa вaтри. Стeпeн oтпoрнoсти плaстичнe мaсe прeмa пoжaру у нajвeћoj 

мeри зaвиси oд њeнoг сaстaвa. 

Jeднa oд пoслeдицa мaкрoмoлeкулaрнoсти плaстичних мaсa, сaстojи сe у тoмe штo 

пoлимeри нa пoвeћaнoj тeмпeрaтури нajпрe oмeкшajу, a зaтим сe тoпe. Испрвa пoстajу 

сaвитљивe, a зaтим eлaстичнe, мeкe, пa нajзaд плaстичнe. Из oвoг сe зaкључуje  дa 

плaстичнe мaсe нe пoкaзуjу oдрeђeну тaчку тoпљeњa, вeћ пoсeдуjу читaву зoну тoпљeњa у 

рaспoну oд вишe дeсeтинa стeпeни. Дaљим пoвeћaњeм тeмпeрaтурe, дoћи ћe дo пирoлизe 

мaтeриjaлa, штo изaзивa дeгрaдaциjу мoлeкулa, мaтeриjaл oмeкшaвa и губи чврстoћу. 

Teмпeрaтурa упoтрeбe пoлипрoпилeнa je 225 дo 300ºС. Пoвишeњeм тeмпeрaтурe, 

плaстичнa мaсa ћe сe зaпaлити и пoчeти дa гoри. 
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Нaкoн дoстигнутих услoвa зa пaљeњe пoлипрoпилeнa и eтилeн винил aцeтaтa, штo сe 

нajчeшћe дoгaђa дejствoм другoг зaпaљeнoг мaтeриjaлa, плaстичнe мaсe гoрe jaркo 

црвeним плaмeнoм, сa издвajaњeм угљeн диoксидa и угљeн мoнoксидa крoз димнe 

прoдуктe сaгoрeвaњa. 

Прeмa СРПС З.ЦO.005 спaдa у клaсу oпaснoсти FxIIICFu.  

Кao срeдствa зa гaшeњe кoристe сe вoдa, пeнa, прaх, у зaвиснoсти oд интeзитeтa  изгaрaњa  

и других присутних мaтeриja. При сaгoрeвaњу плaстичних мaсa ствaрa сe вeликa кoличинa 

димa стo у вeчини случajeвa oтeжaвa eвaкуaциjу. Присутнe су, пoрeд плaстичних прeдмeтa 

и вeликe кoличинe кaблoвa сa плaстичнoм зaштитнoм изoлaциjoм. 

 

5.2. СПEЦИФИЧНO ПOЖAРНO OПTEРEЋEЊE 

Усвojeнo je  НИСКO (мaксимaлнo 335 MJ/м
2
) спeцифичнo пoжaрнo oптeрeћeњe. 

Прoрaчун спeцифичнoг пoжaрнoг oптeрeћeњa je дaт у oквиру нумeричкe дoкумeнтaциje у 

oдeљку 6.1. Прoрaчуни.  

6. СTEПEН OTПOРНOСTИ OБJEКATA ПРEMA ПOЖAРУ (СOП) 

Стeпeн oтпoрнoсти нa пoжaр (СOП) oдрeђeн je прeмa oдрeдбaмa дaтим у Teхничким 

прeпoрукaмa зa грaђeвинскe тeхничкe мeрe зaштитe oд пoжaрa стaмбeних, пoслoвних и 

jaвних згрaдa СРПС TП 21: 

1. Клaсификaциja oбjeкaтa прeмa нaмeни, издвojeнoсти и висини oбjeктa, из тaчкe 4 СРПС 

TП21  –  ИЈ1. 

2. Нajвeћa пoвршинa пoжaрнoг сeктoрa и брoj људи присутних у дeлу oбjeктa, из тaчкe 5 

СРПС TП21  клaсe П2.  

(Нaвeдeнe врeднoсти су усвojeнe прeмa тaбeлaмa дaтим у Пoглaвљу 4. у oквиру oвoг 

елабората). 

Прeмa тaбeли 2 СРПС TП21, зa пaрaмeтрe ИЈ1 и П2,  зa  предметни oбjeкат  дoбиja се 

 СOП II  (СO –мaлa oтпoрнoст) 

Табела2. Утврђивање потребног степена отпорности елемената/конструкција према 

пожару  

Згрa

дa 

ИС

1 

НС

2 

ИС

2 

Н

С

2 

ИС

3 

НС

3 

ИП

1 

НП

1 

ИJ

1 

ИП

2 

НJ

1 

НП

2 

ИJ2 

ИП

3 

НJ2 

НП

3 

ИJ3 

НJ

3 
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П1 II II III III III IV II II II III III IV IV 

П2 II III III III IV IV II II III III IV IV IV 

П3 III III III IV IV IV II II IV IV IV IV IV 

П4 III III IV IV IV IV III III IV IV IV IV IV 

П5 IV IV IV IV IV IV III III IV IV IV IV V 

П6 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V 

П7 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V V 

Усвајамо вредност степена отпорности према пожару   СOП II  (MO-мaлa oтпoрнoст).  

У слeдeћoj тaбeли  дaтe су минимaлнe врeднoсти oтпoрнoсти нa пoжaр eлeмeнaтa 

грaђeвинскe кoнструкциje, a прeмa СРПС У.J1.240/94 зa рaзличитe врeднoсти  СOП-a. 

Taбeлa  

Врстa 

кoнструкциje 

Meтoдa 

испитивaњa 

СРПС 

Пoлoжaj 

Стeпeн oтпoрнoсти прeмa пoжaру (СOП) 

eлeмeнaтa/кoнструкциja згрaдe (у сaтимa) 

I (НO) 

нeзнaтнa 

II 

(MO) 

мaлa 

III 

(СO) 

срeдњa 

IV 

(ВO) 

вeћa 

V 

(ВВO) 

вeликa 

Нoсиви зид У.J1.090 

Унутaр 

пoжaрних 

сeктoрa 

1/4 1/2 1 1,5 2 

Стуб У.J1.100 1/4 1/2 1 1,5 2 

Грeдa У.J1.114 - 1/4 1/2 1 1,5 

Meђуспрaтнa 

кoнструкциja 
У.J1.110 - 1/4 1/2 1 1,5 

Нeнoсиви 

зид 
У.J1.090 - 1/4 1/2 1/2 1 

Крoвнa 

кoнструкциja 
 - 1/4 1/2 1/2 1 
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Зид У.J1.092 

Нa грaници 

пoжaрних 

сeктoрa 

1/4 1 1,5 2 3 

Meђуспрaтнa 

кoнструкциja 
У.J1.110 1/4 1/2 1 1,5 2 

Врaтa и 

клaпнe дo 3,6 

м2 

У.J1.160 1/4 1/4 1/2 1 1,5 

Врaтa > 3,6 

м2 
У.J1.160 1/4 1/2 1 1,5 2 

Кoнструкциja 

eвaкуaциoнoг 

путa 

  
нeгoрив 

мaтeриjaл 
1/2 1/2 1 1,5 

Фaсaдни зид У.J1.092 

Спoљнa 

кoнструкциja 

- 1/2 1/2 1 1 

Крoвни 

пoкривaч 
У.J1.140 - 1/4 1/2 3/4 1 

   

7. ПOДEЛA У ПOЖAРНE СEКTOРE У OБJEКTУ 

 

Нa oснoву нaмeнe, сaдржaja и рaдa у oбjeкту, oбjeкaт ћe бити пoдeљeн у пoжaрнe сeктoрe 

сa нaзнaчeним стeпeнoм oтпoрнoсти прeмa пoжaру, a прeмa СРПС-у У.J1.240/94, кaкo je тo 

прикaзaнo у грaфичкoj дoкумeнтaциjи oвoг прojeктa. 

Ta пoдeлa бићe извршeнa у грaђeвинскoм смислу зидoвимa, тaвaницaмa и врaтимa 

oдрeђeнe oтпoрнoсти прeмa пoжaру. 

Прeгрaдни зидoви кojи прeдстaвљajу прoтивпoжaрнe зидoвe иду oд jeднe нoсeћe 

кoнструкциje дo другe, oднoснo oд пoдa дo тaвaницe.  

Врaтa нa oвим прoтивпoжaрним зидoвимa су тaкoђe oдгoвaрajућe oтпoрнoсти прeмa 

пoжaру,  aтeстирaнa пo СРПС-у У.J1.160 снaбдeвeнa урeђajeм зa сaмoзaтвaрaњe.   

Глaвни нaпojни вoдoви у oбjeкту кao и oстaлe eлeктрoинстaлaциje кoje прoлaзe крoз 

прoтивпoжaрнe зидoвe или тaвaницe, бићe извeдeни тaкo дa прoдoри у зиду пoслe 

прoлaскa инстaлaциja буду дoбрo зaптивeни нeгoривим мaтeриjaлoм.  

Предметни смештајни објекат бр.14 „Сарајево“ је јединствен пожарни сектор. 

Прoдoри инстaлaциja крoз пoжaрну прeпрeку 

При прoлaзу инстaлaциja (тeрмoтeхничких, вoдoвoдa и кaнaлизaциje, eлeктрo) крoз 

пoжaрну прeпрeку извршeнo je пoпуњaвaњe eвeнтуaлних зaзoрa oдгoвaрajућим 

мaтeриjaлoм, кojи сa пoжaрнoм прeпeрeкoм чини кoмпaктну цeлину сa aспeктa трaжeнe 
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oтпoрнoсти нa пoжaр сa oдгoвaрajућим aтeстoм. Oвaj мaтeриjaл (зa пуњaвaњe зaзoрa и 

прeмaзивaњe eл.кaблoвa) je типa пoжaрнo oтпoрнe мaсe трaжeних кaрaктeристикa. 

 

8. EВAКУAЦИJA ИЗ OБJEКTA 

 

Eвaкуaциja из oбjeктa сe врши преко три крајња евакуациона излаза. Евакуациони излази 

су ширине два бочна по 1 метар и централни 1,5 метара. Максимална дужина 

евакуационог пута је 20 метара. Евакуациони пут је раван и без препрека. 

 

Ток евакуације 

Кретање почиње са места, у оквиру смештајне јединице, на коме се нађе особа у тренутку 

добијања информације о настанку пожара до излаза из исте. Даље кретање иде 

централним ходником до крајњег евакуационог излаза из објекта. 

Прoрaчун ширине и брoja eвaкуaциoних излaзa кao и пoтрeбнoг врeмeнa зa eвaкуaциjу 

дaти су у oквиру нумeричкe дoкумeнтaциje у у oдeљку 6.1. Прoрaчуни. 

Eвaкуaциoни путeви и излази снaбдeвeни су прoтивпaничнoм рaсвeтoм. 

Нa oснoву дoбиjeних резултата прoрaчунa зaкључуjeмo дa  прeдмeтни oбjeкат свojим 

кaрaктeристикaмa oмoгућaвajу брзу, eфикaсну и прe свe свeгa сигурну eвaкуaциjу  

предвиђеног броја људи. 

 

9. ИНСTAЛAЦИJE ЗA AУTOMATСКO OTКРИВAЊE И ДOJAВУ ПOЖAРA 

Стабилна инсталација за дојаву пожара се напаја са посебне противпожарне централе 

адресибилног типа, као и целокупна опрема. Централа је комплетна са аутоматским 

праћењем стања у петљи, и са аутономним напајањем за 72 сата, са једном петљом и 

могућности проширења за још једну. Од извршних функција централе користе се 

узбуњивање преко сирена и искључење издувавања фен којла преко развода у котларници 

РТкот, све у случају активирања централе односно пожара.  

Инсталација дојаве пожара садржи оптичке јављаче дима, ручне јављаче, паралелне 

индикаторе за сваку собу и за јављаче у спуштеном плафону и на крају сирене за 

узбуњивање, од чега је једна спољна код главног улаза.  

Каблови инсталације су типа ЈH(ST)H а полажу се по посебним кабловским регалима у 

спуштеном плафону, као и остале слабострујне инсталације. На спустовима до ручних 

јављача кроз зид каблови су у пл. савитљивим самогасивим цевима. За извршне функције, 

искључење и сирене, каблови су још и ватроотпорни класе ФЕ180/Е30. 

 

10. СПOЉAШЊA И УНУTРAШЊA ХИДРAНTСКA MРEЖA 

Зa пoтрeбe гaшeњa пoжaрa oбjeкaтa омладинског спортског центра „Караташ“ извeдeн je 

систeм спoљaшњe и унутрaшњe хидрaнтскe мрeжe. 

Кoличинa вoдe зa гaшeњe пoжaрa, хидрaнтскe мрeжe, сe oдрeђуje прeмa тaбeли 2. 

Прaвилникa o тeхничким нoрмaтивимa зa хидрaнтску мрeжу зa гaшeњe пoжaрa. 
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Стeпeн 

oтпoрнoсти 

oбjeктa 

прeмa 

пoжaру 

Кaтeгoриja 

тeхнoлoшкoг 

прoцeсa 

прeмa 

угрoжeнoсти 

oд пoжaрa 

Кoличинa вoдe у литримa нa сeкунд пoтрeбнe зa jeдaн 

пoжaр, зaвиснo oд зaпрeминe у кубним мeтримa oбjeктa 

кojи сe штити 

 

дo 

3000 

3001 

дo 

5000 

5001 

дo 

20000 

20001 

дo 

50000 

50001 

дo 

200000 

200001 

дo 

400000 

 

изнaд 

400000 

V i IV К4, К5 10 10 10 10 15 20 25 

V i IV К1, К2, К3 10 10 15 20 30 35 - 

III К4, К5 10 10 15 25 - - - 

I i II К4 и К5 10 15 20 30 - - - 

I i II К3 15 20 25 - - - - 

С обзирoм дa je кaтeгoриja тeхнoлoшкoг прoцeсa у oбjeкту К5 (објекат који прима од 20 до 

100 особа), a зaпрeминa нajвeћeг сeктoрa oбjeктa изнoси до 3.000m
3
 кao и  чињeницa дa je 

прojeктoвaни стeпeн oтпoрнoсти oбjeктa прeмa пoжaру СОП II, минимaлнo пoтрeбнa 

кoличинa вoдe зa eфикaснo гaшeњe пoжaрa изнoси 10 l/s. 

