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У Р Б А Н И С Т И Ч К И   П Р О Ј Е К А Т 

"Хотел ПАЛАС" - Врњачка Бања 

 
инвеститор:  Милутиновић Милорад, Трстеник – Голубовац (јмбг: 2110965782017)  
 
локација:       КП. бр. 500/44 и 544/4;  обе у К.О. Врњачка Бања 
 
обрађивач:    биро за пројектовање, инжењеринг и извођење грађевинских радова 

                        "СТУДИО АРХИТЕКТОН И.Д." доо Врњачка Бања 
 
 

 
одговорно лице пројектанта:  Душан М. ЛАЗОВИЋ, дипл.инг.арх._______   
                                                                              (директор) 
 

  
 
руководилац израде:                     Душан М. ЛАЗОВИЋ, дипл.инг.арх. 

           

                                       __________________________________________________________________                              

(одговорни урбаниста, лиц.бр. 200 1466 14) 

   

                                     __________________________________________________________________                              

(одговорни пројектант, лиц.бр. 300 Ф772 08) 

 
бр. пројекта:                                                                                                                                      УП  40-003/18 
датум:                                                                                                                                                јул 2018. год.                                                
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 

� �  ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

� �  Решење о регистрацији предузећа 

� �  Решење о одређивању одговорног урбанисте и пројектанта 

� �  Изјава одговорног урбанисте 

� �  Изјава одговорног пројектанта 
 

� �  ДОКУМЕНТАЦИЈА ИНВЕСТИТОРА 

� �  Изјава власника 

� �  Копија плана 

� �  Лист непокретности 

� �  Катастарско топографски план 

� �  Докази о власништву 
 

� �  ТЕКСТУАЛНО-ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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На основу Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука 
УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и 
Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” број 
75/2003), као и правилницима за рад предузећа доносим следеће: 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

о одређивању одговорног урбанисте за израду урбанистичког пројекта за изградњу Хотела 
"ПАЛАС"  на катастарским парцелама бр. 500/44 и 544/4; обе у К.О. Врњачка Бања; 

  
 
 
 

                 

 
 
 
 

 Одговорни урбаниста:                        Душан ЛАЗОВИЋ, дипл.инг.арх.  
 
Број лиценце:                         200 1466 14 
 
 
 
 
Лични печат &потпис:________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

                              биро за пројектовање, инжењеринг и извођење грађевинских радова 

 Пројектант:                                    "СТУДИО АРХИТЕКТОН И.Д." доо  

                                               адреса: Врњачка Бања; Ул. 15. октобра бр. 3; Врњачка Бања 
                                                   ПИБ: 109772842; МАТ БР: 21240141 
 

 
 

Одговорно лице пројектанта:                           Душан ЛАЗОВИЋ, директор 
                                                                                                                    д.и.а. 
 
 
 
 
Печат &потпис :  ___________________________________________________________________                                         
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације:                                                                                                         УП  40-003/18 
датум:                                                                                                                                                јул 2018. год.                                                

 



11 

 

 
 



12 

 

 
 
 
 



13 

 

 
На основу Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука 
УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) изјављујем: 
 
 

 
 

Одговорни урбаниста за израду урбанистичког пројекта за изградњу Хотела "ПАЛАС"  на 
катастарским парцелама бр. 500/44 и 544/4; обе у К.О. Врњачка Бања; 

 
Душан ЛАЗОВИЋ, дипл.инг.арх.  

   

 
И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 
да је пројекат израђен у складу са правилима струке и 

Закону о планирању и изградњи, његовим прописима и одредбама, 
као и нормама квалитета који се односе на предметну тех. документацију 

 
 

Одговорни урбаниста:                        Душан ЛАЗОВИЋ, дипл.инг.арх. урбаниста 
 
Број лиценце:                                                     200 1466 14 

 
 
 
 
 
Лични печат &потпис:________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације:                                                                                                               УП  40-003/18 

датум:                                                                                                                                        јул 2018. год 
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Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А   И Н В Е С Т И Т О Р А 
 

 

 

 

 

ИЗЈАВА  ИНВЕСТИТОРА 
 
 

У потпуности сам упознат и сагласан са предложеним Урбанистичким пројектом. 
 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ  ПРОЈЕКТА: 
                   

 
                                                                                            

 
 
 
 

М.П.    Потпис: _________________________________________ 

 
 
         
                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Број техничке документације:                                                                                                             УП  40-003/18 
датум:                                                                                                                                                 јул 2018. год 
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И М О В И Н С К О - П Р А В Н А 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
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ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

УВОД / ЦИЉ ИЗРАДЕ  
На катастарској парцели бр. 500/44 и 544/4 К.О Врњачка Бања планирана је изградња Хотела 
"ПАЛАС", спратност По+Пр+4 са укупно 58 смештајних јединица. Новопројектовани објекат, 
неправилне основе, са свим пратећим садржајима, планиран је за потребе -хотела. На основу 
правилника о класификацији објеката ("Службени гласник РС", бр. 22/2015) објекат је 
класификован: 
 

                    КЛАСИФИКАЦИЈА ОБЈЕКТА 

категорија објекта: В 

учешће у укупној 
површини објекта (%): 

 
класификациони број: 
121112 
 

6538 m²  -  100 % ХОТЕЛИ преко  400m² 

 
 
На основу увида у План Генералне Регулације Општине Врњачке Бање (Сл. лист општине 
Врњачка Бања, бр. 27/2016) установљено је да се предметна локација налази у зони ХОТЕЛА 2, 
у оквиру које је обавезна израда урбанистичког пројекта за изградњу, а сама локација је 
једним делом одређена за даљу разраду кроз План детаљне регулације "ЦЕНТАР 1 - 
АУТОБУСКА СТАНИЦА", у оквиру које се налази централни део предметне локације који се 
такође налази у у зони ХОТЕЛА 2. 
 

