
Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“                               Израда техничке документације   ЈН 11/2014 

 

страна 1 oд 58 

 

  
  

 
  
 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 11/2014 
 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ 
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Набавка услуга 

Израда пројектно-техничке документације 

 
 

Конкурсна документација у отвореном поступку 
 
 
 
 
 

(Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рок за достављање понуда: 13.05.2014. године, 10.30 ч  

Јавно отварање: 13.05.2014. године у 11.00 ч 

 
 
 
 
 
 
 

Бања Ковиљача, април 2014. године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2014), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 11/2014, дел. Бр. Одлуке 100. и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку бр. 11/2014, дел. Бр. 101., припремљена 
је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку  
услуга за израду пројектно-техничке документације 

ЈН бр. 11/2014 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, радова или услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или 
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 
 
 
 

5 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
 

6 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 11 

VI Образац понуде 21 

VII Модел уговора 25 

VIII Образац трошкова припреме понуде  29 

IX Образац изјаве о независној понуди 30 

 
X 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 
2. Закона 

 
31 

XI Образац референци 32 

XII Форма потврде за референце 34 

XIII Списак одговорних пројектаната  36 

XIV Пројектни задатак 37 

XIV Графички прилози 58 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:        Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ 
Адреса:        Ул. Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача 
Интернет страница:   http://www.banjakoviljaca.rs/ 
Матични бр.:      07122314 
ПИБ:                  101188430 
Бр. рачуна:        840-71667-79 УЈП Лозница   
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 11/2014 су услуге израде пројектно-техничке  
документације. 

 
 
4. Циљ поступка 

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

 
 
5. Набавка није резервисана за установе, организације или привредне  

субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалидних лица 

 
 
6. Није предвиђена електронска лицитација 
 
 
7. Контакт (лице или служба)  

Данијела Јокић, 015/895 - 214, javnenabavke@banjakoviljaca.rs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.banjakoviljaca.rs/
mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 11/2014 су услуге израде пројектно-техничке 
документације, ближе одређене у садржају конкурсне документације и 
пројектним задацима – Услуге пројектовања у области архитектуре (ознака из 
речника јавних набавки 71220000). 
 
Предмет јавне набавке је израда пројектно-техничке документације која 
садржи: ИДЕЈНИ И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ 
ОБЈЕКТА „СМЕШТАЈНО-РЕКРЕАТИВНО И ТЕРАПИЈСКИ КОМПЛЕКС 
КОВИЉЕ 2“, према пројектном задатку у прилогу. 
 
Техничка документација се ради у две фазе: 

  I фаза - Идејни пројекат са Студијом оправданости и исплативости,  
  II фаза - Главни пројекат 
 
ЦИЉ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, као приоритетни 
развојни програм има унапређење бањских садржаја који ће служити 
превенцији и очувању здравља. Како би се ово постигло, нова техничка 
документација треба да обезбедити следеће: 

 
1. Реконструкција постојећих објеката: Блатно купатило, Купатило Краља 

Петра, Велнес центар Ковиље и Сумпорно купатило и доградња нових 
делова свих ових објеката. 

2. Реконструкција таванских простора на свим објектима и претварање у 
корисне просторе. 

3. Стварање нових смештајних капацитета. 

4. Изградња пратећих спољних садржаја за све ове објекте: систем 
отворених и затворених базена, сунчалиша, ресторани, спољни 
санитарни чворови са гардеробама, ново саобраћајно решење за 
унутрашњи саобраћај на парцели, нови паркинг простори. 

5. Доградња нових објеката у складу са Пројектним задатком. 

6. Примена свих савремених енергетских извора ради стварања система 
енергетски ефикасне бање (соларна енергија, геотермална, примена гаса 
и минимално коришћење електро енергије). 

7. Интеграција свих нових садржаја у већ постојеће делове бањског 
комплекса. 

 
2. Партије – набавка није обликована по партијама 
 
3. Врста оквирног споразума – није предвиђен оквирни споразум 
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III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 
ИДЕЈНИ И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ОБЈЕКТА 
„СМЕШТАЈНО-РЕКРЕАТИВНО И ТЕРАПИЈСКИ КОМПЛЕКС КОВИЉЕ 2“  
 
Техничка документација се ради на основу Пројектног задатка, који је дат у 
прилогу конкурсне документације. 
 
ОБИМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

1. Техничка документација се ради у две фазе: 

 I фаза - Идејни пројекат са Студијом оправданости и исплативости, 
  
II фаза - Главни пројекат, 
 
 
1.1. Идејни пројекат свих врста радова ( I фаза) 

- Пројекат постојећег стања са предходним снимањем, 
- архитектонско грађевински пројекат,  
- пројекат конструкције,  
- електро енергетски пројекат,  
- пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација,  
- пројекат термотехничких инсталација,  
- пројекат водовода и канализације,  
- пројекат детакције и дојаве пожара,  
- пројекат уређења терена 
  
Обавезни део документације је Предмер и предрачун свих радова 
  

1.2.    Студија оправданости и економске исплативости са посебним 
акцентом на исплативост изабраног енергетског система. ( I фаза) 
Сврха израде документације је прибављање средстава за реализацију 
планираних радова. 

 
Рок за израду Идејног пројекта свих врста радова и Студију оправданости 
и економске исплативости је максимум 30 календарских дана од дана 
ступања на правну снагу уговора. 
 
На Идејни пројекат Пројектант мора прибавити сагласност од Наручиоца. 

 
 

1.3. Главни пројекат свих врста радова ( II фаза): 

- архитектонско грађевински пројекат, 
- пројекат конструкције,  
- пројекат водовода и канализације,  
- пројекат термотехничких инсталација,  
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- пројекат електро енергетских инсталација,  
- пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација,  
- пројекат детакције и дојаве пожара,  
- пројекат заштите од пожара   
- пројекат уређења терена,  
- пројекат базенске технике и свих водених атракција, 
- пројекат енергетске ефикасности,  
- пројекат лифта,  
- пројекат кухињског лифта,  
- пројекат технологије кухиње и свих шанкова у објекту,  
 
Обавезни део документације је предмер и предрачун свих радова.  
 
Сврха израде документације је прибављање одговарајућих 
дозвола за градњу и прибављање средстава за реализацију 
планираних радова. 
 
 

Рок за израду Главног пројекта је максимум 60 календарских дана од дана 
усвајања, односно добијања сагласности наручиоца на I фазу - Идејни 
пројекат са Студијом оправданости и исплативости. 

 

2. Извршилац предметног уговора обавезан је да, у име и за рачун наручиоца, 
прибави све услове и сагласности свих комуналних и других предузећа и 
служби, укључујући и Завод за заштиту споменика културе (Цео комплекс 
Бања Ковиљача је под заштитом). 

3. Сва документација ради се у складу са важећим законима, прописима и на 
основу услова који се добију од надлежних јавних предузећа и служби. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

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

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 
75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

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

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона) – не захтева се посебна дозвола у конкретној ЈН; 

6) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона). Образац Х 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 
 

1) Референце: 
 

   Како је предмет ове јавне набавке израда пројектно-техничке  
   документације која се односи и на смештајне капацитете и на  
   базен и базенску технику (са термоминералним водама),  
   наручилац је одредио да се референце захтевају посебно или  
   заједно за смештајне капацитете и базенску технику. 

 
а) Да је понуђач у последњих 5 година израдио минимум 3 
Главна пројекта за изградњу базена у рехабилитационим 
центрима са термоминералном водом. (Архитектонско-
грађевински, хидротехнички, електроенергетски, 
термотехнички, технологија базена); 
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б) Да је понуђач у последњих 5 година израдио минимум 3 
Главна пројекта велнес центара у рехабилитационим 
центрима са термоминералном водом -  изградња новог или 
реконструкција или адаптација постојећих објеката 
(Архитектонско-грађевински, хидротехнички, 
електроенергетски, термотехнички); 
 
в) Да је понуђач у последњих 5 година израдио минимум 3 
Главна пројекта хотелско смештајних објеката у 
рехабилитационим центрима - изградње новог или 
реконструкције или адаптације постојећих објеката 
(Архитектонско-грађевински, хидротехнички, 
електроенергетски, термотехнички). 

 
 

2) Захтевани Финансијски Капацитет: не мање од 15.000.000,00 
РСД прихода од делатности израде техничке документације, у 
претодне 3 године и непостојање блокаде рачуна у периоду од 6 
месеци, који претходе времену објављивања јавног позива за 
ову ЈН. 
 

3) Захтевани кадровски капацитет: да има на располагању 
најмање по једног извршиоца са лиценцама: 300 или 301, 310 
или 311, 330, 350 и 381  
 

 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 

чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача.   

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
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. 
 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда: 
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2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 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). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде 
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да 
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда 
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда;  
 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 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 изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: НЕ ЗАХТЕВА СЕ ПОСЕБНА 
ДОЗВОЛА ЗА КОНКРЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ. 
 

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI). 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.  
 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 
1) Референце – потврде наручиоца према припремљеном обрасцу. 

Потребна потврда Наручиоца референтне набавке према приложеном 
обрасцу бр. XII оверена печатом наручиоца. 

 
2) Финансијакси капацитет:  

- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 

Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и 

података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети 

биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2011, 2012. и 

2013. годину, као и податке о данима неликвидности. 
 

- Потврда Народне банке Србије да понуђач у последњих шест 

месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади 
 

- Напомена: 
 

 Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о блокади за 

последњих 6 месеци, није неопходно достављати посебан доказ о 

блокади. 