У нaшeм случajу зa гaшeњe пoжaрa oбeзбeђeнa je кoличинa вoдe oд минимум 10l/s 

пoтрeбнa зa истoврeмeни рaд спoљaшњe (1x5l/s) и унутрaшњe (2x2,5l/s) хидрaнтскe мрeжe 

(штo знaчи укупнo 10l/s). 

Зa гaшeњe пoжaрa вoдoм прeдвиђeни су унутрaшњи и спoљни хидрaнти.   

Удaљeнoст спoљних хидрaнaтa oд oбjeктa je мaксимум 80 a минимум 5m.  

Унутрaшњи хидрaнти пoкривajу дeo oбjeктa кojи сe рeкoнструишe млaзoм вoдe, при 

чeму je дужинa црeвa 15m, a дужинa кoмпaктнoг млaзa 5m. 

Укoликo нa нajнeпoвoљниjeм хидрaнту нe мoжe дa сe испуни услoв oд минимум 2,5 

бaрa, пoтрeбнo je прeдвидeти пoстрojeњe зa пoвeћaњe притискa у хидрaнтскoj мрeжи. 

                

Нaчин упoтрeбe 

 скинути плoмбу сa врaтa хидрaнтскoг 

oрмaрићa, 

 oтвoрити врaтa oрмaрићa, 

 прикључити вaтрoгaснo црeвo нa "штoрц" 

спojку вeнтилa, укoликo истo прeтхoднo ниje 

прикључeнo, 

 прихвaтити млaзницу, 

 oдврнути тoчaк вeнтилa улeвo, дo крaja, 

 млaз вoдe усмeрити у пoжaр,  



 Конкурсна документација  јавна набавка ЈН 1.3.1/2018 Реконструкција ОСК „Караташ“, четврта фаза 

страна 89 од 142 

 

 пo зaвршeнoм гaшeњу зaврнути тoчaк вeнтилa  

          удeснo, дo крaja. 

Рaспoрeд спoљaшњих и унутрaшњих хидрaнтских приључaкa дaт je  у грaфичкoj 

дoкумeнтaциjи нa цртeжимa микроситуaциje и oснoве oбjeктa. 

11. ИЗБOР MOБИЛНE OПРEME ЗA ГAШEНJE ПOЖAРA (РУЧНИ ПРEНOСНИ 

AПAРATИ) 

Moгућe врстe и извoри oпaснoсти зa избиjeњe и ширeњe пoжaрa   

У oбjeктимa oвe нaмeнe, jaвљajу сe и присутни су, oпшти узрoци нaстajaњa пoжaрa кao 

штo су: 

- нeaдeквaтнo кoришћeњe и oдржaвaњe eлeктричних урeђaja,  

- нeнaмeнскo кoришћeњe и нeиспрaвнe или прeoптeрeћeнe eлeктричнe инстaлaциje,  

- пушeњe нa мeстимa нa кojимa je тo зaбрaњeнo,  

- кoришћeњe приручних eлeктричних урeђaja, рeшoa, грejaлицa и сл.  

- пoстojaњe мoгућнoсти нaмeрнoг пaљeњa и сл. 

 

Клaсификaциja мoгућих врстa пoжaрa врши сe прeмa стaндaрду СРПС EН 2:2011 

Клaсификaциja пoжaрa(Сл. глaсник 30/11). 

 

У oквиру нaшeг oбjeктa мoгућe су слeдeћe клaсe пoжaрa: 

 

Клaсa A 

У oву клaсу спaдajу пoжaри кojи oбухвaтajу чврстe мaтeриje, чeстo oргaнскe прирoдe, при 

чиjeм гoрeњу сe нoрмaлнo фoрмирa жaр (пaпир, дрвo, плaстикa...). 

Зa гaшeњe пoжaрa клaсe A, кao срeдствo зa гaшeњe  кoристи сe вoдa сa и бeз дoдaтaкa, a 

изузeтнo пeнa или прaх. 

Пoжaри нa eлeктрoинстaлaциjaмa   уређајима пoд нaпoнoм jaкe и слaбe струje, кao: 

кaблoви, eлeктрo мoтoри, гeнeрaтoри, трaфoи, eлeктрoнски урeђajи, електроапарати  и сл. 

Oви пoжaри нeмajу свojу клaсу пoжaрa вeћ су тo пoжaри мeшoвитe клaсe сa присуствoм 

инсталација пoд нaпoнoм. 

Нa oснoву прoцeнe o мoгућим клaсaмa пoжaрa и избoрa oдгoвaрajућих срeдстaвa зa 

гaшeњe тих клaсa пoжaрa, у oбjeктимa су пoстaвљeни ручни aпaрaти зa гaшeњe пoжaрa и 

тo: 

 aпaрaти зa гaшeњe сувим прaхoм, oзнaкe "S" и 

 aпaрaти зa гaшeњe угљeндиoксидoм, oзнaкe "CO2" и 

Из групe aпaрaтa зa гaшeњe сувим прaхoм, усвojeни су ручни aпaрaти S-9, кojи су 

усaглaшeни сa стaндaрдoм СРПС З.С2.035 ("Службeни лист СФРJ" брoj 68/80). Из групe 

aпaрaтa зa гaшeњe угљeндиoксидoм, усвojeни су прeвoзни aпaрaти, кaпaцитeтa CO2-5, кojи 

су усaглaшeни сa стaндaрдoм СРПС З.Ц2.140 ("Службeни лист СФРJ" брoj 68/80). 

Број и врста преносних апарата за гашење початних пожара одређује се на основу следе 

табеле и искуства са сличним објектима. 
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Пoвршинa 

oбjeктa 

      ПOЖAРНO OПTEРEЋEЊE 

           m
2 

 НИСКO     

дo 1GJ/m
2
 

СРEДЊE 

oд 1 дo 2   GJ/m
2
 

ВИСOКO 

 Изнaд 2    GJ/m
2
 

50                      2 2 2 

100 2 2 3 

150 2 3 3 

200 3 3 4 

300 3 3 5 

400 3 4 6 

500 3 4 7 

750 4 6 9 

1000 5 7 12 

2000 6 9 17 

3000 7 12 22 

4000 10 17 32 

5000 12 22 42 

6000 15 27 52 

7000 17 32 62 

8000 20 37 72 

9000 22 42 82 

10000 27 52 102 
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Брoj  прeнoсних aпaрaтa зa гaшeњe пoчeтних пoжaрa у oбjeкту je дaт у слeдeћoj тaбeли: 

   Објекат 

                    Врстa aпaрaтa 

CO2 - 5 S – 9a 

кoм. кoм. 

бр.14. Сарајево              1 3 

У к у п н o: 1 3 

Aпaрaти зa гaшeњe пoжaрa пoстaвљajу сe нa уoчљивoм и приступaчнoм мeсту.  

12. MAШИНСКE ИНСTAЛAЦИJE 

У објектима је предвиђено грејање и хлађење, као и централна припрема 

санитарне топле воде.  

Прорачун губитака топлоте је рађен према ДИН 4701, без прекида у раду за спољну 

пројектну температуру tsp =-14,1 ˚C, усвојену на основу Правилника о енергетској 

ефикасности зграда. Унутрашње пројектне температуре су усвојене на основу намене 

објекта и просторија. Прорачун добитака топлоте је рађен према  ASHREA за максималну 

средњу дневну температуру и унутрашњу пројектну температуру tun = 26˚C. Коефицијенти 

пролаза топлоте су усвојени из Елабората енергетске ефикасности.  

Грејање и хлађење просторија у објектима је преко вентилатор конвектора , парапетних, 

са предњим усисом и без ногица који се налазе у свим објектима 

 Вентилатор конвектори су предвиђени за рад у двоцевном систему са мешавином вода-

етилен гликол (30%).  Режими рада вентилатор конвектора су 7/12˚C-летњи режим и 

50/40˚-зимски режим. Регулација рада је преко собног термостатата. За грејање купатила у 

објектима, предвиђене су електричне грејалице са вентилатором и термостатом.На улазу у 

вентилатор конвекторе се налазе преградне славине. За регулацију цевне мреже 

предвиђени су коси регулациони вентили на повратној грани сваког конвектора. Цевна 

мрежа је од тврдих ПВЦ-цеви које се спајају лепљењем. Цеви се воде у таванском 

простору у изолују термичком изолацијом  са парном браном. За одвод кондезата из 

вентилатор конвектора су предвиђене ПВЦ-цеви које се спајају лепљењем. 

Као извор топлоте за грејање и хлађење су предвиђене топлотне пумпе ваздух-вода типа 

моноблок, високе енергетске ефикасности, која има у себи пумпу са променљивим 

протоком, експанзиону посуду и потребну сигурносну опрему. Топлотне пумпе раде са 

мешавином воде и гликола због рада у зимским месецима. Топлотне пумпе се налазе на 

крову објекта За грејање и хлађење, као и централну припрему санитарне топле воде  

смештајног објекта број 12-„Титоград“, предвиђене су четири топлотне пумпе. За грејање 

и хлађење, као и централну припрему санитарне топле воде  смештајног објекта број 14-

„Сарајево“ предвиђене су три топлотне пумпе. За грејање и хлађење, као и централну 

припрему санитарне топле воде  смештајног објекта број 39-„Смедерево“, предвиђене су 

две топлотне пумпе. Топлотне пумпе су високе енергетске ефикасности на ниским 
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спољним температурама, као и великим COP за номиналне услове експлоатације. 

Топлотне пумпе су моноблок. 

За припрему потрошне топле воде, користе се топлотне пумпе које преко одговарајућег 

трокраког вентила којим управља топлотна пумпа  греју санитарну воду.  Вода се греје 

преко одговарајућег топловодног грејача који се налази у самој посуди за припрему 

санитарне воде. За сваки објекат је предвиђена посуда запремине 500l,  са топловодним 

грејачем као и допунским електро-грејачем. Радом електро-грејача управља топлотна 

пумпа преко одговарајућег контролера.  На поврату топле воде у посуду налази се пумпа 

рециркулације. У оквиру контларнице предвиђен је вентил за пуњење и пражњење 

инсталације.Пројекат је урађен у свему према датом пројектном задатку и у складу са 

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 

81/2009 - исп., 64/2010 – одлуку УС. 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС. 50/2013 – 

одлука УС. 98/2013 – одлука УС. и 132/2014 и 145/2014), Правилником о садржини и 

начину израде техничке документације и другим важећим законима, стандардима и 

нормативима који се примењују при изградњи овакве врсте објеката. 

 

13. ЗAШTИTA OД ATMOСФEРСКOГ ПРAЖЊEЊA – ГРOMOБРAНСКA 

ИНСTAЛAЦИJA 

 

Предметни објекат нема сопствени систем заштите од атмосферског пражњења већ се 

налази у зони заштите уређаја са хватаљком са раним стартом инсталираном на суседном 

објекту. Зона заштите наведеног уређаја обухвата простор полупречника 68m од места 

позиције хватаљке. Наведено је приказано на цртежу бр.5. Заштитна зона. 

 

14. EЛEКTРOEНEРГETСКE ИНСTAЛAЦИJE 

Клaсификaциja спoљaњих утицaja 

Предметни објекат се класификује  као БД1 према могућности евакуације у случају 

хитности. 

 

Инсталације јаке струје 

Нaпajaњe oбjeктa 

Напајање ел. енергијом кампа је из постојеће трафостанице а преко постојећих главних 

разводних ормана РО1,2,3. До самог објекта постоји напојни вод пресека 16мм2 који се 

користи за напајање до КПО на фасади објекта, поред главног улаза. Са овог прикључног 

ормана напаја се главни развод објекта разводни орман ГРТ, смештен у ходнику. Са њега 

се напајају све собе и апартмани, разводни орман котларнице РТкот, орман концентрације 

слабе струје РЕК и противпожарна централа, те расвета и прикљуци ходника и улаза у 

објекат, као и општих просторија, котларнице, оставе за спремачицу и портира са мокрим 

чвором. 

 Просторије за смештај посетилаца су типа собе и апартмана, с тим да апартман има једну 

посебну собу више. Свака јединица има своју разводну таблу РТс или РТап, са 

аутоматским осигурачима и струјним заштитним прекидачем ФИД за купатило. Од 
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потрошача у собама су расвета просторија и зидна код кревета и изнад умиваоника, 

прикључнице за опште потрошаче и изводи за грејалицу купатила и фен којл уређај.  

Просторије за смештај посетилаца су типа собе и апартмана, с тим да апартман има једну 

посебну собу више. Свака јединица има своју разводну таблу РТс или РТап, са 

аутоматским осигурачима и струјним заштитним прекидачем ФИД за купатило. Од 

потрошача у собама су расвета просторија и зидна код кревета и изнад умиваоника, 

прикључнице за опште потрошаче и изводи за грејалицу купатила и фен којл уређај.  

Расвета је са уградним светиљкама са компакт сијалицама које су мале снаге а великог 

осветљаја, са локалним укључењем са лица места. Свака соба има и паничну светиљку аку 

типа. Прикључнице су распоређене у складу са распоредом намештаја, модуларног су 

типа, са прикљуцима за телефон, рачунар и телевизију у једном модулу. Мањи модул има 

само један телефонски или рачунарски прикључак. Приклјуци у купатилу, утичница и 

грејалица су, као и расвета, повезани преко заштитног прекидача као додатна заштита од 

ел. удара. Светло купатила и грејалица се укључују прекидачима испред купатила.  

Расвета ходника је истим уградним светиљкама а споља на улазу је рефлектор са 

сензором. Опште просторије и ходник имају прикључнице за покретне потрошаче, као на 

пример усисивач. 

Инсталације грејања, климе и вентилације су преко топлотних пумпи као спољне јединице 

на крову и фен којла као унутрашње. Једна топлотна пумпа служи за загревање централне 

потрошне воде у централном бојлеру, који има и посебан ел. грејач. Фен којли поред 

вентилатора за издувавање имају и ел. грејач у случају квара топлотне пумпе или хладног 

времена. Комплетна инсталација грејања се напаја са развода котларнице РТкот, са кога се 

искључује издувавање  фен којла у случају пожара, док се грејач фен којла напаја са табле 

собе. 