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Правни основ за израду урбанистичког пројекта су: 
D Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” број 72/09,81/2009-
испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 
УС,132/2014, 145/2014),  
D Правилник о општим условима о парцелацији и изградњи (“Сл. гласник Републике Србије” 
број 22/15),  
D Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања (“Сл. гласник Републике Србије” број 64/2015),  
Плански основ за израду овог пројекта је: 
D План Генералне Регулације Општине Врњачке Бање (Сл. лист општине Врњачка Бања, бр. 
27/2016).  
D План детаљне регулације "ЦЕНТАР 1 - АУТОБУСКА СТАНИЦА" (Врњачка Бања, бр. август 
2018) 

 

ЗОНА ХОТЕЛИ  (извод из Плана Генералне Регулације)  
Правила важе код изградње нових хотела или код  доградње постојећих – до максимума 
предвиђених овим правилима. 

1.1.1.1. Х2 
• Намена :   

− зона хотела  

− дозвољено : пословање у смислу услуга компатибилних са хотелском понудом ( трговина, 
услуге, ресторани, кафеи, култура, забава, рекреација и сл. )  

− није дозвољена : производња, складишта, становање  

− Сва пројектована решења –у складу са правилником и стандардима за класификацију 
хотела  

• Парцелација :   

− минимална величина парцеле : 1200 м2 

− минимална ширина парцеле на улици  - 12м 
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• Висина објекта макс.: венац- 13,5м ; слеме - 16 м (осим ако у граф. прилогу регулације-није 
другачије одређено) . 
Орјентациона спратност : П+3  

• Проценат заузетости парцеле макс. : 60% 

• Проценат  зелених површина на терену (без комуникација) :  мин 20% 

• Паркирање на парцели - према критеријумима из табеле; инсистирати, где је то могуће, на 
подземним паркиралиштима.  

• Позиција и распоред објеката :  

− Дозвољени су слободностојећи , двојни и објекти у низу 

− Међусобна удаљеност слободностојећих објеката најмање 3/4 висине вишег објекта; 
удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 6,0м 

− Најмања дозвољена удаљеност објекта од границе парцеле је 2,5 м  

• Ово је атрактивна зона туристичке понуде и садржаја и очекује се максимална уређеност свих 
елемената простора, нарочито-јавних површина и зеленила, најбоља архитектонска решења и 
ниво извођења. 

• Обавезна израда Урбанистичког пројекта за изградњу, који треба да садржи : 

− распоред  објеката и свих елемената партерног уређења,  

− решења за неометано кретање хендикепираних лица на парцели, 

− решења прикључака на све врсте инфраструктуре  

− нивелационо решење површина и одвод  атмосферских вода, 

− распоред  зеленила, начин уређења и одржавања 

− потребне елементе противпожарне заштите на парцели 
 

ЗОНА ХОТЕЛИ 2  (извод из Плана Детаљне Регулације)  

• Намена :   

− зона хотела  

− дозвољено : пословање у смислу услуга компатибилних са хотелском понудом (трговина, 
услуге, ресторани, кафеи, култура, забава, рекреација и сл. )  

− није дозвољена : производња, складишта, становање  

− Сва пројектована решења – у складу са правилником и стандардима за класификацију 
хотела  

• Парцелација :   

− минимална величина парцеле : 1200 м2 

− минимална ширина парцеле на улици  - 12м 

• Висина објекта макс.: венац- 13,5м ; слеме - 16 м (осим ако у граф. прилогу регулације-није 
другачије одређено) . 
Орјентациона спратност : П+3  

• Проценат заузетости парцеле макс. : 60% 

• Проценат  зелених површина на терену (без комуникација) :  мин 20% 

• Паркирање на парцели - према критеријумима из табеле; инсистирати, где је то могуће, на 
подземним паркиралиштима.  

• Позиција и распоред објеката :  

− Дозвољени су слободностојећи , двојни и објекти у низу 

− Међусобна удаљеност слободностојећих објеката најмање 3/4 висине вишег објекта; 
удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 6,0м 

− Најмања дозвољена удаљеност објекта од границе парцеле је 2,5 м  

• Ово је атрактивна зона туристичке понуде и садржаја и очекује се максимална уређеност свих 
елемената простора, нарочито-јавних површина и зеленила, најбоља архитектонска решења и 
ниво извођења. 

• Обавезна израда Урбанистичког пројекта за изградњу, који треба да садржи : 

− распоред  објеката и свих елемената партерног уређења,  

− решења за неометано кретање хендикепираних лица на парцели, 

− решења прикључака на све врсте инфраструктуре  

− нивелационо решење површина и одвод  атмосферских вода, 

− распоред  зеленила, начин уређења и одржавања 

− потребне елементе противпожарне заштите на парцели, 
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ОБУХВАТ ПРОЈЕКТА / ЛОКАЦИЈА 
Предметна локација налази се на КП бр. 500/44 и 544/4 К.О Врњачка Бања и у обухвату је Плана 
генералне регулације Општине Врњачке Бање ("Сл. лист општине Врњачка Бања" бр. 27/2016). 
Простире се правцем север - југ, неправилног је облика са истуреним северозападним делом, а 
због нагиба терена, постоји знатна висинска разлика између 2 најудаљеније тачке на парцели..  
 
Предметна локација се састоји из две парцеле, к.п. бр. 500/44 и 544/4 К.О Врњачка Бања, и у 
обухвату је Плана генералне регулације Врњачке Бање. 
 
Парцела к.п. бр. 500/44 К.О. Врњачка Бања површине 4197м², према подацима из листа 
непокретности, начин коришћења - остало вештачки створено неплодно земљиште, врста 
земљишта - градско-грађевинско земљиште. 
 
Парцела к.п. бр. 544/4 К.О. Врњачка Бања површине 1636м², према подацима из листа 
непокретности, начин коришћења - земљиште уз зграду-објекат, врста земљишта - градско- 
грађевинско земљиште. 
 
УКУПНА ПОВРШИНА ПАРЦЕЛА: 5833м². 
На предметним парцелама не постоје изграђени објекти. 
 
 

ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ  / АРХИТЕКТОНСКИ КОНЦЕПТ 
За предметни објекат је од стране Бироа "Архитект ПРО доо“ из Врњачке Бање, урађено Идејно 
решење, главни пројектант Иван Јеринић, дипл.инж.арх (бр. лиценце: 300 Ф772 08). 
 
Поступајући према пројектном задатку инвеститора, новопројектовани објекат хотела, неправилне 
основе, позициониран је подужно на предметној парцели, користећи морфологију терена коју 
прати, као и постојеће стање на коме се налази стара Вила "Палас" (у власништву истог 
инвеститора), који није обухваћен овим пројектом, али је при пројектовању узето у обзир да ће у 
будућности ова два објекта представљати заједнички хотелски комплекс. 
 