 
 У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 1. 

(пословни приход) група понуђача испуњава заједно, те је потребно 

доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени 

услов. Носилац групе мора имати најмање 60%, тачком 1 захтеваних 

пословних прихода. 

 У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за услов из тачке 2. 
и 3. (да није било губитка, да није био у блокади) доставити за све 
чланове групе . 

 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба 
доставити за подизвођача. 
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3) Кадровски капацитет: 
 
Понуђач је у обавези да одстави доказе о располагању извршиоцима са 
наведеним лиценцама, било у статусу стално запослених код понуђача 
(обрасци о пријави извршиоца код ПИО) или Изјавом  расположивости 
конкретних извршиоца, са достављањем копија лиценци и потврда о плаћеној 
чланарини, које покривају време објављивања јавног позива.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 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. тач. 1) до 
4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 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. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 
4).  
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску 
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 
 
 
 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
 
Понуду доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања 
Ковиљача“, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 
услуга израде техичке документације, ЈН бр.11/2014. – ОТВОРИТИ 
КОМИСИЈСКИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до 13.05.2014. године, до 10.30 часова.  
    
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 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
    
Понуда мора да садржи све захтеване доказе, обрасце и захтеване прилоге. 
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3. ПАРТИЈЕ: 
Набавка није обликована по партијама. 
 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: .........[навести 
назив и  адресу наручиоца],  са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку: Специјална болница за рехабилитацију 
„Бања Ковиљача“, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку услуга израде техичке документације, ЈН бр. 11/2014. – ОТВОРИТИ 
КОМИСИЈСКИ” или 
 
„Допуна понуде за јавну набавку: Специјална болница за рехабилитацију 
„Бања Ковиљача“, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку услуга израде техичке документације, ЈН бр. 11/2014. – ОТВОРИТИ 
КОМИСИЈСКИ” или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку: Специјална болница за рехабилитацију 
„Бања Ковиљача“, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку услуга израде техичке документације, ЈН бр.11/2014. – ОТВОРИТИ 
КОМИСИЈСКИ”  или 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
Идејни и Главни пројекат реконструкције и доградње објекта „Смештајно-
рекреативно и терапијског комплекса Ковиље 2“ се нуди по јединственој 
цени за обе фазе; Идејног Главног пројекта. 
 

o Пројекти постојећег стања  и Идејни пројекти свих врста радова се 

предају у року од 30 дана у три примерка и једном примерку у 

електронском облику.  

o Наручилац анализира предложено решење и даје рок од 5 дана за 

отклањање евентуалних неодстатака. 

o Ако пројектант то не изврши у остављеном року, наручилац може 

раскинути уговор без надокнаде. 

o Идејни пројекат и анализа исплативости се плаћа након прибављене 

сагласности наручиоца и износи 10% од вредности уговора за 

целокупан пројекат (Идејни и Главни).  

o Израда Главног пројекта у складу са усвојеним Идејним пројектом 

предаје се комплетно у наредних 60 дана када се предаје Техничкој 

контроли на ревизију.  

o Главни пројекат се плаћа у износу од 80% од вредности уговора након 

предаје Главног пројекта вршиоцу техничке контроле.  

o Поступање по примедбама Техничке контроле – 10 дана. 

o Преостали део у износу од 10% од вредности уговора се плаћа након 

прибављеног позитивног мишљења Техничке контроле. 

o Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
 
11. 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, Министарства 
финансија и привреде. 
 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%  
 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму.  
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Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда [средство 
обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и 
важење понуде].  
 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након 
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише 
уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 
средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са 
захтевима из конкурсне документације. 
 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

 
 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 
обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити 
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се 
за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором.  
 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само 
ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

 
 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 



Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“                               Израда техничке документације   ЈН 11/2014 

 

страна 18 oд 58 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mail javnenabavke@banjakoviljaca.rs 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
 
Контакт особа је: Данијела Јокић, 015/895 - 214 
 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће 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.  
 

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% 
из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
израде документације. 
 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail javnenabavke@banjakoviljaca.rs или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није 
већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 
динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара 
уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на 
отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 
динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је 
та вредност већа од 80.000.000 динара. 

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга 
израде пројектно-техничке документације – Идејни и Главни пројекат 
реконструкције и доградње објекта „Смештајно-рекреативно и терапијски 
комплекс Ковиље 2“, ЈН број 11/2014   
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
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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5) Комерцијални услови за набавку услуга израде пројектно-техничке 
документације – Идејни и Главни пројекат реконструкције и доградње 
објекта „Смештајно-рекреативно и терапијски комплекс Ковиље 2“ 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
РСД: _________________ 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 
РСД: _________________ 

 
Рок и начин плаћања 
 

Према условима из тачке 9.1. 
Конкурсне документације 

 
Рок важења понуде (не краће од 30 дана 
од дана отварања понуда) 
 

 

 
Рок испоруке – завршетка посла израде 
Идејног и Главног пројекта (не дуже од 90 
дана укупно) 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

На адреси наручиоца у три 
штампана примерка и једном 
електронском примерку 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
___________________                                         ______________________ 
 
 
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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О УСЛУЗИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Идејни и Главни пројекат реконструкције и доградње објекта „Смештајно-

рекреативно и терапијски комплекс Ковиље 2“ 
 
Закључен између: 
 
Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ 
са седиштем у Бањи Ковиљачи, Улица Парк бр 4, ПИБ: 101188430,  
Матични број: 07122314 
Број рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница, 
кога заступа директор др Никола Сремчевић, (у даљем тексту: наручилац 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ....................................., улица ....................................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс:............................................ 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: вршилац услуга) 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:  11/2014 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
 
ПРЕДМЕТ  УГОВОРА  

Члан 1. 
 
Предмет овог Уговора је пружање Услуге израде пројектно-техничке 
документације – Идејни и Главни пројекат реконструкције и доградње објекта 
„смештајно-рекреативно и терапијски комплекс ковиље 2“, ЈН број 11/2014, а на 
основу усвојене понуде Извршиоца бр.  _____________ од  _____________ 
2012. године. 
 
УГОВОРЕНА  ЦЕНА 

Члан 2. 
 

Вредност уговра је   _______________________ РСД, без ПДВ, односно, 
____________ са ПДВ, до краја завршетка трајања услуге, према структури 
цене. 
 
Извршилац ће услуге из члана 1. овог уговора обављати са описом послова и 
обимом  наведеним у усвојеној понуди.  
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РОК И НАЧИН  ПЛАЋАЊА 
Члан 3. 

 
o Пројекти постојећег стања  и сви Идејни пројекти свих врста радова са 

анализом исплативости се предају у року од 30 дана у три примерка и 

једном примерку у електронском облику.  

o Наручилац анализира предложено решење и даје рок од 5 дана за 

отклањање евентуалних неодстатака. 

o Ако пројектант то не изврши у остављеном року, наручилац може 

раскинути уговор без надокнаде. 

o Идејни пројекти свих врста радова са анализом исплативости се плаћају 

након прибављене сагласности наручиоца у износу од 10% од вредности 

уговора за целокупан пројекат (Идејни и Главни).  

o Израда Главног пројекта у складу са усвојеним Идејним пројектом 

предаје се комплетно у наредних 60 дана када се предаје Техничкој 

контроли на ревизију.  

o Главни пројекат се плаћа у износу од 80% од вредности уговора након 

предаје Главног пројекта вршиоцу техничке контроле.  

o Поступање по примедбама Техничке контроле – 10 дана. 

o Преостали део у износу од 10% од вредности уговора се плаћа након 

прибављеног позитивног мишљења Техничке  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
 

Члан 4. 
 
Наручилац ће извршене услуге платити у року од 15 дана од дана  добијања 
исправне фактуре од стране вршиоца услуга, а сходно условима из понуде.  
 
Приликом испостављања фактуре, Извршилац ће се позвати на број уговора 
_____ и навести ПИБ Извршиоца услуга и ПИБ Наручиоца. 
 
 
ДОСТАВЊАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ПО ИЗВРШЕНОМ ПОСЛУ 

 
Члан 5. 

 
Извршилац ће након извршених услуга ове јавне набавке Наручиоцу доставити 
пројектно-техничку документацију са Извештајем о извршеној техничкој 
контроли, у три штампана примерка и једним примерком у електронском 
облику, а у складу са Законом и техничким прописима за ову врсту услуга, како 
је наведено у члану 3. 
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ОБАВЕЗЕ  УГОВОРНИХ  СТРАНА 
 

Члан 6. 
 

Вршилац услуга се обавезује да за, Наручиоца изврши Услуге израде 
пројектно-техничке документације – Идејни и Главни пројекат реконструкције 
и доградње објекта „Смештајно-рекреативно и терапијски комплекс Ковиље 2“, 
за потребе објекта Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача“, и 
то према условима из конкурсне документације. 
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 
 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. 
 
Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне измене и допуне, овог 
уговора, извршити потписивањем анекса уговора. 
 
Уговорне стране су сагласне, да ће се на овај уговорни однос, примењивати 
одредбе Закона о облигационим односима. 

 
Члан 8. 

 
Евентуалне спорове, који настану поводом, или из овог уговорног односа, 
уговорне стране ће решавати споразумом, а у случају да то није могуће, 
одлучиваће надлежни суд у Ваљеву. 

Члан 9. 
 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) 
примерка за Наручиоца и 2 (два) примерка за Извршиоца услуга. 
 