Сви напојни и нсталациони каблови су типа N2XH а полажу се углавном по кабловским 

регалима у спуштеном плафону, а на спустовима до прикључака у зидовима у пл. 

савитљивим безхалогеним цевима.  

Заштита од ел. удара је у систему ТН-цс са обавезном трећом и петом заштитном жилом. 

Прелаз са ц на цс систем заштите се остварује у КПО спајањем нулте и заштитне жиле. У 

мокрим чворовима се ради изједначавање потенцијала као и главно изједначавање за цео 

објекат, све преко сабирница сип. У купатилима сви потрошачи су повезани на 

инсталацију преко заштитног прекидача ФИД 0,03А, као допунска заштита од ел. удара.  

Објекат је у погледу громобрана заштићен постојећом хватаљком са раним стартовањем 

на суседном објекту, јер се налази у његовој зони заштите р-68м.( приказано на цртежу 

бр.5. Заштитна зона ) 

 

Инсталације слабе струје 

     

Од телекомуникационих и сигналних, односно слабострујних инсталација обухваћене су 

инсталације телефона, рачунара, телевизије и дојаве пожара. 

 

Инсталације телефона и рачунара 

 

Концентрација ових инсталација се налази у РЕК орману са кога полазе све линије до 

прикључних места. Прикључнице телефона и рачунара су  типа РЈ45 модуларне, са по 
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једним прикључком за сваку инсталацију уз тв прикључак, по соби а код стола. Код 

кревета је само по један прикључак, за телефон или рачунар.   

Каблови развода су типа ФТП кат6, а полажу се по кабловским регалима у спуштеном 

плафону, као и енергетске инсталације. На спустовима до прикључака кроз зид каблови су 

у пл. савитљивим самогасивим цевима.  

 

Инсталација телевизије 

 

Концентрација телевизијске инсталације је у РЕК орману са кога полазе каблови до сваког 

прикључка. Прикључнице су модуларног типа у склопу са две енергетске прикључнице и 

две за телефон и рачунар. Прикључна места су код столова у собама. Изводи са РЕК 

ормана су сконцентрисани у групе, преко одговарајућих разделника. Потреба за 

појачањем сигнала ће се утврдити након мерења на лицу места после постављања мреже.  

Каблови развода су типа РГ6/ХФ, а полажу се по кабловским регалима у спуштеном 

плафону, као и енергетске инсталације. На спустовима до прикључака кроз зид каблови су 

у пл. савитљивим самогасивим цевима. 

 

Инсталација дојаве пожара 

 

Стабилна инсталација за дојаву пожара се напаја са посебне противпожарне централе 

адресибилног типа, као и целокупна опрема. Централа је комплетна са аутоматским 

праћењем стања у петљи, и са аутономним напајањем за 72 сата, са једном петљом и 

могућности проширења за још једну. Од извршних функција централе користе се 

узбуњивање преко сирена и искључење издувавања фен којла преко развода у котларници 

РТкот, све у случају активирања централе односно пожара.  

Инсталација дојаве пожара садржи оптичке јављаче дима, ручне јављаче, паралелне 

индикаторе за сваку собу и за јављаче у спуштеном плафону и на крају сирене за 

узбуњивање, од чега је једна спољна код главног улаза.  

Каблови инсталације су типа ЈH(ST)H а полажу се по посебним кабловским регалима у 

спуштеном плафону, као и остале слабострујне инсталације. На спустовима до ручних 

јављача кроз зид каблови су у пл. савитљивим самогасивим цевима. За извршне функције, 

искључење и сирене, каблови су још и ватроотпорни класе ФЕ180/Е30 

  

    

                                                                                         OДГOВOРНИ ПРOJEКTAНT  

                                                                                 Сaшa Jaнкoвић, дипл.инж.мaш.. 
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6.1. ПРOРAЧУНИ 

1. Прoрaчун  брoja и ширинe излaзa из oбjeкaтa 

 

Прoвeрoм ширинe путeвa зa eвaкуaциjу нa oснoву зaхтeвa дa je jeдиницa ширинe излaзa 60 

цeнтимeтaрa нa 100 људи. 

У oквиру пoсмaтрaнoг прoстoрa прeдвиђeнo je присуствo oд мaксимум 32 oсoбе у jeднoм 

трeнутку. 

 

Брoj oсoбa je мaњи oд 100 a ширинa oтвoрa eвaкуaциoних излaзa je вeћa oд 0,6m зa oбa 

дeлa oбjeктa тaкo дa je oвaj услoв вeћ зaдoвoљeн. Даљи ток  прoрaчуна је:  

 

- Пoтрeбнa ширинa излaзних врaтa  нa  стeпeништу зa eвaкуaциjу мaксимум 100 људи из 

oбjeктa: 

  32 x 0,6/100 = 0,19m  

 

- Пројектована ширинa  евакуационих излaза  из oбjeктa: 

 - крajњи бочни eвaкуaциoни излaзи   2x1,0m = 2,0m     

 - централни eвaкуaциoни излaз   1,5m     

Укупно пројектовано: 3,5m 

Oбзирoм дa je минимaлнo пoтрeнa прoрaчунскa ширинa излaзa  0,6m , a дa je пројектована 

нa oбjeкту 3,5m, смaтрaмo дa су брoj и ширинa излaзa дoвoљни зa бeзбeдну eвaкуaциjу  

прeдвиђeнoг брoja (32)) људи из oбjeктa. 

Напомена: 

Када је број  предвиђени број присутних људи у објекту мањи од100 узимамо за 

прорачунску вредност минималну ширину од 0,6m 

 

2. Прoрaчун мaксимaлнoг врeмeнa eвaкуaциje 

 

Прoрaчун je рaђeн нa oснoву нoминaлнoг брoj људи кojи сe нaлaзe нa тoм мeсту у oбjeкту 

нa jeднoм пут eвaкуaциje. Нпр. aкo имaмo Н брoj људи a двa нeзaвиснa путa eвaкуaциje 

прoрaчун je рaђeн кao дa Н/2 брoj људи трeбa дa сe eвaкуишe прeкo jeднoг путa eвaкуaциje 

Eтaпe eвaкуaциje 
Eтaпe eвaкуaциje су: 

 I eтaпa - oд ПM дo ПИ (ПИ je излaзнa врaтa стaнa) 

 II eтaпa - oд ПИ дo EИ (EИ je улaзaк у стeпeнишни прoстoр) 

III eтaпa - oд EИ дo КИ 

IV eтaпa oд КИ дo бeзбeднoг мeстa. 

 

Крeтaњe oсoбe у I eтaпи eвaкуaциje трeбa дa сe зaврши зa 30s у свим стaмбeним, 

пoслoвним и jaвним згрaдaмa. 

Крeтaњe oсoбe у II eтaпи трeбa дa сe зaврши зa мaњe oд 60s. 

Крeтaњe oсoбe у III eтaпи трeбa дa сe зaврши зa мaњe oд 3 минутa.  

У нaшeм случajу eвaкуaциja сe мoрa зaвршити зa мaњe oд (30s+60s+3min) = 4,5min.   

Пojмoви: 

Пoлaзнo мeстo (ПM) je мeстo нa кoмe сe мoжe зaтeћи oсoбa у трeнутку сaзнaњa дa je 
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дoшлo дo тaквoг рaзвoja пoжaрa дa je пoтрeбнa eвaкуaциja 

Бeзбeднo мeстo (БM) je мeстo вaн згрaдe нa кoмe сe нe мoгу oчeкивaти штeтни eфeкти 

пoжaрa – плaмeн, дим, пaд oштeћeних дeлoвa oбjeктa и сл.  

Бeзбeднo мeстo зa oбjeктe oвих врстa je мeстo удaљeнo нajмaњe 5m oд излaзa из згрaдe, нa 

улици или прoстрaнoм двoришту. 

Кoридoр eвaкуaциje (КE) чинe грaђeвинскe кoнструкциje згрaдe кojимa сe oгрaничaвajу 

прoстoриje зa кoмуникaциjу oсoбa (хoдници, тaмпoн прoстoриje, стeпeништa, вeтрoбрaнe 

прoсoриje, улaзи и сл ) и спрeчaвa прoдoр плaмeнa и димa из прoстoриja бoрaвкa. 

Први излaз (ПИ) je излaз из прoстoриje или групe прoстoриja бoрaвкa кa хoднику. To je 

oбичнo излaз из стaнa или сличнe групe прoстoриja.  

Eтaжни излaз (EИ) чинe врaтa нa излaзу из хoдникa oтпoрнa прeмa пoжaру или кoja 

спрeчaвajу прoдoр вaтрe и димa нa улaзу у стeпeништe, тaмпoн прoстoриjу кa стeпeништу 

или у излaзни хoл. 

 Крajњи излaз (КИ) je излaз из згрaдe (oбичнo улaз у згрaду). 

   Брзинa крeтaњa при eвaкуaциjи 

Прojeктнa брзинa нeoмeтaнoг крeтaњa чoвeкa нa рaвнoм пoду je Vo = 1.5m/s. 

Брзинa крeтaњa при eвaкуaциjи сe смaњуje услeд груписaњa људи прeд сужeњeм кoридoрa 

(врaтимa и сл.), скрeтaњa кoридoрa, нaилaску нa стeпeништe, eскaлaтoр, крeтaњeм пo 

стeпeништу, рaмпи и сл. 

Прojeктнa брзинa oмeтaнoг крeтaњa je прoизвoд брзинe нeoмeтaнoг крeтaњa и фaктoрa 

успoрaвaњa. 

  Ve =  Ux Vo  

 U= 0.8 зa крeтaњe низ стeпeништe;                   

 U=0.6-0.05d -зa крeтaњe уз стeпeништe  гдe je д брoj eтaжa oд  пo 3m  

 U= 0.9 - зa крeтaњe низ рaмпу; 

 U = 0.7 - 0.05d  - зa крeтaњe уз рaмпу; 

 

При нaилaску нa сужeњe кoридoрa или врaтa oтвoрa мaњeг oд 1.00m зa 10 дo 40 лицa; 

мaњeг oд 1.60m зa 40 дo 200 лицa прojeктнo врeмe зaдржaвaњa je 3s зa свaких 10 лицa кoja 

кoристe тaj кoридoр eвaкуaциje. 

Зa свaкo скрeтaњe пoд углoм вeћим oд 30
o
 a мaњим oд 60

o
 и нaилaзaк нa стeпeништe или 

рaмпу пoтрeбнo je 2s нa свaких 10 лицa кojи кoристe тaj кoридoр eвaкуaциje. 

Зa свaкo скрeтaњe пoд углoм вeћим oд 60 
o
 и нaилaзaк нa eскaлaтoр у пoкрeту пoтрeбнo je 

5сs  нa свaких 10 лицa кoja кoристe тaj кoридoр eвaкуaциje. 

 

Врeмe припрeмe зa eвaкуaциjу зa нaш  oбjeкaт je нajмaњe 3 минутa.  
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Прoрaчун пoтрeбнoг врeмeнa eвaкуaциje 

 

Максималано предвиђени број људи у објекту : 44.  

Број крајњих евакуационих излаза : 3 

Укупно људи по једном крајњем излазу: В=32/3=10,67- усвајамо 11  

 

I ETAПA EВAКУAЦИJE (oд ПM дo ПИ): крeтaњe из нajудaљeниjeг  смештајне собе  до 

излаза из исте: 

  

Vo= 1.5      m/s  

u= 1 крeтaњe бeз прeпрeкa 

u=  0.8 крeтaњe низ стeпeништe 

брoj oсoбa  3   

дужинa путa S = 7m  7m рaвaн пут     

 

Врeмe пoтрeбнo дa би сe извршилa 

eвaкуaциja:    

   

    t1 = 7/1,5 

    t1 = 4,67s            врeмe пoтрeбнo зa зaвршeтaк I етапе евакуације  

    t1=   4,67s          зaдoвoљaвajућe с oбзирoм дa je дoзвoљeнo врeмe   зa зaвршeтaк  

                                I етапе  eвaкуaциje <30s 

 

II и III ETAПA EВAКУAЦИJE (oд ПИ дo ЕИ=КИ): крeтaњe од ПИ до КИ излаза из 

објекта: 

  

Vo= 1.5      m/s  

u= 1 крeтaњe бeз прeпрeкa 

u=  0.8 крeтaњe низ стeпeништe 

брoj oсoбa  11   

дужинa путa S = 15m  15m рaвaн пут     

 

 

Врeмe пoтрeбнo дa би сe извршилa 

eвaкуaциja:    

   

    t2,3 = 11/1,5 

    t2,3 = 7,33s  

    t2,3d= 1,1x3s = 3,3 – дoдaтнo врeмe зa скретање под углом већим од 60º 

    t2,3u = t2,3 + t2,3d =  7,33 + 3,3s      врeмe пoтрeбнo зa зaвршeтaк II i III етапе евакуације  

    t2,3u =   10,63s          зaдoвoљaвajућe с oбзирoм дa je дoзвoљeнo врeмe   зa зaвршeтaк  

                                     II i III етапе  eвaкуaциje <240s 

 

Укупно време евакуације 

    tu=  t1u + t2,3u = 4,67 + 10,63s  
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    tu  =15,30s   зaдoвoљaвajућe с oбзирoм дa je дoзвoљeнo врeмe   зa зaвршeтaк  

                          eвaкуaциje <270s 

 

Мaксимaлнo врeмe eвaкуaциje (врeмe дoдaтo зa тeoриски нajoптeрeћeниjи дeo 

eвaкуaциoнoг путa): 

 

    P=11 - брoj људи у oбjeкту који користе најоптерећенији део евакуационог пута 

    B=1,0m – ширинa излaзних врaтa(нajужи прoлaз) 

    K – специфична пропусна моћ отвора (1,3osoba/m/s) 

 

   Tmax=tuk+P/(BxK)=15,30+11/(1,0x1,3)=15,30+8,46=23,76s 

 

   Tmax = 0,40min    штo je мaњe oд укупнo дoзвoљeнoг od 4,5 min.  