(Вила „Палас“ се граничи са предметном локацијом на њеној југоисточној страни, налази се на 
КП бр. 544/3 К.О Врњачка Бања и према Плану генералне регулације Општине Вњачке Бање 
("Сл. лист општине Врњачка Бања" бр. 27/2016) оцењен као изузетно вредан објекат 
градитељског и културног наслеђа и као такав је валоризован у прилогу заштите и 
ревитализације непокретних културних добара као Споменик културе односно објекат који 
има први степен заштите. Осим самог споменика културе заштићена је и његова непосредна 
околина означена у графичком прилогу плана заштите.) 
 
Предметна локација се налази у непосредној близини магистралног пута којим се улази у Врњачку 
Бању као и у близини аутобуске станице на северној страни, док је на југу повезана са улицом 
Милоша Обилића, тако да је позиција хотела идеална јер уједно омогућава гостима да 
једноставно стигну до хотела као и да из хотела брзо и лако оду до самог центра бање, односно 
до осталих садржаја које нуди ово туристичко место. 
 
Терен је у паду од југа према северу, па је објекат позициониран тако да се на што бољи начин 
искористи таква морфологија терена. Објекат се састоји из две целине које су повезане топлом 
везом, односно мостом који спаја други спрат смештајног дела са првим спратом велнес центра. 
Главни колски прилаз парцели односно паркингу је планиран на северној страни као и главни улаз 
у објекат, који се налази у приземљу смештајног дела на коти  ± 0.00 (211.20м.н.в.), док је 
приземље велнес центра на југу парцеле због денивелације терена на коти +2.42 (213.62мн.в.). 
 
Смештајни део хотела, спратности Су+Пр+4, је пројектован тако да се у сутерену налазе све 
помоћне просторије неопходне за функционисање хотела- вешерај, магацини, оставе, 
свлачионице за запослене, које имају свој засебан економски улаз, док се у приземљу налази 
централни улазни хол са рецепцијом, степеништем и лифтовима, лоби бар, ресторан са терасом, 
велика семинар сала која по потреби може да се прегради на две или три мање сале, као и 
кухиња и котларница које такође користе улаз из економског дворишта на источној страни објекта. 



53 

 

На спратовима објекта су собе које су прилагођене различитим типовима гостију. 
Од укупно 58 смештајних јединица постоји: 
6 стандардних соба (4 твин+2 кинг), 
25 премијум соба (8 твин+17 кинг),  
6 породичних соба,  
18 студио апартмана и  
3 апартмана. 
 
Велнес центар хотела, спратности Су+Пр+1, је планиран на јужном делу парцеле, односно 
централном делу локације ако посматрамо будући хотел “Палас” и постојећу вилу “Палас” као 
хотелски комплекс.  
 
Велнес центар је повезан са смештајним делом топлом везом, односно мостом који се налази на 
другом спрату смештајног дела, односно првом спрату велнес центра, и овај улаз је предвиђен за 
госте хотела. Засебан улаз је предвиђен за евентуалне екстерне госте као и за раднике који су 
запослени у управи и маркетингу хотела и чије канцеларије се налазе на првом спрату смештајног 
дела. На првом спрату велнес центра се налази велнес рецепција, свлачионице, теретана и део 
за велнес садржаје односно масаже, слана соба, сауне, тепидаријуми. У приземљу је предвиђен 
затворени базен са простором за лежаљке као и шанк са оставом пића, док се у сутерену овог 
дела налазе техничке просторије и магацини. 
 
Регулациона линија се налази на северној страни парцеле где је и главни приступни пут односно 
Војвођанска улица на к.п. бр. 500/43 К.О. Врњачка Бања, која тангира предметну парцелу. 
 

На северној страни објекат је удаљен 39,02-29,22м у односу на регулациону линију, односно 

к.п. бр. 500/43 К.О. Врњачка Бања.  
Предња грађевинска линија је на тај начин постављена тако да се испред објекта формира 

довољно простора за паркирање гостију, за зелене површине и приступни пут којим би 

гости могли да дођу испред самог улаза. 

На источној страни објекат је удаљен 4,9-9,77м од к.п. бр. 500/5 К.О. Врњачка Бања, односно 

5,46-3,71м од к.п. бр. 543 К.О. Врњачка Бања у делу велнес центра. 

На јужној страни објекат је удаљен 3,72-8,84м од к.п. бр. 546/2 К.О. Врњачка Бања. 

На западној страни објекат је удаљен 17,82м од к.п. бр. 544/3, 12,36м од к.п. бр. 545/2, 5,00м 

од к.п. бр. 500/45 и 5,10м од к.п. бр. 500/21 К.О. Врњачка Бања. 
 
Објекат је пројектован каскадно у односу на регулациону линију тако да висина објекта прати пад 
терена, па је највиши, централни део, увучен у односу на грађевинску линију 8,65м и има 
висину слемена +17.14 (228.34мн.в.), односно 15,86м у односу на коту терена у симетрали 
објекта (према параметрима за ову зону висина слемена је максимално 16м односно 16+3м за 
каскаду увучену на мин 8м од грађевинске линије). 
 
Кота приземља смештајног дела је ± 0.00 (211.20м.н.в.). 
 
Са бочних страна је објекат такође каскадно увучен према централном делу како би се што боље 
уклопио у окружење и како не би нарушио околне визуре и амбијенталну целину читаве локације. 
Око објекта је предвиђен противпожарни пут ширине 3,5м. 
 