 
Прилог 1. – Понуда понуђача бр. _____ од ___________ године. 
 
 
 
             ИЗВРШИЛАЦ                                                        НАРУЧИЛАЦ 
                Директор       Директор 
 
__________________________   __________________________ 
        Др Никола Сремчевић                                         
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
Овај Образац није обавезно достављати уз понуду 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке Услуге израде пројектно-техничке документације – 
Идејни и Главни пројекат реконструкције и доградње објекта „Смештајно-
рекреативно и терапијски комплекс Ковиље 2“, ЈН број 11/2014, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
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. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 
ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач.........................................................[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке Услуге израде пројектно-техничке документације 
– Идејни и Главни пројекат реконструкције и доградње објекта „Смештајно-
рекреативно и терапијски комплекс Ковиље 2“, ЈН број 11/2014, поштовао је 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да 
је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦИ 
 

 
РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА 

Из области услуга израде пројектно-техничке документације 
 

Р. 
бр. 

Врста услуге Наручилац 
Време 

вршења 
услуге 

Контакт особа 
и тел. 

Наручиоца 

     

     

     

     

     

     

     

 
Напомена: 
 
Како је предмет ове јавне набавке израда пројектно-техничке документације 
која се односи и на смештајне капацитете и на базен и базенску технику (са 
термоминералним водама), наручилац је одредио да се референце захтевају 
посебно или заједно за смештајне капацитете и базенску технику. 
 
Понуђачи су у обавези да унесу податке о услугама које су вршили у периоду 
од пет година од дана Позивања, а према следећем: 
 

а) Да је понуђач у последњих 5 година израдио минимум 3 Главна 
пројекта за изградњу базена у Рехабилитационим центрима са 
термоминералном водом. (Архитектонско-грађевински, хидротехнички, 
електроенергетски, термотехнички, технологија базена); 
 
б) Да је понуђач у последњих 5 година израдио минимум 3 Главна 
пројекта велнес центара у рехабилитационим центрима са 
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термоминералном водом -  изградња новог или реконструкција или 
адаптација постојећих објеката (Архитектонско-грађевински, 
хидротехнички, електроенергетски, термотехнички); 
 
в) Да је понуђач у последњих 5 година израдио минимум 3 Главна 
пројекта хотелско смештајних објеката у рехабилитационим центрима -  
изградње новог или реконструкције или адаптације постојећих објеката 
(Архитектонско-грађевински, хидротехнички, електроенергетски, 
термотехнички). 

 
 
Напомена: 

 
Унети подаци морају да буду праћени доказима у облику потврда које 
понуђачи прибављају од наручиоца. 
 
Оцењиваће се само референце које су документоване потврдама. 
 
Наручилац задржава право да провери унете податке, а ако утврди да су исти 
подаци нетачни, такву понуду ће одбити као неисправну. 
 
Унете податке оверавају и јамче за њихову истинитост. 
 

Датум: ________2014. године 
 
 
 
       Потпис одговорног лица понуђача: 

    М.П.   
                                                                                                
       __________________________ 
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XII  ПОТВРДА ЗА  РЕФЕРЕНЦЕ 
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

 
 

Наручилац услуге: 
__________________________________________________________ 

(назив и адреса) 

 
Лице за контакт: 

____________________________________________________________ 
(име и презиме, контакт телефон) 

 
Овим путем потврђујем да је: 

_________________________________________________ 
(навести пун назив понуђача) 

 

за наше потребе извршио услуге израде Главног пројекта свих врста радова за: 
 
 

Датум закључења 
уговора/ број 

уговора 

Предмет уговора 
и датум овере техничке контроле 

Вредност извршених 
услуга без ПДВ-а 

(није обавезан 
податак) 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 

 
  
  

 

 
 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Датум:                                                                            Потпис наручиоца: 

     МП  

 

______________________                                          ________________________________ 

 

 



Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“                               Израда техничке документације   ЈН 11/2014 

 

страна 35 oд 58 

 

 
 
Напомена:  
 
- За свког појединачног Наручииоца образац фотокопирати. 
 
- Потврда за референце се прибавља од наручиоца на меморандуму 
наручиоца, потписана од стране овлашћеног лица наручиоца, оверена печатом 
и мора бити оригинал или оверена копија. 
 
У потврди се наводе Предмет уговора - врсте радова за које је рађен пројекат, 
за конкретан објекат и време када је техничка документација оверена 
позитивним мишљењем Техничке контроле. 
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XIII  СПИСАК ОДГОВОРНИХ ПРОЈЕКТАНАТА 

 
 
 
 
 
1. Одговорни пројектант архитектонско грађевинских радова 
 

_________________________________ лиценца бр. __________________  
 
 
2. Одговорни пројектант конструкције 
 

_________________________________ лиценца бр. __________________  
  

 
3. Одговорни пројектант термо машинских радова 
 

_________________________________ лиценца бр. __________________  
 

4. Одговорни пројектант електро радова 
 

_________________________________ лиценца бр. __________________  
 
5. Одговорни пројектант енергетске ефикасности 
 

_________________________________ лиценца бр. __________________  
 
 

Напомена: 

За наведене пројектанте обавезно доставити копију лиценци и потврду о 
паћеној чланарини 

 

 

 

Датум: ________2014. године 
 
                                                                             Потпис одговорног лицапонуђача: 

                                                                                                          
 М.П.                __________________________ 
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XIV  ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ И ГЛАВНОГ  АРХИТЕКТОНСКО 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ОБЈЕКТА 
''СМЕШТАЈНО-РЕКРЕАТИВНО И ТЕРАПЕУТСКОГ КОМПЛЕКСА КОВИЉЕ 2'' – 
БАЊА КОВИЉАЧА 
 
Идејним и Главним пројектима: „Реконструкције и доградње објекта Смештајно-
рекреативни и терапеутски комплекс Ковиље 2“ потребно је предвидети све 
нове садржаје у објекту Блатног купатила, нове садржаје у објеку „Купатило 
Краља Петра“, пренамену дела садржаја објекта „Велнес центар Ковиље 1“, 
адаптацију свих таванских простора у објектима „Блатно купатило“ и „Купатило 
краља Петра“, интеграцију свих система напајања геотермалном водом и 
санитарном водом, интеграцију свих система грејања, укључивање нових 
система грејања просторија и воде, изградњу нових базена у објекту и ван 
објекта, проширење паркинга и уређење терена целог будућег комплекса. 
Оквирна величина комплекса који је предмет пројекта - 12.987m2.  
Спољни терапеутско рекреативни садржаји који су предмет пројекта - 8.860m2. 
Под објектима – укупна бруто површина која је предмет пројекта - 9.260 m2. 
 

1. Спољни терапеутско рекреативни садржаји који су предмет 

пројекта - 8.860m2: 

Формирање затвореног (контролисаног) комплекса система базена, 
сунчалишта, ресторана, хидромасажних када и пратећих свлачионица са 
санитарним чворовима. Комплекс треба да се састоји од следећих 
садржаја: 
- Укупан потребни број базена је један (1) постојећи димензија 

5,5x10,5m, један нови базен орјентационе површине 100m² 

интегрисан са унутрашњим базеном у објекту Блатно купатило, два 

хидромасажна базена орјентационе површине по 4m² и један дечији 

базен орејентационе површине до 10m². 

- Сунчалиште у више нивоа минималног капацитета 36 особа, са 

тушевима, гардеробама и санитарним просторијама у складу са 

нормативима. 

- Проширење постојећег ресторана са надстрешницом за увећани број 

потенцијалних корисника и његово функционално повезивање са 

новим садржајима. 

- Изградња топле везе свлачионице – предпростор базена. 

- Прерада постојећих металних конструкција са натписима, параванима 

у циљу стварања новог визуелног идентитета целог комплекса 

укључујући припадајуће објекте. 

- Ново саобраћано решење на парцели – раздвајање путева кретање 

према паркинзима комплекса, техничким просторијама целе 

специјалне болнице Бања Ковиљача, комплексу соларних панела, 

припреми блата, гаражама...) 
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- Проширење постојећег паркинг простора за новопројектоване 

садржаје у складу са нормативима. Сагледати могућност паркирања у 

више нивоа, ради задржавања зелених површина. 

- Уређење терена, пројекат озелењавања, одводњавање атмосферске 

воде, поплочавање, асфалтирање, осветљавање, обележавање 

информативним таблама, ограђивање, сигурносно обезбеђивање. 

- Уређење непокривеног атриума између објекта Блатно купатило и 

објекта "ХТП Бања Ковиљача“, величине 165m2. 

- Уређење прилазног платоа, степеништа и прилазне терасе у објекат 

„Блатно купатило“, величине 300m2. 

- У оквиру комплекса пројектовати подземне техничке просторије које 

служе за смештај базенске и остале технике као и део машинских 

инсталација. 

 
2.  Под објектима – укупна бруто грађевинска површина која је 
предмет пројекта - 9.260 m2 

Формирање комплекса СМЕШТАЈНО-РЕКРЕАТИВНО И ТЕРАПЕУТСКИ 
КОМПЛЕКС КОВИЉЕ 2. Пројектима треба обухватити следеће објекте: 
 
2.1. Објекат Блатно купатило: 

- Приземље са терасом око 2000m2, БГРП 

- Спрат са изградњом нових галерија око 1500m2, БГРП 

- Тавански простор са припадајућом галеријом око 1300m2 

 

2.2. Објекат Велнес Ковиље 1: 

- Приземље са галеријом 950m2  БГРП, 

- Тавански простор 920m2, 

 

2.3. Објекат Купатило Краља Петра: 

- Сумпорно купатило око 1450m2, 

- Тавански простор око 890m2 

-  Потенцијални укровљени атријум са галеријом – укупно 250m2 

 
Спецификација радова по садржајима за објекте из позиција 2.1. 2.2.  
2.3. : 
(све доле наведене површине су обухваћене кроз позиције 2.1. 2.2. и 2.3.) 
 