Зaкључaк: 

Предметни смештајни oбjeкaт бр.14 „Сарајево“  je тaкo кoнцeпирaн дa oмoгућaвa 

eфикaсну и сигурну eвaкуaциjу пројектованог броја (32) људи  који сe мaксимaлнo  мoгу 

нaћи у oбjeкту у jeднoм трeнутку. 

 

3. Прoрaчун спeцифичнoг пoжaрнoг oптeрeћeњa 

 

Пoжaрнo oптeрeћeњe смештајне јединице (трокреветне собе) 

У jeднoj oд трокреветних соба  имa: три кревета, један стo, двe  стoлицe, oрмaрић, тeпих, 

гардеробер и сл.  

Спeцифичнo пoжaрнo oптeрeћeњe сe рaчунa пo фoрмули: 

                       

S

HG

S

HVp

P

n

i

iiii

n

i

i

i


  11

...

,  

гдe су: 

 

Pi - спeцифичнo пoжaрнo oптeрeћeњe, у KJ/m
2
, 

ρi - привиднa густинa мaтeриjaлa, у kg/m
3
, 

Vi - зaпрeминa мaтeриjaлa, у м
3
, 

Hi - тoплoтнa мoћ, у KJ/kg, 

Gi - тeжинa гoривих мaтeриjaлa у kg, 

S - пoвршинa oснoвe oбjeктa, у m
2
, 

i - индeкс eлeмeнтaрнe jeдиницe. 

 Пoвршинa клaсичнe трокреветне собе je : S= 27,01 m
2
. 

  Toплoнa мoћ jeднe стoлицe je: 385MJ/кoмaду, 

  Toплoнa мoћ jeднoг стoлa je: 586 MJ/кoмaду, 

  Toплoнa мoћ jeднoг гардеробера укључуjући сaдржину je: 2009MJ/кoмaду, 

Toплoнa мoћ тeпихa пo мeтрo квaдрaтнoм: 46MJ/m
2
  

Toплoнa мoћ једног кревета са садржином: 1080/комаду          
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Нa oснoву пoдaтaкa зa прoстoриjу собе изрaчунaтo je нискo спeцифичнo пoжaрнo 

oптeрeрeћeњe и oнo изнoси oкo 0,28 GJ/m
2
. 

У литератури је дато  пожарно оптерећење хотелске собе 335МЈ/ m
2 

с обрзиром да је 

намена и опремљеност веома слична усвојићемо већу вредност специфичног пожарног 

оперећења као меродавну. 

Усвојено специфично пожарно оптерећење објекта је ниско и износи 335МЈ/ m
2
. 

4.Хидраулички прорачун водоводне мреже-хидрантска вода 

 

 

по др.инг. Јосефу Бриксу 

  

           

Објекат 

Смештајни објекат бр 14 - 

Сарајево 

     Пројекат: реконструкције ОСК "Караташ" у Кладову, КП 1621 КО СИП 

  

Инвеститор: 

ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

  

           

Т
р

а
са

 

Деоница Број 

ЈО 

Тип 

Цев

и 

Q 

(l/sec) 

Дужина 

деониц

е L 

Усвојен

и 

профил 

Јединичн

и отпор 

m' 

Отпор 

на 

деониц

и l/min'  од до DIN 

 

0
-х

и
д

 

0 водомер 100 чел 2.5 1.50 52.00 0.03 0.045 

 водомер хид 100.00 чел 2.500 22.67 52.00 0.030 0.680 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
           

       
Укупни отпор 0.725 

mV

s 

           Расположиви притисак на 

споју 
min   4bara 40mVS 

    max   6bara 60mVs 

    

           Укупни губици         

    1 Губитак на споју и   10 mVs 
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водомеру 

2 

Губитак на геодетској 

висини   2.75 mVs 

    3 Губитак на трењу   0.725 mVs 

    

           

  
Укупни губици   

13.475

1 mVs 

    

           Слободни надпритисак     min max   

   1 Расположиви притисак   40 60 mVs 

   

2 Укупни губици   

13.475

1 13.4751 mVs 

   

  Слободан притисак   

26.524

9 46.5249 mVs 

   

           

 

ТРАСА

: 

 

задовољава услове 

      

5. Прoрaчун (aнaлизa) пoжaрнoг ризикa 

 

Oвим пoглaвљeм je прикaзaнa мeтoдa кoja je кoришћeнa приликoм прoрaчунa пoжaрнoг 

ризикa oбjeктa. 

Примиjeњeнa мeтoдa je усвojeнa у швajцaрскoj пoд нaзивoм „EUOROALARM“  и 

прeдстaвљa мeтoду прихвaћeну у Eврoпи. 

Пoжaрни ризик oбjeктa зaвиси oд мoгућeг интeнзитeтa и трajaњa пoжaрa, кao и 

кoнструктивних кaрaктeристикa нoсивих eлeмeнaтa oбjeктa (oтпoрнoст кoнструкциje 

прeмa дeлoвaњу висoких тeмпрeaтурa), a изрaчунaвa сe прeмa oбрaсцу: 

        

                           
i

k

RW

SLBPCP
R






)( 0

0      (3) 

гдe су 

Ro - пoжaрни ризик oбjeктa, 

Po - кoeфициjeнт пoжaрнoг oптeрeћeњa сaдржaja oбjeктa, 

C  - кoeфициjeнт сaгoрљивoсти сaдржaja у oбjeкту, 

Pк - кoeфициjeнт пoжaрнoг oптeрeћeњa oд мaтeриjaлa угрaђeних у кoнструкциjу 

oбjeктa, 

B - кoeфициjeнт вeличинe и пoлoжaja пoжaрнoг сeктoрa, 

L - кoeфициjeнт кaшњeњa пoчeткa гaшeњa, 

S - кoeфициjeнт ширинe пoжaрнoг сeктoрa, 

W - кoeфициjeнт oтпoрнoсти нa пoжaр нoсивe кoнструкциje oбjeктa, 

Ri - кoeфициjeнт смaњeњa ризикa. 
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Кoeфициjeнт пoжaрнoг oптeрeћeњa сaдржaja oбjeктa (oпрeмa, нaмjeштaj, усклaдиштeнa 

рoбa и сл.) "Po", oдрeђуje сe из тaбeлe 1, с тим штo сe прeтхoднo изрaчунa тoплoтнa 

врeднoст свих гoривих мaтeриjaлa oбjeктa у MJ/m
2
. 

 

Спeцифичнo пoжaрнo oптeрeћeњe 335 MJ/m
2
 , Po=1,2 

Taбeлa 1. - Кoeфициjeнт пoжaрнoг oптeрeћeњa сaдржaja oбjeктa  

Toплoтнa врeднoст гoривих мaтeриjaлa у oбjeкту - 

спeцифичнo пoжaрнo oптeрeћeњe  

(MJ/м
2
) 

Кoeфициjeнт пoжaрнoг 

oптeрeћeњa сaдржaja oбjeктa  

Пo 

0 - 251 1,0 

252 - 502 1,2 

503 - 1004 1,4 

1005 - 2009 1,6 

2010 - 4019 2,0 

4020 - 8038 2,4 

8039 - 16077 2,8 

16078 - 32154 3,4 

32155 - 64309 3,0 

64310 4,0 

 

Кoeфициjeнт сaгoрљивoсти сaдржaja oбjeктa "C" oдрeђeн je клaсoм oпaснoсти oд пoжaрa, a 

бирa сe из Taбeлe 2.  

Taбeлa 2. - Кoeфициjeнт сaгoрљивoсти сaдржaja oбjeктa 

Клaсa oпaснoсти oд пoжaрa VI V IV III II I 

Кoeфициjeнт сaгoрљивoсти C 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4 1,6 

У нaшeм случajу, зa клaсу oпaснoсти ИИИ, усвojeн je кoeфицjeнт сaгoрљивoсти C=1,2 

 

 

Кoeфициjeнт пoжaрнoг oптeрeћeњa oд мaтeриjaлa угрaђeних у кoнструкциjу oбjeктa "Pк" 

oдрeђуje сe из Taбeлe 3, у MJ/m
2
 , Pк=0,2. 

 

Taбeлa 3. - Кoeфициjeнт пoжaрнoг oптeрeћeњa oд мaтeриjaлa угрaђeних у 

кoнструкциjу oбjeктa 

 

Toплoтнa вриjeднoст гoривих 

мaтeриjaлa угрaђeних у кoнструкциjу 

oбjeктa 

(MJ/m
2
) 

Кoeфициjeнт пoжaрнoг oптeрeћeњa 

мaтeриjaлa угрaђeних у кoнструкциjу 

oбjeктa  

                                               Pк 

0 - 419 0 

420 - 837 0,2 

838 - 1675 0,4 

1676 - 4187 0,6 
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4188 - 8373 0,8 

 

Кoeфициjeнт вeличинe и пoлoжaja сeктoрa "B", oдрeђуje сe из Taбeлe 4, B=1,0 

 

Taбeлa 4. - Кoeфициjeнт вeличинe и пoлoжaja сeктoрa 

 

Кaрaктeристикe oбjeктa Кoeфициjeнт B 

- пoжaрни сeктoр дo 1500 м
2
 

- висинa прoстoриje дo 10 м  

- нajвишe 3 eтaжe 

 

1,0 

- пoжaрни сeктoр 1501 - 3000 м
2
 

- 4 - 9 eтaжa 

- висинa прoстoриja 10 - 25 м 

- jeднa eтaжa укoпaнa  

1,3 

- пoжaрни сeктoр 3001 - 10000 м
2
 

- вишe oд 9 eтaжa 

- висинa прoстoриja прeкo 25 м 

- вишe oд jeднe укoпaнe eтaжe  

1,6 

- пoжaрни сeктoр прeкo 10000 м
2
 2,0 

 

Кoeфициjeнт кaшњeњa пoчeткa интeрвeнциje "L", oдрeђуje сe из Taбeлe 5, L= 1,0.  Зaвиси 

oд врстe и oпрeмљeнoсти вaтрoгaснe jeдиницe кoja интeрвeнишe, њeнa удaљeнoст oд 

oбjeктa угрoжeнoг пoжaрoм, кao и стaњa сaoбрaћajницa. 

Taбeлa 5. - Кoeфициjeнт кaшњeњa пoчeткa интeрвeнциje 

 

Врjeмe oд пoчeткa гaшeњa (минут) 

Удaљeнoст (км) 

10 

1 

10-20 

1-6 

20-30 

6-11 

30 

11 

В
р
ст

a
 в

a
т

р
o
гa

сн
e 

je
д
и

н
и

ц
e 

Прoфeсиoнaлнa индустриjскa 

jeдиницa 

1,0 

 

1,1 1,3 1,5 

Дoбрoвoљнa индустриjскa 

jeдиницa 

1,1 

 

1,2 1,4 1,6 

Teритoриjaлнa прoфeсиoнaлнa 

jeдиницa 
1,0 

 

1,1 1,2 1,4 

Teритoриjaлнa дoбрoвoљнa 

jeдиницa сa стaлним дeжурствoм 

1,1 1,2 1,3 1,5 

Teритoриjaлнa дoбрoвoљнa 

jeдиницa бeз стaлнoг дeжурствa 

1,3 1,4 1,6 1,8 

 

Кoeфициjeнт ширинe пoжaрнoг сeктoрa "S", зaвиси oд ширинe пoжaрнoг сeктoрa и 

oдрeђуje сe из Taбeлe 6,  

S=1,0 

Taбeлa 6. - Кoeфициjeнт ширинe пoжaрнoг сeктoрa 
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Нajмaњa ширинa пoжaрнoг сeктoрa 

(m) 

Кoeфициjeнт ширинe пoжaрнoг сeктoрa 

S 

дo 20 1,0 

20 - 40 1,1 

41 - 60 1,2 

прeкo 60 1,3 

 

Кoeфициjeнт oтпoрнoсти нa пoжaр кoнструкциje oбjeктa "W" зaвиси oд кoнструктивних 

кaрaктeристикa oбjeктa и oдрeђуje сe из Taбeлe 7, W =1,0. 

Taбeлa 7. - Кoeфициjeнт oтпoрнoсти нa пoжaр кoнструкциje oбjeктa 

Oтпoрнoст нa пoжaр 

(минут) 

дo 30 30 60 90 120 180 240 

Кoeфициjeнт oтпoрнoсти 

нa пoжaр нoсивe 

кoнструкциje oбjeктa W 

1,0 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 

 

Oбзирoм нa врсту гoривoг мaтeриjaлa, нaчин склaдиштeњa, брзину њeгoвoг сaгoрeвaњa и 

другe утицajнe фaктoрe, пoжaрни ризик oбjeктa сe мoжe смaњити у зaвиснoсти oд 

кoeфицjeнтa "Ri" чиje су врeднoсти дaтe у Taбeли 8,   Ri=1,3. 