Све просторије у објекту пројектоване су у служби хотела, а њихов опис и површина су дати у 
прилогу "опис и површина просторија" и то: 
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ОПИС И ПОВРШИНЕ ПРОСТОРИЈА

                         ХОТЕЛ  “ПАЛАС”  Су+Пр+4 

С У Т Е Р Е Н:  кота - 2.80  

НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ ПОВРШИНА [м2]
1° ходник 11.34

2° свлачионице за раднике хотела 34.89

3° ходник 38.15

4° остава 3.16

5° тоалет 3.16

6° свлачионица за раднике кухиње м 4.21

7° свлачионица за раднике кухиње ж 4.31

8° тоалет М 3.65

9° тоалет Ж 3.65

10° магацини, оставе, хладњаче 53.05

11° магацин инвентара 12.48

12° магацин пића 22.80

13° степениште 21.97

14° лифт 3.96

15° лифт 3.96

16° вешерај 57.16

17° остава вешераја 15.21

18° радионица за домаре 6.91

19° магацин 101.40

У К У П Н О:   нето површина сутерена 405.42

У К У П Н О:   бруто површина сутерена 487.00
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П Р И З Е М Љ Е:  кота ± 0.00 

НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ ПОВРШИНА [м2]
1° ветробран 9.02

2° улазни фоаје са рецепцијом 126.63

3° канцеларија 13.68

4° лифт 3.96

5° лифт 3.96

6° степениште 29.64

7° лоби бар 168.73

8° шанк са тоалетом 19.72

9° ресторан 158.11

10° тераса ресторана 94.24

11° ходник 14.56

12° тоалет М 14.73

13° тоалет за особе са инвалидитетом 3.52

14° тоалет Ж 14.73

15° банкет сала 349.16

16° тоалет 2.80

17° кухиња 156.62

18° улазни ходник 15.01

19° степениште 8.25

20° котларница 31.13

21° трафо станица 21.60

22° остава 138.04

23° базенска техничка соба 77.44

24° преливни базен 42.24

У К У П Н О:   нето површина приземља 1517.52

У К У П Н О:   бруто површина приземља 1799.00
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П Р В И   С П Р А Т:  кота + 4.08 

НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ ПОВРШИНА [м2]

1° степениште 29.64

2° ходник 83.36

3° соба за собарице 13.68

4° лифт 3.96

5° лифт 3.96

6° ходник 18.88

7° ходник 3.81

8° улаз за екстерне госте и запослене 28.46

9° канцеларија 20.63

10° тоалет 4.00

11° канцеларија 26.56

12° канцеларија 28.22

13° базен 121.60

14° простор око базена 219.39

15° шанк 13.63

16° остава пића 5.62

17° тоалет М 7.09

18° тоалет Ж 4.45

19° степениште 14.84

20° Соба 101

1. ходник 4.66

2. купатило 4.28

3. соба 13.58

22.52

21° Соба 102

1. ходник 4.57

2. купатило 4.28

3. соба 14.98

23.83

22° Соба 103

23.83

23° Соба 104

23.83

24° Соба 105

23.83

25° Соба 106

22.52

26° Соба 107

1. ходник 4.76

2. купатило 5.24

3. соба 23.80

4. гардероба 4.76

38.56
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27° Соба 108

1. ходник 5.71

2. купатило 4.28

3. соба 12.25

4. соба 12.53

5. гардероба 4.76

39.53

28° Соба 109

1. ходник 4.76

2. купатило 5.24

3. соба 25.20

4. гардероба 4.76

5. тераса 21.86

61.82

29° Соба 110

61.82

30° Соба 111

1. ходник 4.24

2. купатило 5.24

3. соба 16.97

4. тераса 3.38

5. соба 18.04

6. соба 16.97

7. тераса 3.38

68.22

31° Соба 112

61.82

32° Соба 113

61.82

33° Соба 114

39.53

34° Соба 115

38.56

У К У П Н О:   НЕТО површина првог спрата: 1263.82

У К У П Н О:   БРУТО површина првог спрата: 1444.00
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Д Р У Г И   С П Р А Т :  кота + 6.97

НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ ПОВРШИНА [м2]

1° степениште 29.64

2° ходник 83.36

3° соба за собарице 13.68

4° лифт 3.96

5° лифт 3.96

6° ходник 18.88

7° велнес рецепција 54.38

8° ходник 15.66

9° свлачионица са тоалетом Ж 36.70

10° свлачионица са тоалетом М 36.70

11° ходник 26.10

12° масажа 18.88

13° масажа 17.42

14° велнес зона 180.16

15° теретана 124.20

16° степениште 14.50

17° Соба 201

1. ходник 4.66

2. купатило 4.28

3. соба 13.58

4. тераса 3.12

25.64

18° Соба 202

1. ходник 4.57

2. купатило 4.28

3. соба 14.98

4. тераса 3.12

26.95

19° Соба 203

26.95

20° Соба 204

26.95

21° Соба 205

26.95

22° Соба 206

25.64

23° Соба 207

1. ходник 4.76

2. купатило 5.24

3. соба 23.80

4. гардероба 4.76

5. тераса 3.12

41.68
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24° Соба 208

1. ходник 5.71

2. купатило 4.28

3. соба 12.25

4. соба 12.53

5. гардероба 4.76

6. тераса 3.12

7. тераса 3.12

45.77

25° Соба 209

1. ходник 4.76

2. купатило 5.24

3. соба 25.20

4. гардероба 4.76

5. тераса 4.45

44.41

26° Соба 210

44.41

27° Соба 211

1. ходник 4.24

2. купатило 5.24

3. соба 16.97

4. тераса 3.38

5. соба 18.04

6. соба 16.97

7. тераса 3.38

68.22

28° Соба 212

44.41

29° Соба 213

44.41

30° Соба 214

45.77

31° Соба 215

41.68

У К У П Н О:   НЕТО површина другог спрата: 1258.02

У К У П Н О:   БРУТО површина другог спрата: 1426.00
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Т Р Е Ћ И   С П Р А Т :  кота + 9.86

НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ ПОВРШИНА [м2]
1° степениште 29.64