2.4. Проширење постојећег објекта - Блатно купатило у приземљу 

површине око 2000m², и то припајањем дела суседних објеката у 

којима су гараже и техничке просторије. Предвидети: 

- Претварање постојећег блатног купатила у затворени базен оквирне 

површине око 100m² са директном топлом везом са спољним 

садржајима. Остварити повезивање отвореног и затвореног базена у 

једну целину. Око базена предвидети простор за релаксацију. 
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- Изградња галерије над делом базена као простор за релаксацију. 

- Постојеће пролазне оставе и коридоре који су грађени као анекси објекта 

Блатно купатило адаптирати у приступне комуникациј, гардеробе и 

санитарне чворове. 

- Предвидети реновирање и адаптацију осавремењавање комплетног 

постојећег терапијског блока који тренутно није у функцији. Користити 

савремене технологије, инсталације и опрему. 

- Предвидети приручну кухињу за финализацију хране дистрибуиране из 

централног ресторана, као и припрему хране по наруџбини за госте 

ресторана на спрату објекта. Кухињу вертикално повезати са 1. етажом 

помоћу кухињског лифта. 

- Извршити реконструкцију и адаптацију постојећих вертикалних 

комуникација са пројектовањем лифта П+2, по нормативима за ову врсту 

објеката. 

- Постојећу гаражу препројектовати у просторију за смештај дела базенске 

технике и у просторију за припрему и механизовану дистрибуцију блата.  

 
2.5. Прерада и пренамена објекта – Велнес центар Ковиље 1, у 

приземљу површине 950м2: 

 
- Извршити интеграцију постојећег велнеса и пратећих просторија са 

новопројектованим делом објекта. Све просторе прилагодити 

савременим технологијама и препројектовати тако да цео комплекс чини 

једну функционалну целину. Смањити број просторија за апликацију 

блата и укрупњивањем их пренаменити у савремене медицинске и 

терапеутске ординације. Део постојећих садржаја у велнес центру 

Ковиље 1, предвидети у приземљу велнес центра Ковиље 2.   

- Укровљавање и устакљивање и пренамена атријума у оквиру објекта 

„Купатило Краља Петра“. Простор повезати са коридорима Сумпорног 

купатила, и пројектовати у два нивоа. Архитектонски пројектовати по 

узору на укровљени и пренамењен истоветни атријум у оквиру „Велнес 

центра Ковиље 1“. 

 
2.6. Прерада и пренамена објекта – Купатило Краља Петра, у 

приземљу површине 1450м2: 

 
- Пројектовати цео објекат као функционалну целину са осталим 

објектима. Задржати део објекта као терапијски блок за пацијенте РЦ 

Бања Ковиљача, а постојећи блок масажних кабинета и ординације за 

апликацију, пренаменити у савремени медицински центар за примену 

естетских и пластичних лакоинвазивних и корективних третмана. 

- Постојећи атријум укровити застакљеним кровом висине која омогућава 

градњу галерије. Све радити по узору на већ укровљен и застакљен 

простор истоветног атријума у објекту Велнес центар Ковиље 1. Простор 
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повезати са коридорима Сумпорног купатила. Намену предвидети као 

проширење постојећег терапеутскоог блока. 

 

2.7. Адаптација и пренамена првог спрата објекта Блатно купатило 

површине 1500м2: 

 
- Адаптација постојећих просторија у савремене смештајне капацитете 

високе категорије састављене од једнокреветних и двокреветних соба 

и апартмана у складу са идејним решењем које је усвојио Инвеститор.  

- Проширење постојећег објекта - Блатно купатило I спрат, и то 

припајањем дела суседних објеката у којима су гараже и техничке 

просторије, као и изградња нове галерије на нивоу првог спрата, а у 

простору постојећих техничких просторија; 

- Проширење спрата на зону изнад новопројектованог базена. У овој 

зони предвидети израду одговарајуће међуспратне конструкције и на 

њој смештајне капацитете - апартмане, као и ресторан за кориснике 

објекта. На овом сапрату је потребно остварити минимум 20 лежајева. 

- У зони изнад постојеће гараже предвидети реконструкцију крова и 

изградњу проходне кровне терасе која би се користила и као тераса 

ресторана. Терасу наткрити системом склапајућих пергола и по 

могућству предвидети њено затварање и коришћење у зимском или 

бар у прелазном периоду. 

- Планирати што већи број собних тераса, а све према условима 

Завода за заштиту споменика културе РС. 

 
2.8. Адаптација и пренамена таванског простора - велнес центар 

Ковиље 1 и Супорног купатила, укупне површине око 1.900m2:  

 
Ова два објекта чине архитектоско-грађевинску целину која је физички 
раздвојена централном куполом која се у целости задржава и на њој се 
не врше интервенције. 
- Све остале таванске просторе у максималном капацитету адаптирати 

и користити као пратеће садржаје велнес и терапеутских блокова. Део 

просторија је намењен смештају машинских инсталација, што је 

могуће поновити и у овој фази пројектовања. Постављање соларних 

колектора радити уз сагласност Завода за заштиту споменика културе 

РС. 

 
2.9. Адаптација таванског простора са припадајућом галеријом објекта 

– Блатно купатило површине 1.300m2: 

 
- Предвидети комплетну реконструкцију кровне конструкције са 

изградњом потенцијалне галерије у зони великих висина слемена. 
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Све површине наменити за луксузне собе и апартмане. Део соба 

радити као дуплексе у зонама велике висине слемена.  

- Минимални број лежајева је 20. 

- Израду нове кровне конструкције на начин који омогућава поствљање 

инсталација (соларни панели и слично) а не нарушава постојећи 

изглед објекта у складу са условима Завода за заштиту споменика 

културе 

2.10. Адаптација атријума у Сумпорном купатилу 250m2. 

Цео објекат пројектовати у складу са савременим светским трендовима за ову 
врсту објеката, нормативима, стандардима и важећим законима. Посебну 
пажњу посветити енергетској ефикасности објекта и предвидети системе који се 
могу сукцесивно проширивати и на постојеће објекте. 

 
 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ И ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА 
ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ 
ОБЈЕКТА ''СМЕШТАЈНО-РЕКРЕАТИВНО И ТЕРАПИСКОГ КОМПЛЕКСА 
КОВИЉЕ 2'' – БАЊА КОВИЉАЧА 
 
Идејним и Главним пројектима: „Реконструкције и доградње објекта Смештајно-
рекреативни и терапеутски комплекс Ковиље 2“ потребно је предвидети све 
нове садржаје у објекту Блатног купатила, нове садржаје у објекту „Купатило 
Краља Петра“, пренамену дела садржаја објекта „Велнес центар Ковиље 1“, 
адаптацију свих таванских простора у објектима „Блатно купатило“ и „Купатило 
краља Петра“, интеграцију свих система напајања геотермалном водом и 
санитарном водом, интеграцију свих система грејања, укључивање нових 
система грејања просторија и воде, изградњу нових базена у објекту и ван 
објекта, проширење паркинга и уређење терена целог будућег комплекса. 
 
Оквирна величина комплекса који је предмет пројекта - 12.987m2.  
Спољни терапеутско рекреативни садржаји који су предмет пројекта - 
8.860m2. 
Под објектима – укупна бруто површина која је предмет пројекта - 9.260 
m2. 
 
За потребе реконструкције, доградње и проширења Блатног купатила 
постојећег приземља и првог спрата, као и адаптације таванског простора у 
хотелски смештај и интеграције Сумпорног купатила са постојећим велнес 
садржајима, неопходно је урадити идејни и главни пројекат реконструкције и 
доградње хидротехничких инсталација. 
 
Потребно је да овај пројекат садржи следеће: 
 
Спољни терапеутско рекреативни садржаји који су предмет пројекта - 
8.860m2. 
Реконструкцијом, адаптацијом и доградњом хидротехничких инсталација 
испратити формирање затвореног система базена, сунчалишта, ресторана, 
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хидромасажних када и пратећих свлачионица са санитарним чворовима. Овде 
је неоходно обухватити и припремне радове, на демонтажи и уклањању 
постојећих хидротехничких инсталација и санитарних уређаја који се не 
уклапају у новопројектовано стање. 
Атмосферском канализацијом и третманом ових отпадних вода (у смислу 
пречишћавања) ипратити проширење постојећег паркинг простора. 
 
  
Под објектима – укупна бруто површина која је предмет пројекта - 9.260 m2 
 
ПРИЗЕМЉЕ: 
Реконструкцијом, адаптацијом и доградњом хидротехничких инсталација 
испратити: 
 

 Претварање постојећег Блатног купатила у затворени базен; 

 Адаптацију остава у гардеробе и санитарне чворове; 

 Реновирање и адаптацију терапијског блока; 

 Приручну кухињу за дистрибуцију и припрему хране; 

 Препројектовање постојеће гараже у простор за базенску технику и 
 припрему блата; 

 Интеграцију постојећег велнеса са новопројектовани садржајима. 