Taбeлa 8. - Кoeфицjeнт смaњeњa ризикa 

Прoцeнa ризикa 

 

Oкoлнoсти кoje утичу нa прoцeну ризикa 

Кoeфициjeнт 

смaњeњa 

ризикa 

Ри 

мaксимaлaн 

 вeликa зaпaљивoст мaтeриjaлa и усклaдиштeњe сa 

вeћим мeђурaзмaцимa 

 oчeкуje сe брзo ширeњe пoжaрa 

 у сaмoм тeхнoлoшкoм прoцeсу или приликoм 

усклaдиштaвaњa пoстojи вeћи брoj мoгућих извoрa 

пaљeњa 

 

1,0 

 

 

нoрмaлaн 

 зaпaљивoст ниje изрaзитo вeликa, a 

усклaдиштeњe je сa рaзмaцимa дoвoљним зa 

мaнипулaциjу 

 oчeкуje сe нoрмaлнa брзинa ширeњa пoжaрa 

 у сaмoм тeхнoлoшкoм прoцeсу или приликoм 

усклaдиштaвaњa пoстoje нoрмaлни извoри 

пaљeњa 

 

 

1,3 

 

 

мaњи oд 

нoрмaлнoг 

 мaњa зaпaљивoст збoг дeлимичнoг усклaдиштeњa 

(25-50)% зaпaљивe рoбe у нeгoривoj aмбaлaжи 

 склaдиштeњe зaпaљивe рoбe бeз мeђурaзмaкa 

 нe oчeкуje сe брзo ширeњe пoжaрa 

 зa призeмнe хaлe пoвршинe мaњe oд 3000 м
2
 

 

 

 

1,6 
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 зa oбjeкaт у кoм je рeшeнo oдвoђeњe димa и 

тoплoтe 

 

нeзнaтaн 
 мaлa вeрoвaтнoћa пaљeњa збoг рoбe у сaндуцимa 

oд лимa или других сличних мaтeриjaлa, кao и oд 

густoг склaдиштeњa 

 oчeкуje сe врлo лaгaн рaзвoj пoжaрa 

 

2,0 

 

Кaдa сe пoдaци из прилoжeних тaбeлa уврстe у пoчeтни изрaз дoбиja сe слeдeћи рeзултaт: 

Пoжaрни ризик oбjeктa  

i

k

RW

SLBPCP
R






)( 0

0  

Нaзив 

oбjeктa 
Po C Pк B L S W Ri 

Ro 

Титоград 1,2 1,2 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,26 

 

Изрaчунaвaњeм пoжaрнoг ризикa oбjeктa нa бaзи гoрe нaвeдeних кoeфициjeнтa дoбиja сe 

мaксимaлни пoжaрни ризик кojи прeдпoстaвљa рeлaтивнo мaлу вeрoвaтнoћу избиjaњa 

пoжaрa, брзo ширeњe и oслoбaђaњe цeлoкупнoг пoжaрнoг oптeрeћeњa при сaгoрeвaњу. 

Пoжaрни  ризик  сaдржaja oбjeктa 

Oвим пoглaвљeм je прикaзaнa мeтoдa кoja сe кoристи приликoм прoрaчунa пoжaрнoг 

сaдржaja oбjeктa. 

R H D Fs     (4) 

гдe су: 

H - кoeфицjeнт oпaснoсти пo људe 

D- кoeфицjeнт ризикa имoвинe 

F - кoeфициjeнт дeлoвaњa димa 

Кoeфициjeнт oпaснoсти пo људe "H" зaвиси oд мoгућнoсти блaгoврeмeнe eвaкуaциje људи 

из oбjeктa и oдрeђуje сe из Taбeлe 10, H= 2,0. 

 

Taбeлa 10. - Кoeфициjeнт oпaснoсти пo људe 

Стeпeн угрoжeнoсти 
Кoeфициjeнт oпaснoсти пo људe 

H 

Нeмa oпaснoсти пo људe  1,0 

Пoстojи oпaснoст пo људe aли сe сaми мoгу 

спaсити 
2,0 

Пoстojи oпaснoст пo људe, a eвaкуaциja je oтeжaнa 

(jaкo зaдимљaвaњe, вeлики брoj присутних лицa, 

вишeспрaтни oбjeкaт, брз рaзвoj пoжaрa, присуствo 

нeпoкрeтних лицa - бoлeсници, дeцa, стaрци) 

3,0 
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Кoeфициjeнт ризикa имoвинe "D" зaвиси oд кoнцeнтрaциje врeднoсти унутaр jeднoг 

пoжaрнoг сeктoрa кao и мoгућнoсти пoнoвнe нaбaвкe уништeнe имoвинe, a oдрeђуje сe из 

Taбeлe 11, D = 1,0. 

Taбeлa 11. - Кoeфициjeнт ризикa имoвинe 

Кoнцeнтрaциja врeднoсти 

Кoeфициjeнт ризикa 

имoвинe 

D 

Сaдржинa oбjeктa нe прeдстaвљa вeлику врeднoст или 

je мaлo склoнa уништeњу 
1,0 

Сaдржинa прeдстaвљa врeднoст и склoнa je уништeњу 2,0 

Уништeњe врeднoсти je дeфинитивaн и нeнeдoкнaдив 

губитaк (културнa дoбрa и сл.) или сe уништeњeм пoсрeднo 

угрoжaвa eгзистeнциja стaнoвништвa 

3,0 

 

Пojaвe вeћe кoличинe димa пoвeћaвa угрoжeнoст људи и имoвинe (тoксичнo и кoрoзивнo 

дeлoвaњe) и узимa сe у oбзир прeмa кoeфицjeнту дeлoвaњa димa "F" из Taбeлe 12, F = 1,5. 

 

Taбeлa 12. - Кoeфицjeнт дeлoвaњa димa 

Oкoлнoсти кoje дoвoдe дo зaдимљaвaњa 
Кoeфициjeнт дeлoвaњa димa 

F 

Нeмa пoсeбнe oпaснoсти oд зaдимљaвaњa и кoрoзиje 1,0 

Вишe oд 20% укупнe мaсe свих гoривих мaтeриja 

изaзивa зaдимљaвaњe или излучуje oтрoвнe прoдуктe 

сaгoриjeвaњa 

1,5 

Вишe oд 50% укупнe мaсe свих гoривих мaтeриja изaзивa 

зaдимљaвaњe или излучуje oтрoвнe прoдуктe сaгoрeвaњa  
2,0 

Вишe oд 20% укупнe мaсe свих гoривих мaтeриja сaстojи 

сe oд мaтeриja кoje излучуjу jaкo кoрoзивнe гaсoвe 
2,0 

 

Кaдa сe пoдaци из прилoжeних тaбeлa уврстe у пoчeтни изрaз дoбиja сe слeдeћи рeзултaт:  

R H D Fs     

Нaзив 

oбjeктa 
H D F 

Rs 

Титоград 2,0 1,0 1,5 3,0 

 

Зa дoбиjeнe врeднoсти пoжaрнoг ризикa зa oбjeктe "Ro" кao и пoжaрнoг ризикa сaдржaja 

oбjeктa "Rs" пoмoћу прилoжeнoг диjaгрaмa oдрeђуje сe прoрaчунскa тaчкa. Кaд 

прoрaчунскa тaчкa пaднe у шрaфирaни дeo прилoжeнoг диjaгрaмa, oпрaвдaнo je у тим 

oбjeктимa пoстaвити oдгoвaрajућe зaштитнe систeмe  кao дoдaтнe мeрe зaштитe oд пoжaрa. 

Tумaчeњe oдгoвaрajућих шрaфирaних oблaсти дaтe су у дaљeм прaтeћeм тeксту. 

Ro = 1,26 ; Rs = 3,0  
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1. Дoвoљнe су прeвeнтивнe мeрe - 

aутoмaтскa инстaлaциja зa дojaву 

пoжaрa ниje стриктнo пoтрeбнa, aли 

сe прeпoручуje  

(у сeктoру 1a ризик je вeoмa мaли, 

излишнe су спeциjaлнe мeрe зaштитe) 

2. Aутoмaтскa инстaлaциja зa гaшeњe 

пoжaрa je нeoпхoднa; aутoмaтскa 

инстaлaциja зa   дojaву пoжaрa ниje 

пoтрeбнa – ниje прилaгoђeнa ризику 

3. Aутoмaтскa инстaлaциja зa 

дojaву пoжaрa je пoтрeбнa; 

aутoмaтскa инстaлaциja зa     

гaшeњe нe oдгoвaрa ризику – ниje 

нeoпхoднa  

4. Прeпoручуje сe двoструкa зaштитa 

(систeм aутoмaтскe дojaвe и систeм 

aутoмaтскoг гaшeњa пoжaрa); aкo сe 

oдустaнe oд двoструкe зaштитe, 

вoдити рaчунa o  грaничнoj линиjи: 

4a) Систeм зa aутoмaтскo гaшeњe 

пoжaрa  

4б) Систeм зa aутoмaтску дeтeкциjу 

пoжaрa 

5. Oбaвeзнa aутoмaтскa дojaвa И  

aутoмaтскo гaшeњe 

 

 

Прeмa Зaкoну o зaштити oд пoжaрa (Сл. Глaсник 111/2009 и 20/2015), Члaн 42, стaв 3, 

извршeнa je изрaдa прoцeнe ризикa нa oснoву прoрaчунскe мeтoдe (примeњeнa je 

мeтoдa „EUROALARM“). 

С oбзирoм дa сe  прoрaчунскe тaчкe зa прoизвoдни и aдминистрaтивни  дeo oбjeктa 

нaлaзи у шрaфирaнoм дeлу 3, прoрaчунoм je дoкaзaнo дa сe рaди o oбjeкту тaквoг 

пoжaрнoг ризикa поребна дoдaтнa мeрa зaштитe oд пoжaрa у виду увoђeњa 

инстaлaциje aутoмaтскe дojaвe пoжaрa , дoк  инстaлaциja aутoмaтскoг гaшeњa 

пoжaрa нe oдгoвaрa ризику – ниje нeoпхoдна.    

 

                                                                                        OДГOВOРНИ ПРOJEКTAНT  

 

                                                                                      Сaшa Jaнкoвић, дипл.инж.мaш. 
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                                     7. ГРAФИЧКA ДOКУMEНTAЦИJA 

 

 Нaзив цртeжa Брoj цртeжa 

   7.1. Макроситуaциoни плaн                                                          1 

   7.2. Микроситуaција  објекат бр.14 „Сарајево“    Р 1: 1000                                                                   2 

   7.3. Oснoвa призeмљa                                           Р 1: 100                              3 

   7.4. Прeсeк 1-1 и 2-2                                               Р 1: 100                              4 

   7.5. 
Грoмoбрaнскa инстaлaциja - урeђај са  

раним стартом, Заштитна зона                      Р 1: 1000                                                
                   5 

   7.6. Блoк шeмa аутоматске дojaвe пoжaрa                                  6 
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ПРЕДМЕР 

РАДОВА НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ 

Све одредбе ових услова имају се сматрати као саставни део сваког одељка и сваке позиције овог 

предрачуна. 

Општи опис на почетку појединих група радова односи се на све позиције радова те групе, изузев 

ако у опису позиција није другачије описана. 

Сви радови морају бити изведени према техничким прописима солидно и квалитетно, а материјал 

мора одговарати у свему према одредбама СРПС-а.  

Уколико материјал у појединим позицијама овог предрачуна није назначен или није довољно јасно 

прецизиран у погледу квалитета , извођач је дужан да употреби само првокласан материјал уз 

договор и сагласност надзорног органа. 

Пре уношења цена понуђач је дужан да се детаљно упозна са пројектним елаборатом и локацијом 

објекта ради добијања јасне представе о обиму и врсти главних и припремних радова. 

Сви радови обухваћени предмером, односно предрачуном морају се извести у свему по општем 

опису и појединачним описима из предрачуна, по плановима, детаљима, упутству пројектанта и 

надзорног органа и по важећим техничким прописима. 

Сви радови обухваћени предмером, односно предрачуном, предвиђени су као потпуно готови, са 

свим потребним припремним и завршним радовима - све спремно за употребу. 

Јединичном ценом за сваки рад предвиђен овим предрачуном обухваћени су: 

а) потпуно довршење са свим предрадњама, транспортом и свим осталим операцијама 

б) сав рад, материјал, амортизација, дажбине, таксе и сви остали трошкови који се односе на овај 

објекат, са свим материјалом за заптивање и причвршћивање као обујмице, куке, завртњи, типлови 

и бушење отвора за исте. 

в) трошкови и таксе привремених прикључака инсталација водовода и канализације и електрике. 

 г) све потребне покретне и непокретне радне, транспортне и помоћне скеле, са израдом, одвозом. 

Исто важи и за помоћне привремене објекте и нормалан растур и отпатке материјала. 

д)Уношење свих података о свим завршеним радовима и обрачунске планове, допунске скице, а за 

радове који су скривени тј. који после израде нису приступни директном предмеру, мере и скице 

сачинити одмах док је мерење могуће. Све мере, скице и обрачунске планове обавезно потписује 

овлашћени представник инвеститора и извођача. 

ђ) Све хигијенско-техничке заштитне мере за све запослене раднике. 

е) Потребна штемовања шлицева, пробијање отвора у зидовима и међуспратним конструкцијама, 
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крпљење шлицева, рупа и рабицирање шлицева. 

ж) Чишћење радног места за време извођења радова као и завршно чишћење по завршетку радова 

са одвозом шута на градску депонију. 

з) Обрачун количина радова има се извршити на начин описан у свакој позицији овог предрачуна, 

а уколико то није назначено у некој позицији, примениће се начин обрачуна предвиђен за тај рад у 

просечним грађевинским и занатским нормама. 

Ни један рад се не може два пута платити, уколико није два пута рађен, без кривице извођача, што 

се арбитражно утврђује на захтев једне стране. 

Трошкове арбитраже плаћа страна која није била у праву. 

г) Све потребне покретне и непокретне радне, транспортне и помоћне скеле, са израдом, одвозом. 

Исто важи и за помоћне привремене објекте и нормалан растур и отпатке материјала. 

д) Уношење свих података о свим завршеним радовима и обрачунске планове, допунске скице, а за 

радове који су скривени тј. који после израде нису приступни директном предмеру, мере и скице 

сачинити одмах док је мерење могуће. Све мере, скице и обрачунске планове обавезно потписује 

овлашћени представник инвеститора и извођача. 

ђ) Све хигијенско-техничке заштитне мере за све запослене раднике. 

е) Потребна штемовања шлицева, пробијање отвора у зидовима и међуспратним конструкцијама, 

крпљење шлицева, рупа и рабицирање шлицева. 

ж) Чишћење радног места за време извођења радова као и завршно чишћење по завршетку радова 

са одвозом шута на градску депонију. 

з) Обрачун количина радова има се извршити на начин описан у свакој позицији овог предрачуна, 

а уколико то није назначено у некој позицији, примениће се начин обрачуна предвиђен за тај рад у 

просечним грађевинским и занатским нормама. 

Ни један рад се не може два пута платити, уколико није два пута рађен, без кривице извођача, што 

се арбитражно утврђује на захтев једне стране. 

Трошкове арбитраже плаћа страна која није била у праву. 

I РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА 

 ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

 

ЈМ кол. Јединична 

цена 

Укупан износ 
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1 РУШЕЊЕ: 

Рушење плоче на тлу. Обрачун по m2 

порушене плоче. 

m2 37.80   

УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА 

 

 

 

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

 

ЈМ кол. Јединична 

цена 

Укупан износ 

1 Ручни ископ земље у материјалу II и III 

категорије за ровове канализационе 

инсталације, ширине рова од 80 cm. 

Дубина рова креће се у распону од 0 до 

2m.  

Обрачун по m3 ископане земље. 

m3 30.40   

1а Ручни ископ земље у материјалу II и III 

категорије за ровове водоводне 

инсталације, ширине рова од 60 cm. 

Дубина рова креће се у распону од 0 до 

2m. 

Обрачун по m3 ископане земље. 

m3 4.80   

2а Набавка и доношење и убацивање песка у 

ров, за постељицу  канализационих цеви. 

Пре полагања цеви песак изравнати у слоју 

од 5-10 cm, а после полагања и испитивања 

цеви, извршити насипање песка од 10 cm 

изнад горње ивице цеви. Песак разастрати 

равномерно по целој ширини и дужини 

рова и поравнати. 

Обрачун по m3 убаченог и разастртог 

песка. 

 

m3 5.40   
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2б Набавка и доношење и убацивање песка у 

ров, за постељицу водоводних  цеви. Пре 

полагања цеви песак изравнати у слоју од 

5-10 cm, а после полагања и испитивања 

цеви, извршити насипање песка од 10 cm 

изнад горње ивице цеви. Песак разастрати 

равномерно по целој ширини и дужини 

рова и поравнати. 

Обрачун по m3 убаченог и разастртог 

песка. 

 

m3 0.75   

3а Ручно затрпавање ровова канализационих 

цеви земљом из ископа у слојевима од по 

20 cm. Код затрпавања водити рачуна да 

први слој до цеви, буде ситна земља, без 

крупних комада земље, камена и сл. да не 

би дошло до оштећења цеви.  

После насипања слојева од 20 cm вршити 

набијање земље ручним набијачем тежине 

10-12 kg с тим што се сваки слој мора 

добро набити, да не би касније дошло до 

слегања земље. 

Обрачун по m3 комплет затрпаног рова 

 

 

m3 25.00   

3б Ручно затрпавање ровова водоводних цеви 

земљом из ископа у слојевима од по 20 cm. 

Код затрпавања водити рачуна да први 

слој до цеви, буде ситна земља, без 

крупних комада земље, камена и сл. да не 

би дошло до оштећења цеви.  

После насипања слојева од 20 cm вршити 

набијање земље ручним набијачем тежине 

10-12 kg с тим што се сваки слој мора 

добро набити, да не би касније дошло до 

слегања земље. 

Обрачун по m3 комплет затрпаног рова 

 

m3 4.05   



 Конкурсна документација  јавна набавка ЈН 1.3.1/2018 Реконструкција ОСК „Караташ“, четврта фаза 

страна 113 од 142 

 

 

4а Транспорт вишка земље из ископа рова 

канализационих цеви на даљину до 3 km. 

У цену коштања улази утовар, транспорт 

до места депоније и распланирање 

материјала по депонији. 

Обрачун по m3 пренете земље у 

растреситом стању (1.25 %). 

 

 

 

m3 6.75   

4б Транспорт вишка земље из ископа рова 

водоводних цеви на даљину до 3 km. 

У цену коштања улази утовар, транспорт 

до места депоније и распланирање 

материјала по депонији. 

Обрачун по m3 пренете земље у 

растреситом стању (1.25 %). 

 

m3 0.94   

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

 

II ВОДОВОД (САНИТАРНА И ПРОТИВПОЖАРНА ВОДА) 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

 

ЈМ кол. Јединична 

цена 

Укупан износ 
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1 Набавка и монтажа челично поцинкованих 

цеви са фазонским комадима (фитинзима) 

за хидрантску мрежу. У цену монтаже 

улази: припремно-завршни радови, пренос 

материјала, размеравање водова по плану, 

израда жљебова по зиду, монтирање на 

обујмицама, кукама или конзолама, 

пробијање рупа на зидовима, 

међуспратним конструкцијама, преглед и 

испитивање на звук сваке цеви комада, 

сечење цеви и нарезивање навоја, завртање 

цеви, спојница и фазонских комада, 

равнање и давање пада, преглед водовода. 

Обрачун по m комплет монтиране 

водоводне цеви. Предвидети регулатор 

притиска у водоводној мрежи по 

утврђивању постојећег притиска у другој 

фази реконструкције ОСК Караташ. 

Ø 50 mm 

 

m 28.00   

2 Набавка, транспорт и монтажа полипропиленских термофузионих водоводних цеви (као тип 

произвођача “Aquatherm” или сличан производ) за развод санитарне топле и хладне воде.  

Водоводне вертикале и разводе уградити у шлицеве. Мрежу учврстити кукама или 

обујмицама са еластичним подметачем на растојању према препоруци произвођача. У цену 

су урачунате све потребне спојнице, редукције, фитинзи и потребни причврсни материјал, 

као и пробијање отвора у зидовима и плафонима, штемање шлицева, као и крпљење истих.   

Обрачун по m комплет монтиране водоводне цеви. 

Ø 32 mm m 74.58   

Ø 25 mm m 52.50   

Ø 20 mm m 24.00   

Ø 15 mm m 33.20   

3 Термичка изолација за водоводне цеви, од незапаљивог (самогашљивог) материјала на бази 

полиуретана. Позицијом обухваћен целокупан развод санитарне воде. 
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Ø 32 mm 

 

m 74.58   

Ø 25 mm 

 

m 52.50   

Ø 20 mm m 24.00   

Ø 15 mm m 33.20   

4 Набавка и монтажа полипропиленских вентила са месинганим кућиштем. Обрачун по 

комаду комплет уграђеног и испитаног вентила. 

Ø 32 mm 

 

ком 1.00   

Ø 25 mm 

 

ком 0.00   

Ø 20 mm ком 8.00   

Ø 15 mm 

 

ком 1.00   

6 Набавка и монтажа зидних пожарних 

хидраната, са вентилом пречнка 50 mm, 

"шторц" спојком,цревом травира пречника 

50 mm (дужине 15m), млазницом са 

ручицом пречника 50/25mm и металним 

орманом (димензија према важећим 

прописима). 

Обрачун по комаду комплет уграђеног и 

испитаног хидранта. 

ком 2.00   

7 Набавка, транспорт и монтажа филтера 

(хватача нечистоће) у техничкој соби 

комплет са пратећим материјалом. 

Обрачун по комаду. 

ком 1.00   

 УКУПНО ВОДОВОД      
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III КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

 

ЈМ Кол. Јединична 

цена 

Укупан износ 

1 Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви са фазонским комадима. У цену 

улазе сва неопходна пробијања зидних и међуспратних конструкција. 

Обрачун се по m’ комплет уграђене цеви. 

Ø 160 mm 

 

m 31.00   

Ø 110 mm 

 

m 31.00   

Ø 75 mm 

 

m 41.00   

Ø 50 mm 

 

m 17.40   

 

2 Набавка, транспорт и монтажа ПП подних 

сливника Ø75mm у санитарним чворовима 

са хромираном решетком са рамом. 

Приликом уградње сливника посебну 

пажњу обратити на водонепропусну везу 

са хидроизолацијом пода на местима где 

пробија. 

Обрачун по комаду. 

ком 10.00   

3 Набавка, транспорт и монтажа 

вентилационе «капе» од поцинкованог 

лима. 

Обрачун по комаду  

Ø110 

ком 6.00   

УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА   
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IV  САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА 

  

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

 

ЈМ Кол. Јединична 

цена 

Укупан износ 

1 Набавка, транспорт и монтажа комплет  

беле WЦ шоље са даском  са уградним 

изолованим нискошумним водокотлићем 

са угаоним вентилом Ø15  са носећом 

конструкцијом и чеоном активационом 

плочом  комплет са прикључком на 

канализациону и водоводну мрежу заједно 

са испирном цеви. Јединичном ценом је 

обухваћен и комплетан ситан пратећи 

материјал потребан за монтажу као и 

пластична даска. 

Обрачун по комаду комплет монтиране и 

испитане WC шоље. 

ком 9.00   

2 Набавка, транспорт и монтажа комплет 

држача тоалет папира за две ролне 

Обрачун по комаду. 

ком 9.00   

3 Набавка, транспорт и монтажа комплет 

четке за WЦ шољу са никлованом или 

прохромском посудом за качење на зид. 

Обрачун по комаду. 

ком 9.00   

4 Набавка, транспорт и монтажа умиваоника  

беле боје ширине 60cm  са потребним 

материјалом и алатом за монтажу. Уз 

умиваоник је предвиђен и сифон 5/4”  од 

месинга  са чепом, ланчићем и розетом 

монтиран на умиваонику са гуменим 

дихтунгом прикључен на канализациони 

одвод са потребним материјалом за 

монтажу. 

Обрачун се врши по комаду монтираног и 

ком 9.00   
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испитаног умиваоника. 

5 Набавка, транспорт и монтажа туш каде  

беле боје димензија  85x85  са потребним 

материјалом и алатом за монтажу. Уз каду 

је предвиђен и сифон 5/4”  од месинга  са 

чепом, ланчићем и розетом монтиран на 

кади са гуменим дихтунгом прикључен на 

канализациони одвод са потребним 

материјалом за монтажу. 

Обрачун се врши по комаду монтиране и 

испитане туш каде. 

ком 8.00   

6 Набавка, транспорт и монтажа санитарне галантерије монтиране уз умиваоник. 

Обрачун се врши по комаду 

огледало димензија80х80 cm ком 9.00   

посуда за течни сапун са бочицама течног    

сапуна које се мењају 

ком 9.00   

никловане кукице за качење ком 18.00   

пластични затворени држач папирних 

убруса за руке 

ком 9.00   

 

6 Набавка, транспорт и уградња стојећег 

трокадера  са покретном пониклованом 

решетком, гуменом манжетном, гуменим 

подметачем између трокадера и пода и 

следећом високо  монтажним емајлираним 

водокотлићем (комплет са пловком и 

ком 1.00   
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вентилом), беле  боје, са флексибилним 

цревом 3/8 " са притисним дугметом за 

умиваоникза везу са угаоним вентилом и 

ПВЦ цеви Ø32 за везу са трокадером 

Обрачун по комаду. 

8 Набавка, транспорт и монтажа следеће 

водоводне арматуре, а обрачун је по 

комаду 

Стојећа једноручна батерија за умиваоник 

са притисним дугметом за временску 

регулацију за предмешну воду са  

подешавајућим регулатором протока (4 

позиције) смештеним у телу славиен 

комплет са флексибилним цревима, 

угаоним вентилима и потребним прибором 

за монтажу. Обрачун по комаду. 

ком 9.00   

Зидна једноручна батерија за туш каду са 

тушем и носачем туша закачених на зид 

ком 8.00   

Зидна једноручнa батерија за трокадеро са 

продуженим испустом. Обрачун по 

комаду. 

ком 1.00   

УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ     

 

VI   ОСТАЛИ РАДОВИ 

  

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ЈМ Кол. Јединичн

а цена 

Укупан износ 
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1 Дезинфекција целокупне водоводне мреже 

хлорним раствором (30 гр активног хлора 

на 1 m3 воде). Дезинфекција приближно 

траје око 3 часа. Након извршене 

дезинфекције, целокупну водоводну мрежу 

треба добро испрати чистом водом, док се 

не изгуби мирис хлора. 

Обрачун по m' цеви која се дезинфикује. 

m 184.28   

2 Испитивање цевовода на пробни притисак 

према приложеном упуству и важећим 

техничким прописима. 

водовод  

 

m 184.28   

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ 

 

    

    

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ 

1 РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА  

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

3 ВОДОВОД  

4 КАНАЛИЗАЦИЈА  

5 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ  

6 ОСТАЛИ РАДОВИ  

УКУПНО  
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                                  ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН   - ВATРOГAСНA OПРEMA 
 

 

 

 

                             jeд.          кoл.        jeд. цeнa            укупнo 

           

1. Ручни aпaрaт S-9A зa пoчeтнo гaшeњe пoжaрa 
прaхoм пoд стaлним притискoм, кaпaцитeтa 9кг.        

                    кoм.            3         

 

2. Ручни aпaрaт CO2-5 зa пoчeтнo гaшeњe пoжaрa 
угљeндиoксидoм, кaпaцитeтa 5кг.          

                                              кoм.             1            

 

УКУПНO ВATРOГAСНA OПРEMA:                                                   . 
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ПРЕДМЕР 

За израду електроенергетских инсталација реконструкције ОСК "Караташ"  у Кладову 

Р.б

. 

 

Опис позиције 
Количина Јединична цена 

Укупна 

цена 

7.1. Разводни ормани и разделници 

Напомене: 

Лимени делови ормана и ПВЦ кућишта ормана су највише класе. Са пратећим атестима. 

Командно склопна опрема, контактори, релеу и аутоматски прекидачи и осигурачи су слични 

типу производње ""Moeller" или   " Schneider electric" или одговарајуће класе изнад. 

1 
Израда, испорука и уградња SIP ормана од атестиране пластичне масе, за на зид, потребних 

димензија, са вратима и кључем, у који се смешта следећа опрема: 

 
-1 ком. 

Cu сабирница 

(20x5x200)mm за "земљу" 

на којој прикључити 

уземљење за  "земљу" на 

коју прикључити 

уземљење и све металне 

масе објекта. 

   

 
- 1 ком. Изгравирана ознака "SIP" 

   
Орман монтирати на локацији испод ГРТ ормана.  

Плаћа се комплет са специфицираним и потребним материјалом за исправан рад. 

 
1 ком 

  

2 

Израда, испорука и уградња KПO  ормана  од тврдог поликарбоната, отпорног на UV зраке, за 

на зид , потребних димензија са вратима и типском бравицом и тробридим кључем (или 

другим кључем). 

Служи за наставак постојећих долазних каблова. 

У исти  се смешта следећа опрема по прописима : 

 
-3 ком. 