2° ходник 83.36

3° соба за собарице 13.68

4° лифт 3.96

5° лифт 3.96

6° ходник 25.92

7° Соба 301

1. ходник 4.66

2. купатило 4.28

3. соба 13.58

4. тераса 3.12

25.64

8° Соба 302

1. ходник 4.57

2. купатило 4.28

3. соба 14.98

4. тераса 3.12

26.95

9° Соба 303

26.95

10° Соба 304

1. ходник 4.66

2. купатило 5.24

3. соба 14.98

4. тераса 3.12

28.00

11° Соба 305

28.00

12° Соба 306

26.95

13° Соба 307

26.95

14° Соба 308

25.64

15° Соба 309

1. ходник 4.76

2. купатило 5.24

3. соба 23.80

4. гардероба 4.76

5. тераса 3.12

41.68
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16° Соба 310

1. ходник 5.71

2. купатило 4.28

3. соба 12.25

4. соба 12.53

5. гардероба 4.76

6. тераса 3.12

7. тераса 3.12

45.77

17° Соба 311

1. ходник 4.76

2. купатило 5.24

3. соба 25.20

4. гардероба 4.76

5. тераса 4.45

44.41

18° Соба 312

44.41

19° Соба 313

1. ходник 4.24

2. купатило 5.24

3. соба 16.97

4. тераса 3.38

5. соба 18.04

6. соба 16.97

7. тераса 3.38

68.22

20° Соба 314

44.41

21° Соба 315

44.41

22° Соба 316

45.77

23° Соба 317

41.68

У К У П Н О:   НЕТО површина трећег спрата: 796.36

У К У П Н О:   БРУТО површина трећег спрата: 918.00
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Ч Е Т В Р Т И   С П Р А Т :  кота + 12.75

НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ ПОВРШИНА [м2]
1° степениште 29.64

2° ходник 10.96

3° соба за собарице 13.68

4° лифт 3.96

5° лифт 3.96

6° ходник 25.92

7° Соба 401

1. ходник 4.66

2. купатило 4.28

3. соба 13.58

4. тераса 3.12

25.64

8° Соба 402

1. ходник 4.57

2. купатило 4.28

3. соба 14.98

4. тераса 3.12

26.95

9° Соба 403

26.95

10° Соба 404

1. ходник 4.66

2. купатило 5.24

3. соба 14.98

4. тераса 3.12

28.00

11° Соба 405

28.00

12° Соба 406

26.95

13° Соба 407

26.95

14° Соба 408

25.64

15° Соба 409

1. ходник 4.21

2. купатило 5.6

3. соба 19.63

4. тераса 3.38

32.82
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УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ  
намена, регулација и нивелација, приступ локацији, начин решења паркирања и сл. 
 
Планирана намена:  хотел. 
 

На северној страни објекат је удаљен 39,02-29,22м у односу на регулациону линију, односно 

к.п. бр. 500/43 К.О. Врњачка Бања.  
Предња грађевинска линија је на тај начин постављена тако да се испред објекта формира 

довољно простора за паркирање гостију, за зелене површине и приступни пут којим би 

гости могли да дођу испред самог улаза. 

На источној страни објекат је удаљен 4,9-9,77м од к.п. бр. 500/5 К.О. Врњачка Бања, односно 

5,46-3,71м од к.п. бр. 543 К.О. Врњачка Бања у делу велнес центра. 

На јужној страни објекат је удаљен 3,72-8,84м од к.п. бр. 546/2 К.О. Врњачка Бања. 
На западној страни објекат је удаљен 17,82м од к.п. бр. 544/3, 12,36м од к.п. бр. 545/2, 5,00м од 
к.п. бр. 500/45 и 5,10м од к.п. бр. 500/21 К.О. Врњачка Бања.Коте подова су усклађене са 
нивелацијом терена. 

 
КОНСТРУКЦИЈА 
 
Према пројектном задатку инвеститора, у приземљу хотела је предвиђена велика семинар сала 
која би по потреби била преграђивана покретним панелима на две или три мање сале. Због што 
квалитетније експлоатације овог простора предвиђено је да ова сала нема стубове већ би она као 
и целокупна приземна етажа имала међуспратну конструкцију од касетиране таванице тј. 
укрштених греда на размаку од око 2,0м што ће бити детаљније дефинисано у пројекту 
конструкције. 
 
Остале етаже ће имати скелетни систем, односно конструкцију од стубова и греда док ће 
преградни зидови бити од гипскартонских плоча.  
 
Међуспратна конструкција је комбинација полумонтажне таванице од ферт гредица са 
бетонском испуном – ЛМТ таваница д=16+4=20цм. 
 
Спољашњи конструктивни зидови су од гитер блока д=25цм.  

16° Соба 410

1. ходник 2.24

2. купатило 4.13

3. соба 21.24

27.61

17° Соба 411

1. ходник 4.08

2. купатило 5.60

3. соба 24.05

4. тераса 3.38

37.11

У К У П Н О:   НЕТО површина четвртог спрата: 400.74
У К У П Н О:   БРУТО површина четвртог спрата 464.00

У К У П Н О:   НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 5641.88

У К У П Н О:   БРГП – надземно: 5632.00

У К У П Н О:   БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 6538.00
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Фундирање је предвиђено на армирано-бетонској плочи д=50цм МБ30, испод које се налази 
тампон слој шљунка мин. д=10цм. Све предвиђене бетонске радове извести на прописаним 
дубинама и мерама у пројекту.  
 
Кровна конструкција објекта је класична дрвена, од чамове грађе друге класе. Пре уградње целу 
конструкцију очистити од прашине, нанети све заштитне премазе и импрегнирати. Све слојеве 
кровне конструкције (конструктивне, заштитне, термо и хидроизолационе...) извести према 
детаљима у пројекту и упутству пројектанта. 
 
Кров објекта је четвороводан са нагибом кровних равни од 10º. Кровни покривач је лим а боја по 
избору пројектанта – тамно сива. 
 
Одвод атмосфералија је предвиђен олуком Р12 (мин. пад 1.5%) и олучним вертикалама Ø120, 
прикљученим на дренажне цеви око објекта Ø150 и надземне бетонеске каналете 40/40цм. 
Олучне цеви и вертикале израђени су од поцинкованог лима д=0.55мм. 
 
 

ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 
Предметна парцела мора бити обухваћена елаборатом геотехничких услова фундирања, на 
основу кога ће бити изведен и пројекат конструкције са статичким прорачуном. 
 

ИЗОЛАЦИЈА 
 
Све врсте изолатерских радова извести (хидро, термо, звучна...) извести према важећим 
стандардима и прописима, а свему према детаљима у пројекту и графичком прилогу са описом 
слојева.  
 
Термоизолацију свих спољашњих зидова објекта и подова приземља извести од камене вуне 
д=мин.10цм, а термоизолациони слој између етажа извести од тврдопресованог стиропора 
(стyродур) д=2цм. Пре постављања термоизолације обавезно поставили ПВЦ фолију.  
 