 Прерада и пренамена објекта – Велнес центар Ковиље 1  

 Прерада и пренамена објекта – Купатило Краља Петра  
 
 
ПРВИ СПРАТ: 
Реконструкцијом, адаптацијом и доградњом хидротехничких инсталација 
испратити: 
 

 Адаптацију постојећих просторија првог спрата Блатног купатила у 
 савремене смештајне капацитете; 

 Проширење спрата Блатног купатила над зоном базена; 

 Надоградњу постојећег Велнес центра Ковиље 1. 

 Надоградња постојећег Купатила Краља Петра 
 
ДРУГИ СПРАТ (ТАВАН): 
Реконструкцијом, адаптацијом и доградњом хидротехничких инсталација 
испратити: 
 

 Адаптацију постојећег тавана Блатног купатила у смештајне и терапијске  
капацитете. 

 
Потребно је да овај пројекат садржи следеће: 
 

 Адаптацију унутрашњег развода санитарно-фекалне канализације, 
санитарног и пожарног водовода, која ће обухватати замену постојећих 
канализационих и водоводних цеви и изградњу нових, а све до задовољења 
новонасталих потреба дефинисаних архитектонским пројектом адаптације 
предметног објекта.  
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 Реконструкцију постојећег или изградњу новог водоводног прикључка 
на градски водоводни систем.  
 
Неадекватност постојећег водоводног прикључка огледала би се у малом 
пречнику цеви која тренутно снабдева санитарни и пожарни водовод објекта, а 
што је недовољно према ПРАВИЛНИКУ О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА 
ХИДРАНТСКУ МРЕЖУ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ("Сл. лист СФРЈ", бр. 30/91). У 
цену урачунати и пројектат постројења за повећање притиска воде у 
хидрантској мрежи и резервоара за хидрантску воду у случају потребе. 
 

 Израду пројекта наводњавања парковских површина, наводњавање 
појединачних садница системом кап по кап. Пројекат напајања водом и одвода 
отпадне воде фонтана и других водених атракција у оквиру пројекта уређења 
парковских површина. Пројекат одводњавања атмосферских вода са отворених 
површина комплекса, као и дренажу травњака. 
 

 Приликом пројектовања се придржавати следећег: 
 

a. за спољашњи развод инсталације санитарно-феклане 
 канализације пројектовати: ПВЦ КГ 

  СЕРИЈА ЦЕВИ С-20 (СДР 41)  
  СН 4 КН/м2  
  Дубина укопавања мин 1,2 ÷ 6 м маx  
  Максимално оптерећење 18т/осовини  
  Чврстоћа прстена СН 4 КН/м2  
  Спајање дихтунгом у муфу од ЕПДМ-а или гуме (ЕН 681)   
 

b. за унутрашњи развод инсталације санитарно-феклане 
 канализације пројектовати: ПП-ХТ 

  СЕРИЈА ЦЕВИ СПРС-ЕН 1451 
  „Фламе ретарант“ ДИН4102 Б1 
 

c. за спољашњи развод водоводне инсталације пројектовати: ПЕ100 
  СДР 17С8 

 
d. за унутрашњи развод инсталације санитарног водовода пројектовати: 
  ПП-Р 

  СЕРИЈА ЦЕВИ ПП-Р: ЕН15874, ДИН 8077-8078 
 

e. за унутрашњу хидрантску инсталацију пројектовати инсталацију и 
 уређаје у складу са ПРАВИЛНИКОМ О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА 
 ЗА ХИДРАНТСКУ МРЕЖУ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 

       ("Сл. лист СФРЈ", бр. 30/91). 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ И ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА 
ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ОБЈЕКТА 
''СМЕШТАЈНО-РЕКРЕАТИВНО И ТЕРАПИСКОГ КОМПЛЕКСА КОВИЉЕ 2'' – 
БАЊА КОВИЉАЧА 
 
Идејним и Главним пројектима: „Реконструкције и доградње објекта Смештајно-
рекреативни и терапеутски комплекс Ковиље 2“ потребно је предвидети све 
нове садржаје у објекту Блатног купатила, нове садржаје у објеку „Купатило 
Краља Петра“, пренамену дела садржаја објекта „Велнес центар Ковиље 1“, 
адаптацију свих таванских простора у објектима „Блатно купатило“ и „Купатило 
краља Петра“, интеграцију свих система напајања геотермалном водом и 
санитарном водом, интеграцију свих система грејања, укључивање нових 
система грејања просторија и воде, изградњу нових базена у објекту и ван 
објекта, проширење паркинга и уређење терена целог будућег комплекса. 
 
Оквирна величина комплекса који је предмет пројекта - 12.987m2.  
Спољни терапеутско рекреативни садржаји који су предмет пројекта - 
8.860m2. 
Под објектима – укупна бруто површина која је предмет пројекта - 9.260 
m2. 
 

 
ТЕХНИЧКИ ДЕО  
 
Пројектом електричних инсталација обухватити следеће инсталације: 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
1. Снабдевање објекта и мерење утрошене електричне енергије, 

унутрашњи кабловски развод 
2. Инсталација електричног осветљења 
3. Инсталација прикључница и фиксних технолошких потрошача 
4. Инсталација електромоторног погона и аутоматске регулације 

температуре и влажности ваздуха 
5. Инсталација централног система надзора и управљања  
6. Инсталација фотонапонског система са прикључком на 

електродистрибутивну мрежу 
7. Инсталација заштите људи од електричног удара  
8. Инсталација заштите објекта од атмосферских пражњења 
9. Инсталација телефона и структурна кабловска мрежа 
10. Инсталација интерне телевизије 
11. Инсталација озвучења 
12. Инсталација видео надзора 
13. Инсталација противпровалне сигнализације 

 
 
1. Снабдевање објекта и мерење утрошене електричне енергије, 

унутрашњи кабловски развод 

Снабдевање објекта електричном енергијом предвидети из постојећих 
сопствених трансформаторских станица 10/0,4kV. 
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За снабдевање потрошача са неопходним непрекидним напајањем електричном 
енергијом,  пројектовати ново дизел-генераторско постројење са аутоматским 
стартовање у случају прекида напајања из градске електричне мреже. 

На мрежу дизел-генератора повезати све уређаје који морају бити у функцицји у 
случају пожара, као  напајати и све уређаје, чије би искључење са напона 
довело до веће материјалне штете. 

Развод електричне енергије вршити при отвореном полагању кабловима са 
бакарним проводницима и безхалогеном изолацијом и плаштом. За сигурносне 
системе каблови морају бити са заштитом од ватре и бити у функцији у 
условима пожара у трајању онолико времена, колико се одреди 
противпожарним елаборатом. 

Димензије каблова одредити на основу термичког оптерећења, уз проверу 
падова напона. 

Каблове полагати групно на носачима каблова – регалима, или појединачно 
помоћу обујмица. 

У свим деловима објекта предвидети довољан број разводних табла, а њихов 
број и положај одредити како би инсталација била најекономичнија у односу на 
дужине каблова, поштујући допуштене падове напона до крајњих потрошача. 

Сви разводни ормани морају бити израђени од челичног лима, одговарајућег 
степена заштите (IP) са цилиндар бравицама и кључевима и морају 
задовољавати све захтеве за безбедност на раду. 

Сва струјна кола потрошача штитити инсталационим аутоматским прекидачима, 
номиналних струје одређених на основу снага потрошача и са струјама 
прекидне моћи усвојених на основу прорачуна кратких спојева. 

У сваком разводном орману предвидети главни прекидач за брзо искључење 
свих потрошача, напајаних из тог блока. 
 

2. Инсталација електричног осветљења 

Инсталацију електричног осветљења предвидети у свим просторијама, као и у 
комуникацијама. Ниво захтеване осветљености у просторима одредити на 
основу међународних норматива и намена просторија. 

Типове светиљки и врсте светлосних извора одабрати на основу њихове највеће 
енергетске ефикасности, од начина уградње, и од захтева ентеријерског 
решења, поштујући остале захтеве у односу на намену просторија у којима се 
уграђују. 

Инсталација осветљења изводи се кабловима са бакарним проводницима 
пресека 1,5 или 2,5mm², са безхалогеном изолацијом и плаштом, а каблови се 
полажу по перфорираним поцинкованим челичним, или жичаним носачима 
каблова, при групном полагању, или по плафону и зидовима на одстојним 
обујмицама, при појединачном вођењу, а за потрошаче који се напајају из пода, 
каблове провлачити кроз тврде PVC цеви, предходно убетониране у поду. 

Степен заштите IP светиљки мора да одговара условима у просторији у којима 
се налазе. И остали елементи инсталације у тим просторијама морају бити 
одговарајућег степена заштите. 
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Систем  за управљање осветљењем  треба да омогући локалну контролу 
користећи DALI стандард. Све баласте  и трансформаторе специфицирати као 
DALI  компатибилне. 

Предвидети  Систем за управљање осветљењем који комуницира  преко 
структурне кабловске мреже користећи Ethernet, TCP/ IP протокол.  

Сензоре присуства,  нивoа дневне  осветљености, каo и  лoкалне прекидаче 
интегрисати у систем. 

Предвидети  систем за управљање осветљењем  са софтwаре-ским пакетом за 
визуелизацију. Графички intеrfаcе (управљачки панеl- touch screen), треба да 
омогући команду укључења осветљења унутар базена и спа, избор различитог 
нивоа осветљености, као и избор  различитих сценарија. 