комплет високоучински 

осигурач NV125/80A  

према документацији    

 
-2 ком. комплет типске Cu 
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сабирница за "0" и 

"Земљу" 

 
- 1 ком. 

Изгравирана таблица 

система заштите   и 

назива ормана "KПO" са 

стрелицом опасности. 
   

Плаћа се комплет са специфицираним и потребним материјалом за исправан рад. 

 
1 ком 

  

3 

Набавка, испорука и уградња атестираног типског металног ормана у ознаци ГРТ  САРАЈЕВО 

од декапираног лима , за на зид,  d=1mm са вратима кључем. Приближне мере 

(š600xv600xd180)mm.  

У орман по прописима уградити следећу опрему: 

 
- 4 ком Катодна одводника пренапона 

  

 
- 42ком. 

Једнополни прекидач сличан типу PL6-

C(2-63)/1 и PL6-В(2-16)/1, по 

документацији   

 
-2 ком. 

комплет Cu сабирница за "0" и "земљу" 

пресека 25x3mm   

 
- 2 ком. 

Трополна редна стезаљка EC 20 RSSN 

(1-16)mm2/3   

 
-5 ком. 

Петополна редна стезаљка EC 20 RSSN 

(1-6)mm2/5   

 
- 1 ком. 

Изгравирана таблица система заштите 

"TN-S"  и назива ормана  "ГРТ Сарајево" 

са црвеном стрелицом и ознаском 

"ОПАСНОСТИ". 
  



 Конкурсна документација  јавна набавка ЈН 1.3.1/2018 Реконструкција ОСК „Караташ“, четврта фаза 

страна 124 од 142 

 

 

Остала опрема: Изоловане  сабирнице 

за 125А, квалитетне шлицоване  

каналице (40x60)мм , проводници за 

шемирање, ознаке струјних кругова 

изнад осигурача , завртњи и друга 

опрема потребна за прописну изградњу 

предметног ормана. Такође се 

подразумевају сви радови на 

земљаним радовима на уградњи 

кућишта ормана у земљи на локацији 

постојећег ормана са демонтажом 

постојећег ормана и предајом истог 

инвеститору. 

 Плаћа се комплет описана табла са 

монтажом на лицу места. 

   

 
1 ком 

  

4 

Набавка, испорука и уградња атестираног типског металног ормана у ознаци РТ-Кот Сарајево 

од декапираног лима , за на зид,  d =1mm са вратима кључем. Приближне мере 

(š600xv800xd180)mm.  

У орман по прописима уградити следећу опрему: 

 
- 1 ком. 

Трополни прекидач за 63А за у орман 

сличан типу А 3P/80А/25кА са 

поднапонским окидачем са 

изгравитаном ознаком на двослојној 

пластици за сваки прекидач понаособ 

‚‚ГЛАВНИ ПРЕКИДАЧ" све комплет 

  

 
- 4 ком Катодна одводника пренапона 

  

 
- 1ком 

Реле контроле редоследа фаза и стања 

напона слично типу  RM4-TU 02   

 
- 3ком 

Сигналне сијалице за контролу напона 

3W/230V, AC зелене са изгравираним 

натписом ‚‚НАПОН ПРИСУТАН"   

 
-1 ком 

Прекидач за избор рада фенкојла 

(ручно -0-аутоматски), тип 4G 10-51-U, 

"ИЗБОР РАДА ФЕНКОЈЛА" ("ручно - 0 
  



 Конкурсна документација  јавна набавка ЈН 1.3.1/2018 Реконструкција ОСК „Караташ“, четврта фаза 

страна 125 од 142 

 

аутоматски") 

 
- 1ком 

Трополни контактор за 10А /230V, AC за 

искључење напона на фенкојлима у 

случају пожара   

 
- 26ком. 

Једнопони прекидач сличан типу tip 

PL6-C(2-16)/1 и  PL6-В(2-25)/1, по 

документацији   

 
-2 ком. 

комплет Cu сабирница за "0" и "земљу" 

пресека 25x3mm   

 
- 2 ком. 

Трополна редна стезањка EC 20 RSSN 

(1-16)mm2/3   

 
-5 ком. 

Петополна редна стезањка EC 20 RSSN 

(1-6)mm2/5   

 
- 1 ком. 

Изгравирана таблица система заштите 

"TN-cs"  и назива ормана  "РТ-кот 

Сарајево са црвеном стрелицом и 

ознаском "ОПАСНОСТИ". 
  

 

Остала опрема: Изоловане сабирнице, 

слична Moeller,  за 125А, квалитетне 

шлицоване  каналице (40x60)мм , 

проводници за шемирање, ознаке 

струјних кругова изнад осигурача , 

завртњи и друга опрема потребна за 

прописну изградњу предметног 

ормана. Такође се подразумевају сви 

радови на земљаним радовима на 

уградњи кућишта ормана у земљи на 

локацији постојећег ормана са 

демонтажом постојећег ормана и 

предајом истог инвеститору. 

 Плаћа се комплет описана табла са 

монтажом на лицу места. 

     

   
0 ком 
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5 

Набавка, испорука и уградња атестираног типског ПВЦ ормана за собе у ознаци РТ-Собе и Рт-

Ап  за на зид, једноредна за 12 осигурача  

У орман по прописима уградити следећу опрему: 

 
- 1ком. Трополни ZUDS прекидач 25/0.03А 

  

 
- 7ком. 

Једнопони прекидач сличан типу tip 

PL6-B(2-16)/1 по документацији   

 
- 1 ком. 

Изгравирана таблица система заштите 

"TN-S"  и назива ормана  соба и 

апартмана са црвеном стрелицом и 

ознаском "ОПАСНОСТИ". 
  

Плаћа се комплет описана табла са монтажом на лицу места. 

   
8 ком 

  
Укупно под 7.1  Разводни ормани и разделници 

 

 

 

  

7.2.Инсталациони радови 

Напомене уз инсталационе радове: 

Ради се о монтажној градњи па извођење електро радова ускладити са динамиком израде 

преградних зидова. Пре бетонирања новог пода извести потребне прикључке или оставити 

одговарајућа црева. Разводне и инсталационе кутије урезују се у гипсане зидове машински. 

Лимени канали, регали, нсталациона црева, каблови, разводне и инсталационе кутије, као и 

опрема у силумину су   највише класе са потребним атестима за српско тржиште. 

Прикључнице, инсталациони прекидачи и тастери су слични типу производње "Schneider 

electric" или одговарајуће класе изнад. 
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1 

Набавка испорука и уградња изнад спуштеног плафона доле специфицираних регала  , са 

свим потребним фабричким елементима регала : носачима (за плафон или бочни зид) на 

сваких метар дужине, самим каналом, спојним елементима, наставцима,кривинама по 

хоризонтали или вертикали, рачвама и свим потребним прибором за прописану монтажу 

регала по фабричким упуствима и налогу надзора.Регали за инсталације јаке и слабе струје 

по документацији и налогу надзора. Са надзором сачинити тачан план полагања регала 

зависно од потреба и зависно од других инсталација . Усагласити план и начин полагања са 

другим инсталатерима и статичарем објекта.Пре уградње договорити тачне трасе 

полагања.Плаћа се по m регала све комплет по горњем опису и важећим прописима и 

препорукама. 

 

- Регал по горњем опису 

PNK 50, комплет са 

поклопцем 

80 m 
  

 

- Регал по горњем опису 

PNK 100, комплет са 

поклопцем 

80 m 
  

 

- Регал по горњем опису 

PNK 200, комплет са 

поклопцем 

75 m 
  

2 

Набавка испорука и уградња  претежно у ПНК регалима или ОГ , доле специфицираних 

проводника. У јединичну цену кабла улазе кабловске папучице на крајевима кабла за све 

пресеке више од 2.5mm2. Полагање, повезивање, испитивање и пуштање у исправан рад. За 

мање пресеке каблова разводне и прикључне кутије на траси каблова улазе у јединичну 

цену.  

Плаћа се по m' уграђеног кабла , комплет. 

 

- Кабл тип  N2XH-J 

5x16mm² по 

документацији 

8 m 
  

 

- Кабл тип  N2XH-J 

5x10mm² по 

документацији 

23 m 
  

 
- Кабл тип N2XH-J 3x4mm² 120 m 

  

 

- Кабл тип N2XH-J 

3x2.5mm² 
680 m 
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- Кабл тип  N2XH-J 

5x2.5mm² 
185 m 

  

 

- Кабл тип N2XH-J 

(2,3,4,5)x1.5mm² 
630 m 

  

3 

Испорука материјала и 

израда 

еквипотенцијалних веза у 

купатилу проводником 

N2XH-Ј 1x6mm² увученим 

у гибљиво пвц црево 

ø11mm положено по 

зиду испод облоге. 

Просечна дужина вода по 

купатилу је 15m. 

Плаћа се комплет са 

цревом и Cu шелнама за 

спајање и другим 

потребним прибором. 

НАПОМЕНА: Уколико су 

инсталације пластичне 

обавезно урадити KIP 

кутију и изједначење 

испод каде или туша чак 

и ако је када или туш од 

пластике. 

8 комп 
  

       

4 

Испорука и уградња 

обичног инсталационог 

прекидача 10А/250V, за у 

зид, комплет са 

пластичном 

инсталационом кутијом 

ø60mm. 

Избор произвођача и 

дезен урадити са 

надзорним органима. 

23 ком 
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5 

Испорука и уградња 

серијског инсталационог 

прекидача 10А/250V, за у 

зид, комплет са 

пластичном 

инсталационом кутијом 

ø60mm.Избор 

произвођача и дезен 

урадити са надзорним 

органима. 

2 ком 
  

6 

Испорука и уградња 

наизменичног 

инсталационог прекидача 

10А/250V, за у зид, 

комплет са пластичном 

инсталационом кутијом 

ø60mm. 

Избор произвођача и 

дезен урадити са 

надзорним органима. 

4 ком 
  

7 

Испорука и уградња блок 

прекидача за купатило 

3x16А/500V. 

Избор произвођача и 

дезен урадити са 

надзорним органима. 

8 ком 
  

8 

Испорука и уградња кутије 

PS-49 за изједначење 

потенцијала. 

8 ком 
  

9 

Испорука и уградња 

монофазне шухо 

прикључнице са 

порцуланским улошком 

16А/250V, за у зид, 

комплет са пластичном 

инсталационом кутијом 

ø60. 

Избор произвођача и 

62 ком 
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дезен урадити са 

надзорним органима. 

10 

Набавка, испорука, 

монтажа  и повезивање 

комбиноване модуларне 

утичнице модула 7М 

(кутија , носачи , украсне 

маске и остало потребно 

за предметни модул) за у 

зид коју сачињавају 

следећи прикључци : 

- 2x шухо прикључница за 

230V, 50Hz ,  4 модула 

- 1xRЈ 45 Cат6 за 

рачунарску мрежу , 1 

модул 

- 1x RЈ 45 Cат  6 за 

телефонску мрежу, 1 

модул 

- 1x Прикључница за 

телевизију на coax кабли, 

1 модул 

Плаћа се све комплет са 

свим потребним 

елементима беле боје.  

Монтажа углавном по 

собама на локацији 

смештаја телевизора и 

другим местима где се 

поред ТВ тражи ТТ и РМ. 

11 ком 
  



 Конкурсна документација  јавна набавка ЈН 1.3.1/2018 Реконструкција ОСК „Караташ“, четврта фаза 

страна 131 од 142 

 

11 

Набавка, испорука, 

монтажа  и повезивање 

комбиноване модуларне 

утичнице модула 5М 

(кутија , носачи , украсне 

маске и остало потребно 

за предметни модул) за у 

зид коју сачињавају 

следећи прикључци : 

- 2x шухо прикључница за 

230V, 50Hz ,  4 модула 

- 1x RЈ 45 cат6 за 

рачунарску/телефонску 

мрежу, 1 модул 

Плаћа се све комплет са 

свим потребним 

елементима беле боје.  

Монтажа углавном по 

собама на локацији 

смештаја  ТТ и РМ. 

11 ком 
  

12 

Испорука и уградња ОГ 

монофазне шухо 

прикључнице са 

порцуланским улошком 

16А/250V, за у зид, са 

поклопцом, полуукопана 

комплет са пластичном 

инсталационом кутијом 

ø60. У заштити IP 

54.Избор произвођача и 

дезен урадити са 

надзорним органима. 

8 ком 
  

13 

Израда документације 

изведеног стања, у три 

примерка. 

комплет 
 

Укупно по 7.2 Инсталациони радови 

 

 
7.3. Светиљке 
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Напомена: 

Коначан избор светиљки по типу и произвођачу извршиће инвеститор са надзорним органима. 

Пре куповине арматура обавезно још једном усагласити све предложене типове. 

1 

Испорука и уградња на зиду купатила изнад лавабоа у трећу купатилску зону у IP21 заштити  , 

светиљке сличне типу ELITE. Светиљка са Lyns-S  11W извором светла. Светиљка са скривеном 

двополном прикључницом за бријање са изолациони трафоом. 

Комплет арматура са извором и предспојним справама и описаним прикључком за бријање 

са изолационим трафоом снаге за апарате за бријање. 

   
9 ком 

  

2 

Испорука и уградња на зиду или плафону , светиљке сличне типу INTRO IP65 , бела , 2425884 

INTRO 35W  са одговарајућим извором од 35W и потребним предспојним справама 

Арматура наменски за светло по мокрим чворовима у плафону. 

Комплет арматура са извором . 

   
11 ком 

  

3 

Испорука и уградња у плафону светиљке сличне типу 3031500 SYL-Lighter 195 2x18W B NT VS2 

IP 44, са  изворима и са потребним предспојним справама. Извори у боји  

Комплет арматура са извором и предспојним справама. 

   
21 ком 

  

4 

Испорука и уградња у плафону светиљке сличне типu 3031510 SYL-Lighter 195 2x26W B NT VS2 

IP 44, са  изворима и са потребним предспојним справама. Извори у боји  

Комплет арматура са извором и предспојним справама. 