Хидроизолацију радити преко суве и чисте подлоге. Обратити пажњу на преклопе (мин. 10 цм) и 
обраду у угловима (код санитарних чворова). Хладни премаз битулита нанети четком или 
прскањем на температури вишој од 10 степени. 
 
Термодинамички прорачун зидног омотача задовољава прописе о топлотној стабилности објекта 
у 3. климатској зони. Приликом израде пројекта испоштовене су све смернице и обавезе 
дефинисане правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда ( Сл.гласник РС бр.69/2012.), према коме ће бити урађен и елаборат о 
енергетској ефикасности, према коме енергетски разред зграде не сме бити испод категорије Ц. 
 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 
 
Предметни објекат је трајног карактера, концепцијски, функционално и обликовно решен у свему 
према пројектном задатку инвеститора, сопственој намени и условима на терену. Сви елементи 
архитектуре планирани су са циљем подржавања постојећег амбијенталног окружења и његовог 
прожимања кроз унутрашње просторне целине.   
 
Спољашња обрада – термодинамички прорачун зидног омотача задовољава прописе о 
топлотној стабилности објекта у трећој климатској зони. Завршна обрада спољашњих зидова је 
“Демит“ фасада у тону по избору пројектанта – бела, док су фасадни зидови приземља обложени 
каменом. Кровни покривач је лим. 
 
Унутрашња обрада – због звучне изолације и естетског квалитета хотела предвиђено је да 
подови у свим собама као и ходници између соба буду обложени итисоном високог квалитета. 
Зидови и подови купатила у собама ће бити обложена плочицама. 
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Подови приземне етаже - улазни хол, лобy бар, ресторан, кухиња и помоћне просторије ће бити 
обложени гранитним плочицама као и све просторије велнес центра. 
 
Зидови просторија су глетовани и обојени полудисперзијом, изузев санитарних који су обложени 
керамичким плочицама. Плафони свих просторија у објекту су такође глетовани и обрађени 
полудисперзијом. 
 
Столарија и браварија – спољашња столарија је Ал/дрво (тамно сиви РАЛ 70.16), у боји по 
избору пројектанта – сива/бељени храст, док је унутрашња столарија од храстовог масива прве 
класе у свему према димензијама и детаљима у спецификацији. Ограда на терасама је од кованог 
гвожђа. 
 
 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ су пројектоване према намени објекта и у складу са издатим тех. 
условима ЕПС-а бр. 14695/2-18 од 05.02.2018, према којима је неопходно изместити постојећу 
кабловску канализацију и обезбедити локацију за нову ТС 20/0.4 кV, 1x630(1000кVа). Планирана 
ТС се налази на источној страни парцела у оквиру сутеренског дела објекта. 
Објекат је опремљен инсталацијама високог и ниског напона, као и громобранским инсталацијама. 
Све радове извести стручно, према правилима и упутству пројектанта за ову врсту радова.  
 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ пројектовати према потенцијалима постојеће инфраструктурне 
мреже и издатим техничким условима надлежног предузећа. Пројекат урадити у складу са 
важећим прописима и нормативима за извођење унутрашњих инсталација, као и важећим 
прописима противпожарне заштите.   
Према архитектонско-грађевинском пројекту за предметни објекат, урадиће се пројекат 
инсталација водовода и канализације, према датом броју и распореду санитарних уређаја. 
Водовод и фекалне одпадне воде из санитарних уређаја и са пода цевном мрежом су путем 
вертикала и хоризонталног развода изведене из објекта на мин. 1,00м.  
 
Атмосферске воде ће путем сливника и каналета бити спроведене до одговарајуће позиције на 
парцели и према могућности јавне инфраструктура, у кишну канализацију. 
 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – водовод и канализација 
Сви грађевински радови морају се извршити стручно према пројекту и постојећим техничким 
прописима, са стручном радном снагом. Грађевински материјал мора да буде квалитетан и да у 
потпуности одговара важећим нормама и прописима за поједине врсте материјала и радова. 
Ископ. Извршити ископ земље за каналске ровове и ревизиона окна, у свему према уздужним 
профилима из пројекта. Дно рова мора да буде у одговарајућем паду за цеви, уз правилно 
одсецање бочних страна. У случају растреситог терена извођач мора извршити разупирање рова - 
бочних страна, са одбацивање земље на 1.00м од ивице рова како би се обезбедио сигуран и 
несметан рад. Ако се појаве поџемне или атмосферске воде потребно је извршити црпљење воде 
из рова. По завршеном полагању цеви на слоју песка, по испитивању и премазивању, извршити 
затрпавање земљом у слојевима од 30цм са набијањем. Преосталу земљу извођач одвози на за 
то одређену депонију коју обезбеђује наџорни орган. 
Песак. Извршити убацивање и разастирање песка у ров са планирањем према нивелети и то по 
10цм испод и изнад темена цеви са пажљивим набијањем око цеви. Пробијање отвора за 
провлачење водоводних и канализационих цеви вршити кроз зидове и међуспратне конструкције. 
Отвори се изводе у зидовима од опеке, блока и бетона, међуспратних и кровних конструкција 
различитих дебљина и у бетонским подовима, различитих величина, што зависи од пречника 
цеви. Отвор мора да буде 3-5цм већи од спољњег пречника цеви. При уграђивању цеви у тло 
омотати је декородал траком, а цеви у међуспратној конструкцији омотати терисаном хартијом, а 
приликом затварања отвора водити рачуна да цев остане слободно одвојена од бетонске 
конструкције. 
 
САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР:  
Према пројекту предвиђени су санитарни уређаји и прибор домаће производње, у боји по избору 
инвеститора. Уколико се инвеститор одлучи за увозне санитарне уређаје и прибор, предрачун 
радова треба кориговати за разлику у цени. 
 



66 

 

САОБРАЋАЈ И КОМУНИКАЦИЈЕ 
 
Главни колски и пешачки улаз у објекат и парцелу планиран је на севернојј страни парцеле 
прекојавне саобраћајнице (КП бр. 500/43 К.О. Врњачка Бања) из правца аутобуске станице, док је 
интерном саобраћајницом читав комплекс повезан и са Улицом Милоша Обилића на јужној страни 
комплекса. 
 