Предвидети осветљење базена -  подводно осветљавање базена, са 
специјални светлосним ефектима око базена и на сунчалишту, као и 
осветљавање фиксног намештаја око базена 
 
У објекту предвидети инсталацију:  општег,  помоћног и противпаничног 
осветљења.  

У свим просторима и свим комуникацијама, пројектовати противпанично 
осветљење са светиљкама са сопственим извором струје (акумулаторским 
батеријама), које указују пут ка најближем излазу из објеркта, а укључују се чим 
се прекине напајање из мреже. Време рада светиљки без напона ће дати 
пројектант противпожарне заштите. Светиљке на себи морају имати ознаке 
»ИЗЛАЗ«, или стрелице са смером кретања ка излазу. 

У свим просторијама у којима је неопходно осветљење и при нестанку напона у 
градској мрежи, предвидети напајање дела светиљки из дизел-електричног 
генератора. Инсталација која напаја светиљке нужног светла, мора бити 
изведена кабловима отпорним на пожар. 

Предвидети декиративно осветљење фасаде и решити према захтеву 
архитекте. Напајање ове врсте осветљења предвидети искључиво мрежним 
напоном. 

Предвидети спољно осветљење дела комплекса захваћеног пројектом 
(осветљавање паркинга, акцентовање зеленила и стабала, рекламе, 
информативне табле). 
Светиљке спољног осветљења предвидети на стубовима истог типа као 
постојеће светиљке у комплексу. 
Распоред светиљки предвидети тако да се уклопи у распоред постојећих 
светиљки у комплексу и  
да се добије одговарајући средњи осветљај од 20 lx . 
Укључење спољњег осветљења предвидети помоћу CSNU (на сигнал са фото 
релеја) уз могућност ручног укључења. 
Напајање спољног осветљења предвидети из посебног разводног ормана.  
Пројектним решењем предвидети инсталацију спољног уземљења на које су 
повезане све електроенергетске инсталације у инфраструктури комплекса 
(енергетски блок са ТС и дизел генератором, спољно осветљење). 
Предвидети повезивање новопројектоване инсталације спољног уземљења на 
уземљење комплекса. 
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3. Инсталација прикључница и фиксних термичких и технолошких 
потрошача 

За напајање преносних електричних уређаја, уређаја који се прикључују преко 
прикључница на мрежу, фиксних потрошача, којима се напојни каблови 
директно прикључују на прикључне плочице, пројектовати инсталацију за 
напајање тих потрошача. Овим су обухваћени и технолошки потрошачи. 

Инсталацију прикључница и фиксних потрошача полагати кабловима са 
бакарним прорводницима и безхалогеном изолацијом, по кабловским носачима 
или на одстојним обујмицама. Пресек проводника и врсту прикључнивца 
одредити према снази, односно струји потрошача. 

Све прикључнице морају бити са заштитним контактом, а у влажним и у степену 
заштите IP44, у ПВЦ кутији са поклопцем. 

Висине постављања прикључница одредити на основу технолошких захтева. 
 

Предвидети и инсталације картичног система и картичног приступа  

 За сваку собу да има своје контролер  који се интегрише у централни 
систем надзора и управљања и којим се омогућава економична 
употреба електричне енергије – врши се искључење електричне 
енергије у соби када корисник није у њој.  

 Контролу приступа појединим деловима базена и спа центра 
обезбедити путем безконтактних читача картица смештеним на 
уласку у садржаје који се посебно доплаћују у оквиру спа центра 

 

4. Инсталација електромоторног погона и аутоматске регулације  

У свему према подацима и захтевима из пројеката машинских и инсталација 
водовода и канализације, пројектовати инсталацију електромоторног погона и 
аутоматску регулацију температуре и влажности у просторима. 

За напајање ових потрошача предвидети посебне разводне ормане 

У разводним орманима предвидети енергетску заштитну и расклопну опрему за 
сваки извод понаособ. На доводу разводног ормана предвидети прекидач са 
окидачем за искључење, и сигнализацију присуства напона (фазе L1, L2 i L3). 
Моторне изводе опремити комбинацијом моторни заштитни прекидач-контактор, 
а дистрибутивне изводе заштитним прекидачима. 

Преко разводних табли резервног (дизел) напајања предвидети напајање 
нужних потрошача и потрошача сигурносних система, а у сагласности са ПП 
елаборатом. 

За потрошаче сигурносних система који морају да функционишу при пожару 
предвидети енергетске каблове са изолацијом од негоривог материјала у 
одговарајућем трајању дефинисаним ПП елаборатом. 

Инсталације електромоторних потрошача изводити кабловима са бакарним 
проводницима и изолацијом и плаштом без халогених елемената. Пресеке 
каблова одабрати на основу снаге електромотора, уз проверу дозвољених 
падова напона. Каблове полагати на исти начин како је описано за предходне 
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инсталације. Регулацију температуре и влажности вршити помоћу централног 
система надзора и управљања и локалним програмибилним логичким 
контролерима повезани са централним рачунаром. 

Предвидети напајање  базенске технике - (филтери, пумепе, хидромасажери, 
водене атракције ....) , као и комплетну аутоматику за базенску технику 
(управљање, регулација и надзор). 

 

5. Инсталација централног система надзора и управљања  

• За потребе одржавања амбијенталних услова рада у објекту предвидети 
систем надзора, управаљања и аутоматске регулације који ће омогућити: 
- прикупљање података о предметним техничким системима 

- пренос података у контролни центар објекта 

- систематизацију, обраду и приказивање података 

- издавање управљачких и регулационих инструкција. 

• Систем треба да пружи могућност надзора, управљања и регулације над 
следећим системима унутар објекта: 
- термотехничким системима (системи грејања, вентилације и 

климатизације, припрема топле воде ..) 
• За смештај подстаница и опреме за локални надзор и управљање 

предвидети потребан број табли аутоматике. 

• Пројекат урадити у складу са важећим прописима и стандардима за ове 
врсте објеката и инсталација  

 
Функције и обухват  ЦСНУ 

Централни систем надзора и управљања треба да омогући следеће функције: 

• прикупљање података о различитим стањима у термотехничким 
системима 

• пренос података у контролни центар 
• систематизовање, обрада и приказивање података 
• издавање управљачких и регулационих инструкција. 

 
        
 Конфигурација надзорно-управљачког система 
 
Опште 

• Предвидети надзорно-управљачки систем дистрибутивног типа, базиран 
на програмибилним логичким контролерима, тј. интелигентним 
микропроцесорским подстаницама које самостално обављају функције 
надзора, управљања и регулације. Ове функције подстанице остварити 
преко микропроцесорских јединица са имплементираним софтерским 
пакетима и алгоритмима, и функционалних модула за прихват и обраду 
аналогних и дигиталних улазно/излазних сигнала. 

 
Надзорно-управљачки систем треба да се састоји од следећих елемената: 
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• мерно регулациона опрема у пољу (погону): сензори, индикатори, 
извршни органи и др. 

• ормани аутоматике, лоцирани у техничким просторима и погодним 
местима у објекту, са микропроцесорским подстаницама и опремом за 
локално управљање. 

• операторска радна станица, за надзор и управљање, лоцирана у 
контролном центру, са надзорно-управљачким рачунаром  и штампачем 

• комуникациона мрежа са пратећим комуникационим уређајима 
• софтверски пакети, на нивоу микропроцесорских подстаница и на нивоу 

операторске радне станице 
• каблови и кабловски прибор. 

 
Да би  систем надзора и управљања  извршио све захтеване функције и 
алгоритме мерења, регулације, сигнализације и управљања предвидети 
одговарајуће софтверске пакете на нивоу подстанице и на нивоу командно-
контролног центра, који омогућавају: 
 

• директну дигиталну регулацију 
• програмско логичко управљање 
• временске програме 
• графичку презентацију 
• аутоматско штампање аларма и догадјаја 
• оптимизације и др. 

 
 
У случају пожара обезбедити неопходне противпожарне функције дефинисане 
ПП елаборатом: 
Сигнале дојаве пожара треба да обезбеди противпожарна централа објекта. На 
основу истих остварити 
непосредне, хардверске извршне функције. Све противпожарне сигнале 
проследити на микропроцесорске подстанице , како би се омогућило да се 
противпожарне функције реализују и преко софтwаре-а.  
 
За смештај подстаница и опреме за локални надзор и управљања предвидети 
потребан број ормана аутоматике.Кабловске везе (тип и врсту) измедју надзорно 
управљачког система предвидети на основу изабране опреме. 
 
Пројекат ЦСНУ урадити према апликативним шемама и према захтевима из 
машинског пројекта, пројекта термотехничких инсталација и пројекта 
електроенергетских инсталација. 
 

 Централни систем надзора и управљања димензионисати и 
припремити тако да се у њега може имплементирати и постојећа 
аутоматика комплекса.   

 
Пројекат урадити у складу са важећим техничким прописима и стандардима за 
ове врсте објеката и инсталација. 
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Повезивање опреме надзорно-управљачког  система 
 
Мерно-регулациону опрему у пољу и објекте надзора и управљања повезати се 
са орманима аутоматике, односно микропроцесорске контролере командно-
сигналним кабловима одговарућег типа и броја жила одредјених на основу врсте 
и броја сигнала који се њиме преносе.  
 
На местима изложеним механичком оштећењу као и код прикључака на 
примарну опрему  каблове провући кроз челичне круте и флексибилне цеви. 
 
Предвидети комуникацију измедју подстаница, контролера, комуникационих 
интерфејса и контролног центра преко одговарајућег комуникационог кабла и 
опреме. 
 