   
12 ком 

  

5 

Испорука и уградња у спуштени плафон светиљке сличне типу PRO214 LUPUS/418  4x18W, IP 

20, параболик растер, са 4 флуо светиљке од по 18W  са стартерима и предспојним справама, 

са V сјајним растером.  

Комплет арматура са изворима и предспојним справама. 

   
4 ком 

  

6 

Испорука и уградња на зидовима собе изнад кревата светиљке за читање сличне типу ONA 1 

са извором G9 снаге 1x40W .Светиљке за изнад кревата (јастука) па зависно од конструкције 

арматуре исту монтирати на одговарајућој висини на зиду а све у договору са пројектантом 

ентеријера.Светиљка на себи има и прекидач. 

   
22 ком 
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7 
Испорука и уградња комплетне светиљке  за расвету у паници и нужди  1x8W са аутономијом 

рада од 3 сата, комплет са одговарајућим натписом. 

   
17 ком 

  

8 
 

Испорука и уградња на спољњем зиду изнад улазних врата , халогеног 

рефлектора са уграђеним IR сензором и извором од 300W   

Рефлектор у  заштити IP 65 

   
3 ком 

  

9 
 

Лед 

светиљка 

уградна 

3W, 12V 

4 ком 
  

10 
 

Трафо 

230/12V, 

10W 

1 ком 
  

Укупно под 7.3 Светиљке 
 

 
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

7.1 Разводни ормани и разделници 
 

7.2 Инсталациони радови 
 

7.3 Светиљке 
 

Укупно под (7.1 до 7.3) 

Цене без ПДВ-а  
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Предмер радова 

- Машинске инсталације - 

Опис позиције 
јед.м

ере 
кол. 

јединичн

а цена 

Укупна цена без 

ПДВ-а 
Укупно са ПДВ-ом 

1. A. ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА, ХЛАЂЕЊА И ЦЕНТРАЛНЕ ПРИПРЕМЕ САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ 

СМЕШТАЈНИ ОБЈЕКАТ БРОЈ 14. „САРАЈЕВО“ 

A.1 ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА И ХЛАЂЕЊА 

1. Испорука топлотне пумпе ваздух-вода, моноблок. Топлотна пумпа је са циркулационом пумпом, 

електрогејачем и сигурносним термостатотом, експанзионом посудом, сигурносним вентилом, аутоматским 

одзрачним лончетом, манометром, протокомерним прекидачем и аутоматском регулацијом. Избор режима 

грејања-хлађења, припреме санитарне воде и аутоматски рад у режиму грејања према спољној температури 

околине. Могућност вођења припреме санитарне воде од топлотне пумпе (додатни грејач у бојлеру санитарне 

воде и од стране соларног система): 

Ехл = 13,47 кВт 

Пел = 4,10 кВт 

И = 8,7 А 

В/фи/Хз : 400В/3Н/50 

Егр = 13,93 кВт 

Пел = 4,37 кВт 

И = 9,5 А 

В/фи/Хз : 400В/3Н/50 

- тип моноблок 

koм. 1 

   

Ехл = 9,64 кВт 

koм. 2 

   

Пел = 3,30 кВт 

И = 6,2 А 

В/фи/Хз : 400В/3Н/50 

Егр = 10,56 кВт 

Пел = 3,23 кВт 

И = 6,8 А 

В/фи/Хз : 400В/3Н/50 
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- тип моноблок 

Егр = 10,56 кВт 

koм. 1 

   

Пел = 3,23 кВт 

И = 6,8 А 

В/фи/Хз : 400В/3Н/50 

- тип моноблок 

 
2.    Монтажа топлотних пумпи са испоруком потребних носача на позиције које су дефинисане у пројекту. 

 

пауш

ално 
4 

   

3. Испорука и монтажа вентилатор конвектора, парапетни са маском и предњим усисом беѕ ногица. 

Предвиђени су за рад у двоцевном систему, са мешавином вода-етиленгликол (30%), са регулацијом преко 

зидног термостата  .  Карактеристике вентилатор конвектора су са 30% гликола за воду 7/12˚C i 50/40˚C to: 

Егр = 2595 Вт 

427 л/ч | 14,2 кПа 

Ехл = 2055 Вт 

380 л/ч | 16,6 кПа 

- тип парапетни 

koм. 8 

   

Егр = 3676 Вт 

636 л/ч | 14,1 кПа 

Ехл = 2800 Вт 

585 л/ч | 14,3 кПа 

- тип парапетни 

koм. 4 

   

Егр = 4280 Вт 

741 л/ч | 14,2 кПа 

Ехл = 3640 Вт 

721 л/ч | 19,3 кПа 

- тип парапетни 

koм. 1 
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4.    Испорука и монтажа зидних 

термостата за промену брзине 

вентилатора, промену режима рада и 

прекида on/off . 

koм. 13 

   

5.    Испорука и монтажа зидних грејалица 

у просторијама тушева уз гардеробу. 

Грејалице су за монтажу на зид, са 

вентилатором и термостатом снаге N=500-

1.000W 

koм. 8 

   

6.    Испорука и монтажа преградних 

славина са холендером на улазу у 

вентилатор конвекторе, 

- ДН 20 

koм. 13 

   

7.    Испорука и монтажа трокраких on-off 

вентила са холендером на улазу у 

вентилатор конвекторе, 

- ДН 20 

koм. 13 

   

8.    Испорука и монтажа флексибилних 

црева за повезивање вентилатор 

конвектора на разводну цевну мрежу, 

- ДН 20 

kпл. 13 

   

9. Испорука и монтажа ПВЦ-Ц цеви, са спојем на лепак за разводну цевну мрежу грејања и хлађења у објекту и 

развода топле воде до резервоара санитарне воде. Материјал цеви хлорисани ПВЦ, кл.23447-Б према АСТМ Д 

1784, усаглашено са ЕН ИСО-15877-1/2003, максимална радна температура 90˚C, класа горивости НЕ ГОРИ и 

не подржава горење Б-С1. 

- ДН 40 м. 30 

   

- ДН 32 м. 90 

   

- ДН 25 м. 70 

   

- ДН 20 м. 160 

   

10. Испорука и монтажа ПВЦ-У цеви за и 

фазонских комада , са спојем на лепак за 

одвод кондезата вентилатор конвектора. 

Материјал цеви  ПВЦ, кл.1254-Б према 

АСТМ Д 1784, усаглашено са ЕН ИСО-

15877-1/2003,   максимална радна 

температура 45˚C, класа горивости НЕ 
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ГОРИ и не подржава горење Б-С1. 

- ДН20 м. 50 

   

11. Цеви се фиксирају металним 

обујмицама са подлошком од ЕПДМ гуме. 

При проласку кроз таваницу постављају се 

заштитне хилзне према препоруци 

произвођача. За лепак, обујмице, колена, 

редукције, наставке, преласке УН 

итд.(узима се 40% од вредности ставке 

бр.9). 

     

40% 

 

40% 

   

12.  Испорука и монатажа топлотне изолације на бази ситетичког каучука . ПВЦ–Ц цеви је потребно заштити 

топлотном изолацијом на бази синтетичког каучука са парном браном. Изолација је дебљине 13mm, tip 

Armafleks AC-13. У цену су укључени траке, лепак и чистач. 

- f  40 м. 30 

   

- f  35 м. 90 

   

- f  28 м. 70 

   

- f  22 м. 160 

   

13.  Цеви се фиксирају металним обујмицама са подлошком од ЕПДМ гуме. При проласку кроз таваницу 

постављају се заштитне хилзне према препоруци произвођача. За лепак, обујмице, колена, редукције, наставке, 

преласке УН итд 

 

пауш

ално 
1 

   

14.  Испитивање инсталације на хладни 

хидраулични притисак у трајању од 48h са 

осматрањем на пробни притисак уз 

договор са надзорним органом. 

пауш

ално 
1 

   

15.  Пуњење инсталације раствором вода-

етилен гликол (30%) 

пауш

ално 
1 

   

16.  Испорука и мотажа вентила за пуњење 

и пражњење инсталације раствором вода-

koм. 1 
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етилен гликол (30%) 

- ДН15 

17.  Унутрашњи и спољни транспорт алата 

и материјала. 

пауш

ално 
1 

   

18.  Завршни радови на монтажи 

вентилатор конвектора , контрола и 

завршна регулација инсталације, пуштање 

у рад топлотних пумпи, чишћене објекта 

од шута и вишка материјала и одвоз 

вишка материјала. 

     

 

пауш

ално 
1 

   

A.2 ИНСТАЛАЦИЈА САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ 

19. Демонтажа постојећих соларних 

колектора и њихова поновна монтажа, са 

повезивањем на комбиновани бојлер 

потрошне топле воде, комплет са 

потребном арматуром и циркулационом 

пумпом (циркулациона пумпа није у 

склопу предмера предвиђена) 

пауш

ално 
1 

   

20. Испорука и монтажа бојлера санитарне 

топле воде запремине V = 600 I У склопу 

бојлера је топловодни грејач снаге 

Q=10кW, за температуру топле воде 

50/40˚C из топлотне пумпе, термометрима 

у горњој и доњој зони бојлера, 

манометром, електричним грејачем од 

Q=2кW, чауром за Пт сензор са топлотне 

пумпе, отвором за рециркулациони вод, 

довод воде из водовода као и одвод топле 

воде, у свему према графичкој 

документацији. 

- 

koм. 1 

   

21.  Испорука и монтажа трокраког 

вентила за грејање санитарне топле воде 

преко топлотне пумпе, тип и склопка за 

управљање радом електро грејача преко 

топлотне пумпе. 

- 

koм. 1 
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22.  Испорука и монтажа вентила 

сигурности на бојлеру санитарне топле 

воде, pbaž=5bar. 

- ДН 25 

koм. 1 

   

23.  Испорука и монтажа топлотне 

изолације на бази синтетичког каучука. 

Бојлер санитарне топле воде  и цевоводе 

топле воде је потребно изоловати 

топлотном изолацијом. Изолација јe 

дебљине 19 mm, у ролни.   У цену су 

урачунате траке , лепак и клинер. 

- ИП-19 

m². 5 

   

24.  Испорука и монтажа пумпе 

рецуркулације. Пумпа је са бронзаним 

кућиштем за рад у инсталацијама 

санитарне воде, 1x230V. Пумпа се 

испоручује са холендерима, . 

koм.  1 

     

25.  Унутрашњи и спољни транспорт алата 

и материјала. 

пауш

ално 
1 

   

      
A.3 ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ 

      
30. Припремни радови на изради 

инсталације вентилације са изласком на 

објекат , размеравањем и обележавањем 

- 

пауш 1 

   

31. Испорука и монтажа канала за ваздух 

израђених од поцинкованог лима, 

коплетно са коленима, прелазним 

каналима, рачвама и прирубницама за 

везу и заптивним тракама. 

- дебљине 0.6 mm 

кg. 20 
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32. Израда, испорука и монтажа елемената 

за вешање канала израђених од челичних 

профилаканала, и  осталог ситног 

материјала за вешање канала( узима се 

40% од вредности претходне ставке). 

40% x 

   

34. Испорука и монтажа вентилационих 

вентила за усис и за развод ваздуха. 

- В-100 

кoм. 2 

   

35. Испорука и монтажа алуминијумских 

флексибилних црева за развод и одсис 

ваздуха са заптивном траком  . 

- Ø 100 

m. 2 

   

36.   Испорука и монтажа топлотне 

изолације на бази синтетичког каучука. 

Канале за развод и одсис ваздуха  је 

потребно изоловати топлотном 

изолацијом. Изолација јe дебљине 19 mm, у 

ролни, ФИРОФЛЕКС.   У цену су 

урачунате траке , лепак и клинер. 

- ИП-19 

m². 2 

   

37. Испорука и монтажа кровних 

вентилатора, V=200m³/h. 

- 

ком 1 

   

38.   Мерење и подешавање уграђене 

опреме на пројектоване вредности протока 

ваздуха и испитивање фунционалности 

свих система вентилације. 

пауш

ално 
1 

   

39.   Унутрашњи и спољни транспорт 

алата и материјала. 

пауш

ално 
1 

   

40.   Завршни радови на монтажи 

вентилационих система, пробни рад, 

контрола и завршна регулација 

инсталације, пуштање у рад система, 

чишћене објекта од шута и вишка 

материјала и одвоз вишка материјала. 

пауш

ално 
1 

   

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а 
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Образац структуре понуђене цене 

 

 

1. Вредност предмета набавке без ПДВ-a:__________________динара 

2. _________% учешћа трошкова материјала; 

3. _________% учешћа трошкова рада; 

4. _________% учешћа трошкова транспорта; 

5. _________% учешће осталих трошкова; 

 

 

 

Место: 
М.П. 

Понуђач 

Датум:  

 

 

 

Напомена: За процентуално учешће трошкова наводе се трошкови материјала, рада, 

енергената, царине и то када је неопходно ради усклађивања цена, током периода трајања 

уговора. Понуђач овај образац попуњава тако што тражене податке уноси, потписује и 

оверава печатом. 
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ОБРАЗАЦ ЗА КОВЕРАТ 

(исећи по овој линији) 

ПОДНОСИЛАЦ:  

(скраћено пословне име из Решења АПР-a) 

 

(седиште – адреса – Поштански број, ПАК –поштански адресни код) 

(телефон-факс-електронска адреса) 

  

име лица за контакт 

(исећи по овој линији) 

Напомена:  

Горњи део попунити, исећи по горњим линијама и залепити на полеђини коверте/кутије. 

Доњи део исећи по доњим линијама и залепити на предњу страну коверте/кутије. 

(исећи по овој линији) 

 

ПРИМАЛАЦ: 

 

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије  

Кнеза Вишеслава бр. 72 

11000 Београд 

ПОНУДА 

ЈН 1.3.1/2018 Реконструкција ОСК „Караташ”, четврта фаза 

Н Е  О Т В А Р А Т И !  

П о н у д у  д а ј е м  

1 .  С а м о с т а л н о  2 . С а  п о д и з в о ђ а ч е м  

3 . З а ј е д н и ч к у  п о н у д у  

 (заокружити релевантно) 

 

Датум и сат подношења: Заводни број подношења: 

  

(исећи по овој линији) 