Паркирање је планирано у оквиру парцеле, уз адекватан маневарски простор за окретање 
возила. Планирано је укупно 22 паркинг места. Према правилнику о стандардима за 
категоризацију угоститељских објеката за смештај (“Сл. гласник РС”, бр. 83/2016), однос броја 
паркинг места и броја смештајних јединица за хотеле са четири звездице је 1:3. Новопројектовани 
хотел “Палас” има 58 смештајних јединица и пројектован је тако да задовољава стандарде за 
хотеле са четири звездице, тако да је минималан број паркинг места 58/3=20. Димензије свих 
комуникација, површина, као њихова нивелација дати су у графичком прилогу 

 
 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
 
 

Посебан акценат у пројектовању партерног решења представља план оживљавања дела парцеле 
око објекта кроз формирање зеленог врта са биљним врстама листопадних садница 
карактеристичних за ово поднебље и ниским украсним зеленилом (жива грабова ограда, 
пампас траве и слX), које би употпунило планирану зелену понуду. Високо растинје је планирано 
на северном делу за потребе паркинга и као дрвореди на деловима граничних појасева око 
објекта. 
 
Пројектовани зелени партер на делу парцеле око објекта не угрожава предвиђене визуре из 
објекта и обезбеђује пријатну атмосферу током летњих месеци креирајући истовремено једну 
природну и оплемењену амбијенталну целину читаве локације. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 
тип објекта: Хотел 

 
класификациони бр: 121112 -  хотели преко 400 м2 категорија објекта: В 

 

класификација појединих делова објекта: 
учешће у укупној површини објекта (%): 

 
Хотел: 100% 

 

назив просторног, односно урбанистичког плана: 

План генералне регулације  
Општине Врњачке Бање ("Сл. 
лист општине Врњачка Бања" бр. 
27/2016) 

 
место: Врњачка Бања 

 
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и 
катастарска општина: 

к.п бр. 500/44 и к.п. бр. 544/4,  
К.О. Врњачка Бања 

 број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и 
катастарска општина преко којих прелазе прикључци за 
инфраструктуру: 

к.п бр. 500/44 и к.п. бр. 544/4,  
К.О. Врњачка Бања 

 
број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и 
катастарска општина на којој се налази прикључак на јавну 
саобраћајницу: 

к.п бр. 500/43,  
К.О. Врњачка Бања 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Т А Б Е Л А Р Н И   П Р И К А З 

Хотел Класификациони број: 121112 Категорија: В 

БРГП: 6538м² Спратност: Су+Пр+4 Бр. јединица: 58 

Бр. водоводних прикључака: 
1 хидрант 
1 водовод 

Бр. канализационих прикључака: 1 

Бр. прикључака на НН електро мрежу: 1 

Вршна снага објекта: 
Место прикључења објекта: 

500 кW 
нова ТС 20/0,4kV 1X630(1000)kVA 
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА 

 

ИНФРАСТРУКТУРНИ  ПРИКЉУЧЦИ: 

Од стране инвеститора и надлежне службе: прибављени су технички услови за пројектовање 
и прикључење на локалну инфраструктуру. 

прикључак на водоводну и канализациону мрежу  
у складу са издатим техничким условима 

Тех.услови ЈКП “Белимарковац“ Врњачка 
Бања: бр. 01-1159/1 од 12.03.2018.год. 

прикључак на нн електро мрежу 
у складу са издатим техничким условима 

Технички услови ЈП "ЕПС дистрибуција" 
д.о.о. Београд; погон Врњачка Бања 
бр. 14695/2-18 од дана 05.02.2018.год. 

прикључак на гасну инсталацију 
у складу са издатим техничким условима 

Технички услови "Интерклима" д.о.о. 
Врњачка Бања 
бр.  2-629 од дана 17.01.2018.год. 

прикључак на телекомуникације 
у складу са издатим техничким условима 

Технички услови "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"  
бр.  23656/1-2018 од дана 26.01.2018.год. 

прикључак на путну инфраструктуру 
у складу са издатим техничким условима 

Технички услови Општинске стамбене 
агенције Врњачке Бање 
бр.  350-106/18-1 од дана 19.01.2018.год. 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

ПП  технички услови (ЗОП - заштита од пожара): 
Технички услови МУП, сектор за 
ванредне ситуације, одељење у Краљеву 
09/17/2 број 217-1919/18 од 07.02.2018.г. 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

димензије 
 објекта: 

 

укупна површина парцеле/парцела: 4197+1636= 5833 м² 

укупна БРГП надземно: 5632 м
2
 

укупна БРГП објекта: 6538 м² 

укупна НЕТО површина: 5641,88 м² 

бруто површина приземља: 1799 м² 

површина земљишта под 
објектом/заузетост: 
 

1904 м
2
 

спратност (надземних и подземних 
етажа): 

Су+Пр+4 

висина објекта - слеме: 
Од коте терена до слемена: 
15,86м 

апсолутна висинска кота слемена: +17,14м (228,34 м.н.в.) 

спратна висина: 

Пр: 408цм, 455цм 
Први, други, трећи и четврти 
спрат: 289 цм 
Су: 280цм 

број функционалних јединица/ 
станова: 

1 

број паркинг места: 22 

материјализација  
објекта: 

материјализација фасаде: камен, демит фасада 

оријентација слемена: / 

нагиб крова: 10° 

материјализација крова: лим 

проценат зелених 
површина: 

Х2 - мин. 20% 
(остварено) 1413,47м² 
24,23% 

индекс заузетости: Х2 - маx 60% 
(остварено) 1904 м² 
32,64% 

индекс изграђености:  / 
(остварено) 
0,97 

друге карактеристике 
објекта: 

Новопројектовани Хотел “Палас”, пројектован је као слободностојећи 
објекат, састављен из две целине које су повезане топлом везом преко 
моста који спаја други спрат смештајног дела и први спрат велнес 
центра. Укупна БРГП 6538 м², спратност По+Пр+4. 