За опрему и елементе сигурносних система који морају да функционишу при 
пожару каблове заштитити од утицаја пожара, или предвидети каблове са 
изолацијом од негоривог материјала у одговарајућем трајању дефинисаним ПП 
елаборатом. 
 
 
6. Инсталација фотонапонског система са прикључком на 

електродистрибутивну мрежу 

Израдити пројектну документацију за интеграцију соларних фотонапонских 
генератора са комплетном електричном инсталацијом, као и заштитним и 
прекидачким елементима до места прикључака на јавну електродистрибутивну 
мрежу.  
 
Пројектом обухватити избор фотонапонских модула, њихово међусобно 
повезивање на једносмерном напону, одабир инвертора за претварање 
једносмерног напона соларних модула у наизменични напон и синхронизацију 
са мрежом, као и комплетну електричну инсталацију на једносмерној и на 
наизменичној страни. 
 
Опрема фотонапонског (ФН) система поставити на алуминијумску носећу под-
конструкцију која је постављена на крову објекта, која је везана на главну 
челичну конструкцију која је постављена хоризонтално на крову. Простор између 
фотонапонског кровног покривача и саме кровне површине служи за приступ и 
кретање, као и за монтажу инвертора и одговарајућих разводних ормана. 
 
Пројектовани ФН систем ће произведену електричну енергију испоручивати 
локалној дистрибутивној мрежи на напону на месту где је смештена соларна 
фотонапонска електрана.  
Предвидети да се, електрична енергија се предаје електродистрибутивној 
мрежи преко инвертора. Предвидети да сваки инвертор поседује заштиту од 
острвског рада која, у случају да дође до испада електродистрибутивне мреже, 
реагује унутар безбедних 20 ms. Инвертори имају номинални напонски опсег 
220-240 V. 
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Предвидети мерење произведене/испоручене ел. енергије помоћу дигиталног 
трофазног бројила активне енергије у складу са Техничким условима издатим од 
стране локалне Електродистрибуције. 
 
 
7. Инсталација заштите људи од електричног удара  

За заштиту људи од електричног удара применити систем TN-S, уколико се 
условима за израду техничке документације локалне Електродистрибуције не 
условљава други систем. 

Повезивање нултог и заштитног вода вршити само у главним разводним 
орманима, а даље водити одвојено нулте и заштотне проводнике у напојним 
кабловима.  

Предвидети мере изједначавања потенцијала у објектима, повезивањем свих 
изложених проводних делова електричних потрошача са сабирницом за 
изједначење потенцијала. Такође све проводне делове осталих инсталација 
повезати са сабирницама за изједначење потенцијала. 

Користити темељни уземљивач као заједнички и за повезивање заштитне шине 
у трафо станицама, и као уземљивач громобранске инсталације. Сабирнице за 
изједначење потенцијала предвидети у свим техничким просторијама. 

 

8. Инсталација заштите објекта од атмосферских пражњења 

За заштиту објекта од атмосферских пражњења пројектовати инсталацију 
громобрана. Врсту громобранске заштите, да ли класичан у облику фарадејевог 
кавеза или са штапним хватаљкама са уређајем за рано стартовање, одабрати 
на основу процене цене коштања и ефикасности заштите.  

Сви елементи громобранске инсталације морају бити у складу са стандардом   

       
9.     Инсталација телефона и структурна кабловска мрежа 

Инсталација телефона у објекту предвиђена је као део структурног кабловског 
система. 
Приводни ТК кабл није предмет пројекта. 
Предмет пројекта је телефонска инсталација која омогућава телефонију у 
објекту.  
Структурни кабловски систем у објекту треба да омогући пренос говора и 
података. Систем треба да се састоји од: телефонске централе, дистрибутивних 
ормана, модуларних телекомуникационих утичница и кабловске инсталације. 
За дистрибутивне ормане предвидети неопходну пасивну опрему (patch panele, 
patch guidove, панеле за телефонију, телефонске реглете). Главни 
дистрибутивни орман (МДФ) сместити у техничкој просторији. 
У објекту предвидети модуларне телекомуникационе RJ45 утичнице категорије 6 
са потребним бројем модула. 
Инсталациони развод предвидети S/FTP кабловима категорије 6. 
Целокупна кабловска инсталација треба да буде од каблова са омотачем без 
халогених елемената (halogen free). 
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10.      Инсталација интерне телевизије 

Предвидети ТВ инсталацију са дистрибуционим појачавачем, кабловским 
разводом са коаксијалним кабловима, разводним кутијама и распоређеним 
антенским прикључницама. КДС орман сместити у техничку просторију. 
Инсталацију извести каблом типа RG6 HF од разводне кутије до РТВ 
прикључнице. Каблови морају бити са омотачем без халогених елемената. 
 
11.      Инсталација озвучења 

Систем централног озвучења треба да се састоји од централне јединице, 
звучника и кабловске инсталације. Централна јединица треба да се састоји од 
појачавача, извора звука (AM/FM tuner, CD MP3 player) и микрофонске јединице. 
Опрему сместити у RACK орман у техничкој  просторији. 
Системом централног озвучења треба да се покрије комуникациони простор 
објекта, као и просторије базен и спа. Кабловска инсталација треба да буде од 
каблова са омотачем без халогених елемената. 
 
 
12.      Инсталација видео надзора 

Системом видео надзора треба обезбедити надгледање комуникационог и 
степенишног простора објекта, као и спољашњи простор око објекта  
Опрему сместити у техничкој просторији. 
За видео надзор објекта предвидети дигитални колор систем. Систем треба да 
се састоји од централног уређаја, монитора, камера и припадајуће кабловске 
инсталације. 
Пројектовати IP система камера, напајање преко PoE switcha смештеном у Rack 
орману. 
Омогућити снимање видео материјала на сервер рачунарске мреже. 
IP Камере које се користе за видео надзор треба да су за унутрашњу и 
спољашњу монтажу. 
За пренос видео сигнала користити мрежни кабла са омотачем без халогених 
елемената. 
Да би се обезбедио непрекидан рад система видео надзора предвидети 
напајање са уређаја за беспрекидно напајање (UPS-a), који је смештен у Rack 
орману. 
 
 
13.      Инсталација противпровалне сигнализације 

У објекту предвидети систем за аутоматску сигнализацију провале. Систем 
треба да се састоји од централног уређаја, детектора, уређаја за узбуњивање и 
кабловске инсталације. 
Опрему сместити у техничкој просторију. 
Централни уређај је алармна централа која треба да има потребан број зона. 
Предвидети магнетнте контакте и инфрацрвене детекторе у техничким 
просторијама. 
За узбуњивање користити алармне сирене за унутрашњу монтажу. 
 
Кабловска инсталација треба да буде од каблова са омотачима без халогених 
елемената. 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ И ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА 
ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ 
ОБЈЕКТА ''СМЕШТАЈНО-РЕКРЕАТИВНО И ТЕРАПИСКОГ КОМПЛЕКСА 
КОВИЉЕ 2'' – БАЊА КОВИЉАЧА 
 
Идејним и Главним пројектима: „Реконструкције и доградње објекта Смештајно-
рекреативни и терапеутски комплекс Ковиље 2“ потребно је предвидети све 
нове садржаје у објекту Блатног купатила, нове садржаје у објеку „Купатило 
Краља Петра“, пренамену дела садржаја објекта „Велнес центар Ковиље 1“, 
адаптацију свих таванских простора у објектима „Блатно купатило“ и „Купатило 
краља Петра“, интеграцију свих система напајања геотермалном водом и 
санитарном водом, интеграцију свих система грејања, укључивање нових 
система грејања просторија и воде, изградњу нових базена у објекту и ван 
објекта, проширење паркинга и уређење терена целог будућег комплекса. 
 
Оквирна величина комплекса који је предмет пројекта - 12.987m2.  
Спољни терапеутско рекреативни садржаји који су предмет пројекта - 
8.860m2. 
Под објектима – укупна бруто површина која је предмет пројекта - 9.260 
m2. 
 
Потребно је урадити пројектну документацију за предметни комплекс и то: 
 
Идејни пројекат термомашинских инсталација 
Главни пројекат термомашинских инсталација 
 
Уводне напомене: 
 
Понуђач је дужан да сагледа постојеће стање објекта, будуће садржаје у 
предметном објекту, енергетске потенцијале постојећих енергетских извора 
(гасне инсталације, постојећа котларница, бунарска вода, електрична енергија) 
и да на основу постојећих енергетских ресурса путем идејног пројекта предложи 
најоптималнија решења за грејање, вентилацију, климатизацију, припрему 
топле санитарне и сумпоровите воде која се користи за терапеутске потребе. 
За предметни објекат такође треба дати решења за загревање базенске воде 
спољнег и унутрашњег базена. 
Од пројектанта се очекује да примени савремене и енергетски ефикасне 
системе. 
 
Садржај пројектне документације 
 

 Идејни пројекат 
 
У оквиру идејног пројекта неопходно је урадити следеће: 
 
а.) Снимити постојеће стање примарних термотехничких инсталација.  
 
б.) Извршити прорачуне губитака топлоте за зимски режим рада и добитке  
     топлоте за летњи режим. 
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ц.) Дефинисати термоенергетске изворе (из постојеће гасне инсталације,  
     постојеће котларнице, примена топлотне пумпе, соларних колектора,    
     коришћење бунарске воде, итд). 
 
д.) Дефинисати потребан простор за смештај опреме за грејање, хлађење,  
     климатизацију и припрему топле санитарне и сумпоровите воде и  
     опреме за загревање базенске воде. 
 