предрачунска вредност 
објекта: 

313 824 000,00 дин (грађевински и грађевинско занатски радови) 
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИСТУП ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ : 
 
При уређењу јавних површина примењене су Законом предвиђене мере и решења које 
омогућавају лицима са посебним потребама у простору неометано и континуално кретање, како у 
објекту тако и изван њих, а у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности 
("Службени гласник РС", бр. 19/2012). Објекат има прилазну рампу за улаз на ниво подрума, а у 
оквиру самог објекта планиран је и лифт за кретање према свим етажама. 
 
НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
Слободне површине око објекта предвиђене су као паркинг простор и хортикултурно уређени 
простор са зеленилом које подразумева формирање зелених појасева (дрворед платана и 
лириодендрона) за заштиту од штетног утицаја на суседне парцеле и околину. Формама 
заштитног зеленила унапређен је и оживљен део парцеле планиран за озелењавање у површини 
од око 914м².  
 
НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ : 
 
Према намени, планирани објекат ће се прикључити на систем ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА, као и 
ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ према издатим тех. условима и ситуацији у 
графичком прилогу (лист бр. 7 – прикључци на инфраструктуру). 
 
Атмосферска канализација која ће примати искључиво воде које потичу од атмосферских 
падавина прикључиће се путем  каналета до места на парцели предвиђеног за скупљање 
кишнице. Одвод атмосфералија је предвиђен олуком Р14 (мин. пад 1.5%) и олучним вертикалама 
Ø140, прикљученим на дренажне цеви око објекта Ø200 и наџемне бетонеске каналете 40/40цм. 
Олучне цеви и вертикале израђени су од поцинкованог лима д=0.55мм. 
 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Подручје које се обрађује овим УП-ом не спада у посебно угрожене зоне и не захтева посебну 
заштиту животне средине. Садржаји који су предвиђени овим пројектом не спадају у садржаје који 
непосредно могу угрозити животну средину.  
 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
На подручју које се обрађује овим УП-ом нису проглашена или евидентирана посебна непокретна 
културна и природна добра. 
 

ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
Предметна парцела мора бити обухваћена елаборатом геотехничких услова фундирања, на 
основу кога ће бити изведен и пројекат конструкције са статичким прорачуном. 
 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
Руководећи се Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара – 
сл. лист СФРЈ 30/91 планирана је спољашња и унутрашња хидрантска инсталација за предметни 
објекат.  
 
Предвиђене мере: 
Процена противпожарне опасности извршена је према врсти објекта имајући у виду његову 
намену, тако да је објекат унутра обезбеђен са противпожарним апаратима за суво гашење 
пожара и постављањем 3 хидранта за  потребе спољашње против-пожарне хидрантске мреже. 
Осим тога, објекту је обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са Правилником о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у 
близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95). Траса овог "пожарног 
пута" у једном делу је део колске саобраћајнице на северу и југу парцеле, а у другом је део 
платоа испред самог објекта где је позициониран и главни колски улаз. 
 
Снабдевање објекта хидрантском водом из градске мреже, планираће се према тех. Условима 
ЈКП-а "Белимарковац" и у свему према графичком прилогу и прорачунима у пројекту.  
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По пуштању у рад водоводне мреже, снабдевање противпожарном водом ће бити решено из 
градске водоводне линије и уз посебан водомер, постављен у водомерно окно на 1м од 
регулационе линије унутар предметне парцеле. 
Спољашњу хидрантску инсталацију чини водоводна ПЕ Д 110 мм инсталација и спољашњи 
надземни хидранти Ø110мм. На вод спољашње хидрантске мреже, прикључена је унутрашња 
хидрантска инсталација, а чини је инсталација од поцинкованих челичних цеви Д 63 мм која 
обезбеђује воду за унутрашње зидне хидранте дате у графичком прилогу. Димензионисање 
водоводне инсталације ће бити приказано у оквиру Хидрауличког прорачуна хидрантске мреже.  
По завршеној монтажи цеви, извршити испитивање цевовода на пробни притисак од 10 бара. Пре 
употребе инсталације, мрежу добро испрати и дезинфиковати и не користити док се исправност 
воде за пиће на последњем точећем месту не потврди одговарајућом физичко-хемијском и 
бактериолошком анализом надлежног завода за заштиту здравља.  
 
Техничким описом предвиђено је испитивање мреже на пробни притисак пре пуштања 
инсталација у рад. Примењени материјали морају одговарати прописаним прописима и 
стандардима. 
 
Правилници и нормативи:  
Објекти морају бити изведени у складу са Законом о запаљивим и горивим течностима и 
запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), 
Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88 и 54/88 и 28/95) и Правилником 
о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 
11/96), 
 
Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и 
експлозија („Сл. лист СФРЈ“, бр. 24/87), 
 
Системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о техничким 
нормативима за вентилацију и климатизацију („Сл. лист СФРЈ“, бр. 118/2014), 
Реализовати објекте у складу са техничким препорукама СРПС ТП 21 : 2003, 
Обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне таванице, 
челичних елеменатаX), сходно СРПС У.Ј1 240, 
 
Предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и атестна 
документација домаћих акредитованих лабораторија и овласћених институција за издавање 
атеста, 
 
Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних 
радова у грађевинарству („Сл. лист СФРЈ“, бр. 21/90). 
 
ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ 
У складу са захтевима инвеститора, динамиком као и финансијским средствима, планирана је 
изградња објеката у оквиру једне фазе.  

 

О д г о в о р н и  у р б а н и с т а :  

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Д у ш а н   Л А З О В И Ћ, дипл. инг. арх.  
 (лиценца бр. 200 1466 14) 
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ -  

 
 
 

1. СИТУАЦИЈА: КТП - ПОСТОЈЕЋЕ 
 

2. СИТУАЦИЈА - ИЗВОД ИЗ ПЛАНА - НАМЕНА 
 

3. СИТУАЦИЈА - ИЗВОД ИЗ ПЛАНА - РЕГУЛАЦИЈА 
 

4. ПЛАНИРАНО АРХИТЕКТОНСКО  РЕШЕЊЕ – ШИРЕ ОКРУЖЕЊЕ 
 

5. ПЛАНИРАНО АРХИТЕКТОНСКО  РЕШЕЊЕ - СИТУАЦИЈА 
 

6. САОБРАЋАЈ / ПАРКИРАЊЕ / ХОРТИКУЛТУРАЛНО УРЕЂЕЊЕ 
 

7. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ 
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 

- ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ -  
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