е.) Дефинисати потребну снагу електро уређаја за погон термомашинске  
     опреме. 
 
ф.)У сарадњи са пројектантима базенске технике дефинисати потребне 

капацитете за грејање унутрашњег и спољашњег базена. 
 
г.) У сарадњи са пројектантом архитектонског дела пројекта усагласити: 
 
3. начин вентилације базенског простора, простора са хидромасажним кадама, 

простора кухиње, итд. 
 
х.) Са пројектантом архитектонског дела пројекта усагласити  начин грејања 

базенског простора, простора са хидромасажним кадама, апартмана и 
осталих садржаја у предметном објекту. 

 
и.) Предложити оптимални систем климатизације предметног објекта. 
 
ј.) На основу извршених прорачуна и предложених решења за инсталације   

грејања, вентилације, климатизације и припрему топле санитарне и 
сумпоровите воде и грејања  базена неопходно је урадити детаљну 
техноекономску анализу која треба да садржи: 

 - трошкове инвестиције 
 - трошкове за енергију  
 - трошак радне снаге. 
 
к.) Пројектант термомашинских инсталација треба у сарадњи са пројектантом 

електроинсталација да дефинише електромоторни развод и аутоматику за 
термомашинске  инсталације , а у сарадњи са пројектантима за 
инсталације водовода и канализације  и  пројектантом  базенске 
технике да дефинише системе и потребне топлотне капацитете за 
предметне инсталације. 

При изради главног пројекта термомашинских инсталација пројектант је у 
обавези: 
 

 Да се придржава усвојеног идејног архитектонско-грађевинског пројекта. 

 Да усвоји примедбе Инвеститора на предложени идејни пројекат. 

 Да уради главни пројекат у складу са пројектним програмом, пројектним 
задатком, важећим законом о планирању и изградњи и да главни пројекат 
има комплетан садржај сходно важећем правилнику о обавезном саставу 
пројектно – техничке документације.    

Главни пројекат треба доставити Инвеститору у пет примерака и у 
електронском облику. 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ И ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА 
БАЗЕНСКЕ ТЕХНИКЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ОБЈЕКТА 
''СМЕШТАЈНО-РЕКРЕАТИВНО И ТЕРАПИСКОГ КОМПЛЕКСА КОВИЉЕ 2'' – 
БАЊА КОВИЉАЧА 
 
Идејним пројектом реконструкције и доградње објекта СМЕШТАЈНО – 
РЕКРЕАТИВНИ И ТЕРАПИЈСКИ КОМПЛЕКС, КОВИЉЕ 2, БАЊА КОВИЉАЧА, 
поред осталог, предвиђена је изградња рекреативног отворено – затвореног 
базена, неправилног облика, површине воденог огледала отвореног базена cca 
100m² и затвореног cca 100 m² тј. укупне површине cca 200 m², дечијег 
отвореног  базена површине воденог огледала базена cca 9m² и две 
хидромасажне SPA каде од по cca 4 m² површине воденог огледала .   
Дубина воде у рекреативним базенима у свим деловима износи 1,2 m са благим 
падом дна ка одводима.  Тип базена: армирано-бетонска конструкција 
(водонепропусна) са преливним каналом и компензационим резервоаром.  
Завршна облога стаклени мозаик. Посебно обратити пажњу на решење о 
потпуној изолацији отвореног од затвореног дела рекреативног базена, тако да 
могу функционисати као две независне базенске целине. 
Дубина воде у дечијем базену у свим деловима износи 0,6 m са благим падом 
дна ка одводима.  Тип базена: армирано-бетонска конструкција 
(водонепропусна) са преливним каналом и компензационим резервоаром.  
Завршна облога стаклени мозаик.  
Хидромасажне SPA каде израђене од армирано-бетонске конструкције 
(водонепропусна) са преливним каналом и компензационим резервоаром.  
Завршна облога стаклени мозаик. У свакој кади предвидети могућност једног 
лежећег места за аеро масажу и три седећа места за комбиновану хидро и 
аеро масажу. 
 

Идејним и главним пројектом потребно је задовољити следеће услове: 
 
1. Технологијом обраде воде у базенима предвидети могућност да се базени и 

хидромасажне SPA каде пуне водом из три различита извора и то: градског 
водовода, водом из бунара или бањског извора минералне воде. У сваком 
случају квалитет воде мора задовољавати бактериолошке, хемијске и 
физичке карактеристике у складу са важећим стандардима. 

 
2. Бистрина воде треба да је таква да је дно јасно видљиво. 
 
3. За дезинфекцију воде у случају пуњења базена водом из градског водовода 

предвидети хлорно једињење натријум хипохлорит.  Мерење, контрола и 
дозирање је аутоматско помоћу поол-цонтрола и дозир пумпе (или пумпи) 
потребног капацитета. 
 

4. За дезинфекцију воде у случају пуњења базена водом из бунара или 
бањског извора, на основу извршених анализа воде,  предвидети 
одговарајуће системе хемијског третмана. 
 

5. Дозирање хемијског средства за флокулацију је посебним уређајем за 
континуалну флокулацију. 
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6. Мерење, контрола и дозирање средства за регулацију пХ вредности треба 

да је аутоматско помоћу поол-цонтрола и дозир пумпе (или пумпи) 
потребног капацитета. 
 

7. Допуњавање базена водом, као и прво пуњење, предвидети водом из 
градског водовода, бунара или бањског изворишта. Допуњавање базена 
водом треба да је аутоматско помоћу система са 5 ниво сонди и 
електромагнетног вентила и то директно у базен.  
 

8. Пуњење и допуњавање водом предвидети независно за сваки базен и сваку 
хидромасажну SPA каду. 
 

9. Предвидети вертикални систем циркулације (преливни) базенске воде и то 
тако да се пречишћена вода доводи до базена и када подним млазницама, 
уграђеним у подне плоче базена, формирајући вертикални ток воде у 
базенима, запрљану воду прелива у преливни канал, одакле се она одводи 
до компензационих резервоара из којих иде у пумпно филтерско 
постројење, пролази кроз филтер (под притиском), пречишћава, хемијски 
обрађује, и враћа у базене и хидромасажне СПА каде.   

 
10. Машинску опрему (пумпе, филтер, електрокомандни орман, систем за 

аутоматску допуну воде, дозирање хемије, просторију за смештај хем. 
средстава, опрема за особље одржавања базена и др.) сместити у 
машинску салу или сале, тако да се нови системи базенске технологије 
интегришу у већ постојеће системе.  Димензије машинских сала ће бити 
дефинисане према захтеву базенске опреме, а након увида и сагледавања 
могућности интеграције у постојеће просторије где је смештена базенска 
техника.  

 
11. Ради интеграције већ постојећих система базенске технике, неопходно је 

извршити обилазак локације, који ће бити организован. 
  
12. Димензионисати капацитет филтрације по стандардима за ову врсту намене 

базена и хидромасажних SPA када. 
 
13. За филтрирање воде предвидети  пешчане филтере са испуном од кварцног 

песка.  Брзина филтрације кроз филтре треба да је max. 40 m/h, висина 
филтерске испуне по прорачунима, прање запрљаног филтера водом.  Тип 
филтера са дизнама, радни притисак максимално 2,5 bar. За управљање 
процесима филтрације предвидети аутоматски систем вентила. 

 
14. Предвидети филтрационе пумпе са max. 3000 rpm са грубим филтером, и то 

за сваку филтерску јединицу једна пумпа. Капацитет пумпи треба да је такав 
да задовоље потребни капацитет филтрације, узевши у обзир потребну 
висину дизања и губитке 

 
15. Пражњење базена вршити гравитационо и то за сваки базен и каду 

независно. 
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16. Предвидети подводну расвету подводним рефлекторима у боји типа RGB 
LED max напона  24 V. 

 
17. Предвидети следеће системе водених атракција и ефеката: Уређаје за 

прављење вештачких таласа, уређаје за пливање у контра струји воденог 
тока –типа ENDLLESS, уређаје за рамену масажу, водене топове, водене 
печурке, хидромасажне блокове.  

   
18. При пројектовању обавезно урадити прорачун економске исплативости 

енергетског система. Дати решења за алтернативне – обновљиве изворе 
енергије у складу са локацијским могућностима, а све усаглашено са 
постојећим термотехничким условима и новим решењима за цео комплекс. 
Усвајати решења у складу са важећим техничким нормама, стандардима и 
прописима везаним за базенску технику и квалитет воде. 

 
19. Снабдевање  водом  као и одвод воде у канализацију од испирања филтера 

или испуштања воде из фонтане није предмет овог пројекта.  За евакуацију 
прљаве воде од прања филтера, пражњења фонтане, воду од узорковања, 
оцедну воду, предвидети шахт који треба сместити у оквиру машинске сале, 
а одвођење воде из тог шахта није део овог пројекта.  Електро управљање и 
инсталације нису предмет овог пројекта.   

 
20. При пројектовању, предвидети могућа проширења садржаја, тако да сви 

системи базенске технике (постојећи, новопројектовани и будући) буду 
интегрисани са становишта управљања, енергетских капацитета, 
одржавања… 
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XV  ГРАФИЧКИ   ПРИЛОЗИ 
 
 

1. ШИРА СИТУАЦИЈА Р = 1 : 1000 

2. СИТУАЦИЈА Р = 1 : 500 

3. Блатно купатило – основа 

4. Купатило Краља Петра 
